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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento refere-se ao Diagnóstico dos Sistemas de Saneamento correspondente ao 

Relatório 2 da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município 

de Antonina, com base no Termo de Referência do Processo Licitatório nº 104/2019, a ser 

executada pela empresa AMPLA Consultoria e Planejamento LTDA. 
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A – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 

1. SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA 

 

O município de Antonina possui um sistema de abastecimento para a sede urbana e um para 

atender o bairro Alto localizado na zona rural do município. Existem ainda outros sistemas 

de menor porte que abastecem a zona rural e são operados pelos próprios munícipes, como 

é o caso das localidades de Rio Cachoeira e Rio do Nunes. Por fim, há os sistemas 

individuais, usualmente compostos por poços, que atendem residências na área rural do 

município de Antonina. 

 

A visita técnica operacional no sistema de abastecimento de água do município ocorreu no 

mês de fevereiro de 2020.  

 

O sistema de abastecimento de água – SAA da Sede urbana do município de Antonina é 

aquele que atende a maior parte da população municipal, sendo operado pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE. São utilizados 9 pequenos mananciais de 

água superficial, os quais abastecem as 4 unidades de tratamento para o atendimento da 

sede municipal. Além dessas, há ainda 2 captações em manancial superficial que abastecem 

uma unidade de tratamento no bairro Alto, zona rural de Antonina. 
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 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O sistema de abastecimento de água potável de Antonina é de responsabilidade 

do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, autarquia criada 

pelo município através da Lei N° 10 de 1968, cuja competência é definida em 

seu art. 2º: 

 

Art. 2º - O SAMAE exercerá sua ação em todo o Município 
de Antonina, competindo-lhe com exclusividade: a) 
estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante 
contrato com organizações especialistas em engenharia 
sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou 
remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de 
água potável e de esgotos sanitários, que não forem 
objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos federais 
ou estaduais específicos; b) atuar como órgão 
coordenador e fiscalizador da execução de convênios 
firmados entre o Município e órgãos federais ou estaduais, 
para estudos, projetos e obras de construção, ampliação 
ou remodelação de serviços públicos de abastecimento 
de água e de esgotos sanitários; c) administrar, operar, 
manter, conservar e explorar diretamente, os serviços de 
água potável e de esgotos sanitários; d) lançar, fiscalizar 
e arrecadar as tarifas e taxas dos serviços de água e 
esgotos e ainda taxas de contribuição que incidirem sobre 
terrenos beneficiados com tais serviços; e) exercer 
quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas 
públicos de abastecimento de água e de esgotos, 
compatíveis com leis gerais e especiais. 

 

 

 REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A prestação do serviço de abastecimento de água do município de Antonina é 

desprovida de Agência Reguladora. As agências reguladoras acumulam as 

seguintes funções, de modo a garantir o interesse público:  

 

 Fiscalizar a prestação de serviços públicos. 

 Controlar a qualidade na prestação do serviço. 

 Estabelecer normas disciplinadoras.  

 Defesa do direito do consumidor 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

 

5 

 

 Aplicação de política tarifária 

 

A Lei Federal nº. 11.445/2007 trata de forma clara e objetiva sobre a necessidade 

do exercício da função de regulação, salientando sobre a importância desta 

prestação de serviço essencial ser devidamente regulada, tanto no que se refere 

à prestação do serviço, como na fixação e reajuste de tarifas. O artigo 21, da lei 

nº 11.445/2007, determina que a função de regulação precisa atender os 

princípios da independência decisória, assim como transparência, tecnicidade, 

celeridade e objetividade das decisões.  

 

Destaca-se a importância que as agências reguladoras desempenham, pois são 

responsáveis em adequar os interesses do consumidor, como preço e qualidade, 

com os do fornecedor, como a viabilidade econômica de sua atividade comercial. 

As agências reguladoras gozam de autonomia e independência, características 

essenciais para que estas possam exercer adequadamente suas funções, vez 

que o maior bem jurídico protegido é o interesse comum. As agências 

reguladoras são responsáveis pela criação de dispositivos que propiciem sua 

autonomia financeira, pela arrecadação de taxas de fiscalização previamente 

estipuladas nos contratos de concessões. 

 

 

 MANANCIAIS 

 

O município é composto por cinco sistemas de captação de água: Sistema 

Central, Itapema, Jardim Itapema, Penha e Rural. As Figuras 1 e 2 apresentam 

as bacias de contribuição dos mananciais de abastecimento de cada sistema 

bem como os tipos de uso de solo inseridos nessas áreas. 

 

Nota-se que em todas as áreas predominam as formações vegetais com 

pequenas parcelas de avanço de pastagem ou, como no caso do Sistema Bairro 

Alto, por solos expostos, com exceção do Sistema Central, cujo solo é 

predominantemente composto por vegetação. 
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Levando em consideração a tendência de expansão urbana a qual o município 

de Antonina vem passando, estudos e áreas prioritárias destinadas a proteção 

das matas ciliares são componentes fundamentais para a garantia da qualidade 

dos mananciais de abastecimento.  

 

Dessa forma, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e as unidades de 

conservação conferem função fundamental na proteção da quantidade e 

qualidade dos mananciais de abastecimento público.  

 

A Figura 3 apresenta as unidades de conservação presentes em Antonina, com 

destaque para aquelas inseridas nas áreas de captação.  
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Figura 1: Áreas de Captação dos Sistemas – Visão Geral 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 2: Áreas de Captação dos Sistemas – Área Urbana 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 3: Áreas de Proteção 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Os mananciais que abastecem a captação Jantador e a captação Novo Mundo, ambos 

pertencentes ao Sistema Central, estão localizados dentro da Reserva Natural das 

Águas, uma unidade privada e que engloba as RPPNs Morro da Mina e Santa Maria, 

criadas respectivamente pelas Portarias Estaduais 046/2003 e 058/2011 do Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP. 

 

As matas ciliares de ambos os mananciais se encontram muito bem conservadas, 

conforme demostrado nos mapeamentos e nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4: Mata Ciliar Jantador. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 
Figura 5: Mata Ciliar Novo Mundo. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Também apresenta área de proteção a bacia de contribuição do Sistema Bairro Alto, 

que se encontra inserida na Unidade de Conservação do Parque Estadual Pico do 

Paraná, criada a partir do decreto nº 5.769 de 2002.  

 

Ressalta-se ainda que tanto a Reserva Natural das Águas como a Unidade de 

Conservação do Parque Estadual Pico do Paraná estão inseridas na APA da Serra do 

mar. Esta, criada em 1984, possui um pouco mais de 67 mil hectares e abrange, além 

de Antonina, os municípios de Campina Grande, Morretes, São José dos Pinhais, 

Piraquara e Quatro Barras. Os demais sistemas de abastecimento não estão inseridos 

em áreas de proteção ambiental.  

 

 

 SISTEMA CENTRAL 

 

Trata-se do sistema de tratamento e distribuição mais importante do município de 

Antonina, cujo atendimento representa aproximadamente 45% da vazão de produção. 

 

Este sistema conta com uma captação em manancial superficial, denominada 

Jantador, estando em fase final as obras para interligação de uma segunda captação, 

denominada Novo Mundo, a qual permitirá a ampliação da produção atual de 35 L/s 

para 70 L/s. 

 

A distribuição do sistema central conta ainda com reservatórios e boosters para 

auxiliar no abastecimento, cujas unidades estão localizadas na Figura 6. 
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Figura 6: Localização das Unidades Operacionais do Sistema Central. 

 

Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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 Captação e Adução de Água Bruta  

 

Os locais de captação do Sistema Central ficam distante cerca de 16,7 km até a 

Estação de Tratamento de Água ETA, localizada na sede municipal.  

 

A captação de água bruta do Jantador é realizada na barragem de regulação de 

vazão, conforme demonstrado na Figura 7. Neste local há gradeamento para sólidos 

grosseiros (Figura 8) e a água bruta é encaminhada por gravidade ao booster central 

por meio de uma adutora com diâmetro nominal de 200 mm, vide a Figura 9. 

 
Figura 7: Ponto de Captação Jantador. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 8: Gradeamento.  

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 9: Adutora de Água Bruta.  

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A nova captação de água bruta, denominada Novo Mundo, ainda não se encontrava 

em operação no período da visita técnica (fevereiro de 2020). A nova estrutura de 

captação de água bruta do Novo mundo é realizada na barragem de regulação de 

vazão, conforme demonstrado na Figura 10. Neste local há gradeamento para sólidos 

grosseiros (Figura 11) e a água bruta será encaminhada por gravidade ao booster 

central por meio de uma nova adutora com diâmetro nominal de 300 mm, cuja obra 

está demonstrado na Figura 12, juntamente com a água captada no Jantador, até o 

Booster de água bruta CB-01. 
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Figura 10: Ponto de Captação Jantador. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 11: Gradeamento.  

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 
 

Figura 12: Obras de Implantação da Nova Adutora de Água Bruta.  

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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 Booster CB-01 

 

Toda a água captada atualmente no Jantador faz o seu trajeto à estação de tratamento 

inicialmente por gravidade, até o booster CB-01, vide a Figura 13, cuja função é 

aumentar a vazão de captação de água bruta de aproximadamente 17 L/s para 35 L/s. 

 

Figura 13: Booster CB-01. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O booster possui estrutura para dois conjuntos moto bombas – CMBs instalados, no 

entanto, durante a visita técnica (fevereiro de 2020), apenas um conjunto moto bomba 

estava em operação, sendo que a segunda unidade se encontrava em manutenção. 

O recalque é realizado por um conjunto moto bomba de eixo horizontal, demonstrado 

na Figura 14, com motor WEGE de 125 CV de potência, modelo 280S/M e bomba 

marca Albrizzi, modelo 281, de 1984, cuja vazão de captação média é de 35 l/s. O 

acionamento do CMB é realizado por sistema soft starter, vide a Figura 15, sistema 

este adequado ao modo de operação do equipamento, privilegiando a economia 

energética. 
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Figura 14: Conjunto Moto Bomba do Booster CB-01. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 15: Acionamento do Booster CB-01. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Foi verificado vazamento de água constante no barrilete de interligação do segundo 

CMB, como pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16: Vazamento no Barrilete do Booster CB-01. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Quanto a aspectos de conservação dos equipamentos desta unidade operacional, 

tem-se que os equipamentos se encontram em inadequado estado de conservação, 

apesar de ainda estarem em plenas condições operacionais.  

 

A adução de água bruta até a estação de tratamento de água, é realizada em adutora 

de 250 mm por extensão de 16,7 km, material ferro fundido. Com a ampliação do 

sistema que está sendo realizada, está sendo implantada uma rede de 300 mm em 

material ferro fundido com o mesmo traçado da adutora existente. 

 

Com a ampliação do sistema de captação de água bruta, está prevista na obra em 

execução, com previsão de término em abril de 2020, a substituição dos 

equipamentos de recalque do CB-01.  

 

 Estação de Tratamento de Água - Central 

 

A Estação de Tratamento de Água – ETA Central está na Rua Olávo Seidel, bairro 

Centro. A ETA é do tipo filtração direta e possui ciclo operacional de cerca de 24 horas 

diárias, trabalhando de forma ininterrupta, inclusive sem paradas parciais para limpeza 

dos filtros, prejudicando a capacidade de tratamento da unidade operacional. A vazão 

média de tratamento é da ordem de 35 l/s. A medição de vazão ocorre atualmente 

através de macromedidor de chegada na ETA, cujo secundário está demonstrado na 

Figura 17. 
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Figura 17: Macromedidor da ETA Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A chegada de água bruta ocorre em caixa com cota mais elevada, como demonstrado 

na Figura 18 que os filtros para garantia de carga hidráulica constante, garantindo um 

melhor funcionamento da unidade operacional. 

 

Figura 18: Chegada de Água Bruta à ETA Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O sistema não necessita de produtos químicos antes do processo de filtração, o qual 

é composto por 5 filtros de fluxo ascendente, vide a Figura 19 e Figura 20. Os filtros 

são compostos de 10 camadas de seixo e areia com diferentes granulometrias, 

conforme demonstrado na Figura 21. 
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Figura 19: Sistema de Filtração da ETA Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 20: Filtro de Fluxo Ascendente. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 
Figura 21: Perfil de Camadas do Filtro. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Após o processo de filtração a água é encaminhada por gravidade ao tanque de 

contato, o qual é composto de uma caixa de 150 m³ de reservação, demonstrado na 

Figura 22, onde passa pelos processos de fluoretação e cloração. 

 

Figura 22: Tanque de Contato. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O processo de desinfecção é realizado com a adição de hipoclorito de sódio, enquanto 

a fluoretação pela aplicação de fluossilicato de sódio, conforme demonstrado na 

Figura 23 e na Figura 24. 
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Figura 23: Sistema de Dosagem de Cloro. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 24: Sistema de Dosagem de Flúor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O sistema de bombeamento para a retrolavagem dos filtros da ETA tem a função de 

recalcar água do tanque de contato para esta ação operacional. O sistema é composto 

de 02 CMBs, vide a Figura 25, compostos de motor WEG com potência de 40 cv e 

bombas Mark Peerlesa com capacidade de recalcar uma vazão de até 180 m³/h a 

uma altura manométrica de 14 mca.  
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Figura 25: Sistema de Bombeamento para Retrolavagem dos Filtros. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

As unidades que compõe a ETA demonstram estar em adequado estado de 

funcionamento, apesar da estrutura da ETA ter mais de 30 anos. Os equipamentos e 

unidades estão em adequado estado de funcionamento, tais como bombas e 

dosadoras, por exemplo.  

 

Da estação de tratamento, a água é encaminhada para os dois reservatórios 

localizados no mesmo terreno da ETA, ambos apoiados com capacidade de 1.300 m³ 

e 400 m³, os quais estão demonstrados na Figura 26. 

 

 Figura 26: Sistema de Reservação da ETA Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

24 

 

Devido à ampliação do sistema de captação de água bruta e ao fato de a estrutura 

atual da ETA estar trabalhando além do seu limite de máximo de tratamento, será 

realizada a ampliação desta unidade operacional com a implantação de um sistema 

de floculação seguido de filtração, o qual será implantado no terreno localizado ao 

lado dos filtros existentes, como demonstrado na Figura 27. 

 

Figura 27: Área de Ampliação da ETA. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Esta ampliação da ETA Central é uma obra de máxima urgência para o sistema de 

abastecimento de água de Antonina, visto que atualmente o sistema de abastecimento 

de água Central ocorre de modo intermitente, sendo interrompido diariamente no 

período de 21 hs às 06 hs para que ocorra o enchimento dos reservatórios da ETA 

Central e assim, permitir o abastecimento constante ao longo do dia. 

 

 Setor Morro do Jobel 

 

O setor Morro do Jobel é composto de um booster localizado na Avenida Leogevildo 

de Freitas, demonstrado na Figura 28, cuja função é o recalque até o reservatório 

localizado no Morro do Jobel e distribuição por gravidade para atender as demandas 

de parte da área central. 
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Figura 28: Booster Morro do Jobel. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O booster é composto de dois conjuntos moto bomba (Figura 29) motor WEG com 

potência instalada de 10 cv cada e bomba KSB MEGANORM com capacidade de 

recalque de até 21,4 m³/h (5,94 L/s) a uma altura manométrica de 54 mca. No dia da 

visita técnica (fevereiro de 2020) foi identificado que um dos CMBs estava inoperante. 

Já o acionamento dos CMBs é realizado por sistema soft start, como mostra a Figura 

30. 

 

Figura 29: CMBs Booster Morro do Jobel. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 30: Acionamento Booster Morro do Jobel. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O reservatório é composto de estrutura apoiada, construído em alvenaria e com 

capacidade de armazenamento de 50 m³. 

 

 Setor Guarapirocaba 

 

O setor Guarapirocaba é composto de um booster localizado ao lado do cemitério 

municipal na Rua São Manoel, demonstrado na Figura 31, cuja função é o recalque 

até o reservatório localizado Garapirocaba e distribuição por gravidade para atender 

as demandas de parte da área central, mais especificamente do Batel e do 

Loteamento Pirog. 

 

Figura 31: Booster Guarapirocaba. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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O booster é composto de dois conjuntos moto bomba (Figura 32) motor WEG com 

potência instalada de 15 cv cada e bomba KSB MEGANORM com capacidade de 

recalque de até 30 m³/h (5,94 L/s) a uma altura manométrica de 60 mca. Já o 

acionamento dos CMBs é realizado por sistema partida direta (Figura 33) com timer 

definindo a ligação dos CMBs entre 06 hs e 16:30 hs e depois entre 19 hs e 20 hs. 

 

Figura 32: CMBs Booster Guarapirocaba. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 33: Acionamento Booster Guarapirocaba. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O reservatório é composto de estrutura apoiada, construído em alvenaria e com 

capacidade de armazenamento de 100 m³. 
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 Setor Caixa da Água 

 

O setor Caixa da Água é composto de um booster localizado na Alameda 

Guarapirocaba, demonstrado na Figura 34, cuja função é o recalque até o reservatório 

Caixa da Água e distribuição por gravidade para atender as demandas de parte da 

área central, mais especificamente da Caixa da Água. Juntamente ao booster, existe 

uma estrutura do antigo reservatório Caixa da Água, o qual encontra-se atualmente 

desativado. 

 

Figura 34: Booster Caixa da Água. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O booster é composto de dois conjuntos moto bomba (Figura 35) motor WEG com 

potência instalada de 4 cv cada e bomba KSB MEGANORM com capacidade de 

recalque é desconhecida. Já o acionamento dos CMBs é realizado por sistema partida 

direta, vide a Figura 36, com timer definindo a ligação dos CMBs entre 09 hs e 19 hs.  
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Figura 35: CMBs Booster Caixa da Água. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 36: Acionamento Booster Caixa da Água. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O reservatório Caixa da Água tem capacidade de armazenamento de até 20 m³, sendo 

um reservatório apoiado em alvenaria, como mostra a Figura 37. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

30 

 

Figura 37: Reservatório Caixa da Água. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 Setor Morro do Jonas 

 

O setor Morro do Jonas é composto de um booster localizado na Rua Imbituva do 

Morro, cuja função é o recalque até o reservatório localizado no Morro do Jonas e 

distribuição por gravidade para atender as demandas de parte da área central, mais 

especificamente dos bairros Km4 e Jardim Barigui. 

 

O booster é composto de dois conjuntos moto bomba (Figura 38) motor WEG com 

potência instalada de 11 e 15 cv, sendo que o CMB de 15 cv estava inoperante no 

período da visita técnica (fevereiro de 2020) e bomba KSB MEGANORM com 

capacidade de recalque de até 30 m³/h (5,94 L/s) a uma altura manométrica de 60 

mca. Já o acionamento dos CMBs é realizado por sistema partida direta (Figura 39) 

com timer definindo a ligação dos CMBs entre 06 hs e 20 hs. 
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Figura 38: CMBs Booster Morro do Jonas. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 39: Acionamento Booster Morro do Jonas. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Segundo informações repassadas durante a visita técnica, este setor é abastecido 

pela ETA Central, porém recebendo também reforço de vazão por meio da adutora de 

água bruta. Motivo pelo qual, é realizada a aplicação de hipoclorito de sódio na saída 

do recalque por meio de bomba dosadora, como mostra a Figura 40. 
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Figura 40: Aplicação de Cloro na Saída do Booster Morro do Jonas. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O reservatório é composto de estrutura apoiada, construído em alvenaria e com 

capacidade de armazenamento de 140 m³. 

 

 

 SISTEMA ITAPEMA 

 

O sistema de Itapema é composto de 4 captações de água bruta com 

encaminhamento por gravidade a uma estação de tratamento de água, sendo a água 

tratada recalcada para um reservatório e distribuição por gravidade para atender os 

bairros Itapema e Ponta da Pita. O sistema conta ainda com um booster que recalca 

água para auxiliar no abastecimento do sistema Central. 

 

Na Figura 41 é possível identificar as unidades operacionais deste sistema de 

distribuição. 
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Figura 41: Localização das Unidades Operacionais do Sistema Itapema. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2020. 
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 Captação e Adução de Água Bruta  

 

Os locais de captação do Sistema Itapema ficam localizados no morro a montante da 

ETA, cujos mananciais são os rios Matarazzo e Maurício. Segundo informações dos 

operadores, são duas captações em cada manancial, porém durante a visita técnica 

foram encontradas apenas uma no Rio Matarazzo. Devido ao período de baixa 

incidência de chuvas, durante a visita técnica verificou-se que estes mananciais são 

de porte muito pequenos, com estruturas de pequenas caixas para regulação de 

vazão, conforme mostrado nas Figuras 42 a 44. 

 

Figura 42: Ponto de Captação Rio Matarazzo. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 43: Ponto de Captação Rio Maurício 1. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 44: Ponto de Captação Rio Maurício 2. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Nas captações do sistema Itapema, pode-se verificar que não é mantida uma vazão 

mínima de jusante dos mananciais, sendo utilizada toda a água do corpo hídrico para 

captação nos períodos mais secos. 

 

As estruturas são precárias de gradeamento, bem como de difícil acesso, gerando 

dificuldades na operacionalização do sistema. A adução de água bruta até a ETA 

Itapema é realizada por uma adutora com diâmetro nominal de 150 mm em ferro 

fundido e extensão de aproximadamente 1.680 metros. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

A Estação de Tratamento de Água – ETA Itapema está localizada na Rua Daniel Pires, 

bairro Itapema. 

 

A ETA é do tipo filtração direta e possui ciclo operacional de cerca de 24 horas diárias, 

trabalhando de forma ininterrupta, inclusive sem paradas parciais para limpeza dos 

filtros, prejudicando a capacidade de tratamento da unidade operacional. A vazão 

média de tratamento é da ordem de 26 l/s, porém vem trabalhando com vazões 

reduzidas devido o reduzido volume captado nos mananciais. Estas medições são 

apenas estimativas dos operadores, visto que a ETA é desprovida de macromedição 

de água bruta e tratada. 
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O sistema não necessita de produtos químicos antes do processo de filtração, o qual 

é composto por 4 filtros de fluxo ascendente, vide a Figura 45. Os filtros são 

compostos de 10 camadas de seixo e areia com diferentes granulometrias. 

 

Figura 45: Sistema de Filtração da ETA Itapema. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Após o processo de filtração a água é encaminhada por gravidade ao tanque de 

contato, o qual é composto de dois reservatórios apoiados de 50 m³ cada (Figura 46), 

onde a água passa pelos processos de fluoretação e cloração. 

 

Figura 46: Tanque de Contato. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O processo de desinfecção é realizado com a adição de hipoclorito de sódio, enquanto 

a fluoretação pela aplicação de fluossilicato de sódio, conforme demonstrado a seguir. 
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Figura 47: Sistema de Dosagem de Cloro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 Estação de Recalque de Água Tratada - ETA Itapema 

 

Da estação de tratamento, a água é recalcada para o reservatório Itamaracá, o qual 

se dá por meio de dois conjuntos moto bomba (Figura 48) compostos de motor WEG 

com potência de 50 cv e bomba IMBIL, cuja capacidade de recalque é desconhecida. 

O acionamento dos CMBs se dá por sistema de partida direta, vide Figura 49, o que 

resulta em maiores gastos com energia elétrica e redução da vida útil dos 

equipamentos. 

 

Figura 48: Estação de Recalque de Água Tratada Itapema. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 49: Acionamento da ERAT Itapema. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 Reservatório Itamaracá 

 

O reservatório Itamaracá recebe toda a água da ETA Itapema, estando localizado ao 

lado de Condomínio Residencial Itamaracá, apoiado, em alvenaria e com capacidade 

de 1.300 m³, o qual está demonstrado na Figura 50. 

 

 Figura 50: Reservatório Itamaracá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O reservatório apresenta problemas de infiltrações na sua estrutura, bem como 

necessita que seja realizado cercamento da área para proteção da unidade 

operacional.  
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 Booster CB02 – Auxílio Sistema Central 

 

Conforme citado anteriormente, além de abastecer os bairros Itapema e Ponta da Pita, 

parte da água produzida no sistema Itapema vai por gravidade até o booster CB-02, 

vide a Figura 51, cuja função é auxiliar no abastecimento do sistema Central.  

 

Figura 51: Booster CB-02. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O booster possui estrutura para um CMB instalado (Figura 52), havendo também uma 

unidade reserva sem condições operacionais. O recalque é realizado por um conjunto 

moto bomba de eixo horizontal, com motor MUELLER de 15 CV de potência, modelo 

132M e bomba KSB MEGANORM, cuja vazão de recalque média é de 21 m³/h a uma 

altura manométrica de 40 mca. O acionamento do CMB é realizado por sistema de 

partida direta com definição de liga/desliga do conjunto moto bomba realizado 

manualmente pelos operadores, de acordo com o nível do reservatório Itamaracá.  
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Figura 52: Conjunto Moto Bomba do Booster CB-02 e Acionamento. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 

 SISTEMA PENHA 

 

O sistema Penha é composto de uma captação de água bruta com encaminhamento 

por gravidade a uma estação de tratamento de água e distribuição por gravidade para 

atender o bairro Penha.  

 

Na Figura 53 é possível identificar as unidades operacionais deste sistema de 

distribuição. 
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Figura 53: Localização das Unidades Operacionais do Sistema Penha. 

 
Fonte: Elaboração por Ampla, 2020. 
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 Captação e Adução de Água Bruta 

 

A captação de água bruta do sistema Penha é realizada num pequeno córrego 

localizado que passa no mesmo terreno da estação de tratamento.  

 

Devido ao período de baixa incidência de chuvas, durante a visita técnica verificou-se 

que este manancial é de porte muito pequeno, com estrutura de caixa para regulação 

de vazão, conforme mostrado na Figura 54. 

 

Figura 54: Ponto de Captação Penha. 

    
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A adução se dá por uma rede de 75 mm em PVC com extensão de 100 metros até o 

tanque de contato, como mostra a Figura 55. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

43 

 

Figura 55: Adutora de Água Bruta. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Na captação do sistema Penha, pode-se verificar que não é mantida uma vazão 

mínima de jusante do manancial, sendo utilizada toda a água do corpo hídrico para 

captação nos períodos mais secos. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

A Estação de Tratamento de Água – ETA Penha, demonstrada na Figura 56, está 

localizada na Rua Juca Thomás, bairro Penha. 

 

Figura 56: ETA Penha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A ETA é composta inicialmente de um reservatório com capacidade de 50 m³ (Figura 
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57) onde ocorre o processo de cloração, seguindo por gravidade para um pequeno 

filtro portátil de fluxo descendente com capacidade de filtração de até 25 m³/h (7 L/s), 

demonstrado na Figura 58. A ETA é desprovida de macromedição de água bruta e 

tratada. 

 

Figura 57: Tanque de Contato da ETA Penha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 58: Filtro da ETA Penha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O processo de desinfecção é realizado com a adição de hipoclorito de sódio, conforme 

demonstrado na Figura 59. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

45 

 

Figura 59: Sistema de Dosagem de Cloro. 

   
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Há ainda um pequeno recalque após o filtro, que abastece uma caixa d’água de 1.000 

litros, cuja função é o abastecimento de aproximadamente 2 residências localizadas 

em cota superior ao do filtro da ETA Penha. 

 

 

 SISTEMA JARDIM ITAPEMA 2 

 

O sistema Itapema 2 é composto de três captações de água bruta com 

encaminhamento por gravidade a uma estação de tratamento de água e distribuição 

por gravidade para atender os bairros Residencial Jardim Itapema e Jardim Maria 

Luiza.  

 

Na Figura 60 é possível identificar as unidades operacionais deste sistema de 

distribuição. 
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Figura 60: Localização das Unidades Operacionais do Sistema Itapema 2. 

 
Fonte: Elaboração por Ampla, 2020. 
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 Captação e Adução de Água Bruta 

 

A captação de água bruta do sistema Itapema 2 é realizada em três pequenos 

córregos localizados a montante da estação de tratamento.  

 

Devido ao período de baixa incidência de chuvas, durante a visita técnica verificou-se 

que os mananciais são de porte muito pequeno, com estrutura de caixa para regulação 

de vazão, conforme mostrado nas Figuras 61 a 63. 

 

Figura 61: Ponto de Captação 1 – Sistema Itapema 2. 

    
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 62: Ponto de Captação 2 – Sistema Itapema 2. 

    
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 63: Ponto de Captação 3 – Sistema Itapema 2. 

    
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Nas captações do sistema Itapema 2, pode-se verificar que não é mantida uma vazão 

mínima de jusante do manancial, sendo utilizada toda a água do corpo hídrico para 

captação nos períodos mais secos. 

 

A adução se dá por meio de uma rede com diâmetro de 50 mm em PVC e extensão 

de aproximadamente 150 metros até a ETA. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

A Estação de Tratamento de Água – ETA Itapema 2, demonstrada na Figura 64, está 

localizada na Rua Carlos Withers, bairro Jardim Itapema. 
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Figura 64: ETA Itapema 2. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A ETA é composta inicialmente de um pequeno filtro portátil de fluxo descendente com 

capacidade de filtração de até 9 L/s, demonstrado na Figura 65, seguindo por meio de 

um pequeno recalque para o reservatório com capacidade de 50 m³ (Figura 66) onde 

ocorre o processo de cloração, seguindo por gravidade para a  distribuição.  

 

Figura 65: Filtro da ETA Penha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 66: Tanque de Contato da ETA Penha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A ETA é desprovida de macromedição de água bruta e tratada e o processo de 

desinfecção é realizado com a adição de hipoclorito de sódio. 

 

 

 LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

 

A ETA possui um laboratório próprio onde são realizadas as análises diárias exigidas, 

segundo a Portaria de Consolidação n° 005/2017 do Ministério da Saúde. Apesar de 

possuir alguns equipamentos antigos, o laboratório apresenta adequado estado de 

conservação e organização, como demonstra a Figura 67e a Figura 68. 

  

Figura 67: Equipamentos de Análise Biológica. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 68: Equipamentos de Análise Físico-Química. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

1.8.1.1. Qualidade da Agua Tratada 

 

O SAMAE forneceu algumas informações sobre os resultados das análises de 

qualidade da água tratada e distribuída conforme estabelece a Portaria de 

Consolidação do MS 005/2017 para padrão de potabilidade para consumo humano. 

As informações são referentes ao mês de fevereiro de 2020, apresentadas no Quadro 

1.  

 

Quadro 1: Qualidade da Água Distribuída – Fevereiro de 2020. 

Data Horário 
Cloro Residual 

Turbidez 
Saída Reservatório 

02/02/2020 
Máx 1,5 1,43 

Mín 1,5 0,86 

03/02/2020 
Máx 1,5 2,45 

Mín 1 0,88 

04/02/2020 
Máx 1,5 2,24 

Mín 1,5 0,87 

05/02/2020 
Máx 1,5 4,95 

Mín 1 0,46 

06/02/2020 
Máx 1,5 4,52 

Mín 1,5 1,2 

07/02/2020 
Máx 1,8 3,2 

Mín 1 2,31 

08/02/2020 
Máx 1,5 - 

Mín 1,4 - 
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Data Horário 
Cloro Residual 

Turbidez 
Saída Reservatório 

09/02/2020 
Máx 1,5 - 

Mín 0,7 - 

10/02/2020 
Máx 1,5 - 

Mín 1,3 - 

11/02/2020 
Máx 1,5 - 

Mín 1 - 

12/02/2020 
Máx 1,5 2,62 

Mín 1,5 0,99 

13/02/2020 
Máx 1,5 2,91 

Mín 1,5 0,80 

14/02/2020 
Máx 1,5 5,58 

Mín 1,4 0,87 

15/02/2020 
Máx 1,5 3,19 

Mín 1,3 1,55 

16/02/2020 
Máx 1,5 5,43 

Mín 1,2 1,5 

17/02/2020 
Máx 1,5 2,84 

Mín 1,3 1,97 

18/02/2020 
Máx 1,5 2,82 

Mín 0,6 1,98 

20/02/2020 
Máx 1,8 2,19 

Mín 1,2 0,68 

21/02/2020 
Máx 1,5 3,77 

Mín 1 1,3 

22/02/2020 
Máx 1,5 1,95 

Mín 1 0,8 

23/02/2020 
Máx 1,8 1,8 

Mín 1,5 1,01 

24/02/2020 
Máx 1,5 2,69 

Mín 1,5 0,8 

25/02/2020 
Máx 1,5 2,14 

Mín 1,4 1,04 

26/02/2020 
Máx 1,6 2,07 

Mín 1,4 1,08 

27/02/2020 
Máx 1,5 2,91 

Mín 1,4 1 

28/02/2020 
Máx 1,5 5,94 

Mín 1,4 0,9 

29/02/2020 
Máx 1,5 6,18 

Mín 1,4 1,64 

01/03/2020 
Máx 1,5 6,56 

Mín 1,5 0,9 

Fonte: SAMAE de Antonina/2020 
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As análises de pH não estão sendo realizadas pelo fato de o equipamento estar com 

defeito, motivo pelo qual, segundo informações do SAMAE, já foi realizada a compra 

de novo equipamento. 

 

As análises bacteriológicas são realizadas quinzenalmente e segundo as análises 

repassadas referentes ao período de outubro de novembro de 2019, a totalidade das 

amostras apresentaram ausência de bactérias e-coli. As análises pararam de ser 

realizadas no mês de novembro devido à problemas operacionais nos veículos 

responsáveis pelas coletas. 

 

 

 ANÁLISE DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO 

 

O sistema de abastecimento de água do município de Antonina conta com quatro 

reservatórios. A seguir, no Quadro 2, apresenta-se um quadro resumo quanto às 

características principais dos reservatórios existentes no sistema operado pelo 

SAMAE na sede urbana: 

 

Quadro 2: Características resumo dos Reservatórios do SAA Sede Urbana. 

Denominação Tipo 
Capacidade 

(m³) 
Material 

Reservatório Central Dois Apoiados 1.300 e 400  Concreto 

Reservatório Morro do 

Jobel 
Apoiado 50 Tijolo 

Reservatório 

Guarapirocaba  
Apoiado 100 Tijolo 

Reservatório Caixa d’Água Apoiado 20 Tijolo 

Reservatório Morro do 

Jonas 
Apoiado 140 Tijolo 

Reservatório Itamaracá Apoiado 1.300 Concreto 

Reservatório Penha Apoiado 50 Tijolo 

Reservatório Jardim 

Itapema 
Apoiado 50 Fibra de Vidro 

Fonte: SAMAE Antonina, 2020. 
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O mapeamento da Figura 69 apresenta a distribuição espacial dos reservatórios do 

sistema sede do município de Antonina. 

 

Em seguida, realizou-se a análise da capacidade de reservação atual existente no 

SAA sede, considerando a premissa de que o sistema de reservação deve ser 

suficiente para suprir ao menos um terço do volume do dia de maior consumo do ano.  

 

Devido à inexistência de macromedição, ao invés de ser considerado o dia de maior 

consumo, foi considerado a maior capacidade de disponibilização de água tratada na 

rede de distribuição, cujo volume é estimado em 6.280 m³. 

 

Considerando a necessidade de reservação de 1/3 desta máxima demanda, estima-

se que a mínima reservação necessária seja de aproximadamente 2.093 m³. 

Conforme demonstrado anteriormente, a capacidade de reservação do sistema de 

abastecimento de água de Antonina é de 3.410 m³, o que demonstra uma folga no 

sistema de reservação. 
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Figura 69: Distribuição Espacial dos Reservatórios na Área Urbana. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2020.
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 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

 

O sistema de abastecimento de água do município de Antonina é desprovido de 

cadastro técnico das unidades operacionais, impedindo uma adequada modelagem 

da rede de distribuição, bem como ações de controle de perdas, como setorização 

com macromedição e pesquisa e controle de vazamentos. 

 

Segundo informações repassadas pelo SAMAE de Antonina, existem 

aproximadamente 100 km de rede de distribuição de água, cujos diâmetros e materiais 

são, de modo geral, desconhecidos. 

 

Em se considerando a extensão de 100 km, tem-se uma média de 10,80 metros por 

ligação predial de água. 

 

 

 MACROMEDIÇÃO 

 
O sistema de abastecimento de água de Antonina conta com apenas um 

macromedidor de água, o qual está localizado na chegada de água bruta da ETA 

Central. No entanto, a inexistência de equipamentos de medição nas demais unidades 

operacionais não permite que se tenha o pleno conhecimento da produção diária para 

suprir as demandas da população. 

 

Considerando-se apenas a macromedição da ETA Central, tem-se uma vazão média 

ao longo do mês de fevereiro de 27 L/s, resultando num volume total de tratamento 

de aproximadamente 76.648 m³, conforme demonstrado no Quadro 3 com as 

medições diárias realizadas sempre as 8 horas da manhã na ETA. 

 

Quadro 3: Vazão Média e Volume Diário da ETA Central. 

Data Volume Abduzido Vazão Média 

02/02/2020 1.699 19,66 

03/02/2020 2.699 31,24 

04/02/2020 2.711 31,38 

05/02/2020 2.515 29,11 
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Data Volume Abduzido Vazão Média 

06/02/2020 2.892 33,47 

07/02/2020 2.606 30,16 

08/02/2020 2.864 33,15 

09/02/2020 3.140 36,34 

10/02/2020 2.952 34,17 

11/02/2020 3.091 35,78 

12/02/2020 1.860 21,53 

13/02/2020 2.580 29,86 

14/02/2020 2.276 26,34 

15/02/2020 2.310 26,74 

16/02/2020 2.562 29,65 

17/02/2020 3.134 36,27 

18/02/2020 1.673 19,36 

19/02/2020 2.326 26,92 

20/02/2020 2.117 24,50 

21/02/2020 2.871 33,23 

22/02/2020 2.644 30,60 

23/02/2020 2.550 29,51 

24/02/2020 2.717 31,45 

25/02/2020 2.560 29,63 

26/02/2020 3.046 35,25 

27/02/2020 3.131 36,24 

28/02/2020 3.600 41,67 

29/02/2020 2.807 32,49 

01/03/2020 2.715 31,42 

Fonte: SAMAE Antonina, 2020. 

 

A inexistência da informação referente aos volumes produzidos nas outras estações 

de tratamento impossibilita um controle adequado das perdas na distribuição do 

sistema, visto que todos os cálculos são realizados com estimativas de produção e de 

distribuição. 

 

 

 MICROMEDIÇÃO 

 
Segundo informações repassadas pelo SAMAE, o sistema de abastecimento de água 

conta atualmente com 9.256 ligações prediais, as quais resultam em 9.259 

economias, divididas por classe de consumo como demonstrado no Quadro 4. 
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Quadro 4: Número de Economias por Classe de Consumo. 

Classe de 
Consumidor 

Com Hidrômetro Sem Hidrômetro Total 

Residencial 6.021 2.662 8.683 

Comercial 298 151 449 

Industrial 11 11 22 

Poder Público 73 32 105 

Soma 6.403 2.856 9.259 

Fonte: SAMAE Antonina, 2020. 

 

Conforme as informações apresentadas, cerca de 31% das ligações prediais não são 

hidrometradas, resultando em problemas de submedição e consequentemente de 

faturamento, bem como completa ausência de controle do volume de fato consumido 

pela população, impossibilitando o adequado controle das perdas de água. 

 

Ainda segundo as informações apresentadas, a densidade de economias/ligação ficou 

em apenas 1,00, o que demonstra a urgente necessidade de realização de cadastro 

comercial. 

 

Durante a visita técnica, observou-se que não existe um padrão de instalação de 

hidrômetros, existindo ligações junto ao muro frontal e outras internas ao imóvel ou 

em locais de difícil acesso, dificultando a ação dos leituristas. Esta falta de padrão 

pode dificultar a emissão de faturas com leitura correta, além de gerar um desgaste 

prematuro nos componentes dos hidrômetros, reduzindo a precisão e 

consequentemente a vida útil.  

 

Por fim, o SAMAE não possui um controle da idade dos equipamentos instalados e 

segundo os próprios responsáveis, boa parte dos hidrômetros instalados são bastante 

antigos e com problemas de funcionamento. 

 

 

 CADASTRO TÉCNICO 

 

O sistema de abastecimento de água do município de Antonina é desprovido de 

cadastro técnico das unidades operacionais, impedindo uma adequada modelagem 
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da rede de distribuição, bem como ações de controle de perdas, como setorização 

com macromedição e pesquisa e controle de vazamentos. 

 

 

 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

 

O sistema de abastecimento de água de Antonina operado pelo SAMAE, não possui 

um centro de controle operacional – CCO para que seja possível supervisionar as 

unidades operacionais em tempo real. 

 

A montagem de um CCO é essencial, pois se melhora consideravelmente o 

gerenciamento das variáveis hidráulicas e elétricas, o comando de liga/desliga dos 

conjuntos moto bombas, a abertura e fechamento de válvulas (principalmente as 

localizadas na entrada dos reservatórios) permitindo uma modulação da vazão para 

um melhor equilíbrio e balanço hidráulico do sistema de abastecimento de água, assim 

como controle da pressão na rede. 

 

 

 PERDAS  

 

Desde o ponto de captação até o momento em que a água passa pelo hidrômetro 

existe um longo caminho em que a água percorre, o qual pode resultar em perdas de 

água. As perdas ocorrem devido à ineficiência na operação e manutenção das redes 

e inadequada gestão comercial.  

 

Conforme demonstrados nos itens de macromedição e micromedição, não existe um 

controle do volume de água produzido em todas as ETAs, impossibilitando o 

conhecimento do volume de água distribuído para a população. Além disso, não é 

realizada a micromedição em todas as ligações prediais, impossibilitando o 

conhecimento do volume consumido. 
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Sendo assim, não é possível avaliar as perdas de água na rede de distribuição do 

sistema de abastecimento de água de Antonina. Segundo informações repassadas 

pelo SAMAE, as perdas estão estimadas em 40%. 

 

Segundo informações do SAMAE, o sistema Central produz em média 2.650 m³/dia, 

o que resulta numa vazão média diária de 30,60 L/s. Ainda segundo o SAMAE, as 

vazões de produção somadas das outras ETAs quando em máxima capacidade de 

operação, ficam em aproximadamente 3.630 m³/dia, o que resulta numa média diária 

de 42 L/s. 

 

Deste modo, tem-se que a máxima capacidade de produção do sistema de 

abastecimento de água seja de cerca de 72,6 Ls, ou 6.280 m³/dia. Considerando a 

população estimada em 2020 de 19.252 habitantes, há uma disponibilização ao 

sistema de aproximadamente 326 L/hab.dia. 

 

Segundo o Instituto Trata Brasil, o consumo médio por habitante no país é de 

aproximadamente 166 litros. Isto demonstra que se as perdas de água estivessem em 

50%, haveria capacidade de atender todo o sistema sem necessidade de operar em 

regime de intermitência. 

 

No entanto, trata-se de uma análise não conclusiva, visto que não existe 

macromedição nas demais estações de tratamento, impossibilitando o conhecimento 

do real volume disponibilizado para a população. 

 

 

 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA A ÁREA RURAL 

 

A área rural de Antonina é caracterizada por ser bastante extensa, abrangendo 875,06 

km², o que representa cerca de 98,52% da área territorial municipal. 

 

Por este motivo, existem sistemas independentes operados pela própria comunidade, 

como é o caso das localidades de Rio do Nunes e Rio Cachoeira que abastecem 

aproximadamente 150 e 110 residências respectivamente. Nestes casos, a 
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comunidade opera os sistemas de distribuição e o SAMAE disponibiliza cloro para 

garantir a desinfecção da água distribuída. 

 

A única localidade da área rural de Antonina gerida pelo SAMAE é o Bairro Alto, cujo 

sistema é composto de duas captações de água bruta com encaminhamento por 

gravidade a uma estação de tratamento de água e distribuição por gravidade para 

atender o bairro Alto. Nesta localidade existem aproximadamente 300 residências, 

porém apenas 155 são atendidas pelo SAMAE, sendo as demais abastecidas por 

sistemas unifamiliares compostos geralmente por poços profundos. 

 

Na Figura 70 é possível identificar as unidades operacionais deste sistema de 

distribuição. 
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Figura 70: Localização das Unidades Operacionais do Sistema Bairro Alto. 

 
Fonte: Elaboração por Ampla, 2020. 
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A captação de água bruta do sistema Bairro Alto é realizada em dois pequenos 

córregos localizados a montante da estação de tratamento, um deles denominado 

Cotia e outro de nome desconhecido.  

 

A Estação de Tratamento de Água – ETA Bairro Alto, demonstrada na Figura 71, está 

localizada PR 340, bairro Alto. 

 

Figura 71: ETA Bairro Alto. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A ETA é composta apenas de um tanque de contato com capacidade de 50 m³ (Figura 

72) onde ocorre o processo de cloração, seguindo por gravidade para a distribuição. 

Não há qualquer dispositivo para a remoção de sólidos da água bruta. 

 

Este tanque de contato para cloração recebe apenas a água bruta proveniente do Rio 

Cotia, enquanto a água bruta do outro córrego (nome desconhecido) é encaminhada 

diretamente para a rede de distribuição sem passar por qualquer tipo de tratamento. 

 

Ainda na imagem da ETA é possível identificar o constante extravasamento de água 

do tanque de contato, o que resulta em perda de produtos químicos. 
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Figura 72: Tanque de Contato da ETA Bairro Alto. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A ETA é desprovida de macromedição de água bruta e tratada e o processo de 

desinfecção é realizado com a adição de hipoclorito de sódio, conforme mostra a 

Figura 73. 

 

Figura 73: Sistema de Cloração. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Já existe uma nova estrutura de ETA com as mesmas características da existente em 

cota superior à atual, vide a Figura 74, cujo objetivo é aumentar a vazão de 

distribuição, melhorando o abastecimento do Bairro Alto. No entanto, a mesma 

estrutura ainda não pode entrar em operação por problemas de regularização do 

terreno em que se encontra instalada. 
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Figura 74: Nova Estrutura da ETA Bairro Alto. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

66 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no diagnóstico técnico e operacional realizado junto aos Sistemas de 

Abastecimento de Água – SAA existentes no município de Antonina apresentam-se 

abaixo os principais aspectos relevantes, positivos e negativos da situação atual.  

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS  

 

 Atendimento de 100% da área urbana do município; 

 Suporte a comunidades e linhas rurais com sistemas coletivos operados 

através de associações comunitárias; 

 Qualidade da água bruta adequada, segundo Res. CONAMA 357/2005; 

 Folga no sistema de reservação. 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 Capacidade de produção abaixo das demandas da população; 

 Operação do sistema em regime de intermitência; 

 Sistema de abastecimento é antigo, requer melhorias na conservação e 

manutenção das instalações; 

 Ausência de macromedidor nas ETAs de menor porte e na rede de distribuição; 

 Baixo índice de micromedição, sendo composto principalmente por 

equipamentos antigos; 

 Inexistência de cadastro técnico do sistema de distribuição; 

 Inexistência de um centro de controle operacional; 

 SAA, como um todo, sofre com a problemática quanto à falta de água em 

períodos de estiagem e seca. 
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3. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES 

 

 SISTEMA INDIVIDUAL 

 

Quem fiscaliza a implantação do tratamento individual é a Vigilância Sanitária, 

cobrando no ato de vistoria para a emissão do Alvará de Habite-se as seguintes 

unidades: 

 

- Caixa de Gordura, 

- Fossa Séptica, 

- Filtro Anaeróbio e/ou Sumidouro (para ruas sem rede de drenagem). 

 

Apresenta-se a seguir, na Figura 75, um esquema em corte de um sistema genérico 

composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio e sumidouro. 

 

Figura 75: Esquema de Tratamento Individual Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro 

 
Fonte: Adaptado da NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Nos sistemas individuais o esgoto tratado é encaminhado para a galeria de águas 

pluviais, e na ausência dessas, para sumidouro ou córregos mais próximos. 
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Com relação a esta solução, a municipalidade tem adotado este procedimento para 

minimizar a poluição dos recursos hídricos pela falta de um sistema público coletivo 

de coleta e tratamento de esgoto em alguns bairros do município. 

 

O sistema composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio atende 

“teoricamente” o pré-requisito de redução da carga orgânica que a legislação 

ambiental exige, porém na prática estes sistemas possuem as seguintes dificuldades: 

 

 Geralmente o proprietário não realiza a limpeza prevista em norma, diminuindo 

a eficiência do sistema; 

 Com o passar do tempo a fossa e o filtro podem sofrer fissuras na sua parede e 

no fundo causando vazamento, podendo contaminar o lençol freático; 

 Estas unidades não reduzem totalmente os micro-organismos causadores de 

doenças de vinculação hídrica; 

 Na maioria das vezes a prefeitura apenas fiscaliza a instalação das unidades 

antes que o munícipe as coloque em operação, podendo o mesmo desativar o 

sistema quando este apresentar os primeiros sinais de necessidade de 

manutenção; 

 Anteveem-se dificuldades para interligação da parte interna dos imóveis aos 

futuros ramais, quando da implantação do sistema público de esgoto, uma vez 

que muitas vezes o escoamento atual se direciona para o fundo do lote, o que 

exigirá intervenções de quebra e recomposição de piso e adequação de 

caimento da tubulação da parte interna; 

 Antecipa-se essa situação por ser de conhecimento que, em diversos municípios 

de todo país onde foi implantado um novo sistema de esgoto, não houve a 

adesão prevista dos munícipes, permanecendo as consequências danosas para 

o meio ambiente em decorrência do lançamento inadequado, pela não ligação 

dos imóveis à rede pública e ainda gerando dificuldades financeiras para 

amortizar os investimentos efetuados em ramais, redes, coletores troncos e 

estação de tratamento de esgoto, pela não cobrança do serviço; 
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 SISTEMA COLETIVO 

 

O sistema coletivo de esgotamento sanitário do município de Antonina tem sua 

operação e manutenção sob responsabilidade do Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto - SAMAE, empresa concessionária do setor no município.  

 

O sistema público de esgotamento sanitário que está implantado é do tipo separador 

absoluto e atende exclusivamente as residências da COHAPAR, residências estas 

construídas pelo governo do Estado do Paraná após o deslizamento que ocorreu no 

ano 211 e necessitou da realocação de aproximadamente 80 famílias. O sistema 

atende também uma escola municipal localizado na rua Severino Vicente de Lima.  

 

Segundo informações disponibilizadas pela operadora SAMAE, a cobertura atual do 

sistema de esgotamento sanitário no município de Antonina é de 0,91% da sede 

municipal.  

 

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Trata Brasil, este percentual está abaixo 

da média nacional, de 58,06%, também da região sul do país de 46,80% e da média 

do Estado do Paraná, 73,48%.  

 

 População atendida 

 

Segundo informações fornecidas pelo SAMAE, atualmente, o sistema de esgotamento 

sanitário do município de Antonina atende aproximadamente 175 habitantes da área 

urbana. Porém, como atende diariamente uma escola municipal, ao longo do dia 

chega a 500 pessoas atendidas pela ETE. 

 

Na Figura 76 tem-se um mapeamento com a área atendida pelo sistema coletivo 

existente. 
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Figura 76: Área Atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário Existente. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2020. 
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 Ligações Prediais e Economias de Esgoto 

 

Segundo informações obtidas junto ao SAMAE, atualmente o SES que atende a Sede 

do município de Antonina conta com 84 ligações, sendo o mesmo número de 

economias. Trata-se de 83 economias residenciais e uma escola municipal. 

 

 Rede Coletora 

 

Com base em informações obtidas com o SAMAE, o sistema de esgotamento sanitário 

do município de Antonina possui aproximadamente 350 metros de rede coletora de 

esgoto, instalada em material PVC com diâmetro de 150 mm  

 

Como o SES do município de Antonina conta atualmente com aproximadamente 84 

ligações e 350 metros de rede coletora, tem-se uma ligação para cada 4,17 metros de 

rede. 

 

 Estação Elevatória de Esgoto 

 

O sistema de esgotamento sanitário do município de Antonina, atualmente é 

desprovido de estações elevatórias de esgoto na rede coletora de distribuição. Está 

implantada apenas uma estação elevatória de esgoto localizada na chegada à ETE 

COHAPAR, cuja função é o recalque para a ETE. 

 

A Estação Elevatória de Esgoto está localizada no mesmo terreno da ETE COHAPAR, 

na Rua Vereador Antônio Cândido Xavier, sendo composta de gradeamento e poço 

de sucção com dois conjuntos moto bomba instalados, vide a Figura 77. 
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Figura 77: Vista Geral da EEE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Devido à inexistência de estações elevatórias na rede coletora de esgoto, não existem 

linhas de recalque de esgoto instalados no sistema atual. 

 

 Estação de Tratamento de Esgoto - COHAPAR 

 

A Estação de Tratamento de Esgotos COHAPAR está localizada na Rua Vereador 

Antônio Cândido Xavier, com uma capacidade nominal de tratamento de 1 L/s. A ETE 

apresenta-se em adequado estado de conservação e em plena operação. 

 

Trata-se de uma ETE composta por dois tanques, demonstrados na Figura 78, onde 

na primeira unidade é realizado o tratamento anaeróbio por fluxo ascendente, seguido 

pelo tratamento aeróbico no segundo tanque, o qual ocorre por fluxo descendente, 

porém com a aplicação de ar por difusor com pressão de 0,52 bar, demonstrado na 

Figura 79. 
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Figura 78: Vista Geral da ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 79: Difusor de Ar da ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

A estrutura física da ETE se apresenta bem conservada, sem trincas ou rachaduras e 

em pleno estado de operação. 

 

A ETE está localizada bem próxima ao núcleo urbano, porém no momento da visita 

técnica (fevereiro de 2020) não apresentava problemas com odores. Isto também se 

deve ao fato de haver um sistema de tratamento de odores por carvão ativado no 

reator anaeróbio, como mostra a Figura 80.  
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Figura 80: Tratamento de Odores ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

O lançamento final do efluente é realizado em um pequeno córrego localizado na Rua 

Getúlio Vargas (Figura 81 e Figura 82) cujo destino final deste córrego é a Baía de 

Antonina, por meio de emissário em 150 mm com extensão de aproximadamente 80 

metros, conforme demonstrado no mapeamento da Figura 83. 

 

Figura 81: Córrego de Lançamento do Efluente Tratado da ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 
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Figura 82: Ponto de Lançamento do Efluente Tratado da ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 83: Traçado do Emissário Final da ETE COHAPAR. 

  
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Na Figura 84 se apresenta um mapa com a localização da Estação de Tratamento de 

Esgoto, traçado do emissário final e ponto de lançamento do efluente. 
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Figura 84: Mapa de Localização da ETE e de Lançamento do Efluente Tratado. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2020. 
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O município de Antonina conta ainda com uma estação de tratamento que nunca foi 

operada. Tal investimento foi realizado para atender às demandas de toda a área 

urbana da cidade, porém nunca foram realizados os investimentos na rede de 

esgotamento sanitário para encaminhar os efluentes à ETE. 

 

A estrutura existente é composta de um sistema de Lagoas, sendo duas anaeróbicas 

e uma de maturação, como pode ser visto na Figura 85 e Figura 86, respectivamente. 

 

Figura 85: Lagoas Anaeróbicas da ETE Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 

Figura 86: Lagoa de Maturação da ETE Central. 

 
Fonte: Arquivo Técnico, Ampla 2020. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

78 

 

A ETE está localizada em ponto mais próximo da Baía de Antonina, como pode ser 

verificado na Figura 87.  
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Figura 87: Mapa de Localização da ETE Central. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2020. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir apresenta-se a relação dos principais aspectos positivos e negativos 

identificados no SES do município de Antonina.  

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS 

 

 Existência de estrutura de ETE para atender as demandas da área central; 

 Existência de projeto para atendimento de parte da área central; 

 Sistema existente em adequado estado de conservação. 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 Baixo índice de atendimento do sistema de esgotos; 

 Baixo orçamento frente aos investimentos necessários; 

 Inexistência de cronograma para implementação do sistema. 
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5. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO  

 

Segundo o SAMAE, o faturamento ao longo do ano de 2019 foi de R$ 5.485.850, 

enquanto a arrecadação para o mesmo período foi de 5.144.250, o que representa 

uma inadimplência no período de 5%. No Quadro 5 é demonstrado o faturamento e 

arrecadação mensal. 

 

Quadro 5: Faturamento e Arrecadação. 

 
Fonte: SAMAE, 2019. 

 

Os meses cujo resultados foram superiores a 100% representam o pagamento de 

dívidas de meses passados. 

 

 

 DESPESAS 

 

Segundo o SAMAE, as despesas ao longo do ano de 2019 foram de R$ 4.276.032, 

vide o Quadro 6, o que representa 83,12% dos valores arrecadados no mesmo 

período.  

 

Água Esgoto Serviços Total Água Esgoto Serviços Total

jan/19 555.338 2.950 17.033 575.322 371.621 2.504 23.621 397.746 69%

fev/19 458.637 2.920 12.330 473.888 395.976 2.166 25.921 424.063 89%

mar/19 430.109 2.659 14.059 446.828 402.695 2.569 26.693 431.957 97%

abr/19 425.580 2.718 17.445 445.743 452.099 2.791 29.809 484.699 109%

mai/19 428.601 2.738 19.314 450.653 409.047 2.786 23.198 435.030 97%

jun/19 501.784 2.573 16.144 520.502 390.640 2.192 27.312 420.144 81%

jul/19 411.351 2.651 19.643 433.645 439.290 2.346 33.257 474.893 110%

ago/19 388.382 2.521 16.346 407.249 380.934 2.297 30.431 413.662 102%

set/19 389.347 2.498 15.815 407.660 366.547 2.382 32.495 401.423 98%

out/19 400.094 2.462 18.248 420.804 403.195 2.191 36.106 441.492 105%

nov/19 430.190 2.471 14.952 447.612 350.601 2.606 31.580 384.787 86%

dez/19 432.770 2.565 20.610 455.945 398.264 2.855 33.234 434.353 95%

Mês

Arrecadação (R$)Faturamento (R$) Perda de 

Faturamento 

(%)
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Quadro 6: Despesas do SAMAE. 

 
Fonte: SAMAE, 2019. 

 

As contas referentes ao ano de 2019 demonstram uma saúde financeira do SAMAE 

frente à operação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

existente. 

 

No entanto, há de se identificar ainda se haverá capacidade de endividamento 

suficiente frente aos investimentos necessários para implantação do sistema de 

esgotamento sanitário em todo o município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês
Recursos 

Humanos

Serviços 

Terceiros

Energia 

Elétrica

Produtos 

Químicos

Materiais 

Elétricos
Veículos Equipamentos

Serviços 

Bancários
Locações

Despesas 

Tributárias
Total

jan/19 164.784 0 50.474 6.750 88.942 740 3.588 2.106 42.146 40.042 399.573

fev/19 184.725 108.136 45.873 6.750 50.901 5.036 0 2.093 1.136 44.599 449.247

mar/19 129.537 0 78.324 6.750 14.180 2.319 1.603 2.166 9.864 37.087 281.828

abr/19 137.197 56.047 57.388 7.020 0 2.993 277 2.081 9.751 40.055 312.809

mai/19 165.060 116.113 61.371 3.001 39.297 2.833 105 2.476 22.439 44.033 456.728

jun/19 146.436 0 62.520 6.750 12.193 3.070 0 2.153 2.624 41.220 276.967

jul/19 140.527 57.449 62.033 7.950 19.690 2.733 3.600 2.456 15.000 40.554 351.993

ago/19 134.282 56.116 62.036 6.750 20.802 2.298 1.706 2.108 2.118 37.981 326.198

set/19 138.476 58.136 71.916 0 30.152 5.315 223 2.878 2.068 37.907 347.070

out/19 135.675 57.416 71.650 6.750 2.400 2.673 605 2.610 0 39.380 319.160

nov/19 141.803 57.716 61.573 7.560 0 3.129 0 7.112 0 37.512 316.405

dez/19 191.932 54.560 66.303 7.560 34.122 2.932 0 8.827 7.470 64.349 438.056
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B -  SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

1. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, (Lei Federal no 12.305/2010), define 

a classificação de resíduos sólidos a partir da diferenciação em relação à sua origem 

e periculosidade. Na normativa, os resíduos sólidos urbanos são aqueles 

caracterizados pelos resíduos domiciliares (os originários de atividades domésticas 

em residências urbanas) e os originários da varrição, limpeza de logradouros, vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana.  

 

Ademais, os principais resíduos gerados nas cidades brasileiras são aqueles previstos 

nas demais classes da Lei no 12.305/2010, conforme ilustrativamente apresentado na 

Figura 88. 

 

Figura 88: Principais Resíduos Sólidos Gerados nas Cidades segundo Lei n° 12.305/2010. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, a partir da Lei n° 12.305/2010. 
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Dentro da gama de resíduos sólidos urbanos e de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços pode-se inserir a coleta seletiva, que consiste na separação 

prévia dos resíduos, geralmente separados em: 

 

 Materiais recicláveis: resíduos sólidos compostos principalmente por papel, 

papelão, vidro, metal (sucatas) e plástico. 

 Materiais não recicláveis: resíduos compostos essencialmente de matéria 

orgânica* e pelos materiais que não apresentam condições favoráveis à 

reciclagem, classificados como rejeito**. 

 

Resíduos essencialmente compostos de matéria orgânica, ou resíduos orgânicos, em 

geral não possuem coleta específica, onde nos municípios são considerados como 

rejeitos e encaminhados à disposição final. Como irá ser visto é o caso do município 

de Antonina também.  

 

No entanto, ressalta-se que estes resíduos também são passíveis de reciclagem, 

através de técnicas de compostagem ou digestão anaeróbia, por exemplo. Segundo 

a PNRS devem ser desviados da disposição final ambientalmente adequada. 

 

Assim, o Rejeito é entendido como:  

 

Art. 3°. Item XV: “resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada”.  

 

Outras classificações são aquelas apresentadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em suas normas, podendo-se citar a NBR 10.004/2004, na 

qual os resíduos sólidos são definidos como sendo:  

 

“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 
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soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor 
tecnologia disponível”. 

 
 

Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação de resíduos sólidos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

 

Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em:  

 

a) Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, 

em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem 

apresentar: 

 

 Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

 

Os Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e/ou 

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004. 

 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos: São subdivididos em Classe II A e Classe II 

B, como mostrado abaixo: 

 

Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos 

Classe I ou resíduos Classe II B. 

 

Classe II B – Inertes: Quando amostrados de forma representativa, conforme   NBR 

10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e sabor. 
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2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

O órgão municipal que atua com o manejo dos resíduos sólidos e a limpeza pública 

em Antonina é a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento e 

Obras.  

 

De acordo com a Lei No 07/2020 “Altera a Lei 006/2001 de 12 de junho de 2001, que 

estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Antonina e altera a 

Lei No 22 de 30 de junho de 2016, e dá outras providências”, a Secretaria de Meio 

Ambiente tem por finalidade (Art. 15). 

 
I - Preservar o meio ambiente mediante o combate às formas de 
poluição e destruição ecológica; 
II - Disciplinar o crescimento urbano, observando condições 
sanitárias e habitacionais de forma que não venham agredir o 
meio ambiente; 
III - Estimular programas de educação ambiental existentes 
através de convênios com entidades governamentais e não 
governamentais do setor; 
IV - Desenvolver atividades de lazer e entretenimento temáticas, 
conscientizando o turista e a comunidade local através do 
contato direto com a flora e fauna existentes no Município; 
V - Organizar calendário de eventos a serem realizados no 
Município; 
VI - Conservar patrimônios paisagísticos culturais, urbano-
arquitetônicos, artísticos e históricos, perpetuando-os para as 
futuras gerações; 
VII - Preservar componentes representativos da vida silvestre, 
suas espécies, comunidades e ecossistemas; 
VIII - Difundir os princípios que garantem a sustentabilidade do 
Ecoturismo; 
IX - Promover a valorização do Ecoturismo, como uma das 
alternativas para o desenvolvimento sustentador do Município; 
X - Mobilizar a comunidade local e regional, para apoio à 
conservação do meio ambiente, visando a conscientização 
ecológica; 
XI - Auxiliar as organizações não governamentais, proprietários 
de terra, pessoas físicas ou jurídicas, na criação e manutenção 
de mecanismos para a conservação da biodiversidade em seus 
respectivos biomas; 
XII - Participar de congressos e intercâmbios de natureza 
ambiental e turística, de forma a estimular economicamente o 
Município; 
XIII - Promover a educação ambiental em todos os níveis; 
XIV - Levantar recursos para o fortalecimento do Ecoturismo em 
todas as formas. 
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Já a Secretaria de Planejamento e Obras tem por finalidade de acordo com a Lei 

N 35/20019 que altera a No 006/2001 que “Estabelece a Estrutura Administrativa 

da Prefeitura Municipal de Antonina e dá outras Providencias”, Art 14. Podemos 

destacar como atividade relacionada ao sistema de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos.  

 

I - Conservar interna e externamente os prédios da Prefeitura, assim 
como os respectivos móveis e instalações; 
II - Prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de 
planejamento, organização e coordenação, controle e avaliação das 
atividades desenvolvidas pela Prefeitura; 
III - Elaborar, atualizar e promover a execução de projetos 
municipais de desenvolvimento, bem como estudos e pesquisas 
necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo 
Governo Municipal: 
IV - Controlar a execução física e financeira dos planos municipais 
de desenvolvimento, assim como avaliar seus resultados; 
V - Estudar e analisar o funcionamento e organização dos serviços 
da Prefeitura, promovendo a execução de medidas para o seu 
aprimoramento, observando os seguintes documentos: 
... 
VI - Executar as atividades concernentes à construção e 
conservação de obras públicas municipais e instalações para 
prestação de serviços à comunidade; 
VII - Executar atividades concernentes a elaboração de projetos e 
obras públicas municipais e respectivos orçamentos; 
VIII - Promover a construção, pavimentação e conservação de 
estradas, caminhos municipais e vias urbanas; 
IX - Promover a execução de serviços topográficos indispensáveis 
às obras e serviços a cargo da Prefeitura; 
X - Manter atualizado a planta cadastral do Município; 
XI - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções 
particulares; 
XII - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às posturas 
municipais. 
XIII - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes a 
zoneamento e loteamento; 
XIV - Promover a construção de parques, praças e jardins públicos, 
tendo em vista a estética urbana e a preservação do ambiente 
natural; 
XV - Administrar os serviços de produção de tubos, lajotas e outros 
artefatos de concreto; 
XVI - Executar atividades relativas a prestação dos serviços 
públicos locais, tais como: limpeza pública, cemitérios, 
matadouros, mercados, feiras e iluminação pública; 
XVII - Administrar serviços de trânsito em coordenação com órgão 
do Estado; 
XVIII - Promover a arborização dos logradouros públicos; 
XIX - Fiscalizar os serviços ou de utilidade pública concedidos ou 
permitidos pelo Município; 
XX - Manter a guarda municipal; 
XXI - Manter a frota de veículos e equipamentos de uso geral da 
administração, bem como sua guarda e conservação; 
XXII - Analisar e deferir os pedidos de Alvará para construções, 
reformas ou demolição de prédios; 
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 BREVE HISTÓRICO 

 

O município de Antonina no que concerne a gestão de resíduos sólidos, implantou em 

2010 a coleta seletiva através de Convênio com Associação de Catadores – ACAPRA, 

promovendo a inserção social, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei no 12.305 de 2010.  

 

Com relação aos resíduos domiciliares gerados no município, os mesmos eram 

enviados para um lixão a céu aberto na localidade de Saúva até 2010. 

 

Em 2011 foi implantado na localidade denominado São João Feliz, uma trincheira 

emergencial, devidamente licenciada, para atender as demandas municipais, a qual 

trabalhou no ano de 2011, e ao terminar a vida útil desta trincheira, foi encerrada as 

atividades neste local. 

 

A partir de 2012, o município de Antonina, começou a destinar os seus RSU, para JM 

ATERRO SANITARIO, localizado na localidade de Alexandra em Paranaguá. O aterro 

sanitário é devidamente licenciado, e o qual, permanece até os dias de hoje. 

 

Com relação ao planejamento, em 2017 o município elaborou seu Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Antonina, o 

qual apresentou um diagnóstico das praticadas adotadas no município e proposições 

relativas ao gerenciamento.  
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Figura 89:  Linha do Tempo.   

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020.
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 SERVIÇOS EXECUTADOS  

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos, apesar do envolvimento de diversas esferas, 

possui responsabilidades específicas delegadas à Administração Municipal, que 

poderá realizar os serviços direta ou indiretamente, conforme mencionado na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n0 12.305/210 em seu Art. 26. 

 

“Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e 
prestação direta ou indireta desses serviços ...” 

 

Em Antonina os serviços cuja competência é da municipalidade são executados de 

forma indireta, através da contratação de empresa especializada, conforme 

apresentado no Quadro 7.  

  

Quadro 7: Serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos executados no município. 

Execução das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos municipais 

Etapa  Prestador de Serviço 

Coleta Domiciliar Convencional (urbana e 

rural) 
JJ Transportes e Terraplanagem Ltda 

Coleta Domiciliar em locais de Difícil acesso 
Administração Municipal. Secretaria de 

Meio Ambiente 

Disposição Final dos resíduos sólidos em 

Aterro Sanitário  
Empresa JM Tratamento de Resíduos Ltda 

Coleta Seletiva (urbana e rural) 
Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Antonina - ACAPRA  

Triagem e comercialização dos  Materiais 

Recicláveis 
Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Antonina - ACAPRA  

Serviços de Roçada Vias públicas e rurais, 

pontos turísticos, unidades de assistência 

social, unidades de saúde, escolas 

municipais) e Varrição  (Centro, Ponta do 

Pita e Batel)  

Empresa Barreiras Prestadora de 

Serviços - EIRELI  

Outros Serviços de Limpeza Pública 
Executados pela Secretaria de Meio 

Ambiente 

Serviço de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos municipais de saúde 

AMBSERV Tratamento de Resíduos Ltda  
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Execução das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos municipais 

Etapa  Prestador de Serviço 

Coleta de Entulhos e RCC 
Adm. Municipal. Secretaria de Meio 

Ambiente 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

A coleta domiciliar é realizada pela empresa JJ Transportes e Terraplanagem Ltda 

(Contrato No PMA 126/2018 – ID No 2245) que realiza os serviços com caminhões 

compactadores na área urbana e rural do município conforme especificações 

contratuais. 

 

Algumas atividades são desempenhadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que 

possui funcionários e equipamentos próprios apresentados no Quadro 8. Estes 

funcionários atuam em todas as atividades de competência da secretaria, incluindo 

alguns serviços de Limpeza Urbana. 

 

Quadro 8: Funcionários e equipamentos da Secretaria de Meio Ambiente. 

Secretaria De Meio Ambiente 

Funcionário Quantidade 

Auxiliar geral 23 

Motorista  
2 (atuando, porém concursados como 

auxiliares) 

Maquinário Quantidade 

Trator -  1 

Caminhão ANO MODELO 2016, Ford Cargo 816S 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, 2020. 

 

Desta relação destaca-se que os auxiliares gerais e motoristas executam diversas 

atividades, com destaque para coleta de entulhos. O trator é utilizado para a coleta 

convencional em locais de difícil acesso. 

 

A disposição final em aterro sanitário ocorre através de contrato de prestação de 

serviços com a empresa JM Tratamento de Resíduos Ltda (Contrato No PMA 

090/2018 – ID No 2183) referente à “Disponibilização de local para destinação de 

resíduos sólidos Classe IIA (Resíduo Domiciliar) e Classe IIB (Resíduos inertes) ”. O 
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contrato ainda prevê a disponibilização de local para receber Resíduos Eletrônicos e 

Pneus inservíveis.  

 

Com relação à coleta seletiva e reciclagem, o município possui contrato de prestação 

de serviços com a ACAPRA (Contrato No PMA 004/2018 – ID No PMA 2087) para 

atendimento de TAC com repasse financeiro mensal de R$ 9.534,24, vigência de doze 

meses com validade em 03/01/2021.  

 

Referente aos serviços de roçada e varrição a empresa que executa os serviços é a 

Empresa Barreiras Prestadora de Serviços – EIRELI (ATA DE REGISTRO DE 

PRECOS N 006/2019 – ID No 2293. PREGAO N 002/2019 – SRP).  

 

Já para a execução dos serviços de Serviço de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos gerados nos estabelecimentos municipais de saúde a 

Administração Municipal possui contrato com a empresa AMBSERV Tratamento de 

Resíduos Ltda.  

 

Há ainda outro contrato com a empresa AMBSERV (ATA DE REGISTRO DE 

PRECOS N 052/2018 – ID No 2243. PREGAO N 044/2018 – SRP) para referentes 

aos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final dos resíduos de 

ossada humana e resíduos de exumação proveniente de procedimentos realizados 

nos cemitérios municipais (Grupo A3).  

 

 

 RESPONSABILIDADES 

 

Apresenta-se, no Quadro 9, um resumo introdutório das responsabilidades para a 

gestão dos resíduos sólidos em termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

n° 12.305/2010: 
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Quadro 9: Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos (Fonte: Lei no 12.305/210) 

Responsabilidade/Gerenciamento 

Administração 
Municipal 

Resíduos Domiciliares 

Resíduos Comerciais (características similares aos domiciliares) 

Resíduos da Limpeza Urbana (originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas)  

Geradores 
Específicos* 

Resíduos Industriais 

Resíduos da Construção Civil – RCC 

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Resíduos da Mineração 

Resíduos dos Serviços de Transporte 

Compartilhada -
Logística Reversa 

Produtos eletroeletrônicos 

Pilhas e baterias 

Lâmpadas fluorescentes 

Pneus 

Agrotóxicos (resíduos e embalagens)  

Óleos lubrificantes (resíduos e embalagens) 

*Público ou Privado   
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. 

 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 

saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, 

nos termos desta Lei. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

 

A gestão dos resíduos sólidos domiciliares engloba as etapas de acondicionamento, 

coleta (convencional e seletiva), transporte, destinação e disposição final.  Em 

Antonina o gerenciamento dos RSD apresenta-se esquematizado na Figura 90.  

 

 
Figura 90: Esquema do gerenciamento dos resíduos domiciliares em Antonina. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Acondicionamento e Armazenamento 

 

A qualidade do serviço de coleta de resíduos depende do correto e adequado 

acondicionamento dos resíduos por parte do gerador, pois faz com que sejam evitados 

acidentes com as pessoas envolvidas no processo de coleta e destinação final, evita 

a proliferação de vetores e minimiza efeitos visuais e olfativos desagradáveis.  

 

Além do acondicionamento em recipiente adequado é preciso que o gerador faça o 

armazenamento e a colocação dos recipientes no local, dia e horário previsto para a 

coleta, que deverão ser informados através de campanhas informativas e/ou 

ambientais executadas pela Administração Municipal. 

 

Com relação ao armazenamento dos resíduos domiciliares, podemos citar como 

regramento o estabelecido no Código de Obras, Lei Nº 25/ 2008: 

 

 
Art. 106 - Toda edificação, independentemente de sua 
destinação, deverá ter abrigo ou depósito em local desimpedido 
e de fácil acesso, com capacidade adequada e suficiente para 
acomodar os diferentes componentes de resíduos sólidos, 
obedecendo às normas estabelecidas pela autoridade 
competente 
 Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica proibido: 
... 

 

Em Antonina, pode-se observar em visita técnica o grande uso de sacolas de 

supermercados para acondicionamento dos resíduos domiciliares, prática comum no 

Brasil. Na Figura 91 se apresentam algumas imagens de recipientes para 

acondicionamento dos resíduos domiciliares. 
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Figura 91: Acondicionamento dos resíduos domiciliares para a coleta - Centro. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Ainda, para auxiliar o armazenamento dos resíduos na área central do município, onde 

existe maior número de comércio, a Administração Municipal disponibilizou 

contentores de PEAD com capacidade de 240 litros, Figura 92.  

 

Figura 92: Imagens dos contêineres disponibilizado na área central. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Na área rural pode-se observar lixeiras elevadas nas estradas principais e também 

bombonas plásticas, conforme visualiza-se na Figura 93 e Figura 94. 
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Figura 93: Acondicionamento dos resíduos –na Área Rural.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 
Figura 94: Acondicionamento dos resíduos – Lixeiras elevadas na Área Rural.  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

 

 Coleta Domiciliar Convencional 

 

A coleta domiciliar convencional consiste no recolhimento dos resíduos sólidos 

domiciliares sem uma prévia separação na fonte geradora através do sistema porta-

a-porta.  

 

Conforme já mencionado o município terceiriza os caminhões e motoristas, sendo a 

fiscalização do contrato a cargo da Secretaria de Meio Ambiente 
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3.1.2.1. Roteiros e Frequência  

 

A coleta domiciliar convencional é realizada em todo município, variando a frequência 

de acordo com a localidade, conforme apresentado Quadro 10. 

 

Considera-se adequada a frequência diária na área central do município e alternada 

nas demais áreas, salvo em localidades mais afastadas onde é realizada 

semanalmente. Na área rural correspondente à cachoeira, Bairro Alto e Cedro a coleta 

é realizada 02 vezes na semana.   

 
 

Quadro 10: Setores e frequência da coleta domiciliar. 

COLETA DOMICILIAR 

ROTAS DIAS HORÁRIO 

Malvina; Olaria; Reta do Batel; Tucunduva; 
Pirogue 

Segunda 
Quarta 
Sexta 

Manhã 
07:00 às 11:00 

Sermara; Trajano Reis; Pinheirinho; Itapema; 
Ponta da Pita. 

Segunda 
Quarta 
Sexta 

Manhã 
07:00 às 11:00 

Caixa d'Água; Jardim Maria Luiza; Itapema 2; 
Jardim Capelista; Rua Edgar Winters 

Penha; Rua Fernando Lopes Vieira (Náutico) 

Segunda 
Quarta 
Sexta 

Manhã 
07:00 às 11:00 

Km 4; Km 5 
Segunda 
Quarta 
Sexta 

Tarde 
13:00 ÀS 17:00 

Centro; Bento Cego Diária 
Tarde 

13:00 às 17:00 

Graciosa; Portinho 
Segunda 
Quarta 
Sexta 

Tarde 
13:00 às 17:00 

Parte Alta Tucunduva; Plínio 
Parte Alta Caixa d'Água; Parte Alta Saiva; 

Bromélias 
Quarta 

TARDE 
13:00 ÀS 17:00 

Reta do Batel; Rua do Trilho; Rua Olávo 
Seidel; Sol. Vilmar Conrado; Maria; Furuscho; 

Cazinhas 
Terça e Quinta 

Manhã 
07:00 às 11:00 

Cachoeira Inteiro; Rio do Nunes (Poção) Terça e Quinta 
Manhã 

07:00 às 11:00 

Bairro Alto; Copel; Reta Inteira; Rio do Nunes 
(Oscar) 

Terça e Quinta 
Manhã 

07:00 às 11:00 
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COLETA DOMICILIAR 

ROTAS DIAS HORÁRIO 

Machadinho; Rua do Badil; Guapê; Barigui. 
Reta até Km 5 

Terça e Quinta 
Tarde 

13:00 às 17:00 

Reta do Batel; Km 5; Cazinhas 
Saiva 

Sábado 
Manhã 

07:00 às 11:00 

Centro; Bento Cego; Reta da Pita. Ponta da 
Pita 

Sábado 
Tarde 

13:00 às 17:00 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, , 2020.
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Figura 95: Mapeamento preliminar das rotas de coleta domiciliar. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020.
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3.1.2.2. Veículos e equipamentos utilizados 

 

A coleta convencional é realizada utilizando 03 caminhões coletores compactadores, 

da empresa terceirizada, conforme apresentado no Quadro 11.   

 

Quadro 11: Especificações dos caminhões coletores da coleta convencional. 

ANO TIPO MARCA/MODELO  CAPACIDADE 

2013 Caminhão Compactador Volkswagen 15m3 

2013 Caminhão Compactador Volkswagen 15m3 

2013 Caminhão Compactador Volkswagen 15m3 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

Os veículos coletores são equipados com dispositivos de compactação mecânica com 

plataforma de carregamento traseira e basculamento mecânico à descarga. Através 

de prensa hidráulica, os resíduos sólidos são compactados no interior do 

compartimento de carga, de forma a reduzir seu volume.  

 

Figura 96: Caminhão compactador que realiza a Coleta Convencional em Antonina. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

A Secretaria de Meio Ambiente realiza a coleta em locais de difícil acesso identificados 

no mapa com as rotas da coleta utilizando trator com carroceria, conforme visualiza-

se na Figura 97. Este trator também é utilizado em outras atividades como coleta de 

galhos. 
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Figura 97: Trator da Secretaria de Meio Ambiente utilizado também na coleta domiciliar em 
locais de difícil acesso. 

  

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, 2020. 

 

3.1.2.3. Mão-de-obra envolvida 

 

Para execução da coleta convencional são utilizados os motoristas próprios da 

empresa contratada, e coletores da Administração Municipal, conforme apresentado 

no Quadro 12.  

 

Quadro 12: Relação de funcionários que executam a coleta convencional. 

Funcionários da coleta 

Função Quantidade 

Motorista – Empresa Contratada 03 

Coletores* – Administração Municipal 22 

*Envolvidos direta ou indiretamente nas atividades. 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

3.1.2.4. Qualidade dos Serviços Prestados, dificuldades e pontos de 

estrangulamento 

 

No que se refere a execução dos serviços, verificou-se que os funcionários não 

utilizam uniformes caracterizando o serviço, bem como utilizam Equipamentos de 

Proteção Individual - EPIs como luvas e sapatos resistentes, conforme se visualiza na 

Figura 98. 
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Figura 98: Coleta sendo realizada. Funcionários sem uniformes e EPIs. 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

 Disposição Final: Aterro Sanitário 

 

O município possui contrato de prestação de serviços com a empresa JM Tratamento 

de Resíduos Ltda (Contrato N PMA 090/2018 – ID N 2183) referente à Disposição 

Final dos Resíduos Sólidos Urbanos.  

 

Assim, a disposição final dos resíduos gerados em Antonina ocorre em aterro sanitário 

localizado no município vizinho de Paranaguá, distrito de Alexandria, distante 

aproximadamente 55 km do centro de Antonina, conforme mapeamento apresentado 

na Figura 99.  

 

O empreendimento JM Tratamento de Resíduos LTDA possui Licença de Operação 

(No 16324) vigente emitida pelo IAP, com validade até 20/12/2021. A referida licença 

refere-se à: Aterro de Resíduos Classe II, Instalações de apoio e Estação de 

Tratamento de Lixiviado, com tecnologia de osmose reversa. 
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Destaca-se que o empreendimento se encontra em fase de estudos para expansão 

visando a implantação na área de um Complexo Industrial Eco–Tecnológico - CIETec. 

A ampliação do atual Aterro Sanitário JM Alexandra prevê a implantação de dez novas 

unidades, além de outras unidades auxiliares, tais como, guarita, sede administrativa, 

área de balança, área para manutenção de equipamentos, entre outros. Entre as 

novas unidades a serem implantadas destaca‐se: unidade de triagem, central de pré‐

tratamento de resíduos classe I, células classe I, central de valoração de resíduos da 

construção civil, área incubadora, gaseificador, unidade de tratamento de orgânicos, 

central de tratamento de serviços de saúde (IAP/RIMA/ 2016). 
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Figura 99: Mapa de localização do aterro sanitário da empresa JM em Alexandra, no município de Paranaguá. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

106 

 

Conforme consta na Licença Ambiental, o aterro de Resíduos Classe II deverá 

contemplar todas as medidas técnicas necessárias para evitar a proliferação de 

vetores, contaminação do solo, subsolo, lençol freático, e demais medidas constantes 

nos projetos apresentados e avaliados por técnicos do IAP. 

 

Deverão ser tomadas todas as medidas cabíveis para evitar ocorrência de erosão e 

carreamento de sedimentos durante a operação. Deverá ser realizada, 

periodicamente, a manutenção das estruturas e equipamentos do aterro (sistemas de 

drenagem de efluentes e gases, sistema de tratamento de chorume e gases, sistema 

de impermeabilização, acessos, isolamento da área, entre outros), a fim de manter o 

sistema em operação de acordo com o projeto. 

 

A seguir apresentam-se informações gerais a respeito do processo operacional do 

aterro sanitário, observadas em visita técnica no local em janeiro de 2020 por técnicos 

da empresa AMPLA acompanhados de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de 

Antonina. 

 

Na Figura 100 se apresenta imagem da entrada do JM Tratamento de Resíduos. 

Inicialmente, após a entrada, estão localizadas balanças para pesagem dos 

caminhões coletores.  

 

Figura 100: Vista da Entrada. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 101: Vista da balança de pesagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Todo caminhão coletor que chega ao aterro é pesado, e para controle quantitativo por 

parte dos municípios que depositam os resíduos nesta unidade, é gerado um ticket de 

pesagem. O aterro sanitário possui um sistema operacional automatizado em que o 

município pode observar em tempo real o local e as características dos resíduos 

depositados.  

  

Ainda, com relação aos quantitativos, a operadora do aterro sanitário deve apresentar 

relatório anual ao IAP com as quantidades recebidas de resíduos, especificando os 

geradores e a tipologia dos resíduos recebidos. 

 

Após a pesagem, os caminhões coletores dirigem-se para o descarregamento dos 

resíduos na frente de trabalho em operação. Após o descarregamento os resíduos 

são compactados com o auxílio de um trator de esteira, Figura 102. 
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Figura 102: Frente de Trabalho da Célula em operação do Aterro Sanitário. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Todo líquido percolado gerado é encaminhado para uma lagoa de armazenamento e 

após encaminhado para tratamento por meio de osmose reversa.   

 

Figura 103: Lagoa de Armazenamento do Chorume.  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 104: Local de tratamento do Chorume – Osmose Reversa.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 
Por fim cabe mencionar que a fiscalização do empreendimento cabe ao órgão 

licenciador, neste caso o IAP, sendo as informações apresentadas no presente 

trabalho apenas de cunho informativo. 

 

 

 QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS  

 

A geração de resíduos pode variar de acordo com as características de cada região, 

macro ou microrregião, estado, ou ainda, podem variar em função de aspectos sociais, 

econômicos, culturais, geográficos e climáticos.  

 

Em Antonina, os dados quantitativos existentes e monitorados pelo município dizem 

respeito à coleta domiciliar convencional. Todos os resíduos coletados são pesados 

no aterro sanitário.  

 

Os demais resíduos produzidos no município, a Administração Municipal não possui 

controle quantitativo. Sobre a coleta seletiva, os dados de comercialização não são 

compatibilizados em meio digital, ficando apenas em meio físico para controle interno 

e rateio aos associados/cooperados.  

 

Deste modo, para a etapa de diagnóstico não será possível análise mais elaborada 

sobre quantidade gerada de resíduos de limpeza pública, resíduos dos serviços de 
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saúde, materiais recicláveis coletados pela coleta seletiva, resíduos da construção 

civil e entulhos. 

 

 Quantitativo dos Resíduos Sólidos Domiciliares 

 
O histórico quantitativo da coleta domiciliar apresenta-se no Quadro 13. É possível 

observar que a quantidade de resíduos encaminhados para o aterro diminuiu em torno 

de 10% de 2017 a 2019. Em 2020 temos uma média diária de geração de 8,5 

toneladas.  

 

Quadro 13: Quantidade em toneladas coletada pela coleta domiciliar 

Coleta Domiciliar (t) 

Mês/Ano 2017 2018 2019 2020 

Jan 357,7 313,0 314,4 269,9 

Fev 265,9 253,8 212,5 241,6 

Mar 309,0 234,1 254,3 - 

Abr 259,6 253,9 237,0 - 

Mai 285,7 221,5 223,9 - 

Jun 243,7 210,2 246,0 - 

Jul 225,2 238,7 245,7 - 

Ago 254,2 247,3 205,6 - 

Set 227,6 241,8 211,6 - 

Out 264,2 289,9 222,1 - 

Nov 236,4 256,3 253,3 - 

Dez 268,8 275,0 265,5 - 

Total (ano) 3.198,1 3.035,6 2.891,8 511,4 

Média mensal 266,5 253,0 241,0 255,7 

Média diária 8,8 8,3 7,9 8,5 

Fonte: JM Tratamento de Resíduos. Adaptado por AMPLA, 2020. 

 

A Figura 105 representa o comportamento mensal da coleta de resíduos. Todos os 

anos analisados possuem um pico de geração de resíduos no mês de janeiro, com 

menor geração nos meses de junho a setembro. 
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Figura 105: Representação gráfica da quantidade de resíduos recolhidos pela coleta domiciliar 
nos últimos 4 anos 

 

Fonte: Elaborado pela AMPLA Consultoria, 2020 

 

 

 Geração Per capita de Resíduos Domiciliares 

 

Com base nos dados da quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados, 

calculou-se a geração per capita (kg/hab-dia) de resíduos sólidos domiciliares para 

Antonina, apresentada no Quadro 14.  

 

Quadro 14: Geração Per Capita de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD. 

Dados/ano 2017 2018 2019 2020 

População (hab) (2016*) 19.143 19.179 19.215 19.252 

Resíduos Sólidos Domiciliares (t/mês) (2016) 266,5 253 241 255,7 

Geração Per capita 2017 2018 2019 2020 

Per capita (kg/hab./dia) 0,46 0,44 0,41 0,44 

 * Projeção Populacional realizada para o presente PMSB.  
Fonte: Elaborado pela AMPLA Consultoria, 2020 

 

Utilizaram-se os dados da população total tendo em vista que o serviço de coleta é 

disponibilizado em toda área do perímetro municipal. Ainda deve-se destacar que a 

quantidade gerada de resíduos domiciliares foi obtida através da pesagem dos 

resíduos que são encaminhados para o aterro sanitário.  
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De acordo com o Relatório do Diagnóstico de Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos 

do SNIS (2018), os municípios brasileiros de até 30 mil habitantes, faixa populacional 

a qual Antonina se encontra, geram em média 0,84 kg/hab./dia (Quadro 15). 

Entretanto, a geração per capita estimada para Antonina em 2020 é 0,44 kg/hab./dia, 

abaixo da média nacional. 

 

Quadro 15: Massa de Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos por Porte Municipal 

Faixa Populacional Municipal  

(Número de Habitantes) 
Resíduos Gerados Per Capita (kg/hab./dia) 

Até 30 mil 0,84 

30 a 100 mil 0,86 

100 a 250 mil 0,88 

250 mil a 1 milhão 0,92 

1 a 4 milhões 1,08 

Acima de 4 milhões 1,01 

Fonte: SNIS, 2018. 

 

 Estudo Gravimétrico 

 

A composição física dos resíduos sólidos domiciliares é obtida através de estudo da 

caracterização qualitativa através da determinação da composição gravimétrica dos 

resíduos. O estudo gravimétrico representa o percentual de cada componente de 

resíduos sólido (papel, metal, plástico, material orgânico, rejeitos, etc.) em relação à 

massa total. 

 

As características qualitativas dos resíduos sólidos urbanos de Antonina podem ser 

observadas no Estudo Gravimétrico, Figura 106, apresentado no Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Antonina - 

PGIRS (2017).  

 

Figura 106: Composição gravimétrica de Antonina. 

Tipos de Materiais Peso Total (kg) Porcentagem 

Matéria Orgânica 101,30 33,36 

Papel/ Papelão 25,90 8,53 

Plástico Filme/ Rígido/ PET 23,88 7,86 
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Tipos de Materiais Peso Total (kg) Porcentagem 

Ferroso e Não- Ferroso 7,90 2,60 

Vidros 9,00 2,96 

Rejeitos 122,00 40,18 

Trapos  13,60 4,47 

Total 303,58 100 

Fonte: PGIRS (2017).  

 

Outra característica importante apresentada no PGIRS (2017) refere-se à densidade 

dos resíduos soltos, como sendo 0,396 ton/m3. 

 
Figura 107: Composição gravimétrica de Antonina. 

 

Fonte: Adaptado de PGIRS (2017).  

 

A partir da análise gravimétrico pode-se obter o percentual de resíduos que são 

passiveis de reciclagem, e devem ser desviados do aterro sanitário. O resíduo 

orgânico, que em Antonina representa 33% do total gerado, pode ser tratado através 

de técnicas de compostagem, por exemplo. Já os resíduos secos, 21%, podem ser 

coletados pela coleta seletiva e encaminhados para a indústria de reciclagem. Os 

rejeitos (somados aos trapos) totalizam quase 45%. 
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De acordo com o exposto pode-se observar que os dados da caracterização de 

Antonina divergem muito dos apresentados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(2012) o qual apresentou como média nacional 51,4% de resíduos orgânicos e 32% 

de resíduos secos e 16% de rejeito.  

 

 

 AÇÕES DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 

 

O município de Antonina, implementou a coleta seletiva em 2010, através de um 

convênio junto a Associação de Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina 

ACAPRA, no qual a associação de catadores, recebe um subsidio mensal.   

 

Além da ACAPRA, merece destaque mais expressivo na coleta seletiva a atuação da 

Associação de Catadores do Km 04, que realiza a coleta seletiva de grandes 

geradores e realiza a triagem dos materiais em Galpão próprio. 

 

A localização dos galpões de triagem destas 02 associações apresenta-se no 

mapeamento da Figura 108.  
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Figura 108: Imagem da localização atual do galpão de triagem da ACAPRA. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Coleta Seletiva - ACAPRA 

 

A coleta seletiva consiste no recolhimento dos materiais recicláveis secos (como 

papel, plástico, metal, vidro) na fonte geradora através do sistema porta-a-porta, para 

posterior envio ao galpão de triagem da ACAPRA.  Ela é realizada diretamente por 

membros da Associação.  

 

3.3.1.1. Abrangência, Setores e Frequência 

 

A coleta seletiva é realizada em todo município, variando a frequência de acordo com 

a localidade, conforme apresentado no Figura 109.  Observa-se que no centro ela 

ocorre duas vezes por semana às quartas e sextas-feiras. Nas demais localidades a 

frequência é semanal.  

 

Figura 109: Roteiros da coleta seletiva. 

COLETA SELETIVA 

ROTAS DIAS HORÁRIO 

Graciosa de Baixo 
Portinho 
Cabral 
Plínio 

Graciosa de Cima 

Segunda 
07:00 às 11:00 
13:00 às 17:00 

Jardim Maria Luiza 
Itapema 2 

Terça 07:00 às 11:00 

Penha 
Jardim Capelista 

Terça 13:00 às 17:00 

Centro Quarta 
07:00 às 11:00 
13:00 às 17:00 

Sermara 
Trajano Reis 
Pinheirinho 

Praia dos Polacos 
Itapema 

Ponta da Pita 

Quinta 
07:00 às 11:00 
13:00 às 17:00 

Centro Sexta 
07:00 às 11:00 
13:00 às 17:00 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente, 2020. 
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3.3.1.2. Veículos Utilizados 

 

No Quadro 16 se apresentam informações dos veículos coletores da ACAPRA, que 

realizam a coleta seletiva formal no município de Antonina. Os veículos são da 

ACAPRA recebidos através de doação/convenio com o Banco do Brasil e Nestlé.  

 

Quadro 16: Especificações dos caminhões coletores da coleta seletiva. 

VEÍCULO COLETA SELETIVA ACAPRA 

PLACA ANO TIPO MARCA/MODELO  CAPACIDADE 

AZV  2013/2014 
Camionete com carroceria 

aberta 
Hyundai/ HR HDB 1,64 T  

AYN 4087 2013/2014 
Caminhão com carroceria 

fechada 
IVECO/Vertis 9,3 T 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

A ACAPRA possui uma camionete com carroceria aberta, com vida útil inferior à 7 

anos, em bom estado de conservação e com identificação visual do serviço de coleta 

seletiva, porém sem grande destaque, este modelo apresenta pouca capacidade de 

carga, Figura 110.   

 

Figura 110: Caminhões compactadores que realizam a Coleta Seletiva. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

O caminhão com carroceria fechado possui capacidade de carga de 9,3 toneladas, 

apresentando adequado espaço interno, possui também identificação visual, 

conforme observa-se nas imagens a seguir.  
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Figura 111: Caminhões compactadores que realizam a Coleta Seletiva. 

 

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

 Associação de Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina 

(ACAPRA) 

 

Conforme já mencionado o município possui contrato de prestação de serviços com a 

ACAPRA (Contrato No PMA 004/2018 – ID No PMA 2087) para atendimento de TAC 

com repasse financeiro mensal de R$ 9.534,24, vigência de doze meses com validade 

em 03/01/2020.  

 

Merece destaque que a ACAPRA é declarada como utilidade pública Municipal, 

conforme apresentado no Art. 1º da Lei Nº 5/2008.  

 

A ACAPRA atua hoje com 06 associados que realizam a coleta seletiva e triagem dos 

materiais. No galpão a ACAPRA recebe os materiais provenientes do programa de 

coleta seletiva municipal, realiza a triagem das diferentes frações de resíduos, 
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prensagem e enfardamento, para posterior comercialização dos mesmos. O valor 

arrecadado com a venda dos materiais é rateado entre os membros da associação. A 

seguir apresentam-se imagens do galpão de triagem obtidas durante visita técnica no 

local em janeiro de 2020.  

 

Na Figura 112 se observa a fachada externa do galpão de alvenaria. Os resíduos da 

coleta seletiva são descarregados em área externa do Galpão, conforme visualiza-se 

na Figura 113, após os associados encaminham os bag`s para o interior do galpão 

para iniciar a triagem.  

 

Figura 112: Vista externa do galpão de triagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Figura 113: área de descarregamento dos materiais.  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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O galpão é composto por uma área central onde ocorre a triagem, possuindo ainda 

estrutura, como vestiário e banheiro, conforme esquematicamente apresentado na 

imagem, Figura 114. O galpão possui estrutura em alvenaria e ventilação adequada.  

 

Figura 114: Vista geral interna do galpão de triagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Na imagem a seguir observa-se a mesa de triagem, onde esta etapa ocorre de 

maneira manual. 

 

Figura 115: Mesa de Triagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

Mesa de Triagem 

Vestiário/Sanitário 

Prensa 
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Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens tetra pack, e 

outros, armazenados em bags são prensados e enfardados para posterior 

comercialização. Sobre o maquinário a ACPRA possui uma prensa e um elevador 

doados pela Nestlé, Figura 116. 

 

Figura 116: Prensa e empilhadeira, respectivamente.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Também se observa que os materiais recicláveis já separados ficam armazenadas na 

área interna do galpão, Figura 117.  

 

Figura 117: Materiais armazenados na área interna  do galpão. 

   



Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Antonina – Paraná 

122 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Os materiais enfardados são comercializados para empresas da região, que 

geralmente realizam a busca dos materiais no próprio galpão. Em geral são 

comercializadas 5 t/mês, sendo os principais compradores a Cataparaná (Curitiba) e 

o papelão comercializado em Morretes.  

 

Ao final da triagem os materiais que não foram separados (rejeitos) são coletados pelo 

caminhão que realiza a coleta convencional, sendo encaminhados para aterro 

sanitário. 

 

Os quantitativos comercializados são anotados em caderno pelo coordenador para 

prestação de contas entre os associados.  No entanto, não é repassado para a 

Administração Municipal ter um controle da quantidade desviada de materiais 

recicláveis de aterro sanitário. Deste modo não se pode realizar uma análise de dados 

de reciclagem para o presente PMSB. Deve-se ressaltar ainda a não existência de 

dados quantitativos de chegada de materiais (coletado pela coleta seletiva) uma vez 

que o galpão não dispõe de balança rodoviária para pesagem do caminhão coletor. 

 

 Associação de Catadores do Km 04 

 

A Associação de Catadores do KM 04 atua na coleta seletiva informal através de 

catadores autônomos. Atualmente, a coleta em grande maioria é realizada por uma 

associada, proprietária do galpão, que realiza a coleta dos grandes geradores com 
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veículo próprio, e realiza a triagem em um galpão aberto adjacente à sua residência, 

conforme visualiza-se nas imagens a seguir.  

 

Figura 118: Vista externa do galpão de triagem. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Neste galpão os materiais são triados por tipo e armazenados em bag’s,  Figura 119, 

para posterior comercialização.  

 

Figura 119: Triagem e materiais armazenados.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 120: Material para educação ambiental realizada pela Associação. 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAMPANHAS INFORMATIVAS 

 

A educação ambiental é dividida em duas esferas. A formal é realizada nas escolas e 

visa integrar o conteúdo ao lecionado na escola de forma transversal. Nas escolas 

municipais a educação ambiental é tratada de maneira ampla, envolvendo toda a 

temática relacionada ao meio ambiente, com destaque para datas importante como a 

Dia da Água (22 de março) e Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho),  

 

O processo de educação informal é realizado através da divulgação dos serviços de 

coleta domiciliar, com destaque a coleta seletiva, a existência de uma associação de 

catadores e os benefícios gerais a serem alcançados.  

 

Na imagem a seguir exemplifica-se material de divulgação dos serviços de coleta de 

Antonina, presente no site e órgãos municipais. Destaca-se da importância da 

divulgação dos serviços de coleta, evitando-se colocar os resíduos na rua em dias em 

que não há os serviços em determinada localidade.  
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Figura 121: Material informativo da Coleta de Resíduos Domiciliares. 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, 2020. 
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 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA  

 

Conforme já mencionado o município de Antonina possui contrato com empresa 

especializada para realizar os serviços de roçada e varrição no município.  

 

 Abrangência dos Serviços Varrição e Roçada 

 

A frequência dos serviços varia de acordo com o local, sendo os principais locais e/ou 

vias onde os serviços são realizados elencados no Quadro 17. A partir destas 

informações realizou-se mapeamento da abrangência dos serviços de roçada e 

varrição, apresentados na Figura 122 e Figura 123.  

 

Esta frequência é uma estimativa baseada no Contrato de Prestação de Serviço 

Vigente, no qual estabelece, por exemplo, que no Centro a roçada será realizada 12 

vezes ao ano, ou seja, prevê-se que todos os meses haverá roçada nesta área.   

 

Quadro 17: Relação geral dos locais onde os serviços de roçada são realizados.  

ROÇADA 

Local Frequência (ano) 

Centro 12 

Graciosa De Cima 6 

Portinho 6 

Areão 6 

Caixa Dágua 6 

Jardim Maria Luiza 12 

Itapema 6 

Jardim Itapema 12 

Ponta Da Pita 12 

Praia Dos Polacos 6 

Penha 6 

Av. C. Matarazzo 12 

Resto Matarazzo  6 

Av. Thiago Peixoto 12 

Batel 6 

Saivá 6 

Barigui 6 

Tucunduva 6 

Km4 6 

Estradas Rurais  06 6 
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ROÇADA 

Local Frequência (ano) 

Estradas Rurais 3 

Escolas Municipais 12 

Und  Assist Social 12 

Unidades De Saúde 12 

Praças e  Pontos Turísticos 12 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

Já os serviços de Varrição ocorrem diariamente nos locais apresentados no Quadro 

18. 

 

Quadro 18: Relação geral dos locais onde os serviços de roçada são realizados.  

LOCAIS DA VARRIÇÃO 

Ponta Da Pita 

Centro 

Batel 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 122: Mapa de abrangência da roçada. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 123: Mpa de abrangência da varrição 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Execução dos Serviços  

 

Os serviços são executados com veículos, maquinários e funcionários próprios da 

empresa contratada, ficando a fiscalização e o monitoramento dos serviços a cargo 

da Secretaria de Meio Ambiente.  

 

Os serviços de varrição manual de vias públicas consistem na operação manual da 

varrição na superfície dos passeios públicos, sarjetas e canteiros centrais ajardinados 

ou não, e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos em sacos 

plásticos nas vias e logradouros públicos. 

 

A seguir apresenta-se imagens dos serviços de varrição sendo executado na praça 

central do município.  

 

Figura 124: Varrição executada na praça por empresa terceirizada. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Em regiões do centro a varrição é realizada diariamente, ficando os resíduos coletados 

armazenados em sacos para a coleta domiciliar. Ainda, cabe aos varredores de rua 

trocar as sacolas das lixeiras, conforme visualiza-se nas imagens a seguir: 
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Figura 125: Lixeiras e resíduos corretamente armazenados no centro do município. 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Os serviços de capinação, roçada e limpeza de passeios e canteiros centrais de vias 

públicas consistem na operação manual de recolhimento dos resíduos existentes, tais 

como areia terra e vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias públicas 

em cada uma das suas margens, na superfície dos passeios e canteiros centrais 

ajardinados ou não, e ajuntamento dos resíduos para remoção, conforme apresentado 

no Edital do Procedimento Licitatório Nº PMA 002/2019 Pregão Presencial Nº PMA 

002/2019.  

 

Estes serviços são executados a partir de Ordens de Serviços, emitidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente.   

 

Observa-se que os funcionários da empresa terceirizada executam os serviços com 

uniforme e utilizam EPIs- Equipamentos de Proteção Individual.  
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Figura 126: serviço de roçada executado por empresa terceirizada. 

  

 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

A seguir apresenta-se imagem do veículo de apoio à atividade que transporta os 

funcionários e equipamentos. O veículo encontra-se devidamente identificado, 

conforme se observa na imagem. 

 

Os serviços são executados em todas as áreas públicas, como praças e áreas 

externas de escolas e creches. Não existe roteiro programado das atividades, sendo 

os serviços realizados conforme a demanda municipal e especificado em contrato. 

 

 

 MANEJO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC 

 

Os Resíduos da Construção Civil - RCC são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, também chamados de 
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entulhos de obras e/ou caliças. A responsabilidade pelo gerenciamento destes 

resíduos é do gerador. 

 

No município de Antonina não há empresas que atuem na coleta e destinação de 

Resíduos da Construção Civil. Assim, esta coleta é realizada pela própria Prefeitura, 

no qual o munícipe solicita através de Protocolo e realiza o pagamento de uma taxa. 

O material coletado é utilizado para aterramento e pavimentação. Não há no município 

área licenciada para recebimento destes materiais.  

  

Deve-se mencionar que, apesar do recolhimento destes resíduos pela prefeitura, 

ocorre em diversos locais descarte irregular destes resíduos. O descarte irregular de 

RCC está em desacordo com o Código de Posturas do município de Antonina, Lei Nº 

26/2008, estabelece:  

Art. 41. É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos 
sem edificação, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de 
qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos 
pontiagudos ou qualquer material que possa ocasionar 
incomodo à população ou prejudicar a estética da cidade, bem 
como queimar, dentro do perímetro urbano, qualquer substancia 
que possa viciar ou corromper a atmosfera.  Para preservar de 
maneira geral a higiene pública, fica proibido: 

 

Na Figura 127 se pode observar esta prática por parte de alguns munícipes em 

Antonina.  

 

Figura 127: Descarte irregular de entulhos e RCC. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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 MANEJO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

Os Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, por definição, são os resíduos resultantes 

de atividades exercidas por estabelecimentos geradores que, por suas características, 

necessitam de processos diferenciados no manejo. São considerados resíduos 

perigosos (Classe I) por suas características escarificantes, contaminantes, 

infecciosos e outras propriedades dependendo do tipo de material gerado.  

 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde é de responsabilidade de cada 

gerador, cabendo ao Poder Público Municipal o gerenciamento quando ele próprio for 

o gerador e, realizar a fiscalização dos geradores privados.  

 

Na esfera federal a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA , através da 

Resolução RCD ANVISA n° 222, de 28 de março de 2018 na qual Regulamenta as 

Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS e dá 

outras providências, apresenta as principais classes de RSS, Figura 128.  

 

Figura 128: Exemplificação das Classes de Resíduos de Serviços de Saúde.  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Relação dos Geradores de Resíduos de Saúde  

 

A relação dos estabelecimentos geradores de resíduos dos serviços de saúde, 

apresenta-se no Quadro 19. 

 
Quadro 19: Relação de Estabelecimentos Geradores de RSS em Antonina.  

Estabelecimentos 
de Saúde 

Razão Social Endereço 

Geradores Públicos 

Hospital Municipal 
Hospital Dr. Silvio Bittencourt 

Linhares 
Av. Dr.Thiago Peixoto, 247. 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde do Rio do Nunes Sitio do Rio do Nunes 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde Bairro Alto Rua Principal - Bairro Alto - Antonina 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde Barigui  Rua Durvalina Armstrong Dos Santos 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde Cachoeira  Sitio Cachoeira 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde do Cedro Sitio do Cedro 

Posto Público 
Municipal 

Posto de Saúde Ponta da Pita 
Rua Engenheiro Luiz Augusto L 

Fonseca  

Posto Público 
Municipal 

Unidade de Saúde Central R. Cinco de Julho, 98. 

Cemitério  Cemitério Bom Jesus 
R. Sd. Vilmar Conrado de Oliveira, 

333. 

Cemitério  
Cemitério da Igreja Bom Jesus do 

Saíva 
R. Dr. Melo, 636, Antonina, 690. 

Geradores Privados 

Farmácia Farmácia Internacional R. XV de Novembro, 202. 

Farmácia Farmácia São José R. Dr. Heitor Soares Gomes, 113 

Farmácia Farmácia Antonina R. Dr.Thiago Peixoto, 853 

Farmácia Hiperfarma R. XV de Novembro, 98. 

Clínica Odontológica Dr. Wilson da S. Pereira R. Dr. Bruno, 45. 

Clínica Odontológica Dr. Deniz Marcel Binder R. Carlos Gomes da Costa, 114. 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Laboratório de Análises Clínicas 
Antonina 

R.Dr. Mello, 230. 

Fonte: Levantamento de Campo e Prefeitura Municipal, 2020. 

 

Esta relação apresenta-se no mapeamento abaixo, Figura 129.  

 

https://www.infosaude.com.br/ubs/10474-posto-de-saude-da-cachoeira
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Figura 129: Mapeamento dos estabelecimentos geradores de RSS em Antonina. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Geradores Municipais 

 

Para realizar a gestão dos RSS gerados pelo município a Administração Municipal 

possui contrato de prestação de serviço empresa AMBSERV Tratamento de Resíduos 

Ltda o qual compreende os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos RSS gerados nos estabelecimentos municipais de saúde.  

 

A empresa realiza a coleta com veículos, equipamentos e funcionários próprios. A 

coleta é realizada semanalmente no Hospital Silvio Bittencourt Linhares. 

  

Nas Figuras 130 e 131 pode-se visualizar, a título de exemplificação, local de 

armazenamento externo dos RSS (no Hospital Municipal). O local utilizado nesta 

unidade é adequado para o armazenamento dos RSS, sendo fechado (construção em 

alvenaria com ventilação) deste modo evitando o contato de pessoas com os resíduos 

infectantes.  

 

Figura 130: Local de armazenamento externo dos RSS municipais no Hospital municipal (vista 
Externa). 

 

    

Figura 131: Local de armazenamento externo dos RSS municipais no Hospital Municipal (vista 
Interna). 
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 Geradores Privados 

 

Com relação aos geradores privados é cobrado pela Vigilância Sanitária solicita cópia 

do contrato com empresa especializada para a realização da coleta, tratamento e 

destinação dos resíduos gerados pelos estabelecimentos quando da 

emissão/renovação da licença da vigilância sanitária.  Deste modo, estes geradores 

possuem contrato próprio com empresa especializada para a coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos RSS.  

 

Ainda, quanto a emissão e/ou renovação do Alvará Sanitário é solicitado o “Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde” – PGRSS conforme 

determinada Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/ANVISA - RDC Nº 306/2004 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305/2010 em seu Art. 24.  

 

 Resíduos de Cemitérios 

 

Os resíduos gerados em cemitérios municipais de Antonina classificados como Grupo 

A – Infectantes – (A3 - ossada humana e resíduos de exumação) são coletados e 

encaminhados para tratamento e destinação final conforme legislação vigente.  

 

O município possui Contrato com a empresa AMBSERV TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS. O contrato prevê os serviços de coleta, transporte e tratamento dos 

Resíduos Classe- A gerados nos cemitérios municipais além do fornecimento de 

bombonas para armazenamentos dos resíduos. Nas Imagens das Figuras 132 e 133 

se pode visualizar, a título de exemplificação, o local utilizado para armazenamento 

dos Resíduos Infectantes - Classe A no cemitério Bom Jesus.  
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Figura 132: Vista geral do cemitério Bom Jesus.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 
Figura 133: Vista geral do cemitério Bom Jesus.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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4. ÁREAS INATIVAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU DE ANTONINA 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS UTILIZADOS PARA DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RSU 

 

Conforme apresentado na linha do tempo até 2012 o município de Antonina possuía 

algumas áreas utilizadas para a disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos sendo 

elas, em maioria locais onde os resíduos eram dispostos a céu aberto sem nenhum 

tipo de tratamento. A partir de 2012, perdurando até atualmente (2020) o município 

destina seus resíduos para aterro sanitário licenciado, localizado em município 

vizinho.  

 

Assim, apresenta-se no Quadro 20 a relação e características dos locais apresentados 

no PGIRS (2017), não possuindo outros pontos desde então.  

 

Quadro 20: Relação de áreas utilizadas para disposição final dos resíduos em Antonina, e suas 
características.  

Área  Características ( Análise de 2016)  

Lixão a céu aberto desativado, na área da 
Esplanada do Areão. Localização: (Latitude 

25º 25.997' e Longitude 48º 42.699' ) 

Foram identificados alguns resíduos depositados 
neste local, inclusive pneus. 

Lixão a céu aberto desativado na área do 
Pinheirinho. Localização: Latitude 25º 
28.053' e Longitude WO 48º 41.182' 

PGIRS não apresentou informação.  

Lixão antigo de Antonina. Localização: 
Latitude 25º.26.327' e Longitude 48º 44. 

604'.  
PGIRS não apresentou informação.  

Lixão a céu aberto desativado, na área da 
Faisqueirinha. Localização: Latitude 
25º.24.992' e Longitude 48º. 46.115'.  

Nesta área foram encontrados diversos tipos de 
resíduos sólidos de saúde, caracterizados por frascos 

de medicamentos, seringas e agulhas, luvas, entre 
outros, apresentando um grande passivo ambiental, 

pois os resíduos sólidos depositados não foram 
aterrados e afloram do solo com a maior facilidade, a 
única cobertura existente é da própria flora do local, 

que foi cobrindo o solo.  

Lixão desativado Saivá. Localização: 
Latitude 25º.27.486' e Longitude 48º. 

44.659'  

Local onde foram depositados os resíduos sólidos 
domésticos e comerciais coletados em todo município 

de Antonina desde o ano de 1995 até 2011. 
A referida área é cercada, mas não foram executadas 

medidas corretivas e mitigadoras no local. 

Área do Consórcio Intermunicipal do Aterro 
Sanitário de Antonina. Localização: Latitude 

25º 27.348' e Longitude 48º 45.854'  

Foi implantado uma trincheira emergencial no ano de 
2012, com aproximadamente 6 meses de vida útil, e 

depois nada mais foi implantada na referida área. 

Fonte: PMGIRS, 2017. 
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Figura 134: Mapa de Localização das áreas inativas de Disposição Final de RSU em Antonina. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Através de analise espacial pode-se observar a evolução da vegetação na área do 

Antigo Lixão Saivá. Em 2002 o lixão operando recebendo diariamente os RSU de 

Antonina, cuja área compreendia aproximadamente 7.880 m². Em 2010 esgotou a 

capacidade de recebimento de materiais neste local, sendo fechado. Na imagem já se 

observa área menor com resíduos dispostos a céu aberto. Em 2014 a vegetação já 

havia recoberto à área.  

 
Figura 135: Evolução Física do Lixão desativado de Saivá. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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5. GERADORES SUJEITOS A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

 CONSIDERAÇOES GERAIS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que estão sujeitos a elaboração 

de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os responsáveis por: 

 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde; 

 Empresas da Construção Civil; 

 Serviços Públicos de Saneamento Básico; 

 Empresas e terminais de transporte; 

 Atividades Industriais; 

 Mineradoras; 

 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares. 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental, conforme estabelecido no Art. 24 da Lei N0 12.305/2010, 

sendo o Instituto Ambiental do Paraná- IAP o órgão licenciador para as atividades de 

maiores impactos ambientais. 

 

É importante o município possuir cadastro dos geradores sujeitos a elaboração de 

PGRS, pois a partir deste cadastro poderá ser efetuada a fiscalização destes 

geradores no que tange a elaboração do PGRS. No entanto, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é uma lei recente, sendo a partir do presente estudo – Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - na etapa de Prognóstico, serão identificadas 

as ações pertinentes por parte da administração municipal que visam enquadrar os 

geradores sujeitos a elaboração de PGRS na Lei N0 12.305/2010. É importante 

ressaltar que o transporte e a destinação final adequada dos resíduos acima descritos 

são de responsabilidade do gerador e não da municipalidade (exceto resíduos 

gerados pela municipalidade, como RSS e RCC). 
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O município de Antonina não possui cadastro dos estabelecimentos sujeitos à 

elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

 

 

 SITUAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SOLIDOS- PGRS  

 

Apresenta-se, no Quadro 21, a situação dos resíduos dos estabelecimentos passíveis 

a elaboração do PGRS. 

 

Quadro 21: Situação dos estabelecimentos passíveis a elaboração do PGRS. 

Estabelecimentos que devem elaborar PGRS Situação do Resíduo Gerado 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde* 
Resíduos coletados por empresa terceirizada. É 
cobrado o Plano de Gerenciamento dos RSS – 

PGRSS pela Vigilância Sanitária.  

Empresas da Construção Civil Não é cobrado o PGRS. 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 
SAMAE executa o gerenciamento dos resíduos 

gerados nas unidades. 

Empresas e terminais de transporte 

Terminal rodoviário gera resíduos coletados pela 
coleta convencional e enviados para aterro 

sanitário– Não é cobrado o PGRS. 
Resíduos dos Portos - descritos posteriormente.  

Atividades Industriais 
O PGRS é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do IAP.  

Mineradoras 
O PGRS é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do IAP. 

Estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços que gerem resíduos perigosos ou não 

compatíveis aos resíduos domiciliares 

Coletados pela coleta convencional e enviados 
para o aterro sanitário. 

* Detalhado anteriormente 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

 

 RESÍDUOS GERADOS NO TERMINAL PORTUÁRIO 

 

Foi realizada visita técnica em janeiro de 2020 por técnicos da empresa AMPLA e da 

Secretaria de Meio Ambiente ao Terminal Portuário da Ponta do Félix, para verificação 

do gerenciamento dado aos resíduos gerados nesta unidade. Vale destacar que cabe 
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ao IAP a fiscalização quanto à elaboração do PGRS do local, sendo a mesma parte 

integrante do licenciamento ambiental. 

 

Os resíduos e caso enquadrados como resíduo industrial (Classe I, II e III - NBR 

10004) são encaminhados adequadamente para um aterro industrial, em Paranaguá 

e Curitiba. Já os resíduos recicláveis que são coletados semanalmente pela ACAPRA. 

Com relação aos resíduos dos navios as agencias responsabilizam-se pela gestão 

dos mesmos.  

 

Nas imagens a seguir, Figuras 136 a 138, pode-se visualizar imagens dos locais 

utilizados para acondicionamento dos resíduos.  

 

Figura 136: Vista geral e detalhe para acondicionamento dos resíduos recicláveis no Terminal 
da Ponta de Felix. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 

 

Figura 137: Vista geral do local de acondicionamento dos resíduos.  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 138: Resíduos armazenados em caçambas e galões. 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla Consultoria, 2020. 
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6. RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA  

 

A Logística Reversa de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 

12.305/2010, “é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada”.  

   

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por produtos 

eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, 

mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os 

agrotóxicos (seus resíduos e embalagens), resíduos estes comumente encontrados 

nos RSU gerados nas cidades.  

 

Sobre o tema o Art. 33 da lei no 12.305/2010, estabelece que “são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores e 

comerciantes”. 

 

No entanto, para que o sistema de logística reversa seja efetivamente implantado 

torna-se necessária a participação da Administração Municipal no que tange a 

divulgação do sistema para os usuários e fiscalização da efetivação da prática da 

logística reversa por parte dos comerciantes e fabricantes. 

 

Destaca-se que as legislações vêm se aperfeiçoando tratado separadamente alguns 

tipos de Resíduos. 

 

Em Antonina salienta-se que são poucas as ações realizadas referentes aos resíduos 

com logística reversa obrigatória, contemplando a atuação direta da Administração 

Municipal e/ou comerciantes locais. A seguir apresenta-se a situação existente.  
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Quadro 22: Panorama geral da logística reversa frente aos acordos setoriais e situação do município de Antonina.  

Resíduo com 
Logística Reversa 

Obrigatória 

 
Leis Federais e Estaduais Normativas 

Situação de Antonina – 
Acordos Setoriais 

Pneus* 

 
 
 
 
 

Lei Estadual nº 12.493, de 22 de janeiro 
de 1999 

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. 

Resolução CONAMA nº 416/2009  
Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis 

e sua destinação ambientalmente 
adequada, e dá outras providências. 

 
 

Instrução Normativa IBAMA n° 1, de 
18 de março de 2010 

Institui, no âmbito do IBAMA, os 
procedimentos necessários ao 

cumprimento da Resolução CONAMA nº 
416, de 30 de setembro de 2009, pelos 

fabricantes e importadores de pneus 
novos, sobre coleta e destinação final de 

pneus inservíveis. 
 

 
Lei Municipal Nº 23, de 2017.  
Dispõe sobre coleta seletiva e 

reciclagem de lixo no município 
de Antonina. 

 
A Reciclanip é a entidade gestora 
do sistema de Logística Reversa 
de pneus inservíveis no Brasil. 

 
O Município não possui Convênio 

assinado com a Reciclanip. 
 

O Estado do Paraná possui 128 
Pontos de Coleta de Pneus 
Cadastrados pela Reciclanip  

 
Não há local cadastrado em 

Antonina. 

Pilhas e Baterias* 

 
 

Lei Estadual nº 16.075, de 01 de abril de 
2009 

Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas 
fluorescentes, baterias de telefone celular e 
demais artefatos que contenham mercúrio 
metálico em lixo doméstico ou comercial, 

conforme especifica e adota outras 
providências. 

Resolução nº 401, de 04/11/2008 
Estabelece os limites máximos de 

chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 
baterias comercializadas no território 

nacional e os critérios e padrões para o 
seu gerenciamento ambientalmente 
adequado, e dá outras providências. 

 
Instrução Normativa IBAMA n° 8, de 

30 de setembro de 2012 
Institui, para fabricantes nacionais e 

importadores, os procedimentos relativos 
ao controle do recebimento e da 

destinação final de pilhas e baterias ou 
de produtos que as incorporem. 

 
 
 
 
 

Lei Municipal Nº 23, de 2017.  
Dispõe sobre coleta seletiva e 

reciclagem de lixo no município 
de Antonina. 

 

https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/IN_01_2010_DOU.pdf
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/IN_01_2010_DOU.pdf
https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0008-030912.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0008-030912.PDF
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Resíduo com 
Logística Reversa 

Obrigatória 

 
Leis Federais e Estaduais Normativas 

Situação de Antonina – 
Acordos Setoriais 

Lâmpadas 
Fluorescentes de 
Vapor de Sódio e 
Mercúrio e de Luz 

Mista* 

Lei Estadual nº 16.075, de 01 de abril de 
2009 

Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas 
fluorescentes, baterias de telefone celular e 
demais artefatos que contenham mercúrio 
metálico em lixo doméstico ou comercial, 

conforme especifica e adota outras 
providências. 

Implantado (acordo setorial assinado em 
27/11/2014. Publicado em 12/03/2015). 

Não há. 

Produtos 
Eletroeletrônicos 

e seus 
Componentes* 

 
Não há. 

 

Em Implantação (acordo setorial 
assinado em 31/10/2019. Publicado em 

19/11/2019). 
Não há. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resíduos e 
embalagens de 
Agrotóxicos* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Federal nº 4.074, de 04 de janeiro 
de 2002 

Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho 
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem 
e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras 

providências. 
 

Lei Estadual nº 19.423, de 06 de março de 
2018 

Institui a Semana Estadual do Campo 
Limpo. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 465, de 5 de 
dezembro de 2014. 

Dispõe sobre os requisitos e critérios 
técnicos mínimos necessários para o 

licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens de 

agrotóxicos e afins, vazias ou contendo 
resíduos. 

A Associação dos Revendedores 
de Insumos Agropecuários da 

Região Metropolitana de Curitiba 

– ASSIPAR 
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Resíduo com 
Logística Reversa 

Obrigatória 

 
Leis Federais e Estaduais Normativas 

Situação de Antonina – 
Acordos Setoriais 

Embalagens 
Plásticas de Óleos 

Lubrificantes* 

 
Lei Estadual nº 19.260, de 05 dezembro 

de 2017 
Dispõe sobre medidas de coleta e de 

reciclagem de óleos de origem vegetal e 
animal de uso culinário e seus resíduos em 

todo o Estado do Paraná. 
 

Lei Estadual nº 16.401, de 10 de fevereiro 
de 2010 

Dispõe que rótulos das embalagens de óleo 
comestível, comercializados no estado do 

paraná, deverão conter as informações que 
especifica e adota outras providências. 

Implantado (acordo setorial assinado 
em 19/12/2012 e publicado em 

07/02/2013). 
Ele tem como objetivo garantir a 
destinação final ambientalmente 

adequada das embalagens plásticas 
usadas de óleos lubrificantes de um litro 
ou menos. Trata-se do primeiro sistema 
de logística reversa instituído nos termos 

da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

 
 
 

Jogue Limpo – Logística 
Reversa de Lubrificantes. 

 
Programa Jogue Limpo é o 

sistema de logística reversa de 
embalagens plásticas de 

lubrificantes pós-consumo, 
estruturado e disponibilizado 

pelos fabricantes, importadores e 
distribuidores de lubrificantes 

Embalagens em 
Geral 

 
 

Lei Estadual nº 19.294, de 13 de 
dezembro de 2017 

Dispõe sobre o descarte de embalagens 
recicláveis em pontos comerciais. 

Implantado (acordo setorial assinado 
em 25/11/2015. Publicado 
em 27/11/2015). 

 
 
 

Não há. 

Embalagens de 
Aço 

 

Implantado (termo de compromisso 
assinado em 21/12/2018. Publicado em 
27/12/2018). 

 
 
 

Não há. 
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Resíduo com 
Logística Reversa 

Obrigatória 

 
Leis Federais e Estaduais Normativas 

Situação de Antonina – 
Acordos Setoriais 

Medicamentos 

Lei Estadual nº 17.211, de 03 de julho de 
2012 

Dispõe sobre a responsabilidade da 
destinação dos medicamentos em desuso 

no Estado do Paraná e seus procedimentos. 
 

Lei Estadual nº 16.322, de 18 de 
dezembro de 2009 

Dispõe que é de responsabilidade das 
indústrias farmacêuticas, das empresas de 

distribuição de medicamentos e das 
farmácias, drogarias e drugstores, darem 
destinação final e adequada aos produtos 

que estejam com prazos de validade 
vencidos ou fora de condições de uso. 

Em Implantação (proposta de Decreto 
elaborada e consulta pública realizada. 
Aguarda próxima etapa de análise das 
contribuições recebidas na Consulta 

Pública e elaboração da minuta final do 
Decreto). 

 
 
 
 
 
 

Não há. 

*Resíduos com Logística Reversa Obrigatória segundo PNRS.  
 Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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7. ESTRUTURA FINANCEIRA 

 

 FORMA DE COBRANÇA 

 

O Código Tributário do município de Antonina Lei nº  35/2001 (e Decretos   nº 1/2002 

e nº 156/2016) apresenta para a remuneração dos serviços de limpeza pública a Taxa 

de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Doméstico, conforme apresentado a seguir: 

 

Art. 225 - As taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte, ou colocados à sua disposição, são as seguintes: 
I - taxa de limpeza pública e coleta de lixo doméstico; 
... 
Art. 227 - Os serviços decorrentes da utilização da limpeza 
pública e da coleta de lixo específicos e divisíveis, prestados ou 
colocados à disposição do sujeito passivo, são os seguintes: 
I - a limpeza de galerias pluviais, bocas-de-lobo bueiros e 
irrigações; 
II - a varrição, a lavagem e a capinação de vias e logradouros 
públicos; 
III - coleta e remoção de destino final de resíduos sólidos. 
§ 1º - O fato gerador das taxas constantes do presente artigo é 
a efetiva prestação do serviço ou a sua colocação a disposição 
do sujeito passivo e o custeio do serviço utilizado pelo 
contribuinte, sobre cada uma das economias autônomas de 
acordo com a frequência da coleta do lixo. (Redação dada pela 
Lei nº 42/2005) 
§ 2º - Entende-se como remoção de resíduos sólidos, a coleta 
de resíduos ou lixo, decorrentes de varrição e limpeza das 
residências e dos ambientes de trabalho dos estabelecimentos 
comerciais, prestadores de serviços e industriais, que possam 
ser acondicionados em recipientes próprios para aquele fim. 
§ 3º - É excluído da remoção de lixo domiciliar os resíduos 
produzidos pelos estabelecimentos comerciais, residenciais, 
prestadores de serviços ou industriais que não possam ser 
acondicionados nos recipientes próprios para a coleta, ou que 
pela sua natureza deva ser dada destinação específica, por 
razão de saúde ou segurança públicas, inclusive os entulhos de 
construções ou demolições, os restos de árvores decorrentes do 
corte ou poda das mesmas. 
  

 

Vale mencionar de desde 2019 a Taxa de Coleta de Lixo vem sendo cobrada 

juntamente com a fatura de água/esgoto do SAMAE, indo a encontro ao que 

estabelece o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que coloca como meta os 

municípios brasileiros desvincularem a cobrança da Taxa de Lixo do IPTU. 

 

Consta no Anexo VI do Código Tributário, a forma para cobrança da taxa de limpeza 

pública e coleta de lixo, Quadro 23. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/decreto/2002/0/1/decreto-n-1-2002-adota-unidade-padrao-municipal-upm-para-cobranca-de-tributos-e-multas-e-transforma-em-valores-de-reais-as-tabelas-de-cobranca-de-taxas-do-codigo-tributario-municipal-bem-como-estabelece-precos-publicos-para-os-demais-servicos-publicos-prestados-pelo-municipio-de-antonina-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2008/4/42/lei-ordinaria-n-42-2008-altera-parcialmente-a-redacao-do-anexo-ii-grupo-q-da-lei-0352001-codigo-tributario-do-municipio-de-antonina
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Quadro 23: Tabela para Cobrança da Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo (Alíquota sobre 
UPM por metro quadrado). 

TAXA DE COLETA DE LIXO/ANUAL 

a) Residencial por unidade edificada  0,30% da UPM /m2 

b) Industrial/Comercial/Prestador de Serviços/Outros por unidade edificada 0,40% da UPM/m2 

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA: 

a) Imóveis edificados ou não, por metro linear lindeiro para a via pública  2% da UPM/metro 

Fonte: Anexo VI Código Tributário. 

 

 

 CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Os custos operacionais levantados dizem respeito aos contratos de terceirização 

vigentes. Os custos dos serviços executados de forma direta não foram obtidos até o 

momento. 

 

Os custos com a disposição final dos resíduos em aterro sanitário são os referentes 

ao contrato com a JM, o qual prevê os custos apresentados no Quadro 24:  

 

Quadro 24: Relação de custos conforme apresentado no Contrato.  

Item Descritivo 
Quantidade 
Mensal (ton) 

Valor 
Unitário 
Máximo 

Valor Mensal 
Máximo 

1 

Disponibilização de local 
para destinação de Resíduos 

Sólidos Classe A II. (Lixo Domiciliar) 
Diurno. 

Estimada 250 R$ 157,29 R$ 39.322,00 

2 

Disponibilização de local 
para destinação de Resíduos 

Sólidos Classe A II. (Lixo Domiciliar). 
Noturno e Feriados Nacionais, Estaduais e 

Municipais. 

Estimada 30 R$ 165,16 R$ 4.954,80 

3 

Disponibilização de local 
para destinação de Resíduos 

Sólidos Classe B II aos sábados. 
Mobiliários (Cama, sofá, colchão, armários 

e outros). 

Estimada 10 R$ 468,69 R$ 4.686,90 

4 

Disponibilização de local 
para destinação de Resíduos Eletrônicos 
aos sábados, Mobiliários (TVs, celulares, 

computadores, aparelhos de som e outros) 
conforme ABNT 10004. 

Estimada 1 R$ 8.369,55 R$ 8.369,55 

5 

Disponibilização de local 
para destinação de Resíduos Vulcanizados 
aos sábados (materiais como pneus, pisos 

emborrachados, correias e outros). 

Estimada 3 R$ 2.008,69 R$ 6.026,07 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Os custos com a coleta convencional e coleta seletiva, conforme contrato com a JJ e 

ACAPRA e aterro sanitário estão apresentados no Quadro 25. As informações 

financeiras ainda estão sendo levantadas e serão complementadas para melhor 

análise econômica. 

 

Quadro 25: Custos com Coleta domiciliar, Coleta Seletiva e Aterro Sanitário.  

 Meses 
Coleta Domiciliar 

(2019) 

Coleta 
Seletiva - 
ACAPRA 

Aterro sanitário 

Janeiro 40.200 9.534   

Fevereiro 60.300 9.534 49.458 33424,00 

Março 60.300 9.534 40153  

Abril 60.300 9.534   

Maio 60.300 9.534   

Junho 60.300 9.534 35.311 35.290 

Julho 60.300 9.534 37.847  

Agosto 60.300 9.534 32.515  

Setembro 60.300 9.534 33276  

Outubro 60.300 9.534   

Novembro 60.300 9.534 39844  

Dezembro 60.300 9.534   

Total 703.500 114.411   

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

Com relação aos serviços terceirizados de Roçada e Varrição o contrato prevê os 

pagamentos conforme apresentado no Quadro 26. 

 

Quadro 26: Custos com os Serviços de Roçada e Varrição.  

ITEM 01: ROÇADA 
Locais de Referência 

Roçadas: 
UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

Vias Urbanas, Vias Rurais 
Pontos turísticos, 

Unidades de Assistência 
Social, 

Unidades de Saúde, Unidades 
Escolares Municipais 

m² 3.750.532,00 0,17 R$ 637.590,44 

ITEM 02: VARRIÇÃO 
Locais de Referência 

Varrição: 
UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

Centro, Ponta da  
Pita e Batel 

    

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 ARRECADAÇÃO 

 

A arrecadação total do município e referente à taxa de limpeza pública e coleta de lixo 

apresenta-se no Quadro 27. Nota-se que a arrecadação referente à Taxa de Coleta 

de Lixo aumento de 2018 para 2019, possivelmente em virtude da desvinculação da 

taxa ao IPTU, e cobrança junto à tarifa do SAMAE. 

 

Quadro 27: Valores de arrecadação do município. 

Valores Arrecadados R$ 

Taxa de Coleta de Lixo (2018) 69.884,44 

Taxa de Coleta de Lixo (2019) 408.495,82 

Taxa de Limpeza Pública (2018) 26.630,48 

Taxa de Limpeza Pública (2019) 27.149,18 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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8. INDICADORES OPERACIONAIS, ECONOMICO-FINANCEIROS E DE 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o Saneamento 

Básico – SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de disponibilizar 

e compilar informações acerca de aspectos institucionais, administrativos, 

operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade sobre os serviços de 

saneamento básico. No âmbito dos sistemas de água e esgoto as informações dos 

municípios são coletados desde 1995, já no âmbito do manejo de resíduos sólidos 

desde o ano de 2002.  

 

Anualmente, o portal público do SNIS, divulga resultados dos diagnósticos dos 

sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos para que possa ser consultada e utilizada 

para os mais diversos fins políticos, técnicos e de pesquisa. Os dados podem ser 

acessados gratuitamente através do site: www.snis.gov.br. 

 

No caso do manejo de resíduos sólidos, o SNIS contém 54 indicadores distribuídos 

em 5 grandes áreas, que são: Indicadores Gerais, Indicadores sobre Coleta de 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos, Indicadores sobre Coleta Seletiva e 

Triagem, Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde, 

Indicadores sobre Serviços de Varrição e os Indicadores sobre Serviços de Capina e 

Roçada.  

 

Os municípios são orientados a fornecerem as informações sobre o sistema de forma 

a alimentar o SNIS e os indicadores, viabilizando o desenvolvimento um diagnóstico 

que serve de instrumento para a tomada de decisão, para o encaminhamento de 

recursos financeiros e para fins de compilação de dados que podem ser utilizados 

para fins técnicos e de desenvolvimento de pesquisas.  

 

No caso de Antonina, o portal de informações do SNIS foi consultado como forma de 

apresentar os resultados para o município dos indicadores do sistema de manejo de 

resíduos sólidos urbanos, porém observou-se que o município não disponibilizou seus 

dados na plataforma. 
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Figura 139: SNIS Antonina- Indicadores Gerais 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I001 Taxa de empregados em relação à pop. Urbana; 
Empregados/1.000 

habitantes 
1,76 2,24 

I002 
Despesa média por empregado alocado nos 

serviços de manejo de RSU (1). 
R$/empregado 38.931,03 32.837,84 

I003 
Incidência das despesas com o manejo de RSU nas 

despesas correntes da Prefeitura. 
% 5,64 6,07 

I004 
Incidência das despesas com empresas contratadas 

para execução de serviços de manejo RSU nas 
despesas da Pref. 

% 0,00 0,00 

I005 
Autossuficiência financeira da Prefeitura com manejo 

de RSU; 
% 7,09 7,41 

I006 
Despesa per capita com manejo de RSU em relação 

à pop. Urbana; 
R$/habitante 68,38 73,58 

I007 
Incidência de empregados próprios no total de 

empregados no manejo de RSU; 
% 100,00 100,00 

I008 
Incidência de empregados de empresas contratadas 

no total de empregados no manejo de RSU; 
% 0,00 0,00 

I010 
Incidência de empregados gerenciais e 

administrativos no total de empregados no manejo 
de RSU; 

% 6,90 5,41 

I011 
Receita arrecadada per capita com taxas ou outras 
formas de cobrança pela prestação de serviços de 

manejo de RSU; 
R$/habitante/ano 4,85 5,45 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Quadro 28: SNIS Antonina - Indicadores sobre coleta de resíduos 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I015 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO(2) em relação à pop. Total (urbana 

+ rural) 
% 69,52 77,24 

I016 Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à pop. Urbana; % 66,62 84,78 

I014 Taxa de cobertura da coleta RDO em relação à pop. Total % 60,57 48,45 

I017 
Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU(3) em relação a 

quantidade coletada. 
% 0,21 11,11 

I018 
Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na 

coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada. 
Kg/empregado/dia 750,16 851,97 

I019 
Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em 

relação a população urbana; 
Empregados/1000 

habitantes 
1,21 1,82 

I021 Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à pop. Urbana. Kg/hab./dia 0,78 1,49 

I022 
Massa (RDO) coletada per capita em relação à pop. Atendida com serviço de 

coleta. 
Kg/hab./dia - 1,00 

I023 Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) R$/tonelada 222,32 137,50 

I024 
Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do manejo de 

RSU. 
% 92,47 90,53 

I025 
Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no 

manejo de RSU 
% 68,97 81,08 

I026 
Taxa de resíduos sólidos na construção civil (RCC (4)) coletada pela Pref. Em 

relação à quantidade total coletada de RDO + RPU; 
% 0,42 - 

I027 
Taxa da quantidade total coletada de res. púb. (RPU) em relação à quantidade 

total coletada de resíduos sólidos dom. (RDO); 
% - 63,64 

I028 
Massa de Res. Dom. e púb. (RDO + RPU) coletada per capita em relação à pop. 

Total (urbana e rural) atendida pelo serviço. 
Kg/habitante/dia 0,96 1,64 

I029 Massa de RCC per capita em relação à pop. Urbana; Kg/habitante/dia - - 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Quadro 29: SNIS Antonina - Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I030 Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-a-porta em relação a pop. Urbana % - - 

I031 
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto orgânica e rejeitos) em relação à 

quantidade total (RDO + RPU) coletada; 
% - - 

I032 
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à pop. Urbana; 
Kg/habitante/ano - - 

I053 
Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto orgânico) em relação à quant. 

total coletada de resíduos sólidos domésticos. 
% - - 

I034 Incid. de papel/papelão sobre total mat. recuperado % - - 

I035 Incidência de plásticos no total de material recuperado; % - - 

I038 Incidência de metais no total de material recuperado; % - - 

I039 Incidência de vidros no total de material recuperado; % - - 

I040 
Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total d 

material recuperado. 
% 

  

I054 Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva. Kg/habitante/ano 
  

Fonte: SNIS, 2017. 
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Quadro 30: SNIS Antonina: Indicadores RSS 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I036 Massa de RSS coletada per capita em relação à pop. Urbana; Kg/1000/hab./dia - 0,17 

I037 Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada. % - 0,01 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Quadro 31: SNIS Antonina: Indicadores de Varrição 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I041 Taxa de terceirização dos serviços. % 0,00 - 

I042 Taxa de terceirização da extensão varrida. % - - 

I043 Custo unitário médio do serviço de varrição (Pref. + empresas contratadas); R$/km 110,0 - 

I044 Produtividade média dos varredores (Pref. + empresas contratadas); Km/empregados/dia 0,80 - 

I045 Taxa de varredores em relação à pop. Urbana. 
Empregado/1000 

hab. 
0,12 0,00 

I046 Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU; % 4,87 5,76 

I047 Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU; % 6,90 0,00 

I048 Extensão total anual varrida per capita. Km/hab./ano 0,03 - 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Quadro 32: SNIS Antonina: Indicadores de Varrição 

Identificação Descrição Unidade 
Anos 

2016 2017 

I051 Taxa de capinadores em relação à pop. Urbana; 
Empregado/1000 

hab. 
0,30 0,30 

I052 Incidência de capinadores no total de empregados no manejo de RSU; % 17,24 13,51 

Fonte: SNIS, 2017. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Nos dias atuais, buscando atingir a sustentabilidade sanitária e ambiental, é 

necessária uma mudança de atitude em relação aos Resíduos Sólidos, devendo-se 

repensar as práticas de produção e consumo. São objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, através da Lei N°12305/2010: Não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos Resíduos Sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada aos rejeitos.  

 

A partir das considerações gerais pode-se considerar como aspectos positivos e 

negativos do sistema os apresentados a seguir: 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS 

 

 Universalização dos serviços de coleta domiciliar convencional e seletiva na 

área urbana do município; 

 Coleta domiciliar executada com frequência satisfatória, utilizando veículos 

adequados para a atividade; 

 Resíduos domiciliares enviados para Aterro sanitário devidamente licenciado; 

 Abrangência dos Serviços de Limpeza Pública com destaque à roçada e 

varrição;  

 Apoio dado a Associação de Catadores de Produtos Recicláveis da Antonina - 

ACAPRA; 

 Manejo adequado dos Resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde. 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 Não reaproveitamento da fração orgânica dos resíduos domiciliares, através da 

prática da compostagem; 
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 Inexistência de programas municipais visando a logística reversa de resíduos 

obrigatórios; 

 Inexistência da cobrança do PGRS. 
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C - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

1. ASPECTOS GERAIS 

 

O conceito de drenagem urbana dentro do saneamento básico, considerando a Lei N° 

11.445/07 e alteração dada pela Lei N° 13.308/2016, pode ser entendido como: 

 

Art. 3. Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto 
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas. 

 

A Lei 13.308/2016 mudou o entendimento de drenagem urbana, considerando, além 

das infraestruturas físicas, os serviços de limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes como parte integrante do sistema. Esta alteração vem ao encontro 

às necessidades da realidade brasileira no enfrentamento das ocorrências de 

alagamentos e inundações, comuns em algumas regiões. 

 

No presente trabalho será adotado o termo “Drenagem” substituindo “Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas” na designação das instalações destinadas ao 

escoamento do excesso de água e também na designação do conjunto de todas as 

medidas a serem tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos 

decorrentes de enchentes e inundações, aos quais a sociedade está sujeita. 

 

 

 SISTEMA DE DRENAGEM  

 

O sistema de drenagem constitui-se em um conjunto de infraestrutura existentes em 

uma área urbana, sendo basicamente as instalações destinadas a escoar o excesso 

de água das chuvas, compreendendo também as medidas a serem tomadas para 

atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações. 

Pode-se exemplificar o processo da drenagem urbana da seguinte forma: as torrentes 

originadas pela precipitação direta sobre as vias públicas desembocam nos bueiros 
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situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas à água da rede pública proveniente 

dos coletores localizados nos pátios e das calhas situadas nos topos das edificações) 

são escoadas pelas tubulações que alimentam os condutos secundários, a partir do 

qual atingem o fundo do vale, onde o escoamento é topograficamente bem definido, 

mesmo que não haja um curso d’água perene.  

 

O escoamento no fundo do vale é o que determina o chamado sistema de 

macrodrenagem. O sistema responsável pela captação da água pluvial e sua 

condução até o sistema de macrodrenagem é denominado sistema de 

microdrenagem. De maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias 

públicas por meio de bocas-de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) são 

lançadas em cursos d’água naturais, no oceano, em lagos ou, no caso de solos 

bastante permeáveis, esparramadas sobre o terreno por onde infiltram no subsolo.  

 

A escolha do destino das águas pluviais deve ser feita segundo critérios éticos, 

técnicos e econômicos, após análise cuidadosa das opções existentes considerando 

as peculiaridades de cada região e município. Recomenda-se que o sistema de 

drenagem seja tal que o percurso da água entre sua origem e seu destino seja o 

mínimo possível. Além disso, é conveniente que esta água seja escoada por 

gravidade, contudo em baixas velocidades para evitar problemas secundários, como 

a erosão do solo.  

 

 Microdrenagem 

 

Microdrenagem é a parte integrante da drenagem urbana formada pela rede de 

coletores, ou seja, o conjunto de canalizações e dispositivos que assegura o 

transporte das águas pluviais desde os dispositivos de coleta até um ponto de 

lançamento no sistema de macrodrenagem. Alguns dispositivos e componentes são: 

 

Meio-fio: blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o passeio, com 

a face superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela ao eixo da via e 

face inferior nivelada com a face lateral da via formando um desnível. 
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Sarjetas: localizadas às margens das vias públicas, encontro da lateral da via com a 

face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as águas pluviais 

oriundas dos terrenos, passeios e ruas.  

 

Boca-de-lobo: dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente 

planejados no sistema, para coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas.  

 

Poço de visita: dispositivos colocados em pontos convenientes do sistema, para 

permitir sua manutenção e acesso ao sistema.  

 

Galerias: canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das 

ligações privadas e das bocas-de-lobo. 

 

Condutos forçados e estações de bombeamento: dispositivos utilizados quando 

não há condições de escoamento por gravidade para a retirada da água de um canal 

de drenagem ou galeria. 

 

Sarjetões: formados pela própria pavimentação nos cruzamentos das vias públicas, 

formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas que escoam pelas 

sarjetas. 

 

Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem ser de diversos 

outros materiais, com diâmetros variáveis, utilizados para conduzirem as águas 

pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo. 

 

 Macrodrenagem 

 

Macrodrenagem é a forma de condução das águas pluviais provenientes dos sistemas 

de microdrenagem coletadas a partir do excesso escoado superficialmente pela 

infraestrutura urbana (sarjetas, boca-de-lobo etc.). Em geral, a macrodrenagem é 

definida pelos canais naturais ou artificiais de escoamento do excesso de água da 

chuva.  
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2. LEGISLAÇÃO EXISTENTE  

 

No presente tópico são abordadas as principais legislações existentes na esfera 

nacional, estadual e municipal de interesse com foco especial a drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais.  

 

 

 LEIS FEDERAIS 

 

 LEI FEDERAL Nº 11.445/07 

 

A Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis Nº.  6.766 de 19 de dezembro de 1979, Nº 

8.036 de 11 de maio de 1990, Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Nº 8.987 de 13 de 

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

providências. 

 

Merece destaque na referida Lei o Art. 20 que estabelece os princípios fundamentais 

para a execução dos serviços de saneamento básico.  

 

Art. 20. 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 
preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio público e privado;  

 

A definição dos serviços de saneamento é apresentada no Art. 3o que apresenta: 

 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 
preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas; 
    .   
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 LEI FEDERAL Nº 13.308/16 

 

Altera a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de 

drenagem pluvial. 

 

 LEI FEDERAL Nº 12.651/2012 

 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; alterou as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 

de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revogou as Leis nºs 4.771, de 15 

de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166- 

67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

A Lei n 12.651/12 conhecida como o “Novo Código Florestal”, trata de assuntos que 

necessitavam de legislação mais adequada, em especial, envolvendo as mudanças 

político-sociais que vivemos no período em que a temática ficou sem revisão. Um dos 

pontos mais relevantes foi a adoção de instrumentos econômicos que visam estimular 

a proteção ambiental com incentivos a práticas sustentáveis entre produção 

econômica e preservação dos ecossistemas. Na temática em que o presente plano 

está inserido, os principais pontos são mencionados a seguir: 

 

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 
vegetação, Áreas de Preservação Permanente e as áreas de 
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-
prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o 
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus 
objetivos. 

 

Em seu Cap. II, Seção I, sobre a delimitação das áreas de preservação permanente 

(APP) em zonas rurais e urbanas, Art. 4°, menciona que são essas áreas: 

 

I – As faixas marginais de qualquer curso de água natural perene 
ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha 
de leito regular, em largura mínima de: 
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(a) 30 m para cursos de água de menos de 10 metros de 
largura; 
(b) 50 m para os cursos de água que tenham de 10 a 50 
m de largura; 
(c) 100 m para os cursos de água que tenham de 50 a 200 
m de largura; 
(d) 200 m para os cursos de água de tenham de 200 a 600 
m de largura; 
(e) 500 m para os cursos de água que tenham largura 
superior a 600 m de largura. 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água 
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 
mínimo de 50 m.  
V – As encostas ou partes destas com declividade superior a 45° 
equivalente a 100% na linha de maior declive.  
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras com altura 
mínima de 100 m e inclinação média maior que 25°, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois 
terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base 
(...). 

 

Parágrafo quinto: “É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, (...), 

o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra 

que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde não implique 

supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água 

e do solo e seja protegida a fauna silvestre”.  

 

Em seu Art. 6° considera ainda área de preservação permanente as áreas que tiverem 

as seguintes finalidades, entre outras: 

 

I – conter a erosão do solo e mitigar os riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; 

III - proteger várzeas; 

VII – assegurar condições de bem-estar público; 

 

Art. 7°: A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 

pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 

jurídica (...); 

 

§1° - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da área, 

possuidor ou ocupante (...) é obrigado a promover a recomposição da vegetação, 

ressalvados os usos autorizados na referida Lei.  
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Capítulo X – sobre o programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do 

meio ambiente, referente ao Art. 41: 

 

I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais como 
retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e 
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, 
tais como, isolada ou cumulativamente: (...). 
(d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; (...). 
(g) a conservação e o melhoramento do solo; 
 (h) A manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal e de uso restrito; 

 

 LEI FEDERAL Nº 9.433/97 

 

A Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

O capítulo I, Art. 1º, item V fundamenta que “a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. O Art. 2º, item III, revela o objetivo 

de “prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.”. 

 

Como diretrizes gerais de ação, a lei tem a articulação do planejamento de recursos 

hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 

nacional; e a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 

 

Para tal, um dos instrumentos da “Lei das Águas” são os Planos de Recursos Hídricos 

que são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos, 

sendo estes de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período 

de implantação de seus programas e projetos (art. 6º e 7º). 
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 LEI FEDERAL N° 12.608/2012 

 

A Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 

desastres entre outras coisas;  

 

A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação voltadas à proteção e defesa civil, devendo integrar-se às políticas de 

ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças 

climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e 

tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
 

 

 LEIS ESTADUAIS 

 

 LEI ESTADUAL N° 12.726/1999. 

 

Lei Estadual do Paraná que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e outras 

providências (de 26 de novembro de 1999).  

 

Em seu Art. 2° baseou-se em alguns fundamentos, podendo-se citar: 

I – a água é um bem de domínio público; 

II – a água é um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, social e 

ambiental. 

(...) 

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

VI – A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
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Em seu Art. 3° menciona os seus objetivos, sendo assegurara às gerações a 

disponibilidade de águas necessárias em padrões de qualidade adequados aos seus 

usos; a utilização racional e integradas dos recursos hídricos e a prevenção e a defesa 

contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais.  

 

 LEI ESTADUAL N° 17.505/2013 

 

Lei Estadual do Paraná que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental e o 

Sistema de Educação Ambiental e deu outras providências. De 11 de janeiro de 2013.  

 

A referida Lei foi criada em conformidade com os princípios e objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal N° 9.795), e do Programa Nacional de 

Educação Ambiental, articulada com o sistema de meio ambiente e educação em 

âmbito federal, estadual e municipal.  

 

 LEI ESTADUAL N° 11.054/1995 

 

Essa dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná.  

 

Em seu Art. 1° menciona que as florestas existentes no território Paranaense e as 

demais formações vegetais reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são 

bens de interesse comum a todos os habitantes do Estado.  

Classificam, em seu Art. 5°, as florestas e formações vegetais para efeitos da Lei, 

sendo: 

I – áreas de preservação permanente;  

(...); 

Em seu Art. 6° menciona que as de preservação permanente no âmbito do Estado do 

Paraná, as florestas e demais formas de vegetação são aquelas especificadas no 

código florestal brasileiro.  
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 LEI ESTADUAL N° 10.066/1992 

 

Lei Estadual que criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA (Art. 1°), 

passando a integrar essa Secretaria o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA 

e o Conselho de Cartografia do Estado do Paraná – CCEP (Art. 2°); 

 

Em seu Art. 5° criou o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, entidade autárquica, com 

personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeiro e 

patrimonial, vinculado a SEMA. 

 

No Art. 6 ° menciona objetivos do IAP, entre eles:  

I – propor, coordenar, executar e acompanhar políticas de meio ambiente, recursos 

hídricos (...); 

II – fazer cumprir a legislação ambiental, exercendo para tanto o poder de polícia 

administrativa, controle, licenciamento e fiscalização; 

(...) 

VII – elaborar, executar e controlar planos e programas de proteção e preservação da 

biodiversidade, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais (...); 

IX – executar e fazer executar a recuperação florestal de áreas de preservação 

permanente degradadas e de Unidades de Conservação (...); 

(...) 

XI – executar e promover a educação ambiental formal e não formal; 

XII – executar o monitoramento ambiental, em especial da quantidade e qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo; 

XIII – promover gerenciamento dos recursos hídricos e outorgar concessões (...); 

(...) 

XXVI – executar e fazer executar a coleta de dados estatísticos sistemáticos sobre o 

meio ambiente; 

(...) 

XXIX – executar o monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos através de redes climatológica, pluviométrica, 

fluviométrica, sedimentométrica, piezométrica e de qualidade das águas.  
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 LEI ESTADUAL N° 15.616/2007. 

 

Lei Estadual de 04 de setembro de 2007 a qual dispõe sobre os loteamentos 

licenciados pelo Poder Público que devem ser projetados conforme especifica e dá 

outros procedimentos relacionados principalmente a equipamentos urbanos, áreas de 

preservação permanente, integridade física e ecológica do ambiente urbanizado. 

 

Entre os Artigos, menciona no 2° que os loteamentos licenciados no Estado devem 

obrigatoriamente ser projetados de forma que os cursos de água e nascentes 

existentes nas áreas do loteamento tenham seu entorno preservado em área mínima, 

conforme Código Florestal Brasileiro. 

 

 RESOLUÇÃO SEMA N°52/2009, de 06 de novembro de 2009.  

 

Essa Resolução estabelece parâmetros quantitativos para qualificação como 

insignificantes os usos de recursos hídricos referentes ao lançamento concentrado de 

águas pluviais em cursos de água.  

 

A referida Resolução da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrica estabelece 

em seu Art. 1° o entendimento de: 

 

Drenagem: remoção de água superficial ou subterrânea de uma área determinada 

por bombeamento ou por gravidade; 

Microdrenagem Urbana: é o sistema de condutos pluviais utilizados no âmbito de 

arruamentos que propicia a ocupação do espaço urbano por uma forma artificial de 

drenagem, adaptando-se ao sistema de circulação viária; 

Macrodrenagem: é o conjunto de obras que recebem o escoamento da 

microdrenagem e visam adequar as condições de vazão de forma a atenuar os 

problemas de erosões, assoreamento, e inundações ao longo dos principais 

talvegues; 

Talvegues: linha mais ou menos sinuosa no fundo de um vale pela qual se dirigem 

as águas constituindo a interseção de duas encostas; 
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Vazão: volume líquido de fluido que passa, na unidade de tempo, através de uma 

superfície; (...).  

 

No Art. 2° menciona que considera como de uso insignificante, entendidos como usos 

de recursos hídricos independentes de outorga, os lançamentos concentrados de 

águas pluviais realizados através de:  

 

I – Microdrenagem urbanas que escoem para macrodrenagens ou emissários com 

outorga de direito de uso de recursos hídricos vigentes e emitidas pelo Poder Público 

Outorgante.   

 

II – Redes de drenagem de águas pluviais com diâmetro de até 0,80 metros e cujo 

lançamento final em corpo de água se faça com vazão de até 1,5 m³/s.  

§2° Para fins do disposto neste artigo, os quantitativos dos lançamentos concentrados 

de águas pluviais considerados insignificantes poderão ser revistos pelos Comitês de 

Bacias e propostos novos valores para serem estabelecidos pelo Instituto das Águas 

do Paraná.  

 

Quanto às Leis municipais que discutem sobre o tema de recursos hídricos e 

drenagem pluvial urbana, tem-se as apresentadas a seguir, pesquisadas como sendo 

as principais.  

 

 

 LEIS MUNICIPAIS  

 

Abaixo estão as principais leis municipais que possuem algum envolvimento com o 

tema da drenagem urbana e manejo de águas pluviais, as quais serão tratadas, onde 

couber, em maiores detalhes no diagnóstico.  

 

 LEI ORGÂNICA do município de Antonina/PR, sancionada em 05 de abril de 1990.  

 LEI Nº 25/2008 cria o Código de Obras do município de Antonina e dá outras 

providências. 
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 LEI Nº 26/2008 institui o Código de Posturas do município de Antonina e dá outras 

providências. 

 LEI Nº 22/2008 dispõe sobre a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo 

municipal de Antonina e dá outras providências. 

 LEI Nº 21/2008 dispõe sobre o parcelamento do solo, o loteamento, o 

desmembramento e remembramento e a implantação de condomínios horizontais, 

no município de Antonina, Estado do Paraná. 

 LEI Nº 20/2008 (Decreto nº 31/2014) dispõe sobre o plano diretor municipal de 

Antonina, Estado do Paraná, e dá outras providências. 

 LEI Nº 24/2008 dispõe sobre a hierarquização, traçado básico e traça as diretrizes 

para o sistema viário do município de Antonina, Estado do Paraná, e dá outras 

providências. 

 LEI Nº 5/2016 Dispõe sobre o Programa Emergencial de Vigilância, Prevenção, 

Combate e Controle da Transmissão da Dengue, do Zika vírus e da febre 

Chikungunya. 

 LEI Nº 6/2001 que estabelece a estrutura administrativa da prefeitura municipal 

de Antonina e dá outras providências. 

 LEI Nº 7/2017 altera a lei nº 6/2001 de 12 de junho de 2001, que estabelece a 

estrutura administrativa da prefeitura municipal de antonina, e altera a lei nº 22, 

de 30 de junho de 2016, e dá outras providências.  

 LEI Nº 35/2019 altera a lei municipal nº 006/2001 de 12 de junho de 2001, que 

estabelece a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Antonina, e altera 

a lei nº 22, de 30 de junho de 2016 e lei municipal nº 001/2019 de 13 de fevereiro 

de 2019 e dá outras providências 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Para melhor compreensão da metodologia de caracterização utilizada no presente 

plano de saneamento, apresenta-se, primeiramente, uma abordagem sucinta das 

terminologias e conceitos que foram adotados.  

 

 

 BACIA HIDROGRÁFICA 

 

O termo bacia hidrográfica refere-se a uma delimitação geográfica natural traçada por 

divisores de água. Este compartimento é drenado superficialmente por um curso 

d’água principal e seus afluentes. Os conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam 

a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica. Cada bacia 

hidrográfica se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em 

relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacias hidrográficas 

são relativos. 

 

Por constituírem “ecossistemas” com o predomínio de uma única saída (exutória), as 

bacias hidrográficas possibilitam a realização de uma série de experimentos. As 

bacias hidrográficas também constituem ecossistemas adequados para avaliação dos 

impactos causados pela atividade antrópica que podem acarretar riscos ao equilíbrio 

e à manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma vez que estas variáveis 

são relacionadas com o uso do solo. 

 

A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes (sub-

bacias) permite a pontualização de problemas difusos, tornando mais fácil a 

identificação de focos de degradação de recursos naturais, compreensão da natureza 

dos processos de degradação ambiental instalados e o grau de comprometimento da 

produção sustentada existente. 

 

As sub-bacias possuem áreas maiores que 100 km² e menores que 700 km². Já a 

microbacia possui toda sua área com drenagem direta ao curso principal de uma sub-
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bacia, várias microbacias formam uma sub-bacia. Possuem a área inferior a 100 km² 

(Faustino, 1996 apud Teorodo et al, 2007).  

 

 

 BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

 

Com a instituição da Lei Federal N° 9.433/97 estabeleceu-se a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Respeitando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH aprovou em 15 de outubro de 2003, a 

Resolução Nº 32, que instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional e a partir de 2006 foi 

inserida no Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pela Presidência da 

República. 

 

Os princípios básicos da legislação são cinco: 

 

 Bacia hidrográfica como unidade de planejamento;  

 Usos múltiplos da água a todos os setores e usuários; 

 Reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável; 

 Reconhecimento do valor econômico da água, indutor do uso racional deste 

recurso natural e;  

 Gestão descentralizada e participativa de todos os níveis hierárquicos do 

governo, usuários, sociedade civil, organizações não governamentais e outros 

organismos que possam influenciar nos processos de tomada de decisão.  

 

Os instrumentos essenciais para a boa gestão do uso da água são: 

 

 Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

 Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, autorização ou concessão 

para o usuário;  

 Cobrança pelo uso da água; 
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 Enquadramento dos corpos d’água em classes de uso, visando facilitar o 

controle e monitoramento da qualidade dos mananciais e;  

 Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, visando organizar a 

base de dados e difundir a todos, referente aos recursos hídricos, usos, balanço 

hídrico de cada manancial e de cada bacia. 
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4. REGIÕES HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS 

 

A área física que compõem o território brasileiro é dividida em 12 grandes Regiões 

Hidrográficas (Figura 140), conforme Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, são elas: 

 

 Região Hidrográfica Amazônica; 

 Região Hidrográfica Atlântico Leste; 

 Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental; 

 Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental; 

 Região Hidrográfica Atlântico Sudeste; 

 Região Hidrográfica Atlântico Sul; 

 Região Hidrográfica Paraná; 

 Região Hidrográfica Paraguai; 

 Região Hidrográfica Paraíba; 

 Região Hidrográfica São Francisco; 

 Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia; 

 Região Hidrográfica Uruguai. 

 

No Estado do Paraná estão inseridas as regiões hidrográficas brasileiras do Paraná, 

Atlântico Sul e Atlântico Sudeste, conforme Figura 141. 
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Figura 140: Regiões hidrográficas brasileiras 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 141:  Regiões hidrográficas brasileiras inseridas no Paraná. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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5. UNIDADES HIDROGRÁFICAS DO PARANÁ 

 

Para efeito de gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado do Paraná divide-se em 

12 Unidades Hidrográficas de acordo com a Resolução nº. 49 do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos - CERH/PR, de 20 de dezembro de 2006, são elas: 

 

 Unidade Hidrográfica Litorânea; 

 Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, Afluentes do Rio Negro e Afluentes do Rio 

Ribeira; 

 Unidade Hidrográfica do Itararé, Cinzas, Paranapanema 1 e Paranapanema; 

 Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; 

 Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; 

 Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; 

 Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; 

 Unidade Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; 

 Unidade Hidrográfica do Piquiri e do Paraná 2; 

 Unidade Hidrográfica do Paraná 3; 

 Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu; 

 Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu. 

 

O município de Antonina está inserido na Unidade Hidrográfica Litorânea, conforme 

Figura 142. 
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Figura 142: Unidades Hidrográficas do Paraná 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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A bacia litorânea abrange uma área de 5.634,10 km², sendo formada pelos municípios 

de Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Antonina e 

Guaraqueçaba, além das áreas rurais dos municípios de Piraquara, Quatro Barras, 

São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. De acordo com censo demográfico do IBGE 

de 2010, residem 264.954 habitantes na bacia litorânea.  

 

Os rios que integram a bacia nascem na encosta da Serra do Mar e seguem ao 

oceano. A bacia tem como principais rios os Rios Guaraqueçaba, Tagaçaba, 

Cachoeira, Nhundiaquara, Marumbi, do Pinto e Guaraguaçu (Plano da Bacia 

Hidrográfica Litorânea, 2019).  

 

 

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Os comitês de bacia são órgãos regionais de caráter deliberativo e normativo, fórum 

de decisão das ações a serem implementadas na sua área de abrangência. Têm 

representação do Estado, Municípios, Sociedade Civil e usuários de Recursos 

Hídricos onde analisam, propõem, debatem e aprovam o Plano de Bacia Hidrográfica 

e as proposições das Agências de Bacia Hidrográfica.  

 

A “Lei das Águas” - Lei Federal n° 9.433/1997 definiu a gestão compartilhada do uso 

da água através de vários segmentos/órgãos entre eles os comitês de bacias 

hidrográficas. Ainda, discorrem sobre o tema, a Lei Estadual n° 12.726/1999 (Política 

Estadual de Recursos Hídricos), através do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (definido através da redação da Lei acima mencionada e, da Lei 

16.242/2009).  

 

O Estado do Paraná através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR 

possui alguns comitês já instalados e outros em processo de instalação.  

 

O município de Antonina está inserido na área de abrangência do Comitê de Bacia 

Hidrográfica – CBH  Litorânea, criado através do Decreto n° 5.759 de 30 de agosto de 

2012, é formada pelos municípios de: Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, 
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Guaratuba, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, abrangendo, também, as áreas 

rurais dos municípios de: Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Tijucas 

do Sul. Este comitê de bacias é bastante atuante na região, influenciando em aspectos 

do planejamento, gestão e controle de recursos hídricos da região litorânea.   
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6. BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ANTONINA 

 

Os principais rios de Antonina são: Rio Cachoeira, Rio Cacatu, Rio do Nunes, Rio 

Xaxim, Rio Nhundiaquara, Rio Furado e Rio Faisqueira, que deságuam na Baía de 

Antonina 

 

Os rios principais e seus afluentes formam as bacias hidrográficas do município, cuja 

delimitação oficial foi disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Antonina. Na Figura 

143 se apresentam as delimitações das bacias bem como a área urbana, que está 

inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Nhundiaquara. O Quadro 33 apresenta área de 

cada bacia hidrográfica, sendo a Bacia do Rio Cachoeira a de maior dimensão. 

 

Quadro 33: Área das Bacias Hidrográficas de Antonina 

Bacias Hidrográficas de Antonina Área (km²) 

Bacia do Rio Cacatu 59,71 

Bacia do Rio Cachoeira 441,30 

Bacia do Rio Dário 3,93 

Bacia do Rio Faisqueira 115,71 

Bacia do Rio Furado 19,88 

Bacia do Rio Nhundiaquara 72,48 

Bacia do Rio do Nunes 30,04 

Bacia do Rio Xaxim 70,57 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 143: Bacias Hidrográficas de Antonina  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS  DE 

ANTONINA 

 

O município de Antonina apresenta uma área urbana de 13,18 km², o que representa 

1,48% da área total do município. A fim de analisar o comportamento das bacias 

hidrográficas em meio urbano, isto é, a influência da drenagem natural dos rios para 

a área urbana do município, delimitou-se as principais microbacias urbanas, conforme 

Figura 144, com o objetivo de estudar suas características geomorfológicas. 

 

O Quadro 34 apresenta as principais características geomorfológicas que serão 

analisadas nesta caracterização bem como a descrição dos cálculos e definição de 

cada coeficiente. 
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Figura 144: Microbacias Urbanas de Antonina 

 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Quadro 34: Principais Coeficientes Morfológicos Analisados 

Coeficiente Descrição  Relação com Prevenção de Enchentes ou Alagamentos 

Coeficiente de 

Compacidade (Kc) 

O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a 

forma da bacia com um círculo. Constitui a 

relação entre perímetro da bacia e a 

circunferência de um círculo de área igual à da 

bacia (TONELLO ET AL, 2006). 

 

Kc = 0,28 * 
P

√A
 

 

P= Perímetro Total (km) 

A= Área da bacia (km2) 

Quanto mais próximo de 1 for o valor de Kc, mais circular será a bacia e maior a 

tendência de enchentes, pois bacias geometricamente próximas de um círculo 

convergem o escoamento superficial para um trecho relativamente pequeno do rio 

principal. Portanto, para produzir uma enchente menor esse coeficiente deve ser 

um valor maior que 1, dessa forma a bacia terá uma geometria elíptica. 

 

Fator de Forma 

(Kf) 

O Fator de forma (Kf) é a relação entre a largura 

média e o comprimento axial da bacia. Ele é 

calculado a partir da equação: 

Kf= 
𝐴

(𝐿2)
 

A= Área da bacia (km2) 

L= Comprimento do Eixo da Bacia (km)  

 (da foz ao ponto extremo mais longínquo). 

 

Índice indicativo da tendência de enchentes em uma bacia. Quanto menor o Fator 

de Forma mais comprida é a bacia e, portanto, mais distribuído será o escoamento 

do longo do tempo, produzindo menores picos de enchentes.  

 Kf entre1,00-0,75: Bacia com alta propensão a grandes enchentes.  

 Kf entre 0,75-0,50: Bacia com tendência mediana às grandes enchentes.  

 Kf < 0,50: Bacia não sujeita a grandes enchentes. 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Para a elaboração do estudo das características geomorfométricas das microbacias 

hidrográficas foi utilizado o Software de geoprocessamento ArcGis. A delimitação das 

microbacias foi feita manualmente através de curvas de nível e da hidrografia 

disponível pelo Observatório do Litoral Paranaense. 

 

Quadro 35: Características Morfológicas das Microbacias Urbanas 

Características Físicas Microbacia 1  Microbacia 2 Microbacia 3 Microbacia 4 

Latitude do exutório 727678,33 732303,21 732554,61 730534,09 

Longitude do exutório 7186009,23 7183441,95 7183091,63 7185125,59 

Área (Km²) 1,74 1,65 1,09 1,45 

Perímetro (Km) 5,43 6,02 5,93 5,17 

Comprimento rio principal (Km) 1,84 2,56 2,69 1,77 

Comprimento eixo da bacia (Km) 1,88 2,31 2,33 1,66 

Largura média da bacia (Km) 0,95 0,64 0,41 0,82 

Coeficiente de compacidade - Kc 1,15 1,31 1,59 1,20 

Fator de forma - Kf 0,49 0,31 0,20 0,53 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 

 

Analisando os resultados obtidos no Quadro 35, em relação ao Coeficiente de 

Compacidade (Kc), nota-se que as microbacias 1 e 4 possuem maior tendência de 

enchentes quando comparado com as microbacias 2 e 3, que por ser menos 

circulares, apresentam maiores valores de Kc e, portanto, estão menos sujeitas a 

grandes enchentes.   

 

Em relação ao Fator de Forma (Kf), todas as microbacias apresentaram valores 

menores que 0,50, isto é, devido ao fato de seus consideráveis comprimentos, as 

microbacias apresentam escoamento mais distribuído ao longo do tempo e, portanto, 

baixa tendência de ocorrência de grandes enchentes. 

 

Entretanto, devido ao crescimento da área urbana a qual o município vem passando, 

aliado ao fato de que o meio urbano se localiza em uma área plana rodeada de 

elevações topográficas que chegam até 350 metros de altitude (Figura 145), alguns 

locais da área urbana sofrem frequentemente com as ocorrências de alagamentos.  
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Figura 145: Hipsometria da Área Urbana 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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8. SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA  

 

 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

O município de Antonina não possui regulação dos serviços de saneamento, sendo 

assim, os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais não é regulado, 

conforme preconiza a Lei 11.445/07.  

 

 

 GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Lei Municipal Nº 06/2001, de 12 de junho de 2001, é a que “Estabelece a estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Antonina”, com base na Lei Orgânica 

Municipal. Assim, a administração municipal divide-se nos seguintes órgãos (quanto 

à administração direta e especificamente os órgãos de desenvolvimento operacional, 

Art. 2°): 

 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 

 Secretaria Municipal de Planejamento e Obras; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura; 

 Secretaria Municipal de Turismo e Esporte. 

 

A Drenagem Urbana do Município de Antonina encontra-se organizacionalmente 

atribuída a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras onde as suas principais 

atribuições são definidas pela referida lei, Art. 14, têm-se as principais atribuições: 
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I - Conservar interna e externamente os prédios da 
Prefeitura, assim como os respectivos 
móveis e instalações; 
II - Prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de 
planejamento, organização e 
coordenação, controle e avaliação das atividades 
desenvolvidas pela Prefeitura; 
III - Elaborar, atualizar e promover a execução de projetos 
municipais de desenvolvimento, 
bem como estudos e pesquisas necessárias ao 
desenvolvimento das políticas 
estabelecidas pelo Governo Municipal: 
IV - Controlar a execução física e financeira dos planos 
municipais de desenvolvimento, 
assim como avaliar seus resultados; 
V - Estudar e analisar o funcionamento e organização dos 
serviços da Prefeitura, 
promovendo a execução de medidas para o seu 
aprimoramento, observando os seguintes 
documentos: 
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
b) Plano Plurianual; 
c) Orçamento anual. 
VI - Executar as atividades concernentes à construção e 
conservação de obras públicas 
municipais e instalações para prestação de serviços à 
comunidade; 
VII - Executar atividades concernentes a elaboração de 
projetos e obras públicas 
municipais e respectivos orçamentos; 
VIII - Promover a construção, pavimentação e 
conservação de estradas, caminhos 
municipais e vias urbanas; 
IX - Promover a execução de serviços topográficos 
indispensáveis às obras e serviços a 
cargo da Prefeitura; 
X - Manter atualizado a planta cadastral do Município; 
XI - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às 
construções particulares; 
XII - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às 
posturas municipais. 
XIII - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes a 
zoneamento e loteamento; 
XIV - Promover a construção de parques, praças e jardins 
públicos, tendo em vista a 
estética urbana e a preservação do ambiente natural; 
XV - Administrar os serviços de produção de tubos, lajotas 
e outros artefatos de concreto; 
XVI - Executar atividades relativas a prestação dos 
serviços públicos locais, tais como: 
limpeza pública, cemitérios, matadouros, mercados, feiras 
e iluminação pública; 
XVII - Administrar serviços de trânsito em coordenação 
com órgão do Estado; 
XVIII - Promover a arborização dos logradouros públicos; 
XIX - Fiscalizar os serviços ou de utilidade pública 
concedidos ou permitidos pelo 
Município; 
XX - Manter a guarda municipal; 
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XXI - Manter a frota de veículos e equipamentos de uso 
geral da administração, bem como 
sua guarda e conservação; 
XXII - Analisar e deferir os pedidos de Alvará para 
construções, reformas ou demolição de 
prédios; 
 

 

A estrutura da Secretaria de Planejamento e Obras foi alterada pela Lei Nº 06/2007 

(Art. 14): 

 
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento e Obras 
tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Diretoria Administrativa de Planejamento (CC1): 
a) Divisão de Planejamento (CC2); 
 
II - Diretoria Administrativa de Obras (CC1) 
a) Divisão de Obras (CC2); 
b) Divisão de Serviços de Utilidade Pública (CC2); 
c) Divisão de Transportes (CC2); 
d) Divisão de Segurança Municipal (CC2). 
 

 

As atividades de obras e/ou reparos do sistema de drenagem são atribuídas à 

Diretoria Administrativa de Obras, assim como os serviços de manutenção e limpeza 

do sistema.  

  

Ainda, vinculado ao Gabinete do Prefeito, no município há instituída uma Comissão 

Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) criada nos termos da Lei n° 35/2019 que criou 

este órgão, a qual é subordinada ao Gabinete do Prefeito.   

 

Esta comissão tem a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de 

proteção e defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade conforme as 

diretrizes e competências da Lei Federal n° 12.608 de 10 de abril de 2012. Conforme 

essa lei, as suas atribuições são: 

 

I - executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC) em âmbito local; 
II - coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (SINPDEC) no âmbito local, em articulação 
com a União e os Estados; 
III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal;  
IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 
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V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre 
e vedar novas ocupações nessas áreas; 
VI - declarar situação de emergência e estado de 
calamidade pública; 
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis; 
VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para 
assistência à população em situação de desastre, em 
condições adequadas de higiene e segurança; 
IX - manter a população informada sobre áreas de risco e 
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre 
protocolos de prevenção e alerta, e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 
X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação 
na ocorrência de desastre; 
XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; 
XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de 
suprimentos em situações de desastre; 
XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres; 
XIV - manter a União e o Estado informados sobre a 
ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil 
no Município;  
XV - estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover 
o treinamento de associações de voluntários para atuação 
conjunta com as comunidades apoiadas; 
 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias 
atingidas por desastres.  

 

A execução dos serviços de implantação de drenagem urbana no município de 

Antonina fica a cargo da Secretaria de Planejamento e Obras que também realiza os 

serviços de manutenção do sistema existente, conforme mencionado anteriormente.   

 

Vale salientar que a drenagem, no geral, é executada como obra suplementar às 

pavimentações urbanas. Usualmente as obras são terceirizadas, principalmente 

àquelas de médio e maior porte, sendo que os projetos urbanísticos e de 

pavimentação são elaborados e/ou aprovados pela Diretoria Administrativa de Obras 

dentro de suas atribuições também definidas com base nas legislações municipais já 

citadas.   
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No âmbito da drenagem urbana é importante ainda destacar a atuação da Vigilância 

Sanitária Municipal, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, segundo a 

organização administrativa estabelecida pela Lei Municipal n° 35/2019.  

 

Este órgão tem como atribuição relacionada a este sistema especificamente a 

realização das atividades de fiscalização no atendimento de denúncias frente ao 

lançamento clandestino de esgotos sanitários (sem prévio tratamento) nas galerias 

pluviais urbanas implantadas.  

 

 

 ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ENVOLVENDO A DRENAGEM 

URBANA  

 

O sistema de drenagem pluvial urbana de Antonina atrela-se a diversos aspectos da 

legislação municipal, em especial nas pautas do Planejamento Urbano (Plano Diretor), 

Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Código de Posturas.  

 

A Lei N° 20/2008, dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de Antonina. Esta Lei tem 

como diretrizes (Art. 36°):  

 

I - Instalar, ampliar e melhorar a qualidade das infraestruturas, 
em especial as de esgotamento sanitário e drenagem pluvial;  
[...]  
IX - Priorizar a implantação do Sistema de Drenagem nas vias 
identificadas como Arteriais e Coletoras pela Lei do Sistema 
Viário”.  
[...] 

 

A Lei municipal n° 22/2008, dispõe sobre o parcelamento do solo, o loteamento, o 

desmembramento e remembramento e a implantação de condomínios horizontais, no 

município de Antonina. Contudo, esta lei pouco aborda sobre as questões de 

infraestrutura ou saneamento ligados à drenagem urbana e ao manejo de águas 

pluviais. O mesmo foi identificado na Lei Nª 22/2008 que dispõe sobre o zoneamento, 

uso e ocupação do solo municipal de Antonina. Ambas as legislações destacam que:  
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Para os efeitos de proteção necessária dos recursos hídricos do 
Município ficam definidas as faixas de drenagem dos cursos 
d`água ou fundos de vale, de forma a garantir o perfeito 
escoamento das águas pluviais das bacias hidrográficas e 
preservação de áreas verdes, observadas as disposições da do 
Código Florestal lei nº 4.771/1965 e resoluções do CONAMA. 

 

O Código de Obras atual de Antonina, conforme a Lei N° 25/2008l discorre sobre as 

instalações sanitárias mínimas em todas as edificações e sobre o tema esclarece que: 

 

Art. 69 - As águas pluviais poderão ser encaminhadas para rio 
ou vala existente nas imediações, ou para a sarjeta das ruas. 
 
§ 1º - Quando as condições topográficas exigirem o escoamento 
das águas pluviais para terrenos vizinhos, a autoridade sanitária 
poderá exigir dos proprietários dos terrenos a jusante, a 
passagem para o tal escoamento das águas pluviais provindas 
dos terrenos a montante, nos termos da Legislação Civil, como 
função de utilidade pública. 
§ 2º - Nenhuma drenagem poderá ser feita a montante da 
captação de um sistema público de abastecimento de água sem 
a prévia autorização dos órgãos competentes das 
Administrações Estadual ou Municipal. 
§ 3º - É vedado em qualquer hipótese, o lançamento das águas 
pluviais na rede coletora de esgoto sanitário. 
§ 4º - É vedado o lançamento de esgoto in natura, no sistema de 
águas pluviais. O seu lançamento somente será autorizado pelo 
órgão competente, após o tratamento conforme o sistema 
adequado, devidamente aprovado pela Administração 
Municipal. 
 
Art. 116 - A instalação do equipamento de coleta de esgotos 
sanitários e águas pluviais estarão sujeita às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e à 
regulamentação específica do órgão municipal competente. 
 
§ 1º - Deverá ser assegurado o perfeito acesso físico para a 
manutenção e os reparos do sistema de esgoto sanitário. 
§ 2º - É vedada, em qualquer hipótese, a utilização das galerias 
de águas pluviais, bem como o sistema de drenagem pluvial 
(sarjetas e vias públicas), para o escoamento do esgoto sanitário 
"in natura". 
§ 3º - O sistema a ser adotado para o tratamento das águas 
servidas deverá atender aos padrões indicados pelo órgão 
competente, sendo adequado às características do teste de 
infiltração, bem como do nível do lençol freático existente, 
comprovados pelo interessado. 
§ 4º - A concessão do Laudo de Vistoria Técnica Final da 
edificação deverá ser precedida de vistoria de execução do 
sistema de tratamento, deixado a descoberto a fim de 
comprovação da solução exigida pela Prefeitura. 

 

Portanto, é possível observar que a legislação municipal permite a ligação de esgotos 

sanitários à drenagem pluvial urbana, valas, canais ou cursos de água, contudo desde 
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que haja tratamento prévio, que visa diminuir a sua carga orgânica e potencial poluidor 

das águas naturais. Tendo em vista que atualmente o município não conta com 

sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários então a adoção de sistemas de 

tratamento individual nas edificações ainda é o mais apropriado.  

 

A Lei Ordinária n° 26/2008, institui o Código de Posturas do município de Antonina. 

Em seu Art. 51 discorre:  

 

O Município deverá exigir do proprietário do terreno, edificado 
ou não, a construção de sarjetas ou drenos para desvios de 
águas pluviais ou de infiltração, que causem prejuízos ou danos 
ao logradouro público ou aos proprietários vizinhos. 

 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATUAÇÃO DA DRENAGEM URBANA NO 

MUNICÍPIO 

 

 Descrição do Sistema Existente 

 

O sistema de drenagem urbana existente em Antonina é utilizado para coleta e 

escoamento das águas pluviais até a Baía de Antonina.  

 

O sistema implantado opera por gravidade no qual, as águas pluviais coletadas pelo 

sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias subterrâneas ou 

sarjetas até os canais (valas de drenagem) mais próximos de macrodrenagem, esses 

compondo a hidrografia da região, mais especificamente a zona urbana de Antonina.  

Trata-se de um sistema de separação integral entre as águas pluviais e os esgotos 

sanitários, que por sua vez não devem ser encaminhados ao sistema de drenagem 

sem prévio tratamento. Contudo, a ligação indevida e clandestina de esgotos 

sanitários não tratados previamente às instalações é bastante comum, principalmente 

porque o município não conta com sistema de coleta e tratamento de esgotos coletivo, 

como pode ser visto na Figura 146.  
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Figura 146: Lançamento Irregular de Esgoto 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

O território da cidade é bastante plano pela própria geomorfologia local. Por esse 

motivo também e outros usos do solo do passado, a região de Antonina sofreu 

bastante modificações especialmente em seus rios e nascentes.  

 

Compreendem os métodos e dispositivos mais comuns empregados em Antonina:  

 

 Meio fio, bocas-de-lobo, caixas coletoras com e sem gradeamento, galerias 

subterrâneas, poços de visita para microdrenagem e; 

 Sarjetas, sarjetões, valas naturais e de concreto.  

 A macrodrenagem urbana é composta basicamente pela passagem de outros 

pequenos cursos d’água e a bacia de detenção denominada Maria Luíza.  

 

A seguir, Figura 147, apresenta-se esquema geral do sistema de drenagem em 

Antonina.  
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Figura 147: Sistema de Drenagem Urbana de Antonina  

 

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2020. 

 

A zona urbana do município de Antonina, em termos da drenagem de águas pluviais, 

pode ser dividida em 4 microbacias que realizam o escoamento da água por gravidade 

até os cursos d’água, que por sua vez, desaguam na Baía de Antonina.  

 

A Microbacia 1, localizada na porção mais Oeste da zona urbana, drena as águas do 

bairro Jardim Barigui, local com áreas de alagamento recorrentes, até a Baía de 

Antonina. A Microbacia 2, localizada ao Sul da zona urbana, drena as águas pluviais, 

que chegam na Vala Natural “Praia dos Polacos”, que então são transportadas por 

galerias sob as ruas até a baía. Já a Microbacia 3, localizada no limite mais ao Sul da 

zona urbana, esta recebe contribuições que desaguam quase que em sua totalidade 

na Vala Natural “Ponta da Pita”, e daquele ponto em diante, as águas são 

transportadas até a baía por cursos d’água. Por fim, a Microbacia 4, localizada na 

porção central da zona urbana, esta recebe contribuições das águas pluviais e em um 

dos seus pontos mais baixos, concentra as águas na Bacia de Detenção “Piscinão 

Maria Luíza”. Deste dispositivo da macrodrenagem municipal, as águas são 

encaminhadas por galerias até um curso d’água que desagua, também, na Baía de 

Antonina. 

 

Conforme informações de técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, 

a região central do município de Antonina possui galerias subterrâneas, que recebem 
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as contribuições coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo desta área. Estas galerias, 

construídas em pedras, transportam as águas até a Baía de Antonina. Por serem 

estruturas antigas, recorrentemente há problemas de assoreamento e obstruções 

nestas galerias.   

 

A existência de sistemas de microdrenagem, no geral, está relacionada a projetos de 

pavimentação. Contudo, diversas ruas ainda sem pavimentação possuem galerias 

subterrâneas implantadas, que servem para escoar águas pluviais de outros pontos 

da cidade, até as valas de drenagens. Porém em algumas ruas de terra não há as 

bocas-de-lobo implantadas.  

 

A definição de sarjetas não é muito bem definida e não há uma padronização frente 

aos tipos de dispositivos usados, sendo algumas galerias com grades, outras sem. A 

sua localização na via e distâncias entre bocas-de-lobo também variam conforme foi 

observado. Nas Figuras 148 a 153, pode-se observar alguns exemplos de dispositivos 

encontrados no município de Antonina. Na sequência, alguns registros de dispositivos 

da macrodrenagem municipal.  

 

Figura 148: Exemplo de Boca-de-Lobo e Sarjeta 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 149: Exemplo de Boca-de-Lobo e Sarjeta 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Figura 150: Exemplo de Boca-de-Lobo e Sarjeta 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 151: Macrodrenagem Urbana – Bacia de Detenção “Piscinão” Maria Luíza 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Figura 152: Macrodrenagem Urbana – Vala Natural "Praia dos Polacos" 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 153: Macrodrenagem Urbana – Vala Natural "Ponta da Pita" 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

 Manutenção e Limpeza  

 

Os serviços de manutenção do sistema de drenagem urbana, tais como limpeza e/ou 

consertos de tubulações, construção e/ou manutenção de bocas-de-lobo, entre 

outros, são realizados em geral através de funcionários da Secretária Municipal de 

Planejamento e Obras. Quando das obras de melhorias ou implantação do sistema 

são de maior porte, no geral, são contratadas empresas terceirizadas aos serviços 

através de processos licitatórios próprios.     

 

Conforme relatos da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, as manutenções 

nos dispositivos de micro e macrodrenagem ocorrem em caráter corretivo, e pouca 

coisa é feita preventivamente. Os piscinões e valas de drenagem (Praia dos Polacos, 

Maria Luiza e Ponta da Pita) são limpas, ao menos, uma vez ao ano, garantindo o 

escoamento das águas pluviais nos períodos mais chuvosos com emprego de 

retroescavadeira que retira o sedimento/resíduos.  

 

A manutenção é realizada com maquinário específico, sendo parte de propriedade da 

Administração Municipal e parte locada através de contrato terceirizado. Há a 

realização de remoção mecanizada de acúmulos no fundo das valas, remoção de 
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vegetação, detritos e nivelamento de percursos e desobstruções, conforme é 

detectado pela municipalidade a necessidade destas intervenções. Reitera-se que 

não há um plano de manutenção preventiva do sistema de drenagem urbana.   

 

Há duas equipes permanentes de apoio a essas atividades formadas por oito (08) 

funcionários próprios da Secretaria e oito (08) terceirizados, que por sua vez são 

contratados junto com o maquinário que é locado, além de quatro (04) servidores 

administrativos e quatro (04) comissionados. Segundo informações da Secretaria de 

Planejamento e Obras, não há uma equipe dedicada exclusivamente para os serviços 

de drenagem.  

 

Destaca-se que a ausência das manutenções preventivas impacta negativamente a 

operação do sistema de drenagem, frente à característica do município em seu relevo, 

em parte, plano. Como não são realizadas com frequência e de movo preventivo, é 

muito provável que na ocorrência de chuvas os sistemas estarão obstruídos e não 

farão bem o seu papel no escoamento de águas.  

 

Nas Figuras 154 a 156, pode-se observar a ausência de manutenção em alguns dos 

dispositivos de drenagem urbana observados em visita técnica.  

 

Figura 154: Boca de Lobo Danificada e Obstruída 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 155: Boca de Lobo Danificada e Obstruída 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Figura 156: Canal de Drenagem Coberto de Vegetação 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

 Cadastro Técnico do Sistema de Drenagem 

 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras não possui um cadastro técnico do 

sistema de drenagem, conforme observado durante visita técnica ao município de 
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Antonina. Entretanto, a secretaria possuía um cadastro do sistema viário implantado 

no município, porém este cadastro encontrava-se em papel e desatualizado  

 

Sendo assim, utilizou-se este cadastro do sistema viário e adotou-se a premissa de 

que onde há algum tipo de pavimentação (asfalto ou outro), pode haver algum sistema 

de drenagem, para estimar o nível de cobertura do sistema de drenagem urbana no 

município de Antonina.  

 

Na Figura 157, apresentada a seguir, tem-se um mapa com o sistema viário do 

município de Antonina.  
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Figura 157: Sistema Viário de Antonina 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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 Cobertura Estimada do Sistema de Drenagem Urbana 

 

Segundo o cadastro viário do município de Antonina, tem-se um total de 

aproximadamente 101 km de vias urbanas, sendo 16,5 km asfaltada (16%), 33,5 km 

(33%) pavimentada com algum outro tipo de material e 51 km (51%) não possui 

pavimentação qualquer.  

 

Conforme relatado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, em 50% das 

vias onde há algum tipo de pavimentação, há o sistema de microdrenagem 

implantado. Sendo assim, tem-se uma cobertura estimada do sistema de 

microdrenagem em aproximadamente 24,5% da área urbana do município de 

Antonina.  

 

 Projetos e Obras em Andamento  

 

Durante a visita técnica ao município de Antonina, que ocorreu no mês de janeiro de 

2020, observou-se algumas obras de pavimentação em execução, conforme pode ser 

visto na Figura 158 e na Figura 159 a seguir.   

 

Figura 158: Execução de Obras de Pavimentação 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 159: Execução de Obras de Pavimentação 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Segundo a Secretaria de Planejamento e Obras, já está em andamento um 

cronograma para a pavimentação de mais 2,3 km de vias no município, tendo como 

prazo estimado de conclusão o final do ano de 2020.  

 

 

 IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE RISCOS A ALAGAMENTOS E OUTROS 

EVENTOS CRÍTICOS 

 

Conceitualmente as Áreas de Preservação Permanente – APP de cursos de água 

possuem uma função ecológica e de preservação ambiental também relacionada à 

questão de proteção contra inundações e alagamentos eventuais devido ao 

comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. 

 

O Novo Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal n°12.651/2012 e outras 

regulamentações traz como conceito (Art. 3°); (...): 

 

“II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
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flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas;” 
 

Outros conceitos complementares que auxiliam no entendimento sobre áreas de 

inundação e/ou alagamentos são vistos na mesma normativa (...) Art. 3°: 

 

“XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas 
marginais a cursos d’água sujeitas a enchentes e inundações 
periódicas;” 
“XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou 
planície de inundação adjacente a cursos d’água que permite o 
escoamento da enchente; (...)” 
“XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas 
de forma periódica por águas, cobertas originalmente por 
florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à 
inundação;”  

 

Com base nos conceitos acima e com o entendimento que eventos de inundação 

estão atrelados a ocorrências pluviométricas específicas de processos hidrológicos 

de uma bacia hidrográfica e, que as APPs são áreas que devem ser 

preservadas/mapeadas em função da preservação de uma faixa de inundação 

sazonal (e outros fatores socioambientais), então: pode-se dizer que há duas 

principais formas de se identificar áreas “não edificáveis’ (no sentido de sofrerem 

riscos de inundações e alagamentos). 

 

1) São aquelas áreas correspondentes à APP de rios, definida como (Art. 4°, Lei 

n° 12651/2012 e n° 12.727/2012). Podem ser compreendidas como áreas de 

fundo de vale também, conceitualmente. 

 

(...) Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene 
e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha 
do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 
(dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros (Art. 4°)”. 
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2) São aquelas áreas catalogadas e mapeadas com base em eventos extremos 

de inundação ocorridos e observados no local (com base na cota de 

inundação/enchente atingida). 

 

Em todas as bacias, o avanço da ocupação do solo pelo urbanismo contribuiu para a 

canalização dos rios em diferentes trechos, contribuindo, portanto, para o aumento da 

velocidade do escoamento superficial deles, e consequentemente para processos de 

inundação.  

 

Os pontos com risco de alagamento do município estão posicionados à jusante das 

microbacias hidrográficas urbanas, isto é, em pontos de convergência da rede 

hidrográfica, o que pode ser visualizado na Figura 160. 

 

A Figura 161 apresenta tanto locais de alagamento e enchentes como os pontos com 

riscos de deslizamento da área urbana. Destaca-se a proximidade dos pontos que 

representam as novas obras de asfalto com os pontos de incidência de alagamentos, 

constatando a problemática da impermeabilização do solo pela pavimentação em 

meios urbanos. 

 

Ambas as áreas apresentadas com risco de ocorrer deslizamento após período 

chuvoso são decorrentes do processo de ocupação irregular em local de grande 

inclinação, como nesse caso, em encostas de morros. 
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Figura 160: Pontos de Alagamento 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Figura 161: Áreas de Risco de Deslizamentos e Enchentes 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2020. 
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Em 2011, o município de Antonina, assim como outros da região, sofreu com intensas 

chuvas de alto índice pluviométrico em um curto espaço de tempo. Um dos bairros 

mais atingidos foi o Bairro Laranjeiras, junto com o Bairro Caixa D’Água. Na Figura 

162, apresentada a seguir, pode-se observar a encosta de um morro onde havia 

dezenas de casas, que na ocasião, desmoronou em decorrência das fortes chuvas. 

Hoje, o talude foi reconstituído e revegetado, assim como um sistema de escoamento 

de água superficial foi construído para evitar novos deslizamentos. Destaca-se que 

neste evento extremo, mais de 60 famílias tiveram que ser realocadas, devido às suas 

residências estarem localizadas em áreas de risco.  

 
Figura 162: Encosta no Bairro Laranjeiras 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Outro bairro no município de Antonina que sofre com constantes deslizamentos é o 

Bairro Graciosa de Cima. Na Figura 163, apresenta-se uma estrutura de contenção 

construída em uma das encostas do bairro, a fim de prevenir possíveis deslizamentos 

de terra. Em eventos de fortes chuvas, a Defesa Civil do município emite alerta para 

o bairro, visto que há diversas casas localizadas em áreas de risco de deslizamento e 

desmoronamento. 
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Figura 163: Bairro Graciosa de Cima 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Com relação aos alagamentos, conforme apresentado, há alguns pontos recorrentes 

deste incidente em dias de fortes chuvas. A seguir, apresenta-se alguns pontos que 

foram identificados na visita técnica. Destaca-se que em algumas localidades, a 

Administração Municipal realizou recentemente obras de pavimentação e de 

implantação do sistema de coleta e transporte das águas pluviais, a fim de minimizar 

os danos causados pelos eventos chuvosos.   

 

Figura 164: Ponto de Alagamento - Bairro Jardim Barigui 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 165: Área de Alagamento - Bairro Km 04 (Rua Joaquim Rodrigues) 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 

 

Figura 166: Obras de Pavimentação e Drenagem Recém Concluídas – Bairro Km 04 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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Figura 167: Obras de Pavimentação e Drenagem Recém Concluídas – Bairro Portinho 

 

Fonte: Acervo Técnico Ampla, 2020. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A seguir tem-se um breve resumo dos principais pontos identificados e relacionados 

ao sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais do município de 

Antonina.  

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS 

 

 Há legislação que define diretrizes para o Parcelamento do Solo Urbano - Plano 

Diretor; 

 As obras de pavimentação realizadas no município contam com a implantação 

de obras de microdrenagem; 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras é a responsável pela gestão 

do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais; 

 Há um Comissão Municipal de Defesa Civil no município;  

 Há identificação de alguns pontos de risco de alagamentos ou outros eventos 

extremos junto à área urbana; 

 Existência de um cronograma de obras de pavimentação e implantação de 

sistema de drenagem; 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 Baixo índice de cobertura do sistema de drenagem urbana (aproximadamente 

24,5%); 

 As obras ligadas à drenagem urbana são comumente associadas a obras de 

pavimentação de ruas e vias; 

 Apesar da identificação de pontos de alagamentos e outros eventos críticos as 

ações são no geral de cunho corretivo em detrimento de planejamento 

preventivo;  
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 Há uma problemática crônica frente a lançamentos clandestinos e/ou indevidos 

de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial;  

 A manutenção dos dispositivos de microdrenagem, assim como da 

macrodrenagem, ocorre essencialmente em caráter corretivo.  
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