
O    livro trata das inundações 
em Curitiba, mais especifi camen-
te no bairro Cajuru, bem como de 
seus impactos. As inundações são 
causadas por episódios de chuvas 
mais intensos, que podem aconte-
cer em qualquer período do ano, 
embora sejam mais frequentes no 
verão. Esse bairro possui um gru-
po importante de pessoas que vive 
na planície de inundação do rio 
Atuba, e essa população é muito 
vulnerável às condições adversas 
desse ambiente.

Este livro versa sobre parte de 
uma pesquisa concluída em 2006. 
Ao tratar de tais eventos e seus 
impactos, tentou-se contribuir 
para fornecer subsídios ao plane-
jamento urbano e à qualidade de 
vida de seus moradores.

As áreas de risco de inundações 
do bairro Cajuru passaram por um 
processo de urbanização, com alar-
gamento do rio Atuba, implanta-
ção de sistemas de drenagem mais 
adequados para o escoamento da 
água pluvial e remoção da popu-
lação das áreas de maior risco, o 
que melhorou consideravelmente 
as condições de vida da população 
que lá reside, embora o problema 
ainda não tenha sido defi nitiva-
mente solucionado.
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Ao longo de toda sua existência, a Universidade Federal 
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as grandes universidades brasileiras. Como um de seus avanços, 
merece destaque o crescimento expressivo de seus cursos de pós-
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formar recursos humanos que atuarão na preparação acadêmica e 
profi ssional de parcela signifi cativa da população. 

A pós-graduação brasileira tem sido avaliada de forma siste-
mática nas últimas décadas  graças à introdução e ao aperfeiçoa-
mento contínuo do sistema nacional de avaliação. Nesse processo, 
o livro passou a ser incluído como parte importante da produção 
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que veiculam parte de sua produção no formato livro, com des-
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ação stricto sensu da UFC. Os objetivos da coleção compreendem:

− Implantar uma política acadêmico-científi ca mais efetiva 
para viabilizar a publicação da produção intelectual em 
forma de livro;

− Oferecer um veículo alternativo para publicação, de modo 
a permitir maior divulgação do conhecimento, resultante 
de refl exões e das atividades de pesquisa nos programas de 
pós-graduação da UFC, considerando, principalmente, o 
impacto positivo desse tipo de produção intelectual para 
a sociedade.

Em 2012, ano de sua criação, a Coleção de Estudos da Pós-Gra-
duação apoiou a edição de 21 livros, envolvendo diversos cursos 
de mestrado e doutorado. 
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Apresentação

A Região Metropolitana de Curitiba vem mantendo ele-
vadas taxas de crescimento populacional do país, originando 
graves problemas relativos ao solo urbano, como a polarização 
do espaço curitibano, devido à valorização imobiliária da ter-
ra e consequente periferização como opção para as camadas 
mais pobres. Caracteriza-se, assim, uma forte segregação so-
cioespacial, com inúmeras áreas de risco sendo ocupadas por 
populações de alta vulnerabilidade social.

As áreas de risco localizadas próximas aos leitos dos 
rios estão sujeitas às inundações periódicas, que ocorrem por 
ocasião de episódios de chuvas concentrados. Ao se tratar de 
tais eventos e seus impactos em Curitiba, destacando-se as 
inundações e suas consequências em áreas do bairro Cajuru, 
contribui-se para fornecer subsídios ao planejamento urbano 
e à qualidade de vida dos moradores do referido bairro.

As áreas de risco de inundações do bairro Cajuru passa-
ram por um processo de urbanização, com alargamento do rio 
Atuba, implantação de sistemas de drenagem mais adequados 
para os escoamentos da água pluvial, remoção das populações 
das áreas de maior risco, o que melhorou consideravelmente as 
condições de vida da população que lá reside, embora o pro-
blema ainda não tenha sido definitivamente solucionado.

Assim, o presente tema, cujas questões envolvem rela-
ções entre sociedade e natureza, tem sido palco de discussões 
em diversas áreas do conhecimento, e um tratamento inter-
disciplinar pode ser fundamental para maior conhecimento 
e tratamento de problemas que envolvem inundações, risco e 
vulnerabilidade socioambiental em ambiente urbano.
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A história das cidades iniciou-se com a sedentarização 
dos grupos humanos. As primeiras cidades apareceram após 
uma “revolução agrícola” em pequenos assentamentos, onde 
se domesticavam animais, cultivavam-se plantas e onde já ha-
via certa organização social estabelecida (PEREIRA, 2001).

A cidade foi se constituindo ao longo da história da so-
ciedade, ganhando materialização concreta e diferenciada e 
em virtude de determinações históricas específicas ela assume 
formas diversas, que são produtos das relações entre os ho-
mens e destes com o meio ambiente, como forma de garantir 
sua sobrevivência (PEREIRA, 2001). Carlos (1994) diz que en-
tender a dimensão histórica da cidade é fundamental, pois sig-
nifica compreender a cidade como espacialização das relações 
sociais, como produto, condição e meio do processo de repro-
dução da sociedade, que é dinâmico. Assim, histórica e espa-
cialmente, a cidade apresenta problemas diferenciados. A se-
gunda metade do século XX, por exemplo, é marcada por um 
processo de urbanização acelerado e desordenado, e as cidades 
(principalmente nos países emergentes) passam a manifestar 
todo tipo de problema de ordem social e ambiental. No caso 
brasileiro, o processo de urbanização é principalmente fruto 
do êxodo rural, e este fenômeno está intimamente relacionado 
ao modelo de desenvolvimento capitalista que elegeu a indús-
tria por meio da entrada de tecnologia e capital estrangeiro, 
imprimindo um novo ritmo à economia. Assim, progressiva-
mente, a população foi se transferindo para as cidades. 

O setor agrário da economia, sobretudo a partir da dé-
cada de 1970, mecanizou-se e liberou grande parte da mão 
de obra do campo. As atividades urbanas (indústria, comér-
cio, serviços) não tiveram meios de absorver a maioria dos 
migrantes rurais, despreparados para as funções das cidades, 
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o que resultou em populações de desempregados e segregadas 
social e espacialmente. O fluxo urbano–urbano, que tem sido 
representativo no Brasil, principalmente a partir da década de 
1990, também vem contribuindo para o aumento da segrega-
ção sócio-espacial, com ampliação da ocupação de áreas frágeis 
do ponto de vista ambiental.

Uma análise do espaço das grandes cidades na atualida-
de, e em especial das cidades brasileiras, mostra como aspecto 
marcante a diferenciação dos espaços de acordo com as ca-
racterísticas sociais da população que predomina em cada um 
deles. A parcela mais vulnerável do ponto de vista social tem 
ocupado espaços insalubres, cujo acesso é facilitado pelo baixo 
custo inicial da terra. 

Lombardo (1985, p. 17) afirma que “a cidade é a maior 
expressão social do espaço produzido e sua realidade mais 
complexa e transformada”. Santos (1994) refere-se à cidade 
como “um meio ambiente construído, que é o retrato da di-
versidade das classes, das diferenças de renda e dos modelos 
culturais”. Para Rodrigues (1998, p. 100), “a cidade é, sem dú-
vida, fruto do processo de desenvolvimento capitalista que é 
em essência desigual”.

Mendonça (2004a), dentro de uma perspectiva mais in-
tegrada, faz a seguinte consideração:

[...] a cidade [...] não é somente uma construção huma-
na; ela é esta construção somada a todo um suporte que 
a precedeu – Natureza – mais as atividades humanas. 
Da interação entre estas dimensões da realidade pro-
duzem-se ambientes aprazíveis e com ótimas condições 
para o desenvolvimento da vida do homem, porém, em 
grande parte, ambientes desagradáveis, degradados e 
altamente problemáticos são também produzidos. Uma 
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quantidade de seres humanos vivem nestes últimos e é 
preciso buscar formas de melhorá-los (p. 186).

Nas cidades dos países emergentes, os ambientes de-
sagradáveis e altamente problemáticos, principalmente em 
termos socioambientais, são geralmente os espaços físicos de 
ocupação das classes sociais menos favorecidas. Essa distribui-
ção espacial está associada à desvalorização do espaço devido 
à proximidade dos leitos de inundação dos rios, das indústrias 
etc., e pela vulnerabilidade das populações aos fenômenos am-
bientais. Coelho (2001, p. 28) menciona que:

[...] as cidades historicamente localizaram-se às mar-
gens dos rios. A incidência das inundações motivou as 
classes médias e altas a se afastarem das áreas urbanas 
delimitadas como áreas de risco. As inundações conti-
nuam a vitimar as classes pobres. 

Isso coloca em evidência que a vulnerabilidade aos de-
sastres naturais está associada não só aos aspectos geoecológi-
cos do sítio (clima, relevo, drenagem, solos etc.), mas, sobre-
tudo, à situação socioeconômica da população localizada nos 
ambientes próximos aos leitos fluviais (MONTEIRO, 1991). 

Nesse contexto, a cidade de Curitiba não foge à regra. 
Na década de 1970, com a mecanização da agricultura e o esta-
belecimento da região metropolitana, ocorreu um aumento da 
oferta de trabalho e um crescimento vertiginoso da população 
da cidade. A partir de 1990, impulsionado pelos slogans “Ca-
pital Ecológica” e “Capital Social”, criou-se um novo estímulo 
atrativo, na esteira de sua imagem de “cidade com qualidade de 
vida” (MENDONÇA, 2002). Além disso, a vinda de empresas 
montadoras de automóveis contribuiu para manter os elevados 
fluxos migratórios para a cidade, induzindo também o cresci-

14 Maria Elisa Zanella



mento dos municípios que compõem a sua região metropoli-
tana. Dessa forma, inúmeros problemas socioambientais são 
evidenciados, comuns a todas as grandes cidades brasileiras.

Um deles refere-se às alterações de suas características 
climáticas. O processo de urbanização de Curitiba e de sua 
área metropolitana tem provocado mudanças no balanço de 
energia, repercutindo em modificações no clima. Vários fenô-
menos ligados a estas novas condições climáticas da cidade, 
como o aumento da temperatura, a poluição atmosférica, as 
chuvas mais intensas e as inundações, passam a fazer parte do 
cotidiano da população, tornando-a vulnerável a inúmeros 
problemas deles decorrentes.

Os estudos sobre os impactos das precipitações, temática 
de interesse de pesquisadores do clima das cidades e de outros 
estudiosos do ambiente urbano – geógrafos, engenheiros sanita-
ristas, arquitetos e urbanistas em geral –, têm um grande signi-
ficado nas áreas urbanas, principalmente pela possibilidade de 
serem relacionados às inundações, que vêm causando, a cada 
ano, sérios prejuízos à população, principalmente àquela locali-
zada próxima aos leitos dos rios.

Os impactos pluviais podem ser, na maioria das vezes, 
enquadrados na categoria de eventos naturais extremos ou 
desastres naturais, dependendo de sua magnitude e extensão 
espacial (BRANDÃO, 2001). Os decretos de emergência ado-
tados com muita frequência em vários municípios das diversas 
regiões brasileiras configuram essa situação.

Esses eventos naturais, segundo White (1974), destaca-
do por Monteiro (2001, p. 8),

[...] focalizam um aspecto do complexo processo pelo 
qual o homem interage com os sistemas físico e bioló-
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gico. Cada parâmetro da biosfera, sujeito a flutuação 
sazonal, anual ou secular consiste num “hazard” para 
o homem na medida em que o seu ajustamento à fre-
quência, magnitude ou desenvolvimento temporal dos 
eventos extremos são baseados em conhecimento im-
perfeito [...] De modo geral, os eventos extremos ape-
nas podem ser antevistos como probabilidades cujo 
tempo de ocorrência é desconhecido.

Os eventos naturais extremos que mais repercutem em nosso 
país são de natureza climática. Embora sejam fenômenos naturais, 
a atuação do homem, interferindo nas áreas urbanas ou nas rurais, 
ao longo do tempo, tem contribuído para sua maior frequência, in-
tensidade e expansão areolar (BRANDÃO in ABREU, 1992).

As características do quadro natural, associadas aos pro-
cessos de ocupação e impermeabilização do solo, originaram, 
historicamente, em Curitiba, sobretudo nas áreas centrais, 
muitos problemas relacionados às inundações, hoje em grande 
parte amenizados e relativamente solucionados. Atualmente, 
os processos de ocupação das planícies fluviais, principalmente 
nos bairros periféricos, são os que têm ocasionado maior po-
tencial de danos em relação ao fenômeno das cheias. 

Esse fenômeno é observado em vários bairros da perife-
ria da cidade, entre os quais o Cajuru, que apresenta parte de 
sua área sobre planícies fluviais do rio Atuba (Mapa 1).

Essa área, localizada na periferia da cidade e com alto grau 
de comprometimento com ocupações irregulares, está sujeita às 
inundações. Todos os anos, parte da população do bairro Caju-
ru que mora nessas ocupações irregulares foi ou é submetida às 
condições adversas desse ambiente. No período do verão, a inci-
dência de um número maior de episódios pluviais concentrados, 
bem como as respectivas inundações, causam maiores impactos. 
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Mapa 1– localização da área de estudo
Fonte: Elaboração própria.
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A população da área frequentemente perde seus per-
tences e se sente insegura e ansiosa diante da possibilidade 
de novos eventos. Apesar da infraestrutura de drenagem re-
alizada no local, o que contribuiu sobremaneira para mini-
mizar o problema, ainda existe alto grau de vulnerabilidade 
aos fenômenos naturais, principalmente aos eventos meteo-
rológicos de maior magnitude.

O rio Atuba, com alto grau de poluição e contaminação, 
constitui-se em um foco de disseminação de doenças veicu-
ladas por meio hídrico. Exemplo disso é a leptospirose, que 
apresenta maior incidência de casos por ocasião da ocor-
rência de inundações, conforme constatado segundo dados 
da Secretaria Municipal de Saúde. A infraestrutura de dre-
nagem realizada para a contenção das inundações ameni-
zou o problema, mas a área, por suas características geo-
morfológicas e de localização, constitui-se em uma área 
de risco e, portanto, sujeita aos impactos dos episódios de 
chuvas concentradas. Além disso, a falta de cuidado com a 
manutenção do que foi implementado dá lugar ao acúmulo 
de lixo e sedimentos no interior do canal fluvial, inclusive 
com a presença de vegetação fixando bancos de areia dor-
mados em consequência do assoreamento. Daí a necessi-
dade da realização de estudos que envolvam os referidos 
problemas, como uma contribuição ao planejamento da 
cidade, do bairro, e, consequentemente, à melhoria da qua-
lidade de vida da população que lá reside.

Assim, as inundações, como importante tema de preo-
cupação socioambiental, são de interesse interdisciplinar. 

A pesquisa apresentada neste livro teve como objetivo 
analisar os episódios pluviais concentrados, as inundações e 
seus impactos, cuja população atingida compõe os mais altos 
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estratos de vulnerabilidade social e localiza-se em ambientes 
de alta vulnerabilidade ambiental no bairro Cajuru. Tal estudo 
refere-se a dados anteriores ao ano de 2005.
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1
URBANIZAÇÃO, AMBIENTE URBANO E CLIMA

1.1 Urbanização e Metropolização no Brasil

A sociedade urbana contemporânea tem na cidade, es-
pecialmente nos grandes aglomerados metropolitanos, a sua 
expressão máxima. De acordo com Silva (2005, p. 105),

a metrópole contém em sua realização uma íntima re-
lação entre espaço e política, com forte intermediação 
da economia. Enquanto base espacial concreta, a cida-
de na forma metropolitana exige continuamente novas 
formas de gestão.

Na perspectiva conceitual, segundo Silva (2005, p. 105), 

os recortes espaciais denominados ‘regiões metropoli-
tanas’ são aqueles detentores de uma elevada taxa de 
urbanização, agrupados na forma de lei para integração 
e organização do planejamento e execução de funções 
com interesses comuns metropolitanos, aglomerados 
urbanos e microrregiões. 

Para Robina (2005, p. 13), “é qualificado como área ou 
região metropolitana aquele território mais ou menos urbani-
zado que fica em torno de uma grande cidade e depende dela”.

No Brasil, um número cada vez maior de pessoas vive 
em cidades e nas regiões metropolitanas. Segundo os dados do 
Censo 2010/IBGE, a população urbana atinge cerca de 85% da 
população total brasileira. As cidades, entendidas como produ-
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to da relação social, podem se tornar criadoras de pobreza, tanto 
pelo seu modelo socioeconômico como pela sua estrutura física 
(SANTOS, 1996). Na medida em que aumentou a participação 
do setor industrial na economia nacional, as cidades passaram 
a crescer mais do que o campo. No entanto, nem sempre foi as-
sim, pois esse fenômeno evidenciou-se mais a partir da década de 
1970, quando a população urbana superou a população rural. A 
partir da Tabela 1, observa-se que a população das cidades tem 
aumentado consideravelmente. Até 1960, era maior o percentual 
da população rural, situação que se inverteu na década seguinte, 
pois em 1970 a população urbana já alcançou 55,90% do total.

Conforme Maricato (1996), a concentração fundiária, a 
introdução de tecnologia em certos setores da produção ru-
ral voltados à exportação e, ainda, a estagnação das relações 
trabalhistas no campo constituíram a base do processo de mi-
gração campo-cidade.

Tabela 1 – População rural, urbana e total do Brasil

ANO População Rural População Urbana População Total
n. de habitantes % n. de habitantes %

1940 28.356.133 68,77 12.280.182 31,23 41.236.315
1950 33.161.506 63,80 18.782.891 36,20 51.944.397
1960 38.767.423 55,30 31.303.034 44,7 70.070.457
1970 41.054.053 44,10 52.084.984 55,90 93.139.037
1980 38.566.297 32,30 80.936.409 67,70 119.502.706
1991 36.041.633 24,50 110.875.826 75,50 146.917.459
1996 33.997.406 21,60 123.082.167 78,40 157.079.573
2000 31.845.211 18,75 137.953.959 81,25 169.799.170

Fonte: Anuários Estatísticos IBGE (1940, 1950, 1960, 1970, 1991 e 2000). Contagem 
da População de 1996.

Tais condições fizeram com que os trabalhadores rurais 
formassem uma população excluída da modernização que 
acabou se concentrando nos grandes centros urbanos. Uma 
parcela significativa dessa população dirigiu-se para as regiões 
metropolitanas (Tabela 2).
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Tabela 2 – População e taxa de crescimento das regiões metropolitanas 
do Brasil

Regiões
 metropolitanas

População Taxa de cresc. 
1991/96 (%)

Taxa de cresc.
1991/00 (%)

1991 1996 2000
Belém 1.332.840 1.485.569 1.795.536 2,23 2,82

Fortaleza 2.307.017 2.582.820 2.984.689 2,32 2,43
Recife 2.919.979 3.087.967 3.337.565 1,14 1,49

Salvador 2.496.521 2.709.084 3.021.572 1,68 2,15
Belo Horizonte 3.436.060 3.803.249 4.819.288 2,09 2,37

Vitória 1.064.919 1.182.354 1.425.587 2,15 2,67
Rio de Janeiro 9.814.574 10.192.097 10.894.156 0,77 1,15

São Paulo 15.444.941 16.583.234 17.878.703 1,46 1,63
Curitiba 2.057.578 2.425.361 2.726.556 3,40 3,17

Porto Alegre 3.027.941 3.246.869 3.658.376 1,43 1,69
Total 43.902.370 47.298.604 52.542.028 1,53 1,77

Fonte: Anuário Estatístico IBGE (1991 e 2000). Contagem da População de 1996.

A população dessas regiões correspondia, em 1996, a 
30,11% da população total do país, e em 2000 a 30,94%, en-
quanto em 1991 essa participação era da ordem de 29,90%. O 
ritmo de crescimento populacional no período de 1991 a 1996 
foi de 1,53% ao ano, pouco superior ao crescimento médio 
do país (1,38%). No entanto, nesse período, as taxas de cres-
cimento de todas as regiões metropolitanas acompanharam a 
tendência geral do Brasil e das Unidades da Federação, sendo 
comparativamente menores que as do período de 1980 a 1991, 
excetuando-se a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que 
nesse período (1991/1996) alcançou uma taxa de 3,40%, en-
quanto a do Rio de Janeiro teve a menor taxa (0,77%). Para o 
período de 1991/2000, a RMC apresentou taxa de 3,17%, per-
manecendo a de maior crescimento do país. 

A Tabela 3 mostra a evolução da população nas maiores 
capitais brasileiras, nas quais se concentra, como citado an-
teriormente, grande parte da população do país. Observa-se 
que há um decréscimo na taxa de crescimento das populações 
desses municípios, o que foi mais acentuado nos maiores, tais 
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como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. 
Isto reflete uma tendência de crescimento das outras cidades 
brasileiras, reduzindo-se a concentração nos municípios das 
capitais, mas aumentando nos metropolitanos, tais como, no 
caso da RMC, os municípios de Fazenda Rio Grande, São José 
dos Pinhais, Pinhais e Colombo, além de outros. 

Tabela 3 – População e taxa de crescimento dos maiores municí-
pios do Brasil

Municípios População Taxa de crescimento (%)
1970 1980 1991 1996 2000 70/80 80/91 91/96 96/00

São Paulo 5.924.615 8.493.226 9.646.185 9.839.436 10.434.252 3,67 1,16 0,40 1,41
Rio de Jan. 4.251.918 5.090.700 5.480.768 5.551.538 5.857.904 1,82 0,67 0,26 1,32
Salvador 1.007.195 1.501.981 2.075.273 2.211.539 2.443.107 4,08 2,98 1,30 2,50
Belo Hor. 1.235.030 1.780.855 2.020.161 2.091.448 2.238.526 3,73 1,15 0,71 1,61
Fortaleza 857.980 1.307.611 1.768.637 1.965.513 2.141.402 4,30 2,78 2,17 2,13
Brasília 537.492 1.176.935 1.601.094 1.821.946 2.051.146 8,15 2,84 2,66 2,91
Curitiba 609.026 1.024.975 1.315.035 1.476.253 1.587.315 5,34 2,29 2,38 1,82
Recife 1.060.701 1.200.378 1.298.229 1.346.045 1.422.905 1,24 0,71 0,74 1,38

P. Alegre 885.545 1.125.477 1.263.403 1.288.879 1.360.590 2,43 1,06 0,58 1,35
Manaus 311.622 633.392 1.011.501 1.157.357 1.405.835 7,35 4,35 2,78 4,94

Fonte: Anuários Estatísticos IBGE (1970, 1980, 1991 e 2000). Contagem da Popu-
lação de 1996.

A ampliação das relações capitalistas no campo, deses-
truturando as antigas relações tradicionais de trabalho – a par-
ceria, o arrendamento etc. –, a mecanização da agricultura, a 
substituição da lavoura por pastagens e a grande especulação 
imobiliária foram causas que estimularam a migração da po-
pulação do campo para as cidades, fato já fartamente conheci-
do. Além disso, os atrativos das cidades, veiculados pela mídia, 
também contribuíram para o êxodo rural.

O processo de urbanização não ocorreu de maneira uni-
forme por todo o país. Em 1991, ainda existiam estados nos 
quais a população rural era maioria, a exemplo do Maranhão 
e de Rondônia. Os estados mais urbanizados correspondiam 
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àqueles que concentravam as atividades industriais e de ser-
viços mais desenvolvidos, como São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Tipicamente urbana, a atividade comercial foi 
influenciada pela industrialização. O sistema viário (ruas e 
avenidas), por exemplo, deve ser eficiente para permitir o des-
locamento da matéria-prima, dos trabalhadores e do produto 
final. Para aumentar a segurança e facilitar o seu uso à noite, 
as vias exigem sofisticados sistemas de iluminação pública. 
Outro equipamento empregado pelas atividades industriais e 
comerciais é o sistema de comunicações (redes telefônicas e de 
computadores, por exemplo) (BOTELHO e BECKER, 1995). 

O crescimento acelerado das cidades brasileiras causou 
imensas concentrações populacionais, sendo que o movimen-
to da população não obedeceu aos limites territoriais de mui-
tos municípios. Em consequência, bairros populosos forma-
ram-se nas periferias das cidades e nos municípios vizinhos. 
Esse fenômeno, resultante da concentração das atividades se-
cundárias e terciárias, levou o Governo Federal a propor em 
1967, por meio do Artigo nº 164, da Constituição Federal, que 
a União poderia estabelecer regiões metropolitanas, constitu-
ídas por municípios que, independentemente de sua vincula-
ção administrativa, integram a mesma unidade socioeconômi-
ca, visando a realização de serviços comuns. Em 8 de junho de 
1973, foi aprovada a Lei Complementar nº 14, que estabeleceu 
a criação de regiões metropolitanas, pelas quais tentou-se es-
tabelecer um mecanismo de gestão comum para o município 
mais povoado e seus vizinhos (COMEC, 1999).

De acordo com Araújo Filho (1996), o caráter simétri-
co e padronizador da Lei nº 14/73 provocou distorções, tais 
como a compulsoriedade da participação dos municípios e a 
imposição dos serviços comuns sem respeito às disparidades 
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regionais nem às necessidades específicas de cada uma das 
metrópoles. A partir do início da década de 1980, com a crise 
econômica e o processo de redemocratização do país, o perfil 
dos órgãos de gestão metropolitana foi sendo alterado e de for-
ma geral tendeu a se esvaziar. 

A análise do modelo espacial do crescimento econômico 
brasileiro explica a enorme concentração de população nas suas 
regiões metropolitanas. As importâncias de suas economias exter-
nas e as forças de seus mercados fizeram dessas regiões tanto polos 
atrativos dos grandes investimentos industriais de bens de consu-
mo duráveis e dos serviços de ponta informáticos como centros 
financeiros. Nelas, a economia informal (ambulantes, biscateiros 
etc.) cria expectativas de sobrevivência e mesmo de ascensão social, 
tornando-as grandes centros de atração dos fluxos populacionais. 
Esses fluxos nem sempre vêm do campo, mas frequentemente das 
cidades menores com baixas expectativas, principalmente para os 
jovens, que optam por migrar para os grandes centros metropoli-
tanos regionais ou nacionais (SCARLATO, 1995). Todas as cida-
des têm sua importância, que está diretamente relacionada com 
as funções recebidas, as quais podem ser comerciais, industriais, 
financeiras, políticas etc.; e em razão dessas funções é que são de-
finidas hierarquias das cidades no interior de uma rede urbana. 

Até os anos 1990, eram nove as regiões metropolitanas 
no país. Segundo o IBGE (2000), as regiões metropolitanas são 
17: Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Baixada Santista, Curitiba, 
Londrina, Maringá, Norte-Nordeste Catarinense, Vale do Ita-
jaí, Florianópolis e Porto Alegre. 

De acordo com Delgado (2001), somam-se ainda a essas re-
giões metropolitanas as de Campinas, Goiânia, Grande São Luiz, 
Brasília, Maceió e Vale do Aço, que, embora tenham sido institu-
cionalizadas como regiões metropolitanas, apresentam diferencia-
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dos graus de metropolização. Em seu conjunto, essas 23 regiões 
metropolitanas concentram 40,1% da população total brasileira e 
47,3% da população urbana. O crescimento da população urbana, 
além de ter sido muito grande, foi mal distribuído espacialmen-
te. Essa enorme concentração nas regiões metropolitanas acabou 
acarretando grandes problemas para as mesmas, como o cresci-
mento da demanda de empregos, a falta de transportes e habita-
ção, a deficiência de saneamento básico e a falta de atendimento 
adequado de serviços de educação e de saúde.

Para Santos (1996), todas as cidades brasileiras exibem 
problemáticas parecidas, com diferença de grau e de intensida-
de. Seu tamanho, tipo de atividade, região em que se insere etc. 
são elementos de diferenciação, mas, 

em todas elas, problemas como os do emprego, da ha-
bitação, dos transportes, do lazer, da água, dos esgotos, 
da educação e saúde são genéricos e revelam enormes 
carências (p. 105).

O autor complementa que

[...] Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam es-
sas mazelas. Mas essas chagas estão em toda parte. Isso 
era menos verdade na primeira metade (do século pas-
sado), mas a urbanização corporativa, isto é, empre-
endida sob o comando das grandes firmas, constitui 
um receptáculo das consequências de uma expansão 
capitalista devorante dos recursos públicos, uma vez 
que esses são orientados para os investimentos econô-
micos, em detrimento dos gastos sociais (1996, p. 105).

Assim é que, de acordo com Mota (1999), o crescimento 
das cidades e o processo de metropolização têm gerado um dé-
ficit de crescimento dos serviços públicos. Isso tem conduzido 

27Inundações em Curitiba: impactos, risco e vulnerabilidade socioambiental



à degradação da qualidade de vida da população, à pressão so-
cial, ao aumento do custo ecológico e à elevação dos preços dos 
insumos do desenvolvimento, uma vez que as aglomerações 
urbanas, junto com seus impactos ambientais negativos, são o 
resultado de um número de processos históricos e econômicos, 
incluindo a superconcentração de indústrias, combinada com 
uma inadequada estrutura de posse de terra, técnicas não apro-
priadas de agricultura e crescimento da população. Isto conduz 
ao aumento do fluxo de imigrantes para as metrópoles, na bus-
ca de empregos e serviços, em taxas que as cidades não podem 
mais suportar, pois já ultrapassaram as capacidades física e so-
cial de absorção. Esse processo tem exteriorizado custos sociais 
e ecológicos na forma de saturação dos níveis de poluição, prin-
cipalmente do ar, da água e sonora (MOTA, 1999). 

Quanto mais cresce a população nos centros urbanos e a 
demanda por habitação, por exemplo, mais escasso e mais valo-
rizado se torna o solo. Nas áreas urbanas centrais e bairros próxi-
mos, os lotes vão sendo valorizados, estimulando a verticalização 
e a consequente beneficiação de infraestruturas urbanas, como o 
sistema de saneamento, a drenagem das águas pluviais, a eletrifi-
cação, o abastecimento de água, a pavimentação das ruas e ofer-
tas de numerosas atividades e serviços públicos e privados. Com 
isso, essas áreas tornam-se inacessíveis às pessoas de baixa renda, 
as quais são impelidas a procurar a periferia para adquirir uma 
propriedade ou pagar aluguel mais barato. Com o adensamento 
das áreas centrais, intensifica-se o fluxo de transportes, a polui-
ção do ar, a poluição sonora e a visual, tendo como consequência 
a queda da qualidade ambiental e da natureza dos serviços. 

No final da década de 1990, percebeu-se uma retoma-
da das discussões relativas ao planejamento metropolitano 
na esfera federal e, em vários estados, observou-se o forta-
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lecimento dos antigos órgãos de gestão, muitos dos quais 
assumindo tarefas que extrapolam o espaço regional. Essa 
mudança, complementada com a instituição do Estatuto da 
Cidade, em 2001, que cria a obrigatoriedade da participa-
ção da sociedade no planejamento metropolitano, abriu a 
possibilidade de formulação de um processo de institucio-
nalização democrática de gestão metropolitana, no qual os 
diversos agentes estabelecem pactos político-territoriais que 
propiciem adesão e mobilização social. 

Para Deák (1999), novos instrumentos de “gestão” (prá-
ticas de organização espacial de âmbito local) deverão nas-
cer das novas condições técnicas e das novas práticas políti-
cas correspondentes ao novo estágio. Em última instância, a 
questão que se coloca é a de saber quais os imperativos nos 
níveis institucional e político decorrem dessa transformação, 
ou, mais exatamente, das transformações na própria sociedade 
brasileira e em sua economia, transformações estas das quais o 
processo de urbanização faz parte.

1.2 O Ambiente Urbano e a Segregação Socioespacial

Ao analisar problemas inerentes ao ambiente urbano, 
tornam-se importantes algumas definições desta categoria e 
suas diferentes formas de tratamento.

Atualmente, existe uma constante preocupação em 
compreender a diversidade do “ambiente urbano”, vinculada 
às múltiplas dimensões das cidades e citadinos. Para Rodri-
gues (in SILVA et al., 1997), compreende “o conjunto de edi-
ficações, com suas características construtivas, sua história e 
memória, seus espaços segregados, a infraestrutura e os equi-
pamentos de consumo coletivo”(p. 139). 
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Compreende também:

o conjunto de normas jurídicas que estabelecem os 
limites administrativos das cidades, as possibilidades 
de circulação, de propriedade e de uso do espaço – do 
acesso ao consumo da e na cidade –, que, por sua vez, 
envolve um conjunto de atividades públicas e política 
[...] diz respeito ao conjunto das atividades exercidas 
na cidade, o que significa que compreende a dinâmica 
da própria sociedade (RODRIGUES, 1997, p. 140).

Para a referida autora, ambiente urbano significa ainda 

imagens, símbolos e representações subjetivas e/ou ob-
jetivas. Ou seja, o viver cotidiano e as diferentes repre-
sentações sobre este viver, seja do chamado citadino 
comum, seja dos organismos públicos, seja dos movi-
mentos sociais, seja ainda das diferentes categorias de 
analistas urbanos (p. 140).

Para Corrêa (1995, p. 11),

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, 
reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e cam-
po de lutas – é um produto social, resultado de ações 
acumuladas através do tempo, e engendradas por agen-
tes que produzem e consomem espaço.

Sua ação é complexa e inclui práticas que levam ao pro-
cesso de reorganização espacial, por meio da incorporação de 
novas áreas ao espaço urbano, deterioração e renovação de ou-
tras, intensificação do uso do solo, relocação diferenciada da 
infraestrutura urbana etc. Mas o 

[...] ambiente urbano pode ser também representado pela 
problemática ambiental que se torna cada vez mais funda-
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mental para pensar o presente e o futuro, pautada na análi-
se da produção socioespacial (RODRIGUES, 1997, p. 140). 

Mas, apesar de sua importância, a problemática socio-
ambiental urbana só recentemente começa a ser incorporada 
como objeto de estudos mais sistemáticos. 

Mendonça (2004a), ao analisar várias concepções de risco 
e vulnerabilidade urbana e buscando novas perspectivas meto-
dológicas para os estudos relativos à problemática socioambien-
tal urbana, revisita os conceitos de ambiente urbano propostos 
pelo PNDU/UNOPS (1997) e de SCU (Sistema Clima Urbano), 
de Monteiro (1976), e, ainda, considerando a cidade como um 
Sistema Dinâmico, como concebida por Dubois-Maury e Chja-
line (2002), propõe o SAU (Sistema Ambiental Urbano) como 
perspectiva compreensiva e metodológica para o estudo dos 
problemas socioambientais urbanos. Na perspectiva do SAU, 
deve-se trabalhar com problemas emanados da interação socie-
dade-natureza, e é necessário levar em consideração que nem 
todos os problemas que afligem as cidades são derivados dessa 
interação, e que muito provavelmente a maioria não o seja; a 
identificação de problemáticas constitui, assim, uma primeira 
etapa para a aplicação desta proposta (MENDONÇA, 2004b).

Para Pereira (2001), o homem, para sobreviver, necessita 
ocupar o espaço e essa ocupação envolve o ato de produzir o lu-
gar. Os problemas ambientais, portanto, dizem respeito às formas 
pelas quais o homem produz esse lugar, objetivando a garantia das 
condições necessárias à sua sobrevivência. Compreender o espaço 
como uma produção social revela que as questões ambientais ur-
banas decorrem das relações que se estabelecem entre os homens 
e não somente das relações entre a natureza e o homem, passan-
do, portanto, pela “compreensão da complexidade do processo de 
apropriação, produção e consumo do espaço” (p. 35).
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Baseando-se nos trabalhos de Lefebvre, Harvey, Cas-
tells e Gottdierner, que enfocam a produção da cidade como 
manifestação espacial dos conflitos de interesse dos diversos 
agentes associados ao desenvolvimento capitalista, Pereira 
(2001, p. 36) menciona que

o mecanismo essencial de produção da cidade capi-
talista baseia-se no princípio econômico da busca do 
máximo benefício, segundo o qual o solo, bem escasso  
e de uso necessário a todos, é convertido em valor de 
troca, ao aplicar-se capital e trabalho mediante a urba-
nização e a construção. Os elementos da cidade (solo, 
edifícios, habitações) convertem-se em mercadoria, 
comercializada como qualquer outra, com preços fixa-
dos pela lei de oferta e demanda. Desta maneira, a pro-
priedade privada, fundamento do modo de produção 
capitalista, se beneficia do valor de troca e se apropria 
dos valores que a coletividade cria na cidade através 
da urbanização. As contínuas transformações da pai-
sagem urbana também são consequência da busca do 
máximo benefício pelo capital.

Chamando a atenção para o fato de que a cidade é ex-
pressão de um processo de produção e, ao mesmo tempo, de 
apropriação do espaço produzido, Carlos (1992) considera que 
a produção do espaço urbano se realiza no cotidiano da po-
pulação e se expressa pela forma de ocupação ou utilização 
de determinado lugar em um momento específico. De acordo 
com a referida autora,

O uso do solo urbano é disputado pelos vários segmen-
tos da sociedade de forma diferenciada, gerando confli-
tos entre indivíduos e usos. Esse pleito será, por sua vez, 
orientado pelo mercado, mediador fundamental das re-

32 Maria Elisa Zanella



lações que se estabelecem na sociedade capitalista, pro-
duzindo um conjunto limitado de escolhas e condições 
de vida. Portanto, a localização de uma atividade só po-
derá ser entendida no contexto do espaço urbano como 
um todo, na articulação da situação relativa dos lugares. 
Tal articulação se expressará na desigualdade e hetero-
geneidade da paisagem urbana (CARLOS, 1992, p. 80).

Rolnik (1997, p. 20) refere-se à importância do solo ur-
bano na estruturação da cidade. Para ela, 

o mercado de terras (solo urbano) determina a forma 
de estruturação da cidade, em conjunto com a política 
de investimentos urbanos, [...] de infraestrutura e com 
a relação que ele estabelece com as estratégias de regu-
lação urbana.

De acordo com Pereira (2001, p. 37), é necessário 

pagar para ocupar o solo urbano mediante a compra 
ou aluguel. [...] O mercado é o elo entre as relações so-
ciais de produção e o uso da cidade, determinando a 
possibilidade de uso e ocupação do solo mediante o 
pagamento do preço por ele estimado.

A produção do espaço, conforme menciona a referida au-
tora, é na verdade a produção de localizações, pois as diferentes 
localizações apresentam diferentes valores que estão associados 
ao valor dos elementos urbanos aí existentes e à maior ou me-
nor acessibilidade aos bens e serviços existentes na cidade. 

As diversas localizações urbanas, que resultam do pro-
cesso de produção da cidade, apresentam diferentes preços 
que são estabelecidos pelo mercado imobiliário. Sendo assim, 
as áreas mais bem localizadas são mais caras e são ocupadas 
pela população de maior poder aquisitivo, capaz de arcar com 
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esses custos. Para a população de baixa renda ou nenhuma 
renda, restam as áreas desvalorizadas no mercado imobiliário, 
como a periferia urbana, locais próximos a indústrias, planí-
cies sujeitas a inundações, encostas íngremes, entre outras, e 
são estas as populações mais atingidas pelos problemas socio-
ambientais. Nas palavras de Coelho (2001, p. 28),

Os problemas socioambientais (ecológicos e sociais) 
não atingem igualmente todo o espaço urbano. Atingem 
muito mais os espaços físicos de ocupação das classes 
sociais menos favorecidas do que os das classes mais 
elevadas. A distribuição espacial das primeiras está as-
sociada à desvalorização de espaço, quer pela proximi-
dade dos leitos de inundação dos rios, das indústrias, de 
usinas termonucleares, quer pela insalubridade, tanto 
pelos riscos ambientais (suscetibilidade das áreas e das 
populações aos fenômenos ambientais) como desmo-
ronamento e erosão, quanto pelos riscos das prováveis 
ocorrências de catástrofes naturais.

No caso brasileiro, a concentração da pobreza na área ur-
bana está associada ao processo de urbanização intenso que vem 
ocorrendo nas últimas décadas. Pereira (2002, p. 97) destaca que

[...] esse processo de urbanização da pobreza [...] tor-
na-se especialmente preocupante quando se analisa 
a estruturação interna das cidades, onde, em geral, 
os mais pobres tendem a ocupar áreas com frágeis 
condições ambientais, cujo acesso é incentivado pelo 
baixo (ou inexistente) custo inicial da terra. A relação 
entre pobreza e meio ambiente deve ser analisada, 
portanto, como parte do processo de produção capi-
talista da cidade, onde ela se manifesta mediante a 
segregação socioespacial.
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A segregação socioespacial gerada pela sociedade capitalista 
é expressão do sistema econômico que a sustenta. Mesmo os in-
vestimentos públicos tendem a reforçar o padrão segregacionista 
de produção do espaço. Conforme as discussões de Corrêa (1995, 
p. 26), observa-se um desempenho espacialmente desigual do Es-
tado como provedor de serviços públicos, criando condições de 
“realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições 
que viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das clas-
ses sociais e suas frações”, levando à segregação social e residencial. 

Conforme aponta Maricato (1996, p. 21), 

a natureza e a localização dos investimentos, governa-
mentais em primeiro plano e privados em segundo, re-
gula quem e quantos terão o direito à cidade. Ela influi 
ainda nas características da segregação territorial e na 
qualidade de vida de cada bairro.

Esse padrão de qualidade depende, prioritariamente, de 
quem controla os benefícios resultantes dos investimentos pú-
blicos, que em nossas cidades é o mercado. 

De fato, as áreas onde predomina a população de baixa 
renda caracterizam-se pela deficiência dos serviços urbanos 
básicos, precária situação sanitária e habitações inadequadas, 
muitas vezes em situação ilegal (PEREIRA, 2001). As razões da 
ilegalidade decorrem tanto do baixo rendimento de uma grande 
parcela da população urbana quanto da reduzida oferta de ter-
ras no mercado formal, já que os empreendedores imobiliários 
não têm interesses nem incentivos para investir neste mercado 
(CORRÊA, 1995). Dessa forma, muitas pessoas de baixa ren-
da vivem em situação ilegal, ocupando frequentemente áreas 
de risco e de ocupação proibida pelo Código Florestal, o que as 
torna vulneráveis aos eventos naturais causadores de impactos, 
principalmente aos relacionados ao sistema climático.
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1.3 O Impacto das Chuvas nas Cidades na Perspectiva 
da Climatologia Urbana

A população mundial mudou sua característica para 
predominantemente urbana a partir da segunda metade do sé-
culo XX, momento no qual as cidades passaram a concentrar 
a maior parte dessa população, principalmente nas capitais e 
áreas metropolitanas (MENDONÇA, 2003).

No caso brasileiro, isso ocorreu em meados da déca-
da de 1960, sendo que o processo de urbanização apresentou 
considerável aceleração nas décadas seguintes, estando ligado 
principalmente ao êxodo rural e à migração urbano-urbano 
(MENDONÇA, 2003). O processo de urbanização brasilei-
ro, caracterizado como “urbanização corporativa” (SANTOS, 
1996), gerou cidades com degradação do meio ambiente urba-
no e das condições de vida. A redução da qualidade atmosférica 
urbana e seus problemas junto à população apresentaram inten-
sificação no momento mais atual, o que despertou interesse para 
a elaboração de estudos ligados à qualidade do ar nas cidades 
(MENDONÇA, 2003). Apesar desses estudos terem sido inicia-
dos no período da Revolução Industrial na Inglaterra, no Brasil, 
foi na década de 1970, a partir do momento em que a população 
urbana ultrapassou a rural, que as pesquisas sobre o clima urba-
no passaram a ser desenvolvidas de maneira mais expressiva e 
com fundamentação teórica e metodológica mais apurada. 

Foi a partir do emprego da teoria de sistemas, da noção 
da dinâmica atmosférica e das preocupações de alguns clima-
tólogos com a interação entre a atmosfera, o sítio urbano e o 
fato urbano que o clima da cidade passou a ser enfocado de 
forma mais integrada, holística e em uma dimensão mais evo-
lutiva (MENDONÇA, 2003). 
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Acompanhando as preocupações com o crescimento 
acelerado e a complexidade das cidades, fato aliado ao agra-
vamento dos problemas de degradação do ambiente e da qua-
lidade de vida dos citadinos, é que os climatólogos urbanos 
aprimoraram seus estudos e alçaram a climatologia a uma in-
teração direta com urbanistas, integrando o clima ao planeja-
mento urbano (MENDONÇA, 2003). A proposição de Mon-
teiro (1976a) encaixa-se nessa perspectiva.

O referido autor propõe uma metodologia de análise do 
clima urbano, considerando um sistema – Sistema Clima Urba-
no (SCU) – composto por três subsistemas – Termodinâmico, 
Físico-Químico e Hidrometeórico –, de acordo com os canais de 
percepção humana: conforto térmico, qualidade do ar e impacto 
meteórico, respectivamente. As ilhas de calor e de frescor urba-
nas, o conforto e o desconforto térmico, as inversões térmicas, 
entre outros aspectos, são objeto de estudo do subsistema Ter-
modinâmico; a poluição atmosférica, as chuvas ácidas, a relação 
entre estrutura, ventos, chuvas e a dispersão e concentração de 
poluentes etc., do subsistema Físico-Químico; e o impacto das 
precipitações nas cidades, associado aos processos de inundações 
urbanas, deslizamentos de encostas, do sistema Hidrometeórico. 

No Sistema Clima Urbano, conforme as considerações 
de Monteiro (1976a, p. 132), existe uma vinculação, uma in-
tegração entre os subsistemas, uma vez que “a revelação da 
estrutura térmica e da ventilação urbana é indispensável para 
compreender a difusão da poluição do ar”, assim como “os 
poluentes também aumentam a possibilidade de condensa-
ção da umidade, aumentando assim o potencial interno de 
precipitações locais na cidade” (MONTEIRO, 1976a, p. 132). 
Monteiro menciona ainda que:
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Como toda organização complexa, o clima da cidade 
admite uma visão sistêmica, com vários graus de hie-
rarquia funcional e diferentes níveis de resolução. Em-
bora esse sistema possa ser decomposto em diversos 
elementos, as íntimas associações entre tais níveis per-
mitem vincular os elementos em conjuntos de maior 
afinidade e interação, conquanto nunca se possa, em 
verdade, desincompatibilizá-los completamente uns 
dos outros (MONTEIRO, 2003, p. 42).

O subsistema Hidrometeórico, utilizado como referencial 
metodológico nesta pesquisa, envolve todas as manifestações me-
teóricas de impacto, havendo uma variada gama de fenômenos, 
tais como tempestades, tornados, fortes nevadas, aguaceiros etc. 
Neste estudo serão considerados os eventos pluviais concentrados 
e seus impactos, principalmente os relacionados às inundações.

De acordo com Monteiro (2003), a ideia de impacto pressu-
põe consequências calamitosas, com ataque à integridade da cida-
de, perturbando as formas de circulação e comunicação internas 
e de ligação externa. São eventos ligados ao ritmo de sucessão dos 
estados atmosféricos, refletindo variações extremas e formas vio-
lentas do ritmo, afastamentos ou desvios dos padrões habituais. 

No que concerne aos fortes eventos pluviais concentra-
dos causadores de impactos, o problema é de interesse dire-
to para os países tropicais como o Brasil, por exemplo, pois a 
cada ano as regiões metropolitanas e inúmeras outras cidades 
são fortemente atacadas por tais episódios.

Conforme discute Monteiro (2003, p. 55), 

a complexidade da questão e sua importância nacional 
exigem maiores considerações, no que concerne tanto 
à gênese do fenômeno como a seu impacto urbano nos 
mecanismos de defesa. 
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Do ponto de vista da gênese, várias condições de circulação 
atmosférica criam possibilidades de chuvas intensas. Tais chuvas

[...] não podem ser dissociadas da drenagem, do esco-
amento areolar e fluvial. Assim, em termos de S.C.U., 
o núcleo do sistema está inevitavelmente ligado ao 
ambiente em que se integra. Nesse ponto, a análise do 
sítio urbano é fundamental, não só em termos de rela-
ção dialética homogeneidade-heterogeneidade, como 
em termos de centripetria e centrifugia de drenagem 
(MONTEIRO, 1976a, p. 138).

Quanto às estratégias urbanas, no sentido de reagir a tais 
inconvenientes, de acordo com o referido autor, devem pres-
supor tratamento em dois campos: planejamento e gestão do 
uso do solo e da infraestrutura urbana. Entretanto, as cidades e 
áreas metropolitanas brasileiras apresentam deficiências crôni-
cas nestes aspectos, pois crescem em proporção inversa à capa-
cidade dos gestores de planejá-las e dotá-las de infraestrutura.

Os dois primeiros campos de análise do Sistema Clima 
Urbano (Termodinâmico e Físico-Químico) já foram mais 
estudados, contando com inúmeros trabalhos desenvolvidos 
nas grandes e nas médias cidades brasileiras e no mundo todo 
(MENDONÇA, 2003). O campo Hidrometeórico, que trata do 
estudo das precipitações urbanas e seus impactos, tais como 
as inundações e problemas derivados, muito evidenciadas nas 
áreas tropicais e nos países emergentes, foi menos explorado e 
é neste campo que se desenvolve a presente pesquisa.

Muito embora os grandes avanços tecnológicos favore-
çam um maior conhecimento das forças da natureza, a socie-
dade humana ainda permanece muito vulnerável aos eventos 
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naturais extremos, principalmente os de natureza meteoroló-
gica. Com o aumento cada vez maior da população, a ocupa-
ção se faz em áreas cada vez mais extensas, ampliando-se os 
riscos e desastres, com prejuízos às economias e às populações 
afetadas (GONÇALVES, 1992; BRANDÃO, 2001).

Os fenômenos atmosféricos apresentam-se como uma 
das grandes preocupações dos cientistas que se dedicam aos de-
sastres naturais no mundo todo. Os estudiosos tentam compre-
ender suas causas, avaliar suas repercussões e encontrar formas 
eficientes de prevenção para diminuir os impactos na qualidade 
de vida das populações e nas atividades econômicas. Apesar de 
os fenômenos naturais já serem previstos com razoável precisão, 
por meio da sofisticada tecnologia de radares e satélites, e divul-
gados pelos diversos meios de comunicação, os desastres a eles 
relacionados ainda vitimam milhares de vidas e causam danos 
materiais a cada ano, sendo, portanto, questões de relevância 
fundamental nas discussões ambientais (BRANDÃO, 2001).

Brandão (2001, p. 49) faz a seguinte consideração:

no momento em que se assiste, com maior frequên-
cia e intensidade, a uma série de fenômenos naturais 
extremos destruidores de paisagens em diferentes es-
calas e em distintas regiões da Terra, urge investigar as 
ligações sincrônicas entre eventos de escala planetária 
com aqueles de natureza local e microclimática, por 
exemplo, os gerados na escala da cidade.

Ainda para a referida autora:

a junção de esforços coletivos (Poder Público e Socie-
dade Civil) buscando maior comprometimento dos 
atores sociais envolvidos na busca de soluções de pro-
blemas sócio-ambientais e em mitigar seus impactos é a 
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grande mensagem deste final de século (e início deste), 
pois a intensidade destes está diretamente relacionada 
ao nível de desenvolvimento econômico e à capacidade 
dos administradores no gerenciamento de tais proble-
mas nas regiões afetadas (BRANDÃO, 2001, p. 49).

Os problemas socioambientais ocorrem de forma inten-
sa e diversa e em várias escalas – espacial e temporal –, sendo 
mais graves nas áreas metropolitanas. Esses problemas atin-
gem muito mais os espaços físicos de ocupação das classes so-
ciais menos favorecidas, condicionados pela desvalorização do 
espaço, constituindo-se em muitos casos em áreas de risco e de 
insalubridade. Assim, vários fenômenos relacionados ao clima 
urbano, como, por exemplo, a poluição atmosférica, os episó-
dios de precipitações intensas e as inundações, são problemas 
que atingem principalmente a população de baixa renda que 
vive nestes espaços.

Nas grandes cidades, ocorrem alterações climáticas que 
repercutem na qualidade de vida dos citadinos. O aumento da 
temperatura, por exemplo, provoca desconforto térmico e in-
fluencia na saúde da população. A poluição atmosférica tem 
acarretado inúmeras doenças à população urbana, principal-
mente as relacionadas ao sistema respiratório.

Os impactos das precipitações têm grande significado nas 
áreas urbanas pela possibilidade de serem relacionados às inun-
dações. Tais impactos podem teoricamente ser enquadrados na 
categoria de eventos naturais extremos ou desastres naturais.

É necessário compreender que a existência de desastres 
naturais é função do ajustamento humano aos mesmos, pois 
envolvem sempre a iniciativa e a decisão humanas (BRAN-
DÃO, 2001). Monteiro (2003) enfatiza isso ao afirmar que as 
inundações e os deslizamentos/escorregamentos de encostas 
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não seriam tão desastrosos nas cidades brasileiras se a po-
pulação não fosse induzida a ocupar as áreas de risco, que 
deveriam ser preservadas.

Os desastres naturais apresentam grau de gravidade 
diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento so-
cioeconômico dos países ou regiões de um mesmo país, ou 
mesmo dentro de uma mesma cidade. Conforme as consi-
derações de Mendonça (2004b, p. 188):

[...] parece ficar cada vez mais evidente que os riscos e 
impactos tidos como naturais se repercutam com for-
te expressão sobre a população mais pobre do planeta; 
parece que os fenômenos do tempo lento (da natureza) 
impactam cada vez mais fortemente os homens que vi-
vem também sob o tempo lento, ou seja, aqueles sobre 
os quais a materialidade dos avanços tecnológicos ain-
da não se expressou de maneira direta. Neste sentido 
[...] uma chuva torrencial que caia sobre a cidade de 
São Paulo [...] vitima muito mais os habitantes da vár-
zea do rio Tietê e das favelas que os habitantes do bair-
ro Jardins ou Alto de Pinheiros.

Vários são os estudos que tratam do impacto das pre-
cipitações nas cidades. Apesar de considerar difícil a correla-
ção entre urbanização e precipitação, Atkison (1975) afirma 
que a área de maior atividade de uma tempestade se dá sobre 
a área urbanizada, e Tabony (1980) acredita que as influên-
cias urbanas nas precipitações são mais visíveis nos eventos 
mais intensos e de curta duração, motivados pela ilha de ca-
lor que origina chuvas convectivas. Sellers (1986) menciona 
que o aumento da rugosidade da superfície urbana força o ar 
a elevar-se na troposfera, favorecendo a nebulosidade, aumen-
tando consequentemente as taxas de precipitação. O índice de 
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poluição (LANDSBERG, 1981) constitui também um impor-
tante fator no aumento das precipitações, por gerar um maior 
número de núcleos de condensação e, por sua vez, influenciar 
na formação do tamanho das gotas. Changnon (1969), ao estu-
dar os efeitos urbanos na precipitação, observou aumentos na 
precipitação anual e nos dias de chuva em até 16%. O aumen-
to nas taxas de precipitação aliado à intensificação de eventos 
pluviais concentrados tem contribuído para a ocorrência de 
impactos nas cidades. 

Especificamente em relação aos problemas dos impac-
tos pluviais e das inundações no ambiente urbano brasileiro, 
merecem destaque alguns trabalhos, dentre os quais os de  
Pastorino (1971), Monteiro (1980), Paschoal (1981), Oliveira 
e Figueiroa (1984), Cabral e Jesus (1991), Gonçalves (1992), 
Brandão (2001), Serrano e Cabral (2004), Fernandes e Cabral 
(2004), Vicente (2005), entre outros.

Pastorino (1971) analisou alguns aspectos do problema 
das inundações no espaço urbano/metropolitano de São Pau-
lo, relacionando problemas de natureza hidrológica com as 
questões relativas à urbanização desordenada nas planícies de 
inundação do setor paulistano da bacia do rio Tietê.

Monteiro (1980) encontrou, no período correspondente 
a 1961/1970, dezessete episódios de chuvas com sensível pro-
dução de inundações no ambiente metropolitano de São Paulo 
e consequentes prejuízos para a vida dos citadinos. A partir da 
análise de dez dos episódios mais importantes, selecionados 
dentre aqueles de maiores prejuízos, o autor evidencia o au-
mento do número de inundações em função do processo de 
urbanização e, consequentemente, em decorrência da crescen-
te impermeabilização do solo e deficiência de infraestrutura de 
drenagem urbana, particularmente na área central da cidade.
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Paschoal (1981), direcionando sua análise para o bairro 
do Cambuci, comprovou, também, um aumento considerável 
do número de inundações nas décadas de 1960 e 1970. No pe-
ríodo de 1961/70, ocorreram 13 inundações, e entre 1971/78, 52 
inundações. Destaca os problemas de urbanização da área e a 
precariedade dos serviços de infraestrutura urbana, como fatores 
predisponentes para a agudização do problema, afetando a drena-
gem do rio Tamanduateí. Nesse estudo, a autora também analisa 
a percepção do risco das populações atingidas pelas inundações. 

Cabral e Jesus (1991) evidenciam o impacto dos episó-
dios pluviais concentrados e suas consequências calamitosas 
para a Região Metropolitana de São Paulo durante o trimestre 
março, abril e maio do mesmo ano, constatando o significativo 
aumento dos pontos críticos de inundações na cidade para 420 
em relação aos 125 registrados em 1978.

Gonçalves (1992) observou aumento das chuvas na ci-
dade de Salvador nas últimas décadas. Além do incremento da 
precipitação, verificou um aumento do número de eventos plu-
viométricos mais intensos, principalmente superiores a 60 mm 
em 24 horas a partir da década de 1960. Além disso, o número 
de pessoas atingidas por tais eventos também aumentou, prin-
cipalmente em função da ocupação mais intensa das áreas de 
risco: encostas íngremes e planícies de inundação dos rios.

Brandão (2001), ao estudar o clima urbano da cidade do 
Rio de Janeiro, observou que ocorreu um aumento na frequência 
de chuvas máximas em 24 horas, iguais ou superiores a 40 mm em 
60% a partir de 1940, o que pode indicar uma tendência a chuvas 
mais concentradas nos últimos 50 anos. Conforme complementa 
a autora, a frequência de chuva máxima em 24 horas adquire sig-
nificado especial, principalmente aquelas de maior intensidade, 
pela possibilidade de correlação com as inundações urbanas.
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Por intermédio da análise das ocorrências da Defesa Ci-
vil e de matérias da imprensa local, Serrano e Cabral (2004) 
compararam os eventos de precipitação mais concentrados em 
Atibaia-SP para o período de 2000 a 2002 e levantaram suas 
consequências socioeconômicas. Destacaram a leptospirose, 
muito comum quando da ocorrência de inundações em cen-
tros urbanos, bem como prejuízos materiais nas residências 
inundadas pela água, entre outros. Os meses de dezembro e 
janeiro, em relação aos três anos de análise diária, foram os 
que apresentaram o maior número de ocorrências de inunda-
ções na cidade, com inúmeros episódios de chuvas concentra-
das em 24 horas, causando desabamentos e deixando grande 
número de desabrigados, contribuindo para a desorganização 
espacial da área urbana do município.

Fernandes e Cabral (2004) realizaram um estudo sobre 
as inundações no município de Bragança Paulista, abran-
gendo o período de janeiro de 1998 a fevereiro de 2003. Os 
autores observaram a ocorrência de inúmeros episódios de 
inundação no município, inclusive com totais de chuvas em 
24 horas ultrapassando os 50 mm (66,1 mm, em 09/02/1998; 
56,1 mm, em 03/01/2003; 54,0 mm, em 25/03/2002; 50,3 mm, 
em 11/03/1999) e alcançando um valor extremo de 128,3 mm, 
em 15 de janeiro de 1999, deixando a cidade praticamente iso-
lada. A caracterização do problema foi feita através de mapea-
mentos das áreas mais sujeitas a inundações, realizados a par-
tir dos dados de precipitação confrontados com os registros 
de atendimentos da Defesa Civil e com matérias jornalísticas. 

Um estudo sobre a variabilidade da precipitação na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), com ênfase nas chuvas extre-
mas, foi realizado por Vicente (2005). A autora utilizou dados de 
precipitação da série temporal de 1959/60 a 1998/99, analisando-os 
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nos níveis decadal, anual, mensal e diário. Por meio de informações 
pesquisadas em órgãos de imprensa, três episódios com montantes 
extremos e registrados em décadas distintas foram relacionados aos 
problemas decorrentes. A década de 1980 configurou-se como a 
mais chuvosa, destacando-se o ano de 1982/83 como o de maiores 
totais, fato relacionado à atuação do fenômeno El Niño. Nas dé-
cadas mais recentes (1980 e 1990), houve elevação no volume de 
chuvas intensas (a partir de 50 mm/24h) em relação às décadas 
anteriores. Os impactos deflagrados pelos eventos extremos são 
causados, principalmente, pelo uso e ocupação inadequados da 
terra devido ao rápido crescimento verificado na região associado 
à falta de planejamento urbano.

Os problemas relacionados às inundações urbanas repe-
tem-se a cada ano, bem como suas consequências, e geralmente as 
propostas apresentadas para solucioná-los são de ordem técnica. 
Nas discussões sobre tais problemas, é necessário, principalmen-
te, considerar as relações sociais que se estabelecem na cidade e 
na sociedade como um todo. Conforme Foladori (2001, p. 37), as 
soluções para as questões ambientais “são em primeira instância, 
sociais. Somente depois de se resolver as contradições sociais, as 
alternativas técnicas ganham sentido”. Além disso, aspectos psico-
lógicos e culturais também devem ser considerados, já que ques-
tões como afetividade e convivência com o lugar podem dificultar 
a retirada da população destes ambientes.

1.4 Breves Considerações sobre Risco Ambiental e 
Vulnerabilidade

A pesquisa ora realizada envolve uma área de risco 
de inundação já identificada por Deschamps (2004) como 
de alta vulnerabilidade socioambiental. Sendo assim, pro-
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curou-se destacar alguns aspectos a respeito do conceito de 
risco e de vulnerabilidade socioambientais. É importante 
considerar que a noção de risco e vulnerabilidade vem sen-
do utilizada em diversos campos disciplinares e, portanto, 
não existe um só conceito para defini-los, o que tem levan-
tado muitas discussões a respeito do tema.

Na Geografia, o termo está diretamente vinculado às 
probabilidades das populações serem negativamente afetadas 
por um fenômeno geográfico, como, por exemplo, o climático. 
Assim, as regiões ou áreas e populações vulneráveis são aquelas 
que podem ser atingidas por algum evento geográfico, como 
inundações, enxurrada e seca. Por suas características geomor-
fológicas ou por sua localização geográfica, certas áreas são 
mais vulneráveis a tais eventos. Exemplo disso são as áreas de 
risco de inundação, que por sua condição geomorfológica e lo-
calização (planície aluvial localizada junto dos rios), aliadas aos 
condicionantes climáticos (eventos pluviométricos de maior 
magnitude – causadores de inundações), e além disso ocupadas 
por populações carentes, tornam-se, no ambiente urbano, áreas 
altamente vulneráveis (DESCHAMPS, 2004).

Diante disso, dentro da Geografia o interesse pelo estu-
do dos riscos naturais e suas consequências para o homem le-
vou a União Geográfica Internacional (UGI) a criar, em 1968, 
a Comissão Homem Ambiente, encarregada de promover 
pesquisas sobre o assunto. Os trabalhos realizados no perío-
do 1968-72 foram posteriormente selecionados e editados por 
Gilbert White, presidente da referida comissão, em 1974, sob o 
título de “Natural Hazards (local, national, global)”.

Para White (1974), a existência de um risco natural é en-
tendida somente quando pessoas podem ser por ele afetadas. 
A atividade humana, tentando reduzir o impacto negativo do 
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evento, é denominada “ajustamento” e está relacionada com a 
percepção que os indivíduos têm deste evento. Assim, foram 
estabelecidas algumas normas para as pesquisas que tratam 
dos riscos naturais:

1. estimar a extensão da ocupação humana nas áreas 
sujeitas aos eventos extremos da natureza;

2. determinar a funcionalidade dos ajustamentos realiza-
dos pelos grupos humanos para estes acontecimentos;

3. examinar como as pessoas percebem os eventos ex-
tremos e o risco resultante;

4. examinar o processo de escolha de ajustamentos 
redutores de perigo;

5. estimar quais poderiam ser os efeitos da variação da 
política pública sobre esta série de respostas humanas.

O mesmo autor apresentou alguns temas para serem inves-
tigados por meio de pesquisas, formulados pela comissão da UGI:

1. motivação da persistência da ocupação humana nas 
áreas sujeitas aos riscos naturais;

2. caracterização dos tipos de respostas aos eventos;
3. causa da variação na percepção e estimativa do risco;
4. causa da escolha do ajustamento a nível individual;
5. tipo de avaliação da compensação econômica pelos 

indivíduos;
6. o motivo da escolha do ajustamento para as comu-

nidades.

A noção de vulnerabilidade ganhou força em finais dos 
anos 1990 nas Ciências Sociais, e seu conceito continua sendo 
discutido e aprimorado por diversos autores latino-americanos, 
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os quais o vêm aplicando ao tema população e desenvolvimento 
(DESCHAMPS, 2004).

Esses autores, em diferentes abordagens, adotam a no-
ção de vulnerabilidade estreitamente vinculada à pobreza (re-
flexo da grande quantidade de movimentos de entrada e saída 
dessa condição) e como componente de crescente importância 
dentro do complexo de desvantagens sociais e demográficas 
que se delineiam na “modernidade tardia”. A noção de vulne-
rabilidade no âmbito das relações entre população e desenvol-
vimento pode igualmente ser vista como o aspecto negativo 
mais relevante do modelo de desenvolvimento baseado na li-
beralização da economia e na abertura comercial, e também 
como a manifestação mais clara da carência de poder que ex-
perimentam grupos específicos, mas numerosos, da humani-
dade (DESCHAMPS, 2004).

Assim, a vulnerabilidade social encontra-se diretamente 
relacionada com grupos vulneráveis, ou seja, indivíduos que, 
por determinadas características ou contingências, são menos 
propensos a uma resposta positiva diante de algum evento ad-
verso. Nesses termos, a noção de risco torna-se fundamental 
para o desenvolvimento do estudo da vulnerabilidade.

A sociedade moderna, caracterizada pela capacida-
de de gerar riquezas e distribuí-las desigualmente, em uma 
proporção até então desconhecida, ganha, na perspectiva de 
Beck, outra dimensão: deixa exclusivamente de ser uma so-
ciedade baseada no princípio da escassez e torna-se uma so-
ciedade cada vez mais saturada, mais cheia de efeitos não pre-
visíveis. “Nós ainda não vivemos em uma sociedade de risco, 
mas também não vivemos mais em uma sociedade de escas-
sez caracterizada por conflitos de distribuição” (BECK, 1986, 
p. 27). O autor fala, na verdade, sobre o desenvolvimento dos 
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países industrializados, já que dificilmente pode-se dizer que 
a grande maioria da população global vive em sociedades que 
superaram, pelo menos tendencialmente, o problema da es-
cassez de bens básicos e de sua distribuição desigual entre os 
grupos ou camadas sociais.

Assiste-se ao surgimento de uma sociedade que produz e 
distribui, de forma desigual, os riscos ambientais e sociais. No 
entanto, como salienta Acselrad (2002), os teóricos da Socieda-
de de Risco não incorporam em suas análises a diversidade so-
cial na construção do risco e nem a presença de uma lógica po-
lítica que orienta a distribuição desigual dos danos ambientais.

A noção de risco na sociedade moderna está ligada às 
condições de incerteza, insegurança e falta de proteção, que se 
manifestam nas esferas econômica, ambiental, social e cultu-
ral, onde se misturam progresso e risco, dialética apontada por 
Beck (1986). Os novos desafios a serem enfrentados são a glo-
balização, a individualização, o desemprego, o subemprego, a 
revolução dos gêneros e os riscos globais da crise ecológica e da 
turbulência dos mercados financeiros (DESCHAMPS, 2004). 

Giddens (1991) fala que o risco atual é “fabricado” e depende 
cada vez menos das contingências naturais e cada vez mais de in-
tervenções sociais e culturais, que em alguns casos desencadeiam 
desastres “naturais”. Nesse sentido, o futuro é altamente incerto e 
todos os atores, a princípio, são passíveis de danos, ou seja, vulnerá-
veis (CEPAL/CELADE, 2002; DESCHAMPS, 2004). Exemplo dis-
so são os riscos ambientais que atingem a escala global, tais como a 
intensificação do aquecimento da atmosfera e todos os efeitos por 
ele derivados, também incertos. Essas incertezas colocam cientistas 
e políticos como intérpretes do perigo numa posição-chave. Assim, 
o risco pode sofrer minimização ou dramatização. O exemplo cita-
do (aquecimento global) ilustra muito bem essa questão. 
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Para as metrópoles, a denominação “riscos ambientais 
urbanos”, segundo considera Jacobi (2004), pode englobar uma 
grande variedade de acidentes. Cotidianamente, a população, 
em geral a de renda mais baixa, está sujeita aos riscos de inun-
dações, escorregamento de encostas de maior declividade, po-
luição e contaminação do solo e da água, acidentes com cargas 
tóxicas, convivência perigosa com minerações etc. Portanto, 
não há como negar a estreita relação entre riscos urbanos e a 
questão do uso e ocupação do solo, que, entre as questões deter-
minantes das condições ambientais da cidade, é aquela em que 
se marcam “os problemas ambientais de maior dificuldade de 
enfrentamento e, contraditoriamente, onde mais se identificam 
competências de âmbito municipal” (JACOBI, 2004, p. 170).

Ao tratar dos riscos ambientais urbanos, Mendonça (2004b) 
direciona suas discussões para as concepções e tratamento dos 
problemas relacionados aos espaços dos citadinos e ao ambien-
te urbano. Menciona que tais problemas foram tratados por um 
longo período na perspectiva de impactos urbanos, nos quais se 
privilegiou, na maioria das vezes, um tratamento de cunho natu-
ralista, ganhando destaque estudos relacionados ao verde urbano, 
à degradação dos recursos hídricos, do ar e do solo e às inundações 
e deslizamento de encostas, entre outros. 

Outros estudos utilizam-se, para compreensão dos 
problemas ambientais urbanos, de concepções relativas às 
diferenças no ritmo da natureza e da sociedade, tais como 
os de Serres (1989) e Santos (1996). Nessas análises, o tem-
po da natureza é lento e o da sociedade, particularmente em 
sua fase tecnológica presente, é rápido. Para essa concepção, 
Mendonça (2004b, p. 140) faz a seguinte consideração:
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[...] Esta perspectiva evidencia considerável genera-
lização, pois nem todo fenômeno natural se proces-
sa de forma lenta e nem toda dinâmica social se dá 
de forma rápida. Ritmos lentos e ritmos velozes são, 
sobretudo, condições relativas do estado momen-
tâneo de cada fato ou fenômeno, assim, lentidão e 
rapidez são observados tanto na natureza quanto na 
sociedade, afinal os eventos catastróficos da primeira 
(natural hazards), por exemplo (um terremoto, uma 
chuva torrencial concentrada, uma tempestade, etc), 
desenvolve-se de forma muito rápida, ao mesmo 
tempo em que a parcela da sociedade desprovida de 
tecnologia (a maioria da humanidade) vive a mercê 
do tempo lento.

O referido autor menciona também que “a parcela da 
população que vive no tempo lento é muito mais vulnerável 
aos impactos e riscos dos fenômenos ligados ao tempo rápido 
da natureza” (MENDONÇA, 2004b, p. 141). Dessa maneira, 
ao se encontrar exposta a fenômenos naturais, tecnológicos 
ou sociais impactantes e de ordem eventual e/ou catastróficos, 
uma parte da população urbana, principalmente aquela que 
vivencia os problemas vinculados aos processos de exclusão 
e injustiça social, passou a evidenciar condições de risco am-
biental, havendo necessidade de abordagens mais complexas 
dos problemas ali vivenciados. Assim, segundo Mendonça 
(2004b), a noção de risco ambiental liga-se às ciências da na-
tureza e às ciências da sociedade, e conduz a uma abordagem 
dual e de interface que concebe os riscos urbanos como produ-
to combinado de um fenômeno aleatório e de uma vulnerabi-
lidade (DUBOIS-MAURY e CHALINE, 2002; MENDONÇA, 
2004b). Nesse sentido, Mendonça (2004b, p. 141) comenta:
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Nesta abordagem as condições de vida da população 
passaram a desempenhar importante papel na consti-
tuição e compreensão dos problemas ambientais urba-
nos e revelou, ao mesmo tempo, diferenciações claras 
entre a cidade formal e a cidade informal.

Outro aspecto considerado por Mendonça (2004b) é 
que, ao se tratar de riscos ambientais urbanos, é necessário 
levar em conta suas diferenças em relação às eventualidades 
e permanências. A população urbana está permanentemente 
exposta a riscos cotidianos tais como incêndios e poluição, 
entre outros, sendo que estes riscos não são geralmente le-
vados em conta, ao passo que os eventos extremos sim. Por 
isso, Dubois-Maury e Chaline (2002) e Mendonça (2004b) 
apontam a necessidade de se estabelecer escalas de gravida-
de e uma hierarquia dos riscos constatados ou potenciais, 
que demandam critérios objetivos e também aspectos socio-
econômicos, que variam de um país para outro.

Tendo como pressuposto a concepção de impactos e ris-
cos ambientais e em virtude da complexidade dos problemas 
urbanos atuais, novas abordagens têm sido lançadas para o en-
tendimento dos referidos problemas. A análise socioambiental 
de Mendonça (2002), a sustentabilidade socioambiental e a vul-
nerabilidade ambiental são exemplos nos quais o espaço socio-
ambiental é concebido como “aquele onde vive e no qual arti-
cula indissoluvelmente sociedade e meio ambiente” (GRAZIA e 
QUEIROZ (2001); MENDONÇA (2004b, p. 141)). 

Confalonieri (2003, p. 200) menciona a importância da 
noção de vulnerabilidade no estudo dos problemas ambientais 
urbanos; na sua concepção,
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o conceito de vulnerabilidade social [...] tem sido uti-
lizado para a caracterização de grupos sociais que são 
mais afetados por estresse de natureza ambiental, in-
clusive aqueles ligados ao clima.

Ao elaborar estudo sobre a vulnerabilidade socioambien-
tal da Região Metropolitana de Curitiba, Deschamps (2004) 
identificou áreas onde coexistem riscos ambientais e popula-
ções em situação de vulnerabilidade social (áreas habitadas por 
proporções elevadas de indivíduos e famílias que não possuem 
recursos de qualquer natureza para responderem adequada-
mente à ocorrência de um evento ambiental adverso). Identi-
ficou que nas áreas sujeitas a inundações, por exemplo, estão 
localizadas também as áreas classificadas nos estratos supe-
riores de vulnerabilidade social, e concluiu que:

Há uma estreita relação entre a localização espacial dos 
grupos que apresentam desvantagens sociais e aquelas áre-
as onde há risco de ocorrer algum evento adverso, ou seja, 
populações socialmente vulneráveis se localizam em áreas 
ambientalmente vulneráveis (DESCHAMPS, 2004, p. 140).

Embora o risco a ser tratado na presente pesquisa corres-
ponda ao risco natural (aqui considerados os eventos pluviomé-
tricos extremos e as inundações), e seja qualificado como tal, 
deve-se considerar que este é, antes de tudo e de qualquer coisa, 
um fenômeno social, já que atinge populações urbanas social-
mente vulneráveis, localizadas nas planícies próximas aos rios, 
sujeitas aos impactos causados pelas inundações periódicas. In-
sere-se, portanto, nesta noção de risco, aspectos da natureza e da 
sociedade, o que remete à utilização do termo risco ambiental.
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2
O SÍTIO URBANO DE CURITIBA E DO BAIRRO 
CAJURU

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), composta 
por 25 municípios, localiza-se quase totalmente no Primeiro 
Planalto Paranaense, alcançando a oeste as bordas do Segundo 
Planalto e a leste a Serra do Mar. Curitiba, a capital do estado, é 
composta por 75 bairros, com significativas diferenças entre si 
em relação aos aspectos sociais e ambientais. 

O bairro Cajuru, onde se insere a área objeto deste estu-
do, localiza-se na porção leste de Curitiba, fazendo limite com 
os bairros do Uberaba, Capão da Imbuia, Jardim das Américas, 
Jardim Botânico e com o município de Pinhais.

O sítio urbano é de fundamental importância para o en-
tendimento das inundações, já que seu estudo trata de ques-
tões relacionadas ao comportamento climático, aos processos 
de infiltração e escoamento das águas pluviais e fluviais, ao 
comportamento e disposição da rede de drenagem, à impor-
tância da cobertura vegetal, dos solos e da ocupação dos solos 
nos processos de infiltração e escoamento superficial. Assim, 
esses elementos que fazem parte da natureza, já alterados pelo 
ambiente urbano, serão abordados, tratando-se, com maior 
destaque, do clima e da hidrografia, já que estes correspon-
dem aos elementos diretamente relacionados às inundações 
urbanas. A geomorfologia, os solos e a cobertura vegetal se-
rão abordados em um único item, procurando-se mostrar as 
relações dos mesmos com a ocorrência das inundações. Esses 
aspectos são aqui tratados a nível regional e local.
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2.1 Dinâmica Climática Regional e o Clima de Curitiba

Para o entendimento das inundações que ocorrem em uma 
cidade é importante compreender o comportamento climático, e 
mais especificamente o comportamento pluviométrico, da região 
onde a mesma se encontra inserida. A propósito da precipitação, 
merecem destaque os eventos pluviométricos intensos e de curta 
duração, característicos de regiões tropicais, que, ao interagir com 
os demais elementos da paisagem, modificados pelo uso urbano, 
contribuem para agravar ou não a ocorrência das inundações nas 
cidades. Portanto, considerações sobre as condições climáticas da 
região serão abordadas a seguir visando melhor entendimento da 
dinâmica do clima na área. Tal análise trará como bibligrafia bási-
ca as publicações de Monteiro, Danni-Oliveira e Mendonça.

Para uma melhor compreensão das condições climáticas, 
independentemente de seu grau de intervenção antropogênica, 
torna-se necessário, inicialmente, o conhecimento da dinâmica 
atmosférica da região onde se insere o local em análise.

De acordo com Monteiro (1978, p. 46), 

[o] comportamento atmosférico, integrado às demais 
esferas regionais e processos naturais, organiza espa-
ços climáticos a partir das escalas superiores em dire-
ção às inferiores.

Assim, caracterizar-se-á a dinâmica climática zonal e sua ar-
ticulação com a regional, tomando-se a geomorfologia como ele-
mento norteador, já que o clima, de acordo com Monteiro (1976b, 
p. 104), “se posiciona no espaço concreto, tridimensional da su-
perfície terrestre através daquilo que lhe constitui o arcabouço – as 
formas do terreno”, o que possibilitará a compreensão da dinâmica 
de sucessão dos estados atmosféricos que caracterizam o clima de 
Curitiba, conforme sugere Danni-Oliveira (1999b).
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Os aspectos do relevo da América do Sul são caracteri-
zados por feições que condicionam significativamente o com-
portamento da circulação secundária, originados nos centros 
de ação que atuam sobre a mesma. 

A América do Sul é dominada pela ação preferencial dos 
sistemas atmosféricos oceânicos anticiclônicos, cujos avanços 
de massas de ar e respectivas frentes no continente são orien-
tadas pelas características de disposição e formas geomorfo-
lógicas contrastantes, individualizadas por terrenos elevados 
da Cordilheira dos Andes no Pacífico e por altimetria mais 
modesta na vertente atlântica, tendo como maior expressão o 
Planalto Brasileiro, aproximadamente alinhado à costa. 

A cordilheira andina atua como barreira à entrada 
da massa de ar Tropical Pacífica, que se restringe à costa 
pacífica. Já a massa Polar Pacífica, formada no Anticiclone 
Migratário Polar, devido às menores altitudes e descon-
tinuidade neste trecho dos Andes Meridionais, consegue 
frequentemente vencer tal barreira no inverno e alimentar 
a massa polar da vertente atlântica (MONTEIRO, 1973; 
DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Também gerada no Anticiclone Migratório Polar, 
a massa de ar Polar Atlântica (PA) e sua respectiva frente, 
Frente Polar Atlântica (FPA), não encontram, no relevo re-
presentado pelas baixas altimetrias da planície Platina e do 
relevo desgastado do Planalto Brasileiro, dificuldades para 
suas incursões em direção a posições tropicais no continente 
sul-americano. Este último, alinhando-se preferencialmente 
no sentido meridional (agindo muito mais como dinamiza-
dor da Frente Polar Atlântica), somado aos contrastes térmi-
cos terra-mar, contribui para a orientação geral WNE-ESSE 
do eixo da FPA (MONTEIRO, 1963).
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Assim, a massa PA e sua frente entram na América do 
Sul tanto por uma rota oceânica, preferencialmente no verão, 
quanto por uma continental, mais frequente no inverno, oca-
sionando neste último período, em grande parte do país, dimi-
nuição da temperatura.

A massa de ar Polar Atlântica, ao seguir sua rota oceâni-
ca, tende à instabilidade de base gerada pelas correntes quen-
tes da costa brasileira, que vêm incrementar sua temperatura 
e umidade. Quando a PA se desloca pela rota continental, de-
pendendo de sua intensidade e tempo de permanência de des-
locamento, em um processo de tropicalização, sofre aumento 
da temperatura e redução da umidade (MONTEIRO, 1963; 
DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

O Anticiclone Subtropical do Atlântico, semifixo e per-
manente, posicionado em termos médios na altura das ilhas de 
Santa Helena, atua por meio de sua massa de ar correspondente 
– a Tropical Atlântica –, caracterizada por ser quente, úmida e 
instável na base. Esta massa de ar penetra no interior, ultrapas-
sando as baixas altitudes das serras orientais do Planalto Bra-
sileiro, as quais se estendem ao longo da maior parte da costa 
brasileira. Já o Anticiclone Subtropical dos Açores, simétrico 
àquele no Hemisfério Norte, tem, por meio da massa Equatorial 
Oceânica, uma atuação espacial sazonalmente reduzida no con-
tinente, ocorrendo preferencialmente no verão em sua porção 
setentrional (MONTEIRO, 1963; DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Sistemas de circulação atmosférica de origem continental 
são mais restritos no setor meridional do continente, tendo em vis-
ta a disposição do relevo e a forma estreita como o mesmo se apre-
senta nesta porção. Tem-se aí a Baixa Pressão do Chaco, que dá 
origem à massa de ar Tropical Continental, quente e seca, com atu-
ação no verão (MONTEIRO, 1963; DANNI-OLIVEIRA, 1999b).
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Atuando sobre a região correspondente à planície e pla-
naltos da Amazônia, onde se instala dinamicamente o Anti-
ciclone/Baixa da Amazônia, tem-se a massa de ar Equatorial 
Continental, formada pela convergência do ar quente e úmido 
da Floresta Amazônica (DANNI-OLIVEIRA, 1999b) e do ar 
úmido oriundo do Atlântico.

Estabelecidos e descritos os principais sistemas que con-
trolam a dinâmica climática da América do Sul, serão tratados 
a seguir os mecanismos de controle climático que atuam no sul 
do Brasil, onde se insere a área objeto de estudo.

A região meridional brasileira encontra-se em área de 
confronto preferencial das massas de ar tropicais e polares e 
suas descontinuidades, o que lhe confere um “caráter mesotér-
mico, forte amplitude térmica anual, e farta distribuição anual 
das chuvas” (MONTEIRO, 1963, p. 115). Em especial situação 
“encontra-se o estado do Paraná, uma vez que corresponde à 
área limítrofe de transição para aquela de domínio climático 
tropical” (DANNI-OLIVEIRA, 1999b, p. 109).

De acordo com Monteiro (1963), três principais massas 
de ar, guiadas pelos sistemas de circulação do Hemisfério Sul 
e orientadas pelo relevo, produzem as três grandes correntes 
de perturbações ou descontinuidades que atravessam a Região 
Sul: as de este-nordeste, as de noroeste e as de sul.

As correntes de este-nordeste formam-se quan-
do da atuação da massa Tropical Atlântica (TA) sobre a 
região durante o ano todo, porém com abrangência di-
ferenciada, dadas as oscilações de seu centro gerador e 
da oposição exercida pelas perturbações de sul. Durante 
o inverno, a TA tem sua estabilidade superior reforça-
da devido ao resfriamento geral do continente, enquanto 
no verão o solo mais aquecido, aliado à ação da corrente 
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quente do Brasil, proporciona à massa de ar uma tendên-
cia à instabilidade inferior, ainda dinamizada pelo efeito 
orográfico da Serra do Mar.

As correntes de noroeste formam-se por ocasião da atu-
ação das massas de ar EC e TC que, ao atravessarem a região 
meridional no período do verão, tendem a formar as chuvas 
convectivas de oeste e as conhecidas ondas de calor que ante-
cedem a penetração das correntes do sul. Há que se considerar 
ainda a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que 
corresponde a uma faixa de intensa nebulosidade orientada de 
noroeste para sudeste, atravessando todo o país e que causa 
precipitação no Sul do Brasil, principalmente no verão. 

Liderando a dinâmica atmosférica da região Sul, a Fren-
te Polar Atlântica, gerada pelos avanços da massa de ar PA, 
atua na região durante todo o ano. No inverno, evidencia-se 
por sua grande mobilidade devido ao reforço recebido pelo ex-
travasamento da PP. Seu eixo principal apresenta uma orien-
tação WNW-ESSE e o controle pluviométrico por ela promo-
vido é dado pelo seu tempo de permanência e pelas oscilações 
formadas no embate com as massas tropicais.

As características climáticas de Curitiba são decorrentes 
de fatores estáticos (latitude, altitude, proximidade do oceano, 
características da superfície), responsáveis pela quantidade de 
energia recebida; e de fatores dinâmicos (massas de ar e fren-
tes), responsáveis pelo ritmo de sucessão habitual dos estados 
atmosféricos. A interação entre os fatores estáticos e dinâmicos 
resulta diretamente na definição dos tipos climáticos da área.

Dada a sua posição geográfica (sul do Trópico de Ca-
pricórnio), área onde os sistemas atmosféricos intertropicais 
e polares travam constantes confrontos, além de situar-se em 
altitudes relativamente elevadas (aproximadamente 900 m) e 
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de suas características topográficas, a cidade de Curitiba carac-
teriza-se por apresentar temperaturas relativamente inferiores 
às das demais capitais brasileiras. Todavia, os índices térmicos 
anuais apresentam-se mais elevados nos meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro, quando a energia solar disponível é maior 
e predomina a atuação de sistemas atmosféricos intertropi-
cais. As temperaturas mais baixas são registradas nos meses 
de junho, julho e agosto, quando a energia solar disponível é 
reduzida e predomina a atuação dos sistemas atmosféricos po-
lares. Associada a isso, a situação topográfica assegura à cidade 
um caráter de clima mesotérmico úmido com verão quente 
(DANNI-OLIVEIRA, 1999b; MENDONÇA, 2001).

As mudanças sazonais de temperatura que ocorrem na 
cidade resultam das trocas meridionais dos fluxos de ar que 
se individualizam nos centros de ação presentes na América 
do Sul, sendo quatro deles os responsáveis pelos mecanismos 
de trocas no Brasil meridional: o Anticiclone do Atlântico 
Sul; o Anticiclone Migratório Polar; a Depressão do Chaco e 
o Anticiclone/Depressão da Amazônia. As massas de ar res-
ponsáveis pela circulação que controla as características cli-
máticas locais são geradas nesses centros de ação. De acordo 
com Monteiro (1963), atuam na Região Sul as massas de ar 
Tropical Atlântica (TA), Polar Atlântica (PA), Tropical Conti-
nental (TC) e Equatorial Continental (EC), conforme já des-
crito anteriormente. Durante o inverno, atuam a TA e a PA, 
esta última dando origem em suas descontinuidades à Frente 
Polar Atlântica, que vem acompanhada de intensa nebulo-
sidade e chuvas, sendo que se associam a estas duas massas 
as chuvas frontais e orográficas que caem sobre a região. A 
atuação da massa fria (PA) pode ser observada durante todo 
o ano, embora de forma mais intensa no inverno, com conse-
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quente diminuição da temperatura, estabilidade do ar e, em 
muitas ocasiões, formação de geadas. No verão, além das duas 
massas de ar já mencionadas, atuam também a TC e a EC. A 
primeira, quente e seca, provoca ondas de calor e tempo bom, 
enquanto a segunda, quente e úmida, gera chuvas convectivas.

Os verões são relativamente quentes, dada a disponibili-
dade de energia neste período do ano, além da atuação da TA, 
EC e TC, que, alterando-se com a então enfraquecida Polar 
Atlântica, provocam temperaturas elevadas. O inverno é de 
fresco a frio, sendo comumente o mês de julho o de tempe-
raturas mais baixas. O Mapa 2 evidencia a temperatura média 
da RMC e a temperatura média de janeiro e de julho, que re-
presentam, respectivamente, os meses mais quente e mais frio 
do ano, para o período de 1975 a 2000. O Gráfico 1 representa 
as temperaturas média, média da máxima e média da mínima 
para o período de 1961-2000. 

Média das Mínimas

Média das Máximas

Temperatura Média

  

Gráfico 1 – Curitiba-PR: temperatura média mensal (1961-2000)
Fonte: INMET (s.d.).
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Ainda que estas características de sazonalidade sejam 
bastante evidentes em Curitiba, a alternância de diferentes 
tipos de tempo num mesmo dia é um aspecto particular do 
clima da cidade e sua região metropolitana.

Mapa 2 – RMC: temperatura média
Fonte: INMET (s.d).
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Com relação à umidade relativa, observam-se valores 
elevados durante todos os meses do ano, com índices um 
pouco mais baixos no período do inverno, notadamente em 
agosto, conforme pode ser visualizado nos dados represen-
tados no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Curitiba-PR: umidade relativa (média mensal – 1961-2000)
Fonte: INMET (s.d.).

Em relação à precipitação, a RMC caracteriza-se por 
apresentar chuvas bem distribuídas durante todos os meses do 
ano, embora o verão apresente maior concentração. As insta-
bilidades resultantes dos confrontos entre a TA e a PA, bem 
como a atuação da EC, respondem pelos valores mais elevados 
de precipitação durante esse período do ano. Já no inverno, 
um pouco menos chuvoso, o ar apresenta maior estabilidade 
devido, principalmente, à maior participação da Massa Polar 
Atlântica. Para exemplificar, os Gráficos 3 e 4 representam a 
distribuição média mensal e o total anual da precipitação da 
cidade de Curitiba, para um período de 30 anos (1971-2000). 
O Mapa 3 representa a distribuição espacial da precipitação 
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média nos diferentes municípios da RMC. Há que se notar 
ainda (o que também reflete a expressiva dinâmica diária e sa-
zonal dos tipos de tempo da região) que fenômenos de chuvas 
concentradas e impactantes, como aquele de fevereiro de 1999 
(dia 23, com 143 mm em 3 horas), ou, ao contrário, veranicos 
intensos, marcam o clima da área.

Gráfico 3 – Curitiba-PR: precipitação anual (1971-2000)
Fonte: INMET (s.d.).

Gráfico 4 – Curitiba-PR: precipitação média mensal (1971-2000)
Fonte: INMET (s.d.).

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(m
m

)

MAIOJAN FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

65Inundações em Curitiba: impactos, risco e vulnerabilidade socioambiental



Mapa 3 – RMC: espacialização das chuvas
Fonte: SUDERHSA (2001).
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É importante destacar que as médias pluviométricas não 
são capazes de responder a muitas questões climáticas, princi-
palmente quando se tratam de eventos extremos causadores de 
impactos. No caso específico deste estudo, é importante o co-
nhecimento pluviométrico diário, pois a partir deste pode-se 
observar os eventos extremos que acontecem na pluviometria. 
São esses eventos que interessam na análise das inundações. 
Neste particular, dentro do período estudado, foram identi-
ficados vários eventos pluviométricos intensos que causaram 
impactos na cidade e na área específica de estudo, os quais se-
rão detalhados no capítulo 4.

Há que se observar que as características climáticas de 
uma cidade são fortemente influenciadas pelo processo de 
urbanização-industrialização. A cidade de Curitiba, maior 
aglomerado urbano da RMC, vem apresentando alterações em 
suas condições climáticas locais e derivando um clima urbano 
particular no qual ilhas de calor, ilhas de frescor, ilhas de po-
luição e extensas áreas inundadas refletem diferentes conflitos 
derivados da relação entre o homem e a natureza. Estes aspec-
tos relacionados à atmosfera urbana e ao seu clima repercu-
tem-se em inúmeros problemas aos citadinos, implicando em 
queda da qualidade de vida e criando condições de riscos e de 
vulnerabilidade socioambiental na área (DESCHAMPS, 2004; 
MENDONÇA, 2004a). 

2.2 A Hidrografia do Município de Curitiba

Para entender a dinâmica fluvial do município de Curi-
tiba, bem como as questões relacionadas às inundações a ela 
vinculadas, são necessárias algumas considerações sobre as 
características hidrográficas da região e seu ambiente. Confor-
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me coloca Monteiro (1976a, p. 138), “as chuvas violentas não 
podem ser dissociadas da drenagem, do escoamento areolar e 
fluvial”. Menciona ainda que “[...] a análise do sítio urbano é 
fundamental, não só em termos de relação dialética homoge-
neidade-heterogeneidade, como [também] em termos de cen-
tripetria e centrifugia de drenagem”.

A RMC apresenta uma rica drenagem, rios perenes 
e caudalosos, cuja abundância atribui à área uma expres-
siva riqueza em recursos hídricos e água doce. Conforme 
pode-se observar no Mapa 4, no município de Curitiba é 
possível identificar alguns aspectos gerais referentes à rede 
de drenagem. Diferenças quanto à densidade e ao arranjo 
espacial são observadas, tendo em vista as características 
geológico-geomorfológicas e de solos da região. Assim é 
que na porção norte e sul do município, onde predominam 
rochas do Grupo Açungui (menos permeáveis), rochas 
migmatíticas e gnáissicas do Embasamento Cristalino, re-
levo mais movimentado e solos mais rasos, observa-se uma 
maior densidade de rios, justificada pela menor infiltração 
da água das chuvas e escoamento superficial mais intenso 
naquelas condições ambientais.

Por sua vez, sobre a Bacia Sedimentar de Curitiba, onde 
se dispõem as rochas da Formação Guabirotuba, pode-se no-
tar uma densidade de rios menor, já que as condições ambien-
tais daquela porção (maior permeabilidade, relevo suave, solos 
mais profundos) facilitam a infiltração da água, diminuindo o 
escoamento superficial. Assim, o número de canais nesta por-
ção da área é bem inferior. 

A drenagem, em seu aspecto geral, apresenta padrão 
dendrítico e retangular. Nessa área, forma-se uma das mais im-
portantes bacias hidrográficas do estado: a bacia do rio Iguaçu.
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As principais bacias de afluentes do Iguaçu que drenam o 
município de Curitiba e que deságuam pela sua margem direita 
são: bacia do rio Atuba e Bacacheri, bacia do rio Belém, bacia do 
Ribeirão dos Padilhas, bacia do rio Barigui, bacia do rio Passaú-
na, além de outros menos representativos (Mapa 4).

O rio Iguaçu, um dos mais importantes do estado do Pa-
raná, tem suas nascentes na Serra do Mar e percorre uma exten-
são de 97 km na RMC (COMEC et al., 2002). Contudo, recebe 
essa denominação a partir da confluência do rio Atuba com o rio 
Iraí, na região sudeste da cidade de Curitiba (TREVISAN, 2001). 
Passa pelos bairros do Uberaba, Boqueirão, Alto Boqueirão, 
Ganchinho, Umbará, Campo de Santana e Caximba. Nos me-
ses de maiores precipitações, são comuns as inundações em sua 
planície aluvial em todos os bairros que atravessa, pois grande 
parte de sua planície de inundação está ocupada por populações 
de menor poder aquisitivo, muitas das quais constituindo-se em 
ocupações irregulares. O Mapa 4 mostra as principais áreas de 
inundação no município de Curitiba.

O rio Iguaçu separa Curitiba de São José dos Pinhais e 
Fazenda Rio Grande, causando enchentes também nestes mu-
nicípios da região metropolitana em sua planície de inundação. 
Essas planícies de inundação devem-se ao fenômeno de for-
mação dos meandros – muitos, evidenciados em toda a área 
por onde o rio passa –, devido à sua baixa energia, em função 
da suave inclinação da base cristalina do planalto na direção 
oeste e da relativa pouca resistência das rochas da Formação 
Guabirotuba ao intemperismo geológico (MAACK, 1969 apud 
TREVISAN, 2001).

A drenagem geral da área apresenta certa centripetria 
em direção ao rio Iguaçu, que, aliada ao relevo suave e à ocu-
pação humana, aumenta consideravelmente o volume e o acú-
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mulo de água por ocasião de eventos pluviométricos diários 
mais intensos, bem como em meses e anos mais chuvosos con-
tribui para uma maior dificuldade de escoamento das mesmas 
e agrava o problema das inundações.

O Decreto Municipal nº 410/91 criou a Área de Prote-
ção Ambiental (APA) em todo o percurso do rio Iguaçu, no 
município de Curitiba (THEODOROVICZ, 2001 et al., 1994), 
com o objetivo de maior proteção hídrica local e regional.

É importante destacar ainda algumas características da 
bacia do rio Atuba, já que a área objeto desta pesquisa localiza-se 
em seu baixo curso. Tal bacia situa-se na porção leste do mu-
nicípio de Curitiba, e sua área de drenagem engloba, também, 
outros municípios da região metropolitana: Pinhais, Colombo e 
Almirante Tamandaré.

A bacia do rio Atuba possui aproximadamente 128 km2 
de área de drenagem e seu principal afluente, o Bacacheri, pos-
sui uma área de drenagem de 30 km2. Suas bacias englobam, 
dentro de Curitiba, os bairros: Cachoeira, Barreirinha, Santa 
Cândida, Boa Vista, Tingui, Atuba, Bacacheri, Jardim Social, 
Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia e Cajuru.

O rio Bacacheri, principal afluente do rio Atuba, corre 
por áreas intensamente urbanizadas, tal qual o Atuba, embora 
este último o faça em menor grau, já que no alto curso de sua 
bacia ainda se encontram áreas de ocupação agrícola, notada-
mente nos municípios de Colombo e Almirante Tamandaré. 
Nessa porção da bacia, o relevo apresenta-se mais movimen-
tado, formado por colinas arredondadas do tipo “mares de 
morros”, modeladas sobre rochas migmatíticas e gnáissicas do 
Embasamento Cristalino. A partir de seu médio curso, adentra 
a Bacia Sedimentar de Curitiba (Formação Guabirotuba) até 
seu encontro com o rio Ivaí, advindo da região oeste da RMC 

70 Maria Elisa Zanella



e formando o rio Iguaçu no bairro do Uberaba. Até seu encon-
tro com o rio Iraí, separa Curitiba dos municípios de Colombo 
e Pinhais (TREVISAN, 2001). 

Mapa 4 – Curitiba-PR: bacias hidrográficas e áreas sujeitas a inundações

Fonte: Ippuc (2001).
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Além do rio Bacacheri, vários pequenos córregos sem 
denominação são afluentes do rio Atuba. No alto curso, tem-
-se ainda o Arroio Cachoeira, afluente pela margem esquerda. 

Tal qual o Atuba, o rio Bacacheri tem seu alto curso lo-
calizado em relevo mais movimentado; contudo a sua maior 
parte drena áreas da Formação Guabirotuba, encontrando o 
rio Atuba no bairro do Tarumã. 

São amplas as planícies de inundação localizadas no rio 
Atuba, principalmente a partir de seu médio curso, onde o 
relevo se apresenta mais plano, o que facilita a deposição de 
sedimentos em suas margens, além da formação de meandros. 

A maior parte das planícies aluviais do rio Atuba encon-
tra-se ocupada, principalmente a partir das décadas de 1970 e 
1980, tendo em vista o crescimento urbano acelerado e desor-
denado pelo qual passou e passam a cidade de Curitiba e sua 
região metropolitana.

2.3 A Geomorfologia, os Solos e a Cobertura Vegetal 
de Curitiba

As características geomorfológicas, a litologia e a dispo-
sição das rochas, os solos e a cobertura vegetal desenvolvem 
papel importante nos processos de escoamento e infiltração 
das águas das chuvas, refletindo-se no comportamento da rede 
de drenagem e nos processos fluviais. Daí sua importância, já 
que diferentes tipos de rochas e feições de relevo, diferentes 
tipos de solos e presença ou ausência de cobertura vegetal alte-
ram a quantidade e o tempo (rapidez ou demora) da chegada 
das águas aos leitos fluviais, contribuindo para o aumento ou 
amenização das inundações. 
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Com relação às características geomorfológicas, o mu-
nicípio de Curitiba localiza-se no Primeiro Planalto Paranaen-
se, que se estende entre a Escarpa Devoniana e a Serra do Mar. 
Essa grande unidade de relevo apresenta estrutura geológica 
formada por rochas ígneas e metamórficas, como granitos, 
gnaisses, quartzitos, filitos e metacalcários, ocorrendo ainda 
rochas intrusivas básicas e rochas sedimentares. 

A cidade desenvolveu-se sobre os terrenos sedimentares 
do Planalto de Curitiba, formado por colinas e que correspon-
de à porção centro-meridional do Primeiro Planalto Parana-
ense (AB´SABER, 1966).

De acordo com Canali e Muratori (1981), a Bacia de 
Curitiba é caracterizada geomorfologicamente como uma ba-
cia de sedimentação, encravada em compartimento intermon-
tano, tendo sua gênese relacionada às superfícies de pedipla-
nação de Bigarella et al. (1965).

O mais antigo pediplano brasileiro (Superfície Sul-Ame-
ricana) é chamado no Paraná de Pd3, denominação dada por 
Bigarella (1965), e foi esculpido no Oligoceno em condições 
climáticas úmidas. Os processos de falhamentos e basculamen-
tos posteriores que ocorreram na Serra do Mar, soerguendo 
o pediplano em diferentes níveis altimétricos, acentuaram os 
processos erosivos na região de Curitiba, originando um pe-
dimento rochoso com cobertura essencialmente coluvial. Os 
processos geomorfológicos dissecaram de forma acentuada o 
Pd3, formando amplos vales, que foram parcialmente entulha-
dos com detritos das áreas adjacentes soerguidas (OKA-FIORI 
e CANALI, [s.d.]; DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Ainda de acordo com os referidos autores, durante o Mio-
ceno Superior – Plioceno Inferior, os processos morfogenéticos 
de um clima semiárido esculpiram uma superfície intermediária 
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constituída por um pediplano detrítico denominado de Pd2. Este 
pediplano formou-se a partir da deposição de sedimentos que 
“comportavam-se como verdadeiras torrentes de lama de densi-
dade elevada”, dado o escoamento concentrado que ocorria nas 
vertentes, removendo o regolito pelas chuvas torrenciais. Assim, 
a seleção de sedimentos era precária, sendo os mesmos deposita-
dos, em sua maioria, nos vales e “junto às quebras de gradiente do 
sistema de drenagem, originando um conjunto de leques aluvias 
coalescentes”. Os sedimentos mais finos, que se mantinham em 
suspensão, foram depositados em ambientes lacustres, formando 
camadas de argilitos e siltitos.

Já o pedimento detrítico Pd1, correspondendo à su-
perfície de aplainamento mais recente, foi formado em clima 
úmido durante o Plioceno Superior – Pleistoco Inferior, sendo 
seus sedimentos derivados do retrabalhamento das areias e ar-
gilitos da época anterior.

Assim, as sequências de sedimentação acima mencio-
nadas, em conjunto com os processos tectônicos que ocor-
reram na região de Curitiba, deram origem às atuais feições 
geomorfológicas, e estas mantêm uma relação estreita com 
os conjuntos litológicos.

Nos setores norte, oeste e sul do município, constituindo-
-se no Embasamento Cristalino da bacia Sedimentar de Curiti-
ba, ocorrem rochas migmatíticas, de elevado grau metamórfico 
e datadas do Arqueano-Proterozóico. Ainda nesse comparti-
mento, no extremo norte do município, ocorrem em pequena 
expressão espacial os filitos do grupo Açungui (OKA-FIORI e 
CANALI, [s.d.]; DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Nas rochas do Embasamento Cristalino foram modeladas 
feições geomorfológicas do tipo “mares de morros”, onde se des-
tacam vales em V muito abertos, margeados por morros e colinas 
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de vertentes convexas e convexo-côncavas. As altitudes variam 
entre 980 e 1000 m, e as declividades de 12% a mais de 30%. In-
clui-se também nesse compartimento (Pd3 de Bigarela) os filitos 
do Grupo Açungui, exibindo formas de espigões alongados com 
vertentes convexas e retilíneas e vales em V. As altitudes encon-
tram-se entre 950 e 1000 m. Tendo em vista suas características 
topográficas, parte desse setor encontra-se inserido na Área de 
Proteção Ambiental do Passaúna.(OKA-FIORI e CANALI, [s.d.]; 
DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Os depósitos sedimentares do pediplano Pd2 corres-
pondem às rochas da Formação Guabirotuba. São argilitos 
cinza-esverdeados, arcósios, margas, arenitos e conglomera-
dos assentados sobre o Embasamento Cristalino (MINERO-
PAR, 1998 apud DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Essa parte do município é representada por um relevo em 
colinas alongadas, de baixa altura, em cotas altimétricas que va-
riam entre 900 e 950 m acima do nível do mar. Os interflúvios 
apresentam-se amplos e os vales mostram-se abertos e com fun-
do chato, constituídos por terraços fluviais que foram “sucessi-
vamente ocupados a partir da parte central do terraço fluvial do 
rio Belém” (IPPUC, 1985, p. 87). As declividades variam de 0% a 
12%, fato que facilitou a expansão urbana da cidade de Curitiba 
(OKA-FIORI e CANALI, [s.d.]; DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Ao longo das regiões planas e baixas (planícies aluviais), 
ocorrem os sedimentos recentes do Holoceno, de topografia no-
tadamente plana (Pd1). São depósitos completamente inconso-
lidados, cujos principais termos são as argilas e as areias, estas 
últimas com granulometria variável entre fina e grossa, além de 
argilas turfosas e os cascalhos, componentes menos comuns en-
tre esses depósitos. Essas planícies de inundação devem-se ao fe-
nômeno da formação dos meandros no rio Iguaçu, no seu curso 
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superior, devido à sua baixa energia, em função da suave inclina-
ção da base cristalina do planalto na direção oeste e da relativa 
pouca resistência das rochas da Formação Guabirotuba ao in-
temperismo. Em geral, os sedimentos recentes estão distribuídos 
nas cotas altimétricas mais baixas da bacia de Curitiba, varian-
do entre 850 e 870 m sobre o nível do mar (TREVISAN, 2001). 
Nessas áreas são frequentes os episódios de inundações quando 
da ocorrência de eventos pluviométricos mais intensos. A po-
pulação de baixa renda, sem acesso à moradia adequada, vem 
ocupando gradativamente essas áreas desde a década de 1960, 
configurando-se como um quadro problemático na cidade, ten-
do em vista a alta vulnerabilidade dessas áreas e das populações 
nelas residentes aos eventos pluviométricos de maior magnitude.

A área objeto desta pesquisa localiza-se na planície de 
inundação do rio Atuba e, portanto, tem convivido com o pro-
blema, principalmente a partir do início da década de 1980, 
quando começa a ser efetivamente ocupada.

Com relação aos solos, os mesmos guardam forte re-
lação com as caracterísitcas geológicas e geomorfológicas da 
área. Esse elemento natural da paisagem interfere sobremanei-
ra nos processos relacionados ao escoamento e à infiltração 
das águas das chuvas. Solos mais permeáveis, arenosos, permi-
tem uma infiltração mais efetiva da água no solo, diminuindo 
o escoamento superficial das águas pluviais. Ao contrário, so-
los hidromórficos, orgânicos, localizados em áreas de baixios, 
geralmente são saturados de água, não permitindo que haja 
uma drenagem eficiente, aumentando assim o escoamento em 
superfície, o que contribui para encharcamentos e uma entra-
da mais rápida de água no canal fluvial. 

De acordo com a Embrapa/SNLS/Sudesul/Iapar (1984) 
e a Embrapa (1999), o município de Curitiba apresenta predo-
minância de solos dos tipos: Cambissolos, Argissolos, Latosso-
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los e os Gleissolos/Organossolos, estes últimos localizados nas 
planícies aluviais, portanto, na área de estudo.

Os Cambissolos são solos rasos e relativamente bem 
drenados. Apresentam transições geralmente claras entre 
horizontes, sendo solos em evolução e, portanto, com uma 
maior percentagem de minerais primários em seu perfil. 
Por conseguinte, o desenvolvimento pedogenético dos mes-
mos geralmente é pequeno. As características relacionadas 
ao relevo são variáveis, sendo que no município de Curitiba 
ocorrem em relevo ondulado a montanhoso, sendo esta a sua 
maior limitação com relação à sua ocupação, tornando-os 
suscetíveis à erosão nessas condições. Dentro do município, 
tais solos encontram-se distribuídos em áreas formadas por 
rochas do Grupo Açungui, em uma pequena porção localiza-
da ao norte, nas divisas com o município de Colombo, onde 
o relevo apresenta declividades mais acentuadas e a ocupação 
urbana ainda não se efetivou.

Os Argissolos caracterizam-se por apresentarem hori-
zonte B textural e a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 
das argilas com atividade baixa, apresentando características 
um tanto quanto variáveis, como profundidade, fertilidade, 
coloração e textura. Apesar da boa condição dos Argissolos, 
suas características são álicas (saturação em alumínio maior 
que 50%). Estes solos também têm como maior limitação as 
condições de relevo e susceptibilidade à erosão, devido à ca-
racterística da porção superior do perfil ser mais permeável 
que a inferior. Em Curitiba, esses solos localizam-se prefe-
rencialmente em relevo ondulado, modelados em rochas do 
Embasamento Cristalino e encontram-se quase totalmente 
ocupados pela cidade.
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Quanto aos Latossolos, apresentam-se profundos, com 
horizonte B latossólico e textura argilosa. No município de 
Curitiba, predominam os Latossolos vermelho-amarelos e 
localizam-se principalmente sobre áreas de colinas suaves mo-
deladas nos sedimentos da Formação Guabirotuba. São solos 
altamente permeáveis, mas encontram-se totalmente ocupa-
dos pela urbanização da cidade.

Os Gleissolos/Organossolos (Hidromórficos e Solos Or-
gânicos na classificação antiga, respectivamente) aparecem em 
todo o município, nas várzeas dos rios, sendo, portanto, mal 
drenados. Os horizontes subsuperficiais apresentam coloração 
acinzentada e mosqueada em função do excesso de água no per-
fil, causando a redução de ferro (indicativo de gleização) e difi-
cultando a atividade microbiana. São solos sujeitos à flutuação 
do lençol freático. A textura é variável, predominando a argila, 
devido à granulometria fina dos sedimentos, que podem ser alu-
viais ou colúvio-aluviais, resultando em uma fertilidade também 
bastante variável. Esses solos têm como limitação a má drena-
gem e o hidromorfismo, fatores que impedem a decomposição, 
e se encontram em locais mais baixos, passíveis de inundações. 

É importante considerar, ainda, que a quase totalidade 
dos solos do município de Curitiba encontra-se imperme-
abilizada pela construção de casas, edifícios, revestimento 
asfaltástico etc., o que não permite a infiltração da água das 
chuvas. Isso facilita um aumento significativo do escoamento 
das águas pluviais e a ocorrência de inundações, principal-
mente onde a infraestrutura de drenagem pluvial não tem ca-
pacidade de escoar a quantidade de água produzida, ou onde 
ocorrem problemas de outra ordem, como o entupimento de 
galerias etc. O Centro da cidade, historicamente, constituiu-
-se em uma área problemática frente aos eventos pluviomé-
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tricos mais intensos, principalmente nas proximidades do rio 
Ivo. Atualmente, com as obras realizadas junto a esse canal de 
drenagem, os problemas foram amenizados, não impedindo, 
entretanto, que eventos de grande magnitude ainda causem 
transtornos à área central. 

A área específica de estudo encontra-se inserida na clas-
se Gleissolos/Organossolos já descrita acima. Os referidos 
solos apresentam vários problemas para a urbanização, pois 
sofrem encharcamentos temporários ou permanentes, tendo 
em vista sua localização em posições do relevo sujeitas a inun-
dações. Por não responderem bem à drenagem, quando dre-
nados sofrem profundas transformações morfológicas. Dessa 
forma, em se tratando do ambiente como um todo, a melhor 
função desses solos seria a preservação permanente com sua 
composição vegetal original.

A urbanização dessas áreas requer altos investimentos, 
como canalizações, drenagens, desvios de leitos dos rios, ater-
ros, entre outras obras de engenharia. Esse custo, conforme 
menciona Trevisan (2001), é muito maior do que evitar a ocu-
pação das margens dos rios caso houvesse uma política efeti-
va de habitação para as classes menos favorecidas e o cumpri-
mento da legislação em vigor. Entretanto, o não cumprimento 
da lei e, principalmente, a falta de políticas públicas habitacio-
nais para a população que ocupa esses ambientes compromete 
cada vez mais essas áreas, contribuindo para a desestabiliza-
ção do ambiente fluvial e para o aumento da poluição hídrica, 
além de outros prejuízos ecológicos decorrentes da degrada-
ção da vegetação.

Com relação à vegetação, o município de Curitiba 
apresenta zonas de contato ambiental bastante expressivas 
e que possuíam originalmente uma cobertura vegetal mui-
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to diversificada, determinada pela grande variação dos 
fatores ambientais regionais, notadamente a geologia, o 
relevo e os solos, todos, por sua vez, regulados e modifica-
dos pelos microclimas locais (e suas variações no Quater-
nário), que determinaram a formação de rica diversidade 
de ambientes e de espécies vegetais. Todavia, estão bastan-
te alteradas na atualidade.

O município insere-se em unidades geomorfológicas 
de relevo ondulado e solos argilosos de pouca permeabilida-
de, mas com elevado teor de matéria orgânica e alta porosi-
dade, próprios, portanto, para suportar uma floresta, na qual 
predomina o Pinheiro.

A Floresta com Araucária teve grande importância eco-
nômica em passado relativamente recente, mas, devido à supe-
rexploração no início dos anos 1960, já havia se tornado rara 
na região. Klein e Hatschbach (1962) mapearam, na sua “Plan-
ta Fitogeográfica de Curitiba e Arredores”, apenas pequenos 
núcleos dispersos em volta de Curitiba. 

Mais recentemente, remanescentes da Floresta 
Ombrófila Mista Aluvial (florestas de galeria) têm sido 
suprimidos e fragmentados nos afluentes do rio Iguaçu 
(aliás, o grande corredor da biodiversidade para o interior 
do estado) para os fins mais diversos, como a urbanização 
ou a construção de barragens para abastecimento público. 
Apesar de ser um tipo florestal de pouca expressão econô-
mica, possui extrema importância ambiental. Silva et al. 
(1992) anotam que a Floresta Aluvial desempenha funções 
muito importantes na manutenção da qualidade da água, 
estabilidade do solo de áreas marginais e regularização de 
regimes hídricos por meio de suas influências nos lençóis 
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freáticos, além de atuar no sustento da fauna aquática e 
silvestre ribeirinha. Deve-se destacar que essa floresta é 
importante para a diminuição das inundações.

Outra classe de formação de vegetação natural exis-
tente no município de Curitiba é a não florestal, correspon-
dendo às áreas campestres da chamada “Estepe gramíneo-
-lenhosa”, que segundo alguns autores (MAACK, 1981; 
IMAGURE, 1978) seriam relictos de períodos semiáridos 
do Quaternário, tendo, portanto, origem mais antiga que as 
atuais florestas. Os campos cobriam ainda os argilitos e ar-
cósios da Formação Guabirotuba, com relevo formado por 
grandes áreas planas de colinas e encostas suaves, conforme 
Klein e Hatschbach (1962).

Além dos campos, ainda podem ser avistadas nessa 
região das várzeas formações pioneiras de extremo valor 
para a fauna e as já descritas florestas aluviais, bem carac-
terísticas destes ambientes úmidos. As principais áreas de 
ocorrências destes campos eram os planos aluviais do rio 
Iguaçu e de seus inúmeros afluentes no planalto curitibano, 
áreas hoje intensamente urbanizadas. 

Seguramente, a maior parte dos campos secos existen-
tes em Curitiba já teve algum tipo de uso, que remonta ao 
início da ocupação humana nessa região. Apesar disto, áreas 
com campos naturais ainda podem ser vistas e têm sido ma-
peadas recentemente na RMC (ZILLER e HATSCHBACH, 
1995; COMEC, 1999; STRUMINSKI, 1999; STRUMINSKI, 
2002; STRUMINSKI e LORENZETTO, 2000), o que sugere 
que, pelo menos paisagisticamente, a fisionomia dos campos 
naturais ainda se mantém. Esses campos ocupam o início de 
encostas suaves, a partir do limite dos campos alagados (várze-
as), em áreas, portanto, menos sujeitas a inundações. 
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Além disso, a interferência humana, bem como alte-
rações acidentais ou naturais (incêndios, corte de vegetação 
etc.), criou um mosaico de formações secundárias. A maior 
parte dos remanescentes florestais existentes corresponde a 
áreas com vegetação secundária que subsiste em locais ante-
riormente ocupados principalmente pela Floresta Ombrófila 
Mista (Floresta com Araucaria angustifolia). As demais áreas 
correspondem a fins agrícolas e, principalmente, urbanos. 

A vegetação secundária surge imediatamente após a 
destruição da floresta ou abandono de terrenos cultivados e 
pastos, sendo demonstrada pelo aparecimento de estágios su-
cessionais secundários (capoeirinhas, capoeiras e capoeirões), 
que tendem a reconstituir as condições de microclima e solos 
favoráveis à instalação de outras espécies arbóreas do ambiente 
original, caso não sejam novamente perturbados. Entretanto, 
a ocupação do município de Curitiba, tendo sido feita exclu-
sivamente pelo uso urbano, nem mesmo possibilitou que essa 
condição da vegetação fosse instalada na quase totalidade de 
sua área territorial. 

O Mapa 5 mostra as principais áreas verdes no mu-
nicípio de Curitiba. Observa-se que elas ocupam princi-
palmente as porções norte e sul do município, coincidindo 
com áreas de relevo mais movimentado, o que não impede 
que a expansão da cidade também aconteça naqueles locais 
num futuro próximo. 
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Mapa 5 – Curitiba-PR: áreas verdes 

Fonte: Ippuc (2004).
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A pobreza de vegetação provoca uma diminuição da in-
filtração da água da chuva no solo e um aumento do escoamen-
to superficial, fato amplamente comprovado em estudos hidro-
lógicos, o que aumenta os problemas de inundações em todo 
o município. Na área objeto deste estudo, a cobertura vegetal 
é praticamente inexistente. Observam-se pequenas porções de 
cobertura secundária, em pequenos trechos nas margens do 
rio Atuba, quantidade esta inexpressiva para influenciar a di-
nâmica atual das inundações, conforme constatado em campo. 
A maior parte da área, inclusive as margens do referido rio, en-
contra-se desprovida de vegetação e a extração de areia nestes 
locais e no interior do canal fluvial tem sido realizada como 
uma forma de complementar a renda de algumas famílias que 
lá residem. A extração da areia pode reduzir as inundações lo-
calmente, mas transfere para a jusante o problema, já que a sua 
remoção implica na desestabilização das margens do rio, com 
isso aumentando o volume dos sedimentos transportados pelo 
mesmo e depositados na jusante da área.

Para maior entendimento da ocupação e crescimento 
da cidade de Curitiba, o que implicou em modificações subs-
tanciais nos elementos naturais da paisagem e em inúmeros 
problemas de ordem socioambiental (a exemplo da ocupação 
das áreas de risco), é necessário tratar da evolução histórica 
da cidade, da urbanização acentuada e desordenada pela qual 
a mesma passou nas últimas décadas, e do uso e ocupação do 
solo no bairro Cajuru. Esses aspectos serão analisados no ca-
pítulo a seguir e são elementos importantes para entender a 
intensificação das inundações na cidade e no próprio bairro 
onde se insere a área objeto desta pesquisa. 
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3
CURITIBA E O BAIRRO CAJURU: EVOLUÇÃO HIS-
TÓRICA E ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

A cidade de Curitiba tem sua origem ligada às expe-
dições de mineradores que chegavam aos campos da região 
em busca de ouro. O primeiro núcleo populacional fixou-se 
às margens do rio Atuba, em 1654, sob o nome de Vilinha, 
transferido posteriormente para uma área mais a oeste e deli-
mitada pelos rios Ivo e Belém. Apesar de dúvidas sobre o local 
preciso, a partir de determinado momento, coube à Praça Ti-
radentes a condição, planejada ou não, de ser a praça central 
da vila, na qual acabou se estabelecendo a capela de louvor à 
santa padroeira, o Pelourinho da Villa Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhais (WACHOWICZ, 2001).

Com tal denominação, fundou-se oficialmente a cidade 
de Curitiba, em 29 de março de 1693. Nesse momento, conta-
va com cerca de 90 famílias (IPPUC, 2004), distribuídas em 
áreas dos atuais bairros Centro, Barigui, Campo Magro, Caju-
ru, Uberaba e região do Passaúna (KARAM et al., 1997). Em 
1698, a vila passou a ser referida como Villa de Curityba.

De acordo com Wachowicz (2001), no final do século 
XVII, esse pequeno povoado, ainda muito pobre, possuía ape-
nas uma capela de pau a pique coberta com palmas de butiazei-
ro (provavelmente a palmeira Jerivá, Siagrus romanzofianum), 
assim como a maioria de suas casas, e seus moradores viviam 
principalmente da subsistência. O Pelourinho durou cerca de 
36 anos desde a sua elevação, sendo substituído por outro pela 
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Câmara, em 1704. A exploração do ouro prosseguiu até mea-
dos do século XVIII, porém o baixo rendimento da mineração 
local e a descoberta de novas minas na Capitania de São Paulo 
(nas “Minas Geraes”) acabaram por fazer declinar essa ativida-
de, aos poucos substituída pela agricultura e pela pecuária.

Em 1721, Curitiba recebeu a visita do Ouvidor Rapha-
el Pires Pardinho, que fez o primeiro registro da população da 
Vila e também definiu as primeiras posturas para a cidade e as 
novas formas de convivência para a comunidade. A literatura 
diverge quanto ao número e ano referentes ao total da popula-
ção. Em Wachowicz (2001), a população apontada pelo ouvidor 
em 1721 era de 1.400 pessoas que viviam no núcleo central e 
nos sítios próximos a ele. Já o IPPUC (2004) indica que a Villa, 
em 1720, contando com as duas freguesias – Nossa Senhora da 
Luz e São José do Perdão –, somava pouco mais de 2.000 pes-
soas que viviam, de acordo com o Ouvidor, em casas constru-
ídas com madeira, taquara e pedra, unidas umas às outras no 
alinhamento da rua. Os quintais (todas as casas os possuíam) 
faziam alinhamento na rua do fundo. A comunidade vivia em 
um raio de aproximadamente 42 km da Vila (IPPUC, 2004).

Algumas regulamentações urbanas foram determinadas 
nessa época, delimitando áreas para o corte de árvores e exi-
gindo que, nas novas propriedades, somente fossem constru-
ídas casas cobertas com telhas e outras benfeitorias, além de 
proibir a construção de moradias sem a autorização da Câ-
mara. Determinavam também que as novas casas deveriam 
continuar nas ruas que “estivessem principiadas para que os 
habitantes tivessem vizinhos em caso de necessidade e a vila 
crescesse uniformemente”. Outra exigência era que os mora-
dores limpassem todos os anos o rio Ribeiro, atual Belém, para 
evitar o banhado que se formava em frente à igreja matriz.
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Apesar dos primeiros cuidados urbanísticos, de acordo 
com Oba (1998), a cidade se manteve pobre e sem comércio. 
Foi somente com a política portuguesa de buscar novas fron-
teiras que Curitiba passou a ganhar maior importância. Em 
1738, foi aberto o Caminho do Viamão, ligando o estuário 
do Guaíba, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo, 
onde se realizavam as grandes feiras de animais. Os campos de 
Vacaria (RS), Lajes (SC) e Curitiba passaram a ser utilizados 
como invernadas para recuperação dos animais ao longo desse 
comprido trajeto. Como consequência, a pecuária tornou-se 
a atividade econômica predominante na região, que passou a 
contar com lugarejos para atender a essa demanda, como os 
núcleos formadores da Lapa, Jaguariaíva, Iapó (atual Castro), 
Santa Cruz (atual Ponta Grossa) e Palmeira. Esse processo 
consolidou Curitiba como

[...] centro político, social e econômico do planalto, pon-
to convergente de onde se irradiaria o povoamento do 
sertão. Tipicamente zona de trânsito, Curitiba foi tam-
bém o elo de ligação com o litoral paranaense pelos ca-
minhos da marinha. Situada no entroncamento destes 
importantes roteiros, Curitiba foi crescendo ao longo de 
suas entradas e saídas (WESTPHALEN, 1993, p. 221).

Inicia-se assim o período do tropeirismo, quando a 
pequena vila paranaense transformou-se em um importante 
ponto de comércio para os tropeiros, que transportavam gado, 
muares e alimentos do sul em direção ao norte. Nessa época, 
os fazendeiros abandonavam suas fazendas, alugando-as aos 
tropeiros como locais de invernadas e se mudavam para Curi-
tiba, abrindo lojas, armazéns e escritórios de negócios, ligados 
ao transporte de gado. A partir de então, a feição do curitibano 
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passa a ser a de um homem do campo e do sertão, criador e 
utilizador do cavalo. Tal atividade somente entrou em recessão 
com o declínio da economia aurífera de Minas Gerais, no últi-
mo quartel do século XVIII.

A partir de 1950, com o Tratado de Madrid, cujo fun-
damento principal estava no reconhecimento do direito de 
ocupação e posse da terra, legitimaram-se enfim as conquis-
tas portuguesas efetivas além do meridiano de Tordesilhas, 
já que a maior parte do território do Paraná, devido à ação 
dos bandeirantes que destruíram as reduções jesuíticas e ao 
consequente abandono das povoações hispânicas, acabou 
incorporado à Coroa portuguesa. Em 1756, realizou-se a ex-
pedição exploratória de Ângelo Pedroso, no rio Tibagi, onde 
foram descobertos diamantes, e, em 1759, deu-se a primeira 
demarcação oficial das fronteiras entre as regiões paranaenses 
– portuguesas – e as possessões espanholas. Entre 1768 e 1774, 
houve grande movimentação de expedições militares de con-
quista, organizadas por Afonso Botelho, a mando do Capitão-
-mor D. Luiz Antônio, enviadas ao sertão do Paraná, entre as 
quais a de Domingos Lopes Cascais, que desceu, em 1768, o rio 
Iguaçu até seus primeiros saltos; e a de Estevan Ribeiro Baião e 
Francisco Lopes da Silva, que, em 1769, partindo do Porto de 
S. Bento, no rio Tibagi, seguiu pelos matos até descobrir o rio 
Ivaí e navegá-lo até as sete quedas do rio Paraná. No início da 
década de 1770, segundo Cardoso (1986), a Vila de Paranaguá 
era a mais populosa da Comarca, com pouco mais de 3.000 
moradores, seguida pela de Curitiba, com cerca de 2.000.

Nessa época, a economia de Curitiba concentrava-se no co-
mércio, na criação de animais, na produção de erva-mate e tam-
bém na agricultura de subsistência de milho e feijão, entre outros.

88 Maria Elisa Zanella



No início do século XIX, o extrativismo ervateiro pas-
sou a liderar as atividades produtivas paranaenses (KARAM, 
et al., 1997; WACHOVICZ, 2001). A extração da erva-mate, 
nativa em grande parte do território paranaense, ganhou im-
pulso sobretudo a partir de 1820, tornando-se rapidamente 
um grande negócio. Além de acompanhar essa situação, a Villa 
de Curityba assumiu também o papel de sede comercial deste 
produto, sua principal mercadoria de exploração e de comér-
cio para exportação. Assim, os arredores da vila passaram a ser 
incorporados para o extrativismo da erva-mate e de madeira 
em segundo plano (DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Com o crescimento da economia da vila, devido à ex-
ploração do mate e da madeira, além da criação e comércio 
do gado, Curitiba fortaleceu-se ainda mais e, em 5 de feve-
reiro de 1842, foi elevada à categoria de cidade pelo Barão de 
Mont’Alegre, o então presidente da Província de São Paulo. É 
interessante destacar que datam desse período os primeiros 
atos legislativos provinciais autorizando o governo a promo-
ver a introdução e a colonização das terras paranaenses com 
imigrantes estrangeiros.

Em 29 de agosto de 1853, por meio da Lei Imperial 
no 704, o Paraná tornou-se Província, emancipando-se po-
lítica e administrativamente de São Paulo, e Curitiba foi 
elevada à condição de capital do Paraná em 26 de julho de 
1854. Em seguida, foram criadas as comarcas de Paranaguá 
e de Castro. A capital contava na época com cerca de 30 
lampiões de iluminação pública à base de azeite de peixe, 
308 casas e 5.819 habitantes. 

Contudo, de acordo com Pombo (1980), a cidade ainda 
sofria dos mesmos problemas de quando era uma vila: muita 
lama, pouco calçamento, escassez de água e falta de saneamen-
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to e iluminação. Nos dias de muita chuva, a cidade transfor-
mava-se em um imenso banhado. As incumbências da Assem-
bleia eram grandes e prenunciavam várias mudanças:

[...] A primeira Assembléia tinha de organizar toda a 
administração, de criar todos os serviços públicos, de 
prover as necessidades da justiça, da instrução popu-
lar, da polícia, da viação, da catequese; em suma, en-
frentava com a tarefa assoberbante de fazer a ordem no 
meio daquele caos em que sobrevivia quase inalterado 
o regime colonial [...] (POMBO, 1980, p. 76).

Em 1855, chegou à Província o engenheiro francês Pier-
re Taulois, contratado como inspetor geral de mediação das 
terras públicas, o qual propôs uma série de mudanças na ci-
dade que, até então, possuía apenas duas ruas cortando-se em 
ângulo reto: a da Assembleia (hoje Dr. Muricy) e a do Comér-
cio (atual Marechal Deodoro). Todas as outras se afastavam 
mais ou menos dessa direção e Taulois indicou os meios de 
endireitá-las, pedindo a desapropriação por utilidade pública.

Além disso, Taulois foi o responsável pela indicação 
de uma série de determinações para criar uma cidade com 
forma regular, quadrilátera, com cruzamentos em ângulos 
retos e bem definidos, já demonstrando alguma preocupa-
ção com a circulação. Suas obras foram decisivas na interfe-
rência do espaço urbano curitibano, feitas a partir de crité-
rios técnico-científicos. 

A década de 1870 foi marcada principalmente pelo in-
cremento populacional devido à chegada de imigrantes euro-
peus, em especial a partir de 1875, com o governo de Adolfo 
Lamenha Lins, cuja administração tinha como meta principal 
a questão da imigração. Lamenha Lins estudou as experiên-
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cias de Assungui (1859), Angelina (1869), Pilarzinho (1871), 
São Venâncio (1871) e Abranches (1873), além de observar o 
comportamento dos imigrantes transferidos espontaneamente 
de Santa Catarina, que se instalavam em chácaras nos arredores 
de Curitiba. A partir daí, elaborou uma teoria para a criação de 
colônias de imigrantes, o que acabou formando um “cinturão 
verde” ao redor da capital até meados do século XX, garantindo 
seu abastecimento. A imigração de colonos europeus teve conti-
nuidade no início do século XX e, entre os anos de 1907 e 1914, 
chegaram à cidade cerca de 27.000 pessoas, que se instalaram 
nos bairros Água Verde (principalmente italianos), Pilarzinho 
(ucranianos) e Mercês (italianos). Assim, em 1910, a cidade de 
Curitiba contava com 60.800 habitantes (IPPUC, 2004).

A cidade de Curitiba começou a promulgar suas leis 
de uso e ocupação do solo a partir do final do século XIX, 
com a elaboração, em 1895, do Primeiro Código de Postura, 
bem como as primeiras diretrizes urbanísticas, por meio do 
processo de hierarquização de usos na cidade, estabelecen-
do padrões construtivos e definindo áreas de especialização 
das atividades urbanas (IPPUC, 2004). Na mudança de sé-
culo, as ruas centrais já apresentavam basicamente o orde-
namento dos dias atuais.

Em 1905, impõem-se pela primeira vez restrições ao uso do 
solo, por meio da criação de lei que determinava padrões constru-
tivos na cidade, esboçando-se, assim, um primitivo zoneamento:

[...] a rua da Liberdade (hoje Barão do Rio Branco) e 
Praça Tiradentes. Não é mais permitido, nessa área, 
construir casas de madeira, somente de alvenaria com 
dois ou três pavimentos...; a Rua da Liberdade [rua 
Barão do Rio Branco] é [agora] reservada para órgãos 
governamentais...; as regiões do Alto da Glória e do 
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Batel são reservadas para residências da aristocracia, 
principalmente a da erva-mate e as regiões do Rebou-
ças e Portão são definidas como áreas industriais e de 
moradia de operários (IPPUC, 2004, p. 97).

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
a região dos Campos Gerais foi beneficiada com a exploração do 
pinheiro paranaense, dada a impossibilidade da importação do 
pinheiro estrangeiro pelo Brasil. O pinheiro paranaense passa, 
então, a abastecer o mercado nacional e também o de Buenos 
Aires. Assim, além da extração e comercialização da erva-ma-
te, surge a da madeira, dinamizando a economia paranaense 
e principalmente a curitibana (WACHOWICZ, 2001). Dessa 
forma, em 1920, a cidade de Curitiba apresenta uma população 
de 78.986 habitantes e caracteriza-se por apresentar melhorias 
urbanas e ainda um dinamismo e crescimento econômico-
-cultural, conduzindo, de acordo com Danni-Oliveira (1999b) 
e IPPUC (2004a), à:

•	 criação da Universidade do Paraná, a primeira do 
Brasil, em 1913;

•	 pavimentação, alargamento e alongamento de ruas 
centrais e reformas do Passeio Público, primeiro 
parque da cidade, em 1913;

•	 construção da primeira sede própria da Prefeitura, 
em 1916;

•	 elaboração do novo Código de Postura, objetivando 
ordenar a circulação de veículos, com normas de si-
nalização e estacionamento, em 1919.

As transformações no cenário urbano da década de 1930, 
com a decadência do ciclo da erva-mate, mostraram-se menos 
ativas. Nesse período, destacam-se: o início da verticalização na 
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cidade; o loteamento privado da Fazenda Boqueirão; uma reto-
mada de propostas urbanísticas anteriores (como a de Taulois 
em meados do século anterior), resultando na configuração de 
três zonas funcionais na cidade, definidoras de uma hierarqui-
zação social: Zona I – Central (comércio e moradias de alto 
padrão) Zona II – Industrial (fábricas e moradia de operários 
mais qualificados) e Zona III – Periférica (moradia de operá-
rios menos qualificados e pequenos sitiantes) (IPPUC, 2004). 

As ações que disciplinavam o uso e a ocupação do solo 
urbano de Curitiba até os anos 40 do século passado refletiam, 
assim, as funções atribuídas a cada espaço por aqueles setores 
sociais que controlavam o sistema produtivo local e paranaense 
e resultaram “numa cidade dividida entre as elites e as classes 
subalternas” (IPPUC, 1997, p. 58). As contradições sociais ge-
radas por tal política urbana induziram a cidade a uma divisão 
subliminar em que se distingue uma cidade “legalizada de ou-
tra ilegal” (DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

A estratégia para equacionar as questões de estética e 
funcionalidade da cidade foi afastar da zona central 
tudo aquilo que interferisse negativamente nesses fa-
tores. Através da política de higienização denunciada 
na imprensa em 1913, como “despotismo sanitário”, 
aprofundou-se o controle sobre o modo de vida da 
população, separando os “homens de bem”, daqueles 
que estavam subordinados às normas do bem-viver, 
daqueles que subvertiam a ordem estabelecida pelo 
poder público constituído [...] Para a manutenção da 
ordem pública [...] os bêbados, os doentes, os mendi-
gos, os imigrantes, os vadios e as prostitutas [...] são 
afastadas pelo poder para os subúrbios (SHAAF e 
GOUVEIA, 1991 apud IPPUC, 1997, p. 58).
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Os novos investimentos promovidos pelo ciclo do café 
no norte do Estado impulsionaram também o crescimento de 
Curitiba, que em 1940 passou a contar com 148.757 mil habi-
tantes (IPPUC, 2004).   

Ainda na década de 1940, ocorreu o declínio do mer-
cado de café. Curitiba, com aproximadamente 150 mil habi-
tantes, acabou ganhando uma nova feição por meio do Plano 
Agache, um projeto de reforma urbanística encomendado pelo 
então prefeito Alexandre Beltrão ao arquiteto francês Alfred 
Agache. O plano fundamentava-se em critérios modernos, 
que preconizavam a divisão da cidade em zonas com funções 
específicas (residencial, comercial, industrial, administração 
pública e universitária) a partir de círculos concêntricos, que 
serviriam para circulação e comunicação. Previa que deveriam 
partir do centro para os bairros as principais vias da cidade, 
criando também grandes avenidas radiais, como a Sete de 
Setembro, a Visconde de Guarapuava e a Marechal Floriano. 
Além da infraestrutura de saneamento, definia áreas para a 
Zona Industrial, no bairro Rebouças, e para o Centro Cívico, 
o Centro Politécnico e o Mercado Municipal. Mesmo tendo 
sido implantado parcialmente, esse plano legou à cidade algu-
mas características marcantes existentes até hoje, tais como o 
zoneamento funcional; o sistema radial de avenidas; o dese-
nho urbano para locais específicos, como a avenida Cândido 
de Abreu; e os centros especializados, como o Barigui, para 
recreação e lazer, e o Bacacheri, para uso militar (LIMA, 2000).

Com o início do processo de industrialização nacional, a 
partir dos anos 1950, aumentou-se a demanda por uma quali-
ficação diferenciada e alteraram-se os hábitos de consumo dos 
brasileiros. Na capital paranaense, surgiram os primeiros ele-
mentos de alteração da paisagem urbana, tais como arranha-
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-céus de fábricas e empresas comerciais, além de loteamentos 
fora do perímetro urbano, inclusive clandestinos. Por meio da 
Lei nº 699/53 foi implantado o primeiro zoneamento de Curi-
tiba, que mantinha as bases do Plano Agache com suas zonas 
funcionais e atualizava o Código de Posturas e de Obras que 
vigorava desde 1919, implementando as bases legais para o ge-
renciamento urbano em uma época na qual a cultura cafeeira 
novamente impulsionava o desenvolvimento do estado.

Tabela 4 – Município de Curitiba-PR: população total e taxas de 
crescimento no período de 1780 a 1996

Ano
População da Capital

(Hab.)
Taxa de Crescimento do Período da Capital 

(%)
População da RMC

(Hab.)

1780 3.194 - -

1853 6.791 1,54 18.811

1900 49.755 13,46 110.541

1940 148.757 4,97 261.211

1950 180.575 2,14 333.156

1960 361.309 10,01 554.692

1970 609.026 6,85 868.837

1980 1.027.975 6,87 1.492.108

1991 1.315.035 2,53 2.055.455

1996 1.476.253 2,45 2.425.361

Média 1.587.315 1,83 2.768.394

Fonte: IBGE / Censos demográficos/IPPUC (2004).

No início dos anos 1960, Curitiba contava com cerca de 
360.000 habitantes (Tabela 4). Segundo Lima (2000), a intensi-
ficação dos impactos da ocupação e modernização no Paraná, 
que passou a ser uma das unidades da Federação com maior rit-
mo de crescimento da população urbana, ocorreu nessa década. 
Deu-se continuidade ao Plano Agache, com a implantação de 
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52 unidades urbanas de vizinhança, cujo objetivo era atender às 
necessidades cotidianas básicas dos habitantes. Em 1963, houve 
a criação da Companhia de Urbanização e Saneamento (URBS), 
que visava coordenar e racionalizar serviços e obras urbanas, 
tais como ordenação de espaços, aproveitamento da água, circu-
lação e transporte, erradicação de favelas, saneamento de inun-
dações etc. Sua primeira ação foi o desenvolvimento do Plano 
Diretor da Região de Curitiba, que procurava focalizar o pro-
blema do desenvolvimento em uma escala regional, afetando a 
capital e todos os municípios vizinhos (GARCEZ, 1965). 

Em 1964, arquitetos e urbanistas da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) apresentaram ao prefeito Ivo Arzua um 
novo plano urbanístico para solucionar os problemas de cir-
culação e trânsito da cidade. No ano seguinte, surgiu o Institu-
to de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 
antes denominado Assessoria (APPUC), cujos estudos e pro-
jetos puderam ser implementados a partir de 1972. Por meio 
da Lei nº 2.828/66 aprovou-se a proposta do Plano Diretor 
de Curitiba, que permanece em vigor desde então. Este plano 
caracterizava-se por incluir: o disciplinamento de uso da área 
central; o estabelecimento dos Setores Estruturais; a definição 
das zonas residenciais; a reserva de áreas para expansão urba-
na; a criação de áreas verdes, bosques e parques; e o tratamen-
to de conservação e revitalização do setor histórico.

Na década de 1970, houve o aumento das alterações nas áre-
as rurais e periféricas de Curitiba, de baixo custo no mercado imo-
biliário, devido ao crescimento urbano regional condicionado pela 
dinâmica de ocupação da cidade-polo. Em 1973, a oeste da cidade 
começaram a aparecer os primeiros barracões de empresas nacio-
nais e estrangeiras. Nasceu, assim, a Cidade Industrial de Curitiba, 
empreendimento ousado e pioneiro, fora do eixo Rio-São Paulo.
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Por meio da Lei Federal Complementar nº 14/73, que 
criou as regiões metropolitanas brasileiras, constituiu-se a Re-
gião Metropolitana de Curitiba (RMC). 

Desde então, houve o surgimento de atividades e funções 
novas na cidade, com a densificação dos bairros e a ocupação 
de áreas mais distantes do centro histórico. Curitiba já con-
tava com aproximadamente 609.000 habitantes. Nessa época, 
criaram-se vários loteamentos para, em grande parte, atender 
à população de baixa renda recém-chegada à cidade. Esses lo-
teamentos eram de padrão técnico bastante precário, sem in-
fraestrutura e situados em locais inadequados, tais como áreas 
íngremes, inundáveis, próximas a eixos rodoviários e a rios de 
mananciais de abastecimento público. Em 1974, foi criada a 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), 
instituição responsável pelo planejamento metropolitano e 
que objetivava produzir o primeiro plano regional, o Plano de 
Desenvolvimento Integrado (PDI) da RMC, documento que 
apresentou as principais diretrizes em 1978, com base na Polí-
tica Nacional de Desenvolvimento (PDN), que definia a região 
como área de controle e de apoio ao desenvolvimento nacional 
(COMEC, 1978).

O novo desenho urbano de Curitiba data de 1974, quan-
do os ônibus expressos inauguraram uma nova fase do trans-
porte coletivo, rodando em vias exclusivas formadas pelos eixos 
estruturais que cortavam a cidade em forma de estrela. Nessa 
época, nasciam os primeiros parques da cidade, o Barigui e o 
São Lourenço, e, em pouco mais de 15 anos, o índice de áre-
as verdes por habitante evoluiu de meio metro quadrado para 
55 m2 em 1999 (FENIANOS, 2003). A partir de então, houve 
o amadurecimento de uma nova visão do espaço regional, e 
foram perfilados quatro compartimentos: o polo Curitiba; as 
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áreas periféricas; as sedes municipais regionais; e as pequenas 
comunidades e área rural desvinculadas da dinâmica metropo-
litana. Configurou-se, de acordo com Lima (2000), uma região 
que continuava crescendo em suas bordas coladas a Curitiba, 
na qual a estrutura fundiária era precária em infraestrutura, 
equipamentos e serviços públicos, mas que era próxima ao sis-
tema de transporte coletivo curitibano, o que auxiliava no aces-
so da população de baixa renda aos locais de trabalho.

Na década de 1980, Curitiba atingiu a cifra de aproxima-
damente 900.000 habitantes, ganhando seu primeiro shopping 
center, o Muller, e sua população trocando os cinemas pelos vi-
deocassetes. O Bigorrilho tornou-se o bairro que mais crescia, 
sofrendo uma explosão econômica e imobiliária. E os ônibus 
biarticulados acabaram substituindo os expressos pioneiros, 
transportando até 200 passageiros.

Ao longo dos anos 1980, Curitiba renovou sua infra-
estrutura, construindo novos espaços e revitalizando outros. 
São dessa época o Museu de Arte Sacra; a Casa da Memória; 
os cinemas Groff, Ritz e Luz (administrados pela Fundação 
Cultural); a Casa Culpi, de Santa Felicidade; e o Terminal e 
Centro Cultural do Portão. Surgiram ainda o Parque General 
Iberê de Mattos, no Bacacheri; e o das Pedreiras, no Pilarzi-
nho, o qual abriga o Espaço Cultural Paulo Leminski e a Ópe-
ra do Arame. O setor histórico, com seus bares e restaurantes 
e bloqueado aos veículos, tornou-se o novo ponto de encon-
tro dos curitibanos. Novos polos comerciais surgiram a leste, 
no Hugo Lange ou Jardim Social, bairros que antes abrigavam 
somente moradias de luxo. Em 12 de janeiro de 1984, Curitiba 
foi a primeira cidade brasileira a reunir 50.000 pessoas – na 
Praça Osório, Boca Maldita e calçadão da Rua XV de Novem-
bro – em um comício pelas diretas já, movimento que acabou 
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se repetindo em todo o país. E, em 1988, o ex-prefeito Jaime 
Lerner foi novamente escolhido – pela primeira vez pelo voto 
direto – para ser prefeito de Curitiba. Durante essa gestão, a 
cidade notabilizou-se por meio de vários slogans, como Capi-
tal Ecológica e Capital do Primeiro Mundo.

De acordo com Fenianos (2003), na década de 1990 
as questões ambientais passaram a fazer parte do cotidia-
no dos curitibanos, que o Censo de 1991 revelava atingi-
rem cerca de 1,4 milhões. A pavimentação chegava aos 
bairros mais distantes e a população já andava de “ligei-
rinho”. No dia 5 de outubro de 1991, foi inaugurado um 
dos cartões postais preferidos da cidade, o Jardim Botâ-
nico Maria Garfunkel Rischbieter, no bairro Capanema 
(que mudaria de nome para abrigá-lo), no mesmo ano 
em que surgiu a Torre da Telepar, no bairro Mercês, com 
109,5 m de altura e permitindo uma visão panorâmica 
da cidade em 360º. Em 1993, Curitiba comemorou seus 
300 anos de fundação junto aos seus ícones mais famosos, 
como a rua 24 Horas e as Estações Tubo. Nessa década, 
a RMC foi a que apresentou o maior crescimento do nú-
cleo regional dentre as demais regiões metropolitanas do 
país, sendo que a periferia cresceu em dobro com relação 
ao crescimento do polo representado pela capital. Nes-
sa época, ocorreram dois eventos de grande impacto na 
RMC: o primeiro foi uma série de invasões de terras na 
região, fenômeno até então raro e que se revestiu de uma 
característica de importância crucial por atingir áreas de 
mananciais de abastecimento público de água; o segundo 
foi a transformação da RMC no segundo polo automotivo 
brasileiro, entre 1995 e 1996, fator determinante para al-
çar definitivamente a questão metropolitana local a níveis 
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mais elevados de complexidade. As implicações ambien-
tais, sociais, econômicas e mesmo culturais desse novo 
perfil metropolitano foram agravadas em face das defi-
ciências existentes pelas últimas três décadas de grande 
crescimento populacional (LIMA, 2000).

A cidade de Curitiba iniciou o século XXI com 
1.587.315 habitantes, segundo o Censo divulgado em 2001. 
Sua região metropolitana vem mantendo uma das três mais 
altas taxas de crescimento populacional do país, provocando 
graves questões relativas ao solo urbano, como a polariza-
ção do espaço curitibano, devido à valorização imobiliária 
da terra e consequente periferização como opção para as 
camadas menos favorecidas. Vê-se claramente o fenômeno 
da metropolização, em que a metrópole acaba se conectando 
aos municípios vizinhos, porém a cidade ainda permanece 
com seus 75 bairros, sendo os da região norte aqueles que 
apresentam a melhor arborização e proximidade dos parques 
urbanos; e os da região sul aqueles que apresentam os maio-
res índices de crescimento. 

3.1 As Características Socioambientais do Bairro Cajuru 
e o Uso e Ocupação das Áreas de Risco do Rio Atuba

A ocupação da área que mais tarde originou o bairro Ca-
juru, cujo significado etimológico na língua indígena é “boca 
ou entrada da mata”, teve início em 1681 com a identificação, 
em uma petição de terra, de um local conhecido como sítio de 
“Cahajuru”, situado no caminho de Yuveraba, hoje caminho 
de Itupava. Somente por volta do ano de 1840 é que os docu-
mentos de compras e transferências de terrenos da restinga do 
Cajuru começaram a ser registrados (IPPUC, 2000).
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A partir de 1858, o bairro começou a ter importância 
no contexto da cidade, com a instalação da rede provincial da 
congregação das Irmãs de José de Chamaberry. Em 1907, essa 
mesma congregação fundou o orfanato de São José e o Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes, o Colégio Cajuru. 

Nas décadas que se seguiram, o bairro ampliou a sua área 
em termos espaciais, com aumento gradativo de sua população. 

Contudo, com o crescimento e a expansão contínua da 
cidade de Curitiba, os bairros periféricos, dentre os quais o Ca-
juru, foram ganhando espaço e população. De acordo com os 
dados do IBGE (IPPUC, 2004), o bairro Cajuru contava em 
1970 com uma população de 15.982 habitantes. Já em 1980, essa 
população aumentou para 45.425 habitantes, correspondendo a 
uma taxa de crescimento da ordem de 11,01% ao ano. Em 1991, 
a população atingiu o número de 76.384 habitantes e a taxa de 
crescimento manteve-se elevada (4,84% ao ano). Em 1996, a po-
pulação chegou aos 84.286 e em 2000 alcançou 89.784 habitan-
tes, apresentando taxas de crescimento inferiores a 2% ao ano.

O bairro Cajuru constitui-se no terceiro maior bairro 
de Curitiba, superado em termos populacionais apenas pelos 
bairros Sítio Cercado, com 102.410 habitantes, localizado ao 
sul do município, e Cidade Industrial, na sua porção centro-
-sul, com 157.461 habitantes.

As ocupações irregulares localizadas às margens do rio 
Atuba, dentro do bairro Cajuru, iniciaram-se principalmen-
te na década de 1980 e são fruto do êxodo rural. Conforme 
informações de um morador, que reside na vila São Domin-
gos há mais de 20 anos, na época em que se instalou no lo-
cal (anos de 1982/83), apenas alguns moradores ocupavam 
aquela área, que era formada por pequenas chácaras onde se 
cultivavam alguns produtos agrícolas de subsistência, como 
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feijão, milho, batata e verduras. Com o processo contínuo de 
ocupação, houve a fragmentação dessas chácaras, onde fo-
ram construídas moradias para os próprios filhos dos que lá 
residiam e para outros moradores que foram chegando do 
campo e de bairros próximos.

Durante os anos 1990, o processo de ocupação irregu-
lar manteve-se constante e ininterrupto, chegando ao final da 
década com uma população estimada de 27.000 habitantes. 
Deschamps (2004) destaca que as décadas de 1980 e 1990 são 
caracterizadas por uma grande expansão da malha urbana de 
Curitiba, com crescimento intenso das áreas periféricas inter-
nas e, principalmente, externas aos limites administrativos da 
cidade. Destaca-se, aqui, que a área do Cajuru faz limite com o 
município de Pinhais.

O bairro Cajuru é a parcela geográfica no município 
de Curitiba que apresenta o maior grau de comprometi-
mento com ocupações irregulares. A bacia hidrográfica do 
rio Atuba possui várzeas de solo aluvionar e hidromórfico, 
planície sujeita a inundações periódicas e provocadas por 
problemas de microdrenagem.

A cobertura vegetal é praticamente inexistente na área, 
havendo pequenas manchas de vegetação secundária nas mar-
gens do rio, com pouco significado na minimização do escoa-
mento superficial e das cheias.

Com relação às condições sociais, diferenças importantes são 
observadas no bairro refletidas em espaços segregados. A distribui-
ção de renda, por exemplo, mostra a desigualdade social interna do 
Cajuru. De acordo com os dados do IBGE (IPPUC, 2004), do total 
de 24.673 domicílios, 2.213 não possuem rendimento e 2.346 pos-
suem chefes com renda de até 1 salário mínimo, juntos totalizando 
18,48%. Domicílios em que a renda dos chefes encontra-se entre 1 
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e 3 salários mínimos somam 7.946 (32,21%), resultado que mostra 
50,69% de chefes de domicílios com rendimentos de até 3 salários 
mínimos. Existem 2.365 domicílios que possuem chefes com ren-
dimentos acima de 10 salários mínimos, correspondendo a aproxi-
madamente 9,6% do total (IPPUC, 2004).

De acordo com os dados do IBGE, Censo de 2000, o ren-
dimento médio mensal dos chefes de domicílios particulares 
para todo o bairro Cajuru é de 5,26 salários mínimos (IPPUC, 
2004). Entretanto, o rendimento mediano cai para 3,31, o que 
denota a má distribuição de renda no interior do bairro e a ní-
tida segregação socioespacial. Os moradores entrevistados na 
área especificam o seu rendimento mensal atual, que varia de 
menos de 1 salário mínimo até 3 salários e meio.

Com relação à escolaridade, os dados do IBGE, de 2000, 
demonstram que a população alfabetizada maior que 5 anos 
de idade para o bairro Cajuru é de 75.149 habitantes, cor-
respondendo a 83% da total, porcentagem esta inferior à do 
município de Curitiba, onde a escolaridade atinge 86,5% de 
seus habitantes. Isso revela condições sociais mais desfavorá-
veis para aquele bairro. Com relação à estrutura física, o bairro 
possui 6 escolas estaduais e 8 municipais, frequentadas na sua 
grande maioria por estudantes do próprio bairro. Além das 
escolas, possui também 1 centro municipal especializado, 2 
faróis do saber, 7 creches comunitárias e 7 centros municipais 
infantis (IPPUC, 2004). Essas escolas e creches localizam-se 
fora da área objeto de estudo e alguns moradores reclamam da 
distância das mesmas até seus locais de residência.

A percentagem de analfabetos para a população do bair-
ro Cajuru, de 15 anos ou mais de idade, de acordo com os da-
dos do IBGE, é de 10,69% em 1991, baixando para 5,22 em 2000 
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(IPPUC, 2004). Apesar da redução percentual, ainda se encontra 
superior à do município de Curitiba, que apresenta 3,38% de sua 
população analfabeta na referida idade. Na área de estudo, mais 
especificamente na Vila São Domingos, funciona uma escola de 
alfabetização para a terceira idade, desvinculada da Secretaria de 
Educação. Trata-se de um trabalho voluntário. A escola funcio-
na nas dependências da Associação de Moradores daquele local 
e as alunas são senhoras (a maioria aposentadas) das Vilas São 
Domingos, São Domingos Agrícola, Acrópole e Autódromo, com 
idades que variam entre 45 e 80 anos ou mais. As atividades ocor-
rem dois dias por semana e, além da alfabetização, são desenvol-
vidas atividades de recreação, lazer, socialização, conscientização 
sobre higiene, saúde, sendo trabalhados principalmente a autoes-
tima e cuidados com o corpo e com o meio ambiente. Metodolo-
gicamente são utilizadas dinâmicas lúdicas e de grupo. Isso tem 
contribuído para a redução do analfabetismo e para a melhoria 
da qualidade de vida daquelas pessoas.

Com relação à saúde, a população é atendida por 1 unida-
de de atendimento Saza Lattes e 5 unidades municipais de saúde. 
Entretanto, os moradores da área específica de estudo reclamam 
da falta de atendimento especializado e falta de atendimento 24 
horas, além das unidades serem distantes de suas moradias. Na 
Regional Cajuru não existe Posto 24 horas, e a população vem 
sendo atendida em outras unidades fora da sua região.

O bairro apresenta, também, algumas áreas de lazer: 1 par-
que, 10 jardinetes e 17 praças, frequentadas pela população do 
bairro. Na área específica de estudo, existem 3 campos de futebol, 
próximos ao rio Atuba, implementados por ocasião da urbani-
zação da área. Nos finais de semana, a população utiliza esses 
locais para atividades de recreação e lazer, além de socialização e 
vivência entre as diferentes comunidades.
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A maior parte da área específica em estudo apresenta sa-
neamento básico. Apenas uma pequena porção da Vila Acró-
pole ainda não o possui. O Mapa 6 mostra a rede de saneamen-
to para o bairro Cajuru. O fato de ainda existirem áreas sem 
saneamento básico agrava os problemas socioambientais do 
local, uma vez que, por ocasião da ocorrência de inundações, 
aumentam os riscos da população contrair doenças transmiti-
das por intermédio da água poluída e/ou contaminada.

Mapa 6 – Bairro Cajuru/Curitiba-PR: rede de saneamento

Fonte: Ferreira (2006).
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Em se tratando de uso e ocupação do solo, o Mapa 7 
mostra a ocupação da área da planície de inundação entre o 
rio Atuba e o ramal ferroviário, no bairro Cajuru. Observan-
do as fotografias aéreas do Mapa 7, percebe-se que, no ano de 
1972, a área se apresentava quase totalmente preservada. Ape-
nas alguns arruamentos localizados próximos ao autódromo e 
uma pequena ocupação na BR 277 existiam.

Ao se observar as fotografias aéreas de 1990, nota-
-se uma intensa mudança espacial na área, ocorrida prin-
cipalmente a partir da década de 1980, quando se inten-
sificaram as ocupações na periferia e nas áreas de risco, 
facilitadas pelo baixo custo inicial da terra. Há que se con-
siderar que parte do Acrópole, apesar de se localizar na 
planície de inundação do rio Atuba, constitui-se em uma 
ocupação regularizada. Ela foi implementada na década de 
1980, à revelia de alguns técnicos da Prefeitura, já que os 
mesmos entendiam que a área era imprópria à ocupação 
urbana dada a sua localização na planície de inundação 
daquele rio. Esse loteamento atendeu à população que se 
instalava gradativamente naquele local de forma irregular, 
uma vez que os loteamentos clandestinos e as “invasões” 
proliferavam-se na área e nas proximidades durante todo o 
período (década de 1980) e posterior a ele. Observa-se que, 
em 1990, em torno de 85% da área encontrava-se ocupada. 
Nesse mesmo período, instalou-se também a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto), da SANEPAR, na porção sul da 
área, próxima à BR 277. Alguns espaços não ocupados, lo-
calizados nas proximidades da ETE e na Vila São Domin-
gos Agrícola ainda aparecem nas fotografias aéreas, além 
de uma pequena área localizada na Vila Autódromo. 
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Ao se observar as fotografias de 2002, nota-se que o pro-
cesso de ocupação continuou a ocorrer de forma intensa e de-
sordenada, chegando junto ao rio Atuba, área de intenso risco 
de inundações. As áreas que existiam próximas à ETE e na Vila 
São Domingos Agrícola foram totalmente ocupadas. Na Vila 
Autódromo também houve intensificação da ocupação, de 
modo que aproximadamente 95% da área encontrava-se ocu-
pada em 2002. Deve-se destacar que, nesse ano, a urbanização 
das vilas já havia sido executada, incluindo todas as obras de 
micro e macrodrenagem realizadas pela Prefeitura.

Essa ocupação tem passado, desde a sua instalação, por 
inúmeras inundações, algumas das quais de caráter catastrófi-
co, com muitas perdas materiais, doenças e, inclusive, perdas 
humanas. Assim é que, no capítulo a seguir, serão analisados 
os principais eventos pluviométricos intensos, bem como seus 
impactos em Curitiba, destacando-se, na análise, as inunda-
ções no bairro Cajuru.
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Mapa 7 – Bairro Cajuru (parcial) / Curitiba-PR: fotografias aéreas 
de 1972, 1990 e 2002

Fonte: IPPUC (1972; 1990; 2002).
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4
AS INUNDAÇÕES EM CURITIBA E NO BAIRRO 
CAJURU: IMPACTOS, PERCEPÇÃO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Este capítulo traz uma análise dos episódios pluviomé-
tricos concentrados dentro da perspectiva de análise do sub-
sistema Hidrometeórico proposto pela metodologia de Mon-
teiro (1976a, 2003). 

O subsistema Hidrometeórico envolve todas as manifes-
tações meteóricas de impacto, aqui considerados os eventos 
pluviais concentrados.

Os impactos das precipitações têm grande significado nas 
áreas urbanas pela possibilidade de serem relacionados às inun-
dações. Assim, são identificados, neste capítulo, os eventos plu-
viométricos iguais e superiores a 60 mm/24h, bem como a soma-
tória de chuvas de três dias consecutivos que totalizam 60 mm ou 
mais, e seus impactos na cidade de Curitiba e na área objeto de 
estudo, destacando-se as inundações e suas consequências.

4.1 A Precipitação Anual e Sua Variabilidade

Uma análise geral da precipitação anual e dos eventos 
pluviométricos iguais e superiores a 60 mm/24 horas é reali-
zada para a série histórica de 1889 a 2000 da estação pluvio-
métrica do INMET. No entanto, a análise detalhada é feita 
para o período de 1980 a 2002 (em três estações pluviomé-
tricas), justificada pela maior ocupação da área objeto de es-
tudo e pela série de dados disponível na bacia do rio Atuba e 
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proximidades. Para esse último período, são analisadas tam-
bém as precipitações em três dias consecutivos que, somadas, 
atinjam 60 mm ou mais.

 A simples observação dos dados pluviométricos da sé-
rie histórica de Curitiba (período de 1889 a 2000), por meio de 
seus totais anuais, revela uma variação de 765,5 mm para o ano 
de 1985 (mais seco) e de 2.165,2 mm para o ano de 1957 (mais 
chuvoso). Contudo, torna-se difícil evidenciar diferenças em 
termos gerais. Nota-se uma pequena redução da precipitação 
nos primeiros anos da década de 1940 e posterior aumento a 
partir da década de 1950, conforme pode ser visualizado no 
Gráfico 5. Entretanto, a sequência da coleta de dados, por ve-
zes interrompida, dificulta uma análise mais precisa do com-
portamento pluviométrico anual e das diferenciações em ter-
mos de aumento ou diminuição da precipitação. 

Constata-se uma pequena elevação da média anual da 
pluviosidade a partir do fracionamento da série histórica, quan-
do da análise comparativa de quatro períodos: o primeiro com 
duração de 22 anos, e os outros três com 30 anos cada. Os resul-
tados encontrados, conforme Tabela 5, revelam que as médias 
anuais aumentaram progressivamente, passando de 1.367,6 
mm para 1.392,9 mm, 1.442,1 mm e, finalmente, 1.457,1 mm, 
o que pode indicar um aumento progressivo da precipitação 
com o aumento da mancha urbana da cidade de Curitiba e área 
metropolizada, ou com aumento das temperaturas globais, as-
sociadas à intensificação do fenômeno El Niño. 
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Gráfico 5 – Curitiba-PR: distribuição anual da precipitação 
para o século (1890-2000)

Fonte: INMET (s.d.).
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Tomando-se como base o período inicial, registrou-se 
um incremento percentual de 1,85% para o período de 1911/40; 
3,99% para o período de 1941/70 e de 6,54% para o período de 
1971/2000 (Tabela 5). Considerando-se apenas os dois últimos 
períodos de igual duração, o incremento foi de 2,55%.

Tabela 5 – Curitiba-PR: aumento percentual da precipitação 
(1889-2000)

Período
Média da precipitação 

no período
Incremento percentual em relação ao primeiro 

período

1890-1910
1911-1940
1941-1970
1971-2000

1.367,6
1.392,9
1.422,1
1.457,1

-
1,85
3,98
6,54

Fonte: INMET (s.d.).

Como se pode ver na Tabela 6, as médias decenais re-
velam uma ligeira diminuição das chuvas nas décadas de 
1900/09 e 1940/49 e evidenciam um incremento positivo na 
última década (1990/1999). Contudo, há que se considerar o 
problema dos dados pluviométricos para esse último período, 
pois de vários anos da década de 1990 não se tem os valores 
totais anuais, tendo em vista a ausência do registro dos mes-
mos em semanas, e até meses, em alguns anos. Isso acontece 
também na década de 1910/19. Além disso, deve-se considerar 
a questão dos dados como um todo, já que os registros e os 
equipamentos utilizados nas décadas passadas podem não ter 
a mesma confiabilidade que os da atualidade.

A análise das médias dos elementos do clima, embora 
não suficiente para o entendimento do mesmo, é de funda-
mental importância para permitir, por meio da expressão ha-
bitual do comportamento atmosférico, a definição de padrões 
climáticos, e fornecer, também, comparações entre tipologias 
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variadas. A média é ainda o ponto de referência para caracte-
rizar os desvios e/ou anomalias que refletem as irregularidades 
do ritmo climático (GONÇALVES, 1992).

Tabela 6 – Curitiba-PR: variação decenal das chuvas (1890-2000)

Décadas Pluviosidade média (mm)
Número de anos com regis-

tros incompletos

1890-1889
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

1437,35
1293,57
1412,86
1392,92
1388,83
1315,80
1450,51
1441,96
1449,53
1395,38
1676,77

0
3
5
2
0
0
0
0
1
1
5

Fonte: INMET (s.d.).

A variabilidade dos totais anuais de precipitação em 
Curitiba é um fato evidente. Entretanto, os totais de chuvas 
mais frequentes (aproximadamente 87%) situam-se entre 
1.000 e 1.750 mm anuais e ocorrem em 80 anos da série. Vale 
ressaltar que, no período analisado, apenas 4 anos registra-
ram precipitação inferior a 1.000 mm e 8 anos ultrapassam 
1.750 mm, sendo que, destes 8, apenas 1 ano ultrapassou 
2.000 mm. Na Tabela 7, encontram-se distribuídos os inter-
valos de classes da precipitação, o número de anos e a por-
centagem relativa a cada intervalo.
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Tabela 7 – Curitba-PR: distribuição anual da precipitação total 
(mm) 1890-2000

Precipitação (mm) No. de anos %

< 1000
1000-1250
1250-1500
1500-1750

> 1750

4
19
40
21
8

4,34
20,66
43,48
22,83
8,69

Total 92 100

Fonte: INMET (s.d.).

Assim, pela comparação dos dados médios com os va-
lores das precipitações de cada ano, constata-se que as médias 
são abstrações da realidade, uma vez que as mesmas só ocor-
rem raramente. Embora as irregularidades em Curitiba não 
sejam acentuadas em relação à maioria das regiões brasileiras, 
desvios anuais importantes foram evidenciados. 

Conforme a Tabela 8 essa variabilidade interanual resulta 
em importantes desvios em relação à média, tanto positivos quan-
to negativos, a partir dos quais procurou-se estabelecer uma tipo-
logia dos padrões anuais da pluviosidade, tendo como base o estu-
do realizado por Aldaz (1971) sobre o regime de chuvas no Brasil, 
aplicado para a análise no território paulista (Monteiro, 1976b) e 
adaptado por Gonçalves (1992) para o espaço urbano de Salvador.

A adaptação de Gonçalves (1992) será aqui aplicada 
para o espaço urbano de Curitiba da seguinte maneira: anos 
normais (N) são aqueles em que a cidade de Curitiba não foi 
afetada por anomalias, ou o foi com valores muito baixos (0% 
a 5%). Normais levemente tendentes a secos (NS) e a chuvosos 
(NC) são aqueles com desvios negativos e positivos nas classes 
de 5% a 15%. Tendentes a secos (TS) e a chuvosos (TC) são os 
anos que apresentam desvios negativos e positivos entre 15% 
e 30%, e os extremos secos (S) e chuvosos (C) são aqueles com 
desvios negativos e positivos acima de 30%.
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Na Tabela 8, encontra-se registrada a variação crono-
lógica sequencial, e na Tabela 9, a frequência percentual em 
relação aos anos de observação. Destacaram-se os anos consi-
derados chuvosos (TC e C) por representarem anos de maior 
incidência de inundações. São anos de desvios positivos (supe-
riores a 15%) em relação à média.

Não fica evidenciada, ao longo do tempo, uma ciclicida-
de na ocorrência de anos chuvosos, principalmente na primeira 
metade do século passado, conforme evidenciada também pelos 
autores anteriormente referidos. A partir da década de 1950, en-
tretanto, observando a distribuição dos anos chuvosos no tempo, 
nota-se um certo comportamento cíclico, além de um aumento 
do número dos mesmos. Apesar da sequência interrompida dos 
dados, a década de 1990 caracteriza-se por apresentar um núme-
ro maior de anos TC e C e um número maior de eventos pluvio-
métricos intensos, o que sugere uma relação entre anos chuvosos 
e eventos extremos de precipitação.

Com relação aos desvios positivos extremos, destacam-se o 
ano de 1957, com desvio de 52%, que corresponde ao valor extre-
mo da precipitação (2.165,2 mm), seguido do ano de 1983, com 
40%. Tem-se ainda os anos de 1911, com desvios positivos de 35%; 
1996, com 33%; e 1993, com 32%, como mostra a Tabela 8.

Conforme dados da Tabela 9, o registro de 28,4% de 
anos sem anomalias, nesse período de mais de um século, re-
vela que Curitiba, apesar da regularidade de seus totais mé-
dios, reflete uma importante variabilidade interanual da plu-
viosidade. Embora a grande maioria das anomalias observadas 
no período situe-se entre valores de 5% e 30%, as mesmas po-
dem atingir, em casos excepcionais, níveis superiores a 40% e 
até mesmo 50%. Exemplos são os anos de 1983, com 40% de 
desvio positivo, e 1957, com 52%, conforme mostra a Tabela 8.
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Tabela 8 – Curitiba-PR: variabilidade da precipitação anual e padrões 
anuais de pluviosidade segundo as anomalias (1890-1999)

ANO
TOTAL
CHU-

VA

DES-
VIO

POSIT.

DES-
VIO

NEGAT.

TIPO-
LO-
GIA

ANO

TO-
TAL

CHU-
VA

DES-
VIO

POSIT.

DES-
VIO
NE-

GAT.

TIPO-
LO-
GIA

1893 1.266,4 - 11 NS 1917 * - - -

1894 1.354,2 - 5 N 1918 * - - -

1895 1.385,0 - 3 N 1919 * - - -

1896 1.471,9 3 - N 1920 * - - -

1897 1.157,7 19 - TC 1921 * - - -

1898 1.845,4 30 - TC 1922  .623,1 14 - NC

1899 1.718,2 21 - TC 1923 1.344,5 - 5 N

1900 1.439,6 1 - N 1924  902,4 - 36 S

1901 * - - - 1925 1.408,0 - 1 N

1902 * - - - 1926 1.532,5 8 - NC

1903 * - - - 1927 1.493,2 5 - N

1904 1.226,8 - 14 NS 1928 1.433,7 0,7 - N

1905 1.600,4 12 - NC 1929 1.406,0 - 1 N

1906 1.088,3 - 23 TS 1930 1.204.3 - 15 NS

1907 1.476,1 1 - N 1931 1.632,1 15 NC

1908 1.217,3 - 14 NS 1932 1.513,4 6 NC

1909 1.006,5 - 29 TS 1933 795,2 - 44 S

1910 1.189,4 - 16 TS 1934 1.302,3 - 8 NS

1911 1.917,1 35 - C 1935 1.598,3 12 - NC

1912   * - - - 1936 1.366,5 - 4 N

1913 * - - - 1937 1.413,9 - 0,7 N

1914 1.566,5 10 - NC 1038 1.648,8 16 - TC

1915 1.360,7 - 4 N 1939 1.413,5 - 0,7 N

1916 1.030,6 - 27 TS 1940 1.131,3 - 20 TS

 1942  1.145,2 - 19 TS 1971 1.308,8 - 8 NS

 1943 1.227,8 - 14 NS 1972 1.870,9 31 - TC

1944  1.177,0 - 17 TS 1973  * - - -

1945 1.274,6 - 10 NS 1974 1.306,8 - 8 NS
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ANO

TO-
TAL

CHU-
VA

DES-
VIO

POSIT.

DES-
VIO

NEGAT.

TIPO-
LOGIA

ANO
TOTAL
CHU-

VA

DES-
VIO

POSIT.

DES-
VIO
NE-

GAT.

TIPO-
LO-
GIA

1946 1.700,2 19 - TC 1975 1.537,3 8 - NC

1947 1.608,8 13 - NC 1976 1.480,5 4 - N

1948 1.341,1 - 6 NS 1977 1.473,7 3 - N

1049 1.233,9 - 13 NS 1978 1.055,4 - 26 TS

1950 1.469,9 3 - N 1979 1.299,4 - 9 NS

1951 1.190,2 - 16 TS 1980 1.551,6 9 - NC

1952 1.386,4 - 2 N 1981 947,4 - 33 TS

1953 1.268,5 - 11 NS 1982 1.609,3 13 - NC

1954 1,730,0 21 - TC 1983 1.992,7 40 - C

1955 1.462,0 3 - N 1984 1.479,9 4 - N

1956 1.196,5 - 16 TS 1985  765,5 - 46 S

1957 2.165,2 52 - C 1986 1.364,2 - 4 N

1958 1.431,9 0,6 - N 1987 1.388,0 - 2 N

1959 1.204,5 - 15 NS 1988  * - - -

1960 1.629,8 14 - NC 1989 1.459,8 2 - N

1961 1.682,8 18 - TS 1900   * - - -

1962  .167,1 - 18 TC 1991 * - - -

1963 1.413,9 - 0,6 N 1992 1.255,7 - 12 NS

1964 1.325,9 - 7 NS 1993 1.876,2 32 - C

1965 1.753,4 23 - TC 1994 * - - -

1966 1.433,7 0,7 - N 1995 * - - -

1967 1.287,3 - 9 NS 1996 1. 891,8 33 - C

1968 .111,3 - 22 TS 1997  * - - -

1969 1.614,4 13 - NC 1998 * - - -

1970 1.713,0 20 - TC 1999 1.683,4 18 - TC

Fonte: INMET (s.d.).
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Tabela 9 – Curitiba-PR: frequência percentual (1890-1999)

Grupos Tipos/Desvios posit. e negat. Nº de anos do período Frequência (%)

Normais

Secos

Chuvosos

N – s/ anomalias (0%-5%)
NS – c/ tendência a seco (5%-

15%)
NC – c/ tendência a chuvoso 

(5%-15%)

TS – Tendente a seco (15%-30%)
S – Seco (>30%)

TC – Tendente a chuvoso 
(15%-30%)

C – Chuvoso (>30%)

26
20
14

13
3

11
5

28,4
21,7
15,2

14,1
3,3

11,9
5,4

Total 92 100,0

Fonte: Elaboração própria.

4.2 As Precipitações Máximas em 24 Horas 

A análise das precipitações máximas em 24 horas para 
o período de 110 anos revela uma variabilidade considerável, 
tanto nos seus totais quanto na sua distribuição mensal e anual. 
De modo geral, não se registram intensidades muito elevadas, 
uma vez que, ao serem considerados os eventos iguais e supe-
riores a 60 mm, 68% correspondem a eventos que variam entre 
60-80 mm, 23,7% a eventos entre 80-100 mm, 5,1% entre 100-
120 mm, e apenas 3,2% a eventos maiores que 120 mm, con-
forme Tabela 10. Os eventos superiores a 100 mm são os que 
causam maiores impactos.

O ligeiro incremento das precipitações constatado nas 
últimas décadas, já observado em seus totais anuais, é acom-
panhado por um aumento na frequência de precipitações mais 
fortes, observados a partir de 60 mm em 24 horas, conforme 
pode-se observar na Tabela 10. O número mais elevado de ocor-
rências de eventos pluviométricos iguais e superiores a 60 mm 
aparece na década de 1990, com um total de 27 episódios, sendo 
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17 entre 60-80 mm, 7 entre 80-100 mm, 1 entre 100-120mm e 
2 maiores que 120 mm. Os 27 episódios ocorridos na década de 
1990 correspondem a 17,3% do total de eventos superiores 
a 60 mm/24 horas dos 110 anos analisados. A excepcio-
nalidade dos episódios superiores a 100 mm também foi 
superior na década de 1990, em relação a todas as demais 
décadas anteriores.

Tabela 10 – Curitiba-PR: frequência da precipitação diária a partir 
de 60 mm (1890-1999)

Décadas 60-80 mm 80-100 mm 100-120 mm >120 mm Total  %
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

9
8
5
5
8
9

15
13
7

10
17

3
3
1
4
1
4
4
2
4
4
7

0
0
0
1
2
0
1
1
1
1
1

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2

13
11
7

10
11
13
20
16
13
15
27

8,3
7,1
4,5
6,4
7,1
8,3

12,8
10,3
8,3
9,6

17,3
Total 106 37 8 5 156 100,0

Fonte: INMET (s.d.).

A distribuição dos eventos ao longo dos 110 anos de 
análise está em sintonia com a distribuição da precipitação 
ao longo do ano: o número maior de eventos ocorre no verão, 
nos meses de maiores totais pluviométricos, principalmente 
janeiro, seguidos do outono, no mês de maio (Tabela 11).

É importante, entretanto, considerar que, embora 
bastante significativa na caracterização da intensidade, a 
precipitação máxima em 24 horas representa aspectos va-
riados da pluviosidade, tendo em vista que as chuvas, em 
sua descontinuidade específica, podem ser fortes ou fracas, 
contínuas ou esparsas e ocorrem em espaços de tempo e 
duração variável durante o dia (GONÇALVES, 1992).
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Tabela 11 – Curitiba-PR: precipitação máxima em 24 horas (mm) 
(1890-1999)

Evento
(mm)

60-80 80-100 100-120 >120 Total

Jan 20 8 2 1 30

Fev 12 2 2 1 17

Mar 9 1 0 0 10

Abr 7 0 1 0 8

Maio 10 8 1 0 19

Jun 7 2 1 2 12

Jul 7 3 0 0 10

Ago 3 2 0 0 5

Set 6 3 0 0 9

Out 5 4 1 1 11

Nov 9 0 0 0 9

Dez 11 4 0 0 15

Total 106 37 8 5 156

% 68 23,7 5,1 3,2 100

Fonte: INMET. (s.d.).

Nota: Frequência mensal segundo a intensidade, considerando eventos superiores a 60 
mm/24h.

4.3 Eventos Pluviométricos Superiores a 60 mm/24h 
a Partir da Década de 1980

A análise detalhada dos eventos pluviométricos iguais e 
superiores a 60 mm/24h e a somatória de três dias consecutivos 
com 60 mm, ou superiores, a partir da década de 1980, justifica-
-se pelo fato de a área objeto deste estudo ter sido intensamente 
ocupada principalmente a partir dessa década, e porque os da-
dos relativos à pluviosidade, localizados na bacia do rio Atuba 
ou em suas proximidades, bem como os de vazão, têm sua série 
histórica registrada a partir desse mesmo período.
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A Tabela 12 mostra os eventos superiores a 60 mm/24h 
no município de Colombo, alto curso da bacia, bem como a 
vazão do rio Atuba, principal canal fluvial das inundações na 
área. Os dados de vazão foram obtidos junto a duas estações 
fluviométricas: uma com dados relativos ao período de 1984 
a 1999, localizada no Autódromo e, atualmente, desativada; 
e a outra, com dados iniciados a partir de 2000, localizada 
no Terminal Afonso Camargo. Ambas localizam-se na entra-
da do rio na área objeto de estudo. De acordo com os dados, 
observa-se uma relação entre os eventos pluviométricos mais 
intensos e a vazão do rio. Exemplos são o ano de 1993, nos 
episódios superiores a 100 mm/24h dos dias 14/05 e 21/09, 
e o ano de 1995, no episódio do dia 08/01. As vazões mé-
dias registradas também correspondem às maiores dentro do 
período analisado e encontram-se muito superiores à média 
registrada para o mês correspondente. 

A Tabela 13 mostra os eventos iguais e superiores a 60 
mm no município de Curitiba, baixo curso da bacia, bem como 
a vazão correspondente do rio Atuba. De acordo com os dados, 
aqui novamente observa-se uma relação entre os eventos plu-
viométricos mais intensos e a vazão do rio. Entretanto, a relação 
não é tão significativa comparada à anterior. Observam-se valo-
res de vazão mais elevados em totais pluviométricos mais baixos 
em vários casos. Isso pode se justificar pelo fato de a vazão do 
rio depender também dos totais pluviométricos que se regis-
tram no alto curso da bacia. Além disso, essa estação pluvio-
métrica não se localiza dentro da bacia em estudo, mas em suas 
proximidades. Outra consideração a ser feita é com relação ao 
tipo de chuva, sua duração e as chuvas caídas em dias anteriores.
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Tabela 12 – Curitiba-PR: eventos pluviométricos superiores a 60 mm 
(Estação Colombo / Embrapa / sub-bacia 1 / bacia do rio Atuba / 

instalação: 1983)

Ano Total geral 
em mm

Precipitação 
em 24h

Data do 
evento

Média vazão diária m3/s 
(Rio Atuba)

Vazão média do mês 
(m3/s) correspodente

1984 * 63,2 13/06 15,49 (14/06) 2,04

1985 918,9 0 0 - -

1986 1.409,9
63,3
91,7

14/01
11/11

8,41  (20/01)
9,59  (11/11)

2,10
2,44

1987 1.270,8 74,7 15/06 20,60 (15/06) 2,79

1988 * * * - -

1989 * * * - -

1990 * 63,0 19/07 21,10 (19/07) 2,78
1991 1.164,3 62,2 21/06 8,90  (21/06) 2,34
1992 1.237,9 62,9 31/05 16,05 (31/05) 3,41

1993 1.828,4
78,8

138,2
103,3

22/04
14/05
21/09

4,79  (22/04)
20,50 (14/05)
28,50 (21/09)

1,82
2,69
5,69

1994 1.374,2 0 0 - -

1995 1.619,2
110,2
82,3

08/01
08/07

29,13 (08/01)
7,05  (08/07)

5,89
2,03

1996 1.372,5 0 0 - -

1997 1.294,3 67,2 21/01 27,25 (21/01) 7,01

1998 1.802,2
82,8
70,1

19/06
09/07

11,90 (19/06)
18,85 (07/07)

1,24
3,08

1999 1.310,6 74,7 04/07 * *

2000 1.322,8
65,8
70,8

13/02
18/06

24,90 (16/02)
11,94 (18/06)

4,58
2,14

Fonte: SUDERHSA (s.d.). 
Nota: (*) sem registro.

Tabela 13 – Curitiba-PR: eventos pluviométricos superiores 
a 60 mm/24h (Estação Prado Velho / PUC / bacia do Iguaçu / 

sub-bacia 1 / instalação: 1981)

Ano Total geral 
em mm

Precipitação 
em 24h

Data do 
evento

Média vazão diária m3/s 
(Rio Atuba)

Vazão média do mês (m3/s)
correspondente

1982 1.407,9
94,6
83,3
64,0

05/02
24/06
02/10

*
*
*

* 
* 

*

1983 1.877,8
89,2
68,3
91,8

20/05
07/07
11/12

*
*
*

*
*
*

1984 1.439,7 60,0 13/06 15,49 (14/06) 2,19
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1985 733,9 0 0 - -

1986 1.416,0 61,0 19/02 8,41  (20/02) 2,10

1987 1.390,4 78,1 07/02 4,83  (08/02) 2,16

1988 1.233,5 72,2 23/05 24,95 (23/05) 5,03

1989 1.406,5 67,3 04/01 19,31 (03/01) 4,48

1990 1.836,2 63,8 09/11 11,83 (09/11) 2,97

1991 1.191,5 63,2
60,3

04/02
21/06 11,17 (20/06) 2,34

1992 1.381,5 68,5 31/05 16,05 (31/05) 3,41

1993 1.792,4 95,4 14/05 20,50 (14/05) 2,69

1994 1.277,8 87,4
73,4

22/01
09/02

3,84  (22/01)
5,25  (09/02)

2,34
2,83

1995 1.574,4
113,8
75,7
78,7

08/01
25/06
08/07

29,13 (07/01)
12,30 (25/06)
7,05  (08/07)

5,89
2,22
2,03

1996 1.817,8 85,0 27/02 2,00  (27/02) 4.29

1997 1.824,6
73,6
71,8

114,8

10/01
21/01
12/02

19,02 (09/01)
27,25 (21/01)
20,25 (12/02)

7,01
7,01
5,92

1998 1.970,00

72,4
65,6
92,4
88,4

19/06
09/07
14/08
29/09

11,90 (19/06)
15,15 (09/07)
19,50 (13/08)
14,40 (30/09)

1,24
3,08
3,81
6,60

1999 1.562,0
112,0
62,0
69,0

22/02
27/03
04/07

11,93 (21/02)
7,04  (27/03)

*

3,63
2,13

*

2000 1.409,0 68,2
60,5

01/02
12/09

6,12  (01/02)
20,97 (12/09)

4,58
4,48

2001 1.819,2

62,0
61,2
70,2
74,6

15/02
26/06
02/10
11/11

11,87 (14/02) 
2,15  (26/06)
75,03 (01/10) 
10,28 (11/11)

6,38
3,51
6,68
1,88

2002 1.463,5 71,0
60,0

13,01
21/09 20,23 (12/01) 2,98

 Fonte: SUDERHSA (s.d.).
Nota: (*) sem registro.

Tabela 14 – Curitiba-PR: eventos pluviométricos superiores a 
60 mm/24h – Estação INMET 

Ano
Total geral 

em mm
Precipitação 

em 24h
Data do 
evento

Média vazão diária 
m3/s (Rio Atuba)

Vazão média do mês (m3/s)cor-
respondente

1980- 1.551,6 86,4 22/12 * *

1981 947,4 0 0 * *

Continuação
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1982 1.609,3

100,6
65,0
83,0
65,9
67,0

05/02
20/02
24/06
02/10
12/12

*
*
* 
* 
*

*
*
* 
* 
*

1983 1.992,7

75,3
79,6
74,2
97,9

30/01
20/05
28/05
11/12

*
*
* 
*

*
* 
* 
*

1984 1.479,9 63,2 13/06 15,49 (14/06) 2,19

1985 765,5 0 0 - -

1986 1.364,2 0 0 - -

1987 1.388,0
64,5
77,8

07/02
04/12

4,83  (08/02) 
2,25  (04/12)

2,16
1,39

1988 * 82,9 23/05 24,95 (23/05) 5,03

1989 1.459,8 72,9 04/01 19,31 (03/01) 4,48

1990 *
61,2
68,7

01/04
09/11 11,83 (09/11) 2,97

1991 * * * - -

1992 1.255,7
65,8
61,6

31/05
16/07

16,05 (31/05)
13,96 (16/07)

3,41
2,60

1993 1.876,2
63,7
95,3
67,5

30/01
14/05
30/09

4,45  (30/01)
20,50 (14/05)
19,07 (30/09)

1,58
2,69
5,69

1994 * * * - -

1995 *

61,5
68,6

121,0
84,2
69,6
81,1

20/04
07,01
08/01
11/01
25/06
08/07

1,99 (20/04) 
29,13 (07/01)
11,20 (08/01)
9,93  (12/01)
12,30 (25/06)
7,05  (08/07)

2,04 
5,89
5,89
5,89
2,22
2,03

1996 1.891,8
67,4
83,4

09/02
27/02

15,15 (09/02)
2,00  (27/02)

4,29
4.29

1997 *

74,6
84,3

102,5

10/01
21/01
12/02

19,02 (09/01)
27,25 (21/01)
20,25 (12/02)

7,01
7,01
5,92

1998 *

60,9
70,4
69,5
81,4
93,1

14/03
19/06
09/07
14/08
29/09

3,65  (14/03)
11,90 (19/06)
15,15 (09/07)
19,50 (13/08)
14,40 (30/09)

3,41
1,24
3,08
3,81
6,60

1999 1.683,4

63,6
146,2
67,1
65,7

17/01
22/02
27/03
04/07

5,85  (17/01)
11,93 (21/02)
7,04  (27/03)

*

3,07
3,63
2,13

*

2000 *
61,1
74,1

01/02
06/03

6,12  (01/02)
5,60  (06/03)

4,58
2,36

Continuação
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2001 *

61,2
71,8
61,1
64,1

24/01
22/02
26/06
2/10

Não tem nada
11,87 (24/02)
2,15  (26/06)
75,03 (01/10) 

6,38
3,51
6,68

2002 * 79,7 13/01 20,23 (12/01) 2,98

Fonte: SUDERHSA (s.d.).
Nota: (*) sem registro.

Com relação à frequência das chuvas em 24 horas, as 
diferentes classes encontram-se registradas na Tabela 15. 

Tabela 15 – Curitiba-PR: frequência de chuvas máximas em 24 horas 
(1980-2002)

Classes 60-80 80-100 >100 Total
Jan 9 2 1 12
Fev 5 1 3 9
Mar 3 0 0 3
Abr 1 0 0 1

Maio 3 2 0 5
Jun 4 1 0 5
Jul 3 1 0 4

Ago 0 1 0 1
Set 1 1 0 2
Out 2 0 0 2
Nov 1 0 0 1
Dez 2 2 0 4

Total 34 11 4 49

Fonte: INMET (s.d.).

Considerando-se os eventos máximos em 24 horas a par-
tir da década de 1980, os resultados foram um pouco diferentes 
dos observados para o século, apesar de apresentarem o mesmo 
comportamento: um número maior de eventos no verão, seguido 
do outono e início do inverno. O que mudou foi a sequência dos 
meses. Conforme pode-se observar na Tabela 15, de acordo com 
o INMET, ocorreu um número maior de eventos no verão, nos 
meses de janeiro e fevereiro, com 12 e 9 eventos, respectivamente. 
Chuvas mais intensas, superiores a 100 mm, também foram regis-
tradas nesses meses do ano. Os meses de maio e junho (outono e 
início do inverno) também apresentaram um número de eventos 
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significativos (ambos com 5 eventos), mas nenhum deles com va-
lores superiores a 100 mm. Os meses com menos eventos foram 
abril e agosto (que correspondem aos meses mais secos do ano), e 
novembro, ambos com 1 episódio. 

Ao se considerarem as três estações pluviométricas conju-
gadas: INMET (Centro Politécnico), SUDERHSA (Prado Velho) e 
EMBRAPA (Colombo), conforme mostra a Tabela 16, observa-se 
novamente um número maior de eventos no verão, em janeiro e 
fevereiro, com 13 casos, seguidos dos meses de junho e julho, com 
8 e 7 casos, respectivamente. Os eventos ocorridos no inverno tam-
bém foram inferiores a 100 mm. Do total de 68 eventos ocorridos, 
considerados apenas os iguais e superiores a 60 mm/24h, 48 (71%) 
deles encontram-se entre a classe de 60-80 mm, 14 (20%) entre a 
classe de 80-100 mm e 6 (9%) acima de 100 mm.

Tabela 16 – Curitiba-PR: frequência de chuvas máximas em 24 
horas (1980-2002)

Classes 60-80 80-100 >100 Total

Jan 9 3 1 13

Fev 9 1 3 13

Mar 3 0 0 3

Abr 3 0 0 3

Maio 2 2 1 5

Jun 6 2 0 8

Jul 6 1 0 7

Ago 0 1 0 1

Set 3 1 1 4

Out 2 0 0 2

Nov 2 1 0 3

Dez 3 2 0 5

Total 48 14 6 68

Fontes: Estações INMET, SUDERHSA e EMBRAPA conjugadas (s.d.).

Já ao se observar a frequência de chuvas somando 60 mm 
ou mais em três dias consecutivos (Tabela 17), os resultados apon-
taram diferenças, sendo maiores na primavera e início do verão e 
menores no inverno. Entretanto, há que se destacar uma distribui-
ção menos diferenciada entre os meses do ano. Aqui, novamente 
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observa-se um maior número de eventos na classe entre 60-80 mm. 
Do total de 77 eventos, 48 (62%) foram de eventos entre 60-80 mm, 
20 (26%) entre 80-100mm e apenas 9 (12%) superiores a 100 mm.

Tabela 17 – Curitiba-PR: frequência de chuvas máximas somados 
três dias consecutivos (1980-2002)

Classes 60-80 80-100 >100 Total
Jan 4 3 1 8
Fev 5 3 0 8
Mar 2 4 1 7
Abr 3 1 0 4

Maio 3 1 2 6
Jun 2 2 0 4
Jul 2 0 1 3

Ago 6 0 0 6
Set 5 2 2 9
Out 2 1 1 4
Nov 8 1 0 9
Dez 6 2 1 9

Total 48 20 9 77

Fontes: Estações INMET, SUDERHSA e EMBRAPA conjugadas (s.d.).

4.4 As Características dos Eventos e os Impactos 
Registrados nos Jornais

Os eventos pluviométricos aqui identificados foram 
pesquisados junto aos noticiários do jornal (Gazeta do Povo), 
para informações dos impactos causados.

No caso específico deste estudo, o jornal foi um elemento 
importante e disponível para a identificação dos episódios plu-
viais concentrados e suas repercussões na cidade da Curitiba, 
bem como no bairro Cajuru, tendo em vista que os dados da De-
fesa Civil encontram-se organizados somente a partir de 2001. 

Com relação aos noticiários do jornal, é preciso consi-
derar a relatividade das informações que, na maioria das vezes, 
preocupam-se com o sensacionalismo, deixando de noticiar fatos 
considerados de rotina. Como exemplo, constatou-se ao longo da 
pesquisa que, muitas vezes, totais pluviométricos relativamente 
importantes, e que aparentemente poderiam ter causado proble-
mas de inundações ou outros problemas, não foram objeto de no-
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tícia. A questão a que não se pode responder é se efetivamente tais 
totais não causaram problemas, ou se estes foram de tal maneira 
irrelevantes na produção de eventos que não mereceram notícia, 
ou ainda se, por qualquer outro problema, os fatos não foram noti-
ciados, já que em outras vezes totais diários semelhantes e até mes-
mo inferiores trouxeram registros de ocorrências de inundações.

De um modo geral, ao relatarem a ocorrência de chu-
vas fortes, as notícias referem-se aos estragos gerais cau-
sados à cidade, como inundações em áreas ribeirinhas, 
alagamentos de ruas e casas com remoção de famílias para 
abrigos, perdas de mobília das casas, quedas de árvores, de-
sabamentos de casas, problemas de tráfego de automóveis, 
perdas de automóveis, danos em estruturas de edifícios, 
problemas de falta de luz, água e telefone, e, já na década 
de 1990, algumas considerações relacionadas a questões de 
saúde pública, tais como registros de casos de leptospirose. 
Foram noticiadas, ainda, mortes em função das inundações, 
por afogamento e pela leptospirose. 

Outro aspecto a ser considerado é uma percepção 
cada vez maior da problemática, bem como de um estado de 
alerta, por parte da população, da imprensa e da Defesa Civil 
durante o período de maior ocorrência de inundações (ve-
rão). Os editoriais, os relatos e as denúncias dos problemas 
que se repetem com tanta frequência ao longo dos anos têm 
sempre a mesma ênfase, e são prova das dificuldades de ação 
do poder público diante de tal problema, apesar das melho-
rias realizadas em muitas áreas sujeitas aos maiores impac-
tos. Exemplo disso foi o Projeto Cajuru, realizado em grande 
parte do bairro, e que a partir de 2000, após sua conclusão, 
trouxe muitas melhorias à população atingida pelas cheias. 
As inundações não se repetiram a partir daquele ano ou, 
quando aconteceram, causaram apenas impactos pontuais.
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Guardadas, pois, as devidas limitações, os resultados ob-
tidos a partir das informações coletadas nos jornais foram bas-
tante esclarecedores para a evidência dos fatos e ofereceram o 
suporte necessário à análise pretendida.

Os registros dos jornais indicaram, durante o período 
(1980-2002), 20 anos (87% do período analisado) com ocorrên-
cia de impactos associados a dias de chuvas mais intensas, nos 
vários bairros da cidade e no centro. Confrontando-se esses re-
sultados com os da análise das precipitações diárias, chegou-se à 
identificação de 45 episódios (considerados os eventos nas três 
estações conjugadas) com totais pluviométricos de 60 mm e su-
periores em 24 horas (Tabela 18), e mais 40 episódios relacio-
nados à somatória de 3 dias consecutivos com 60 mm ou mais 
(Tabela 19), causadores de impactos. Portanto, um total de 85 
eventos e uma média anual de 3,7 registros/ano. 

Tabela 18 – Curitiba-PR: frequência dos eventos geradores de im-
pactos registrados no jornal (60 mm/24 h)

Classes 60-80 80-100 >100 Total
Jan 5 3 1 9
Fev 3 1 3 7
Mar 0 0 0 0
Abr 2 0 0 2

Maio 2 2 1 5
Jun 3 1 0 4
Jul 5 1 0 6

Ago 0 1 0 1
Set 3 1 1 5
Out 1 0 0 1
Nov 2 1 0 3
Dez 0 2 0 2

Total 26 13 6 45

Fonte: Jornal Gazeta do Povo.

Desses eventos, 35,2% ocorreram no verão, períodos de 
maior incidência dos mesmos, em sintonia, portanto, com os 
meses de maior precipitação. Nos anos mais chuvosos, o número 
de eventos causadores de impactos também se apresenta maior. 
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Tabela 19 – Curitiba-PR: frequência dos eventos geradores de impac-
tos registrados no jornal (somatória de três dias consecutivos) (mm)

Classes 60-80 80-100 >100 Total
Jan 2 2 0 4
Fev 2 0 0 2
Mar 1 3 1 5
Abr 2 0 0 2

Maio 1 0 2 3
Jun 0 1 0 1
Jul 2 1 1 4

Ago 3 0 0 3
Set 2 2 1 5
Out 1 2 0 3
Nov 3 0 0 3
Dez 4 1 1 6

Total 23 9 8 40

Fonte: Jornal Gazeta do Povo.

Considerando os dados conjugados das três estações 
meteorológicas analisadas, o número de eventos pluviomé-
tricos registrados foi de 68 (60 mm/24h e superiores) e 77 
(somatória de três dias consecutivos 60 mm ou superiores), 
totalizando 145 eventos. A ocorrência de impactos relaciona-
dos às chuvas registrados nos jornais apareceu em 85 eventos, 
portanto em 58,6% deles.

Observando a Tabela 20, percebe-se, de modo geral, 
que quanto maiores os totais dos eventos pluviométricos, 
maior o número de notícias sobre seus impactos divulgadas 
pelo jornal. Com relação aos eventos registrados em 24 horas, 
essa constatação é clara. Entre os eventos de menor magnitu-
de (60-80 mm), apenas 54,2% contêm registros de impactos. 
À medida que aumenta a magnitude do evento, aumenta tam-
bém o número de registros. O jornal divulgou informações 
sobre impactos em 92,8% dos eventos com totais pluviomé-
tricos entre 80 e 100 mm em 24 horas, e 100% nos superiores 
a 100 mm em 24 horas. Isso deve-se ao fato de estes últimos 
causarem muitos danos para a cidade e para a população, tor-
nando mais importante o destaque nas manchetes dos jornais. 
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Com relação aos eventos registrados pela somatória de 
três dias consecutivos (Tabela 20), o resultado apresentou-se 
semelhante. A porcentagem de registros de impactos no jornal 
ocorreu com maior incidência na classe de eventos pluviomé-
tricos superiores a 100 mm, com um valor de 77,7%.

Tabela 20 – Curitiba-PR: eventos pluviométricos e registros de 
impactos no jornal (1980-2002)

Classes (mm) 60-80 80-100 >100 Total

No de eventos 
pluviométricos 

em 24 horas
48 14 6 68

No de registros 
de impactos no 

jornal
26 13 6 45

Percentagem 
de registros no 

jornal
54,2 92,8 100 66,2

No de eventos plu-
viométricos pela 
somatória de três 
dias consecutivos

48 20 9 77

No de registros 
de impactos no 

jornal
23 10 7 40

Percentagem 
de registros no 

jornal
47,9 50 77,7 51,9

Fonte: Estações meteorológicas e jornal Gazeta do povo.

Com relação à distribuição dos eventos ao longo do 
tempo, vê-se que durante a década de 1980 eles eram mais re-
duzidos (Tabela 21), apresentando maior incidência na década 
de 1990. Além do aumento do número de episódios na década 
de 1990, o número de registros e impactos também foi bem 
superior, o que pode indicar aumento do problema, atingin-
do um maior número de locais e pessoas, tendo em vista o 
crescimento urbano acelerado e desordenado, com a conse-
quente ocupação, em grande escala, das áreas de risco. Pode-se 
considerar, ainda, um pequeno incremento da pluviosidade, 
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acompanhado de um aumento de chuvas intensas com níveis 
de intensidade máxima em 24 horas iguais e superiores a 60 
mm, e também superiores a 100 mm, conforme evidenciado 
nesta pesquisa. A partir do ano 2000, observa-se que os valores 
se mantêm elevados. 

Tabela 21 – Curitiba-PR: eventos pluviométricos e registros dos 
impactos no jornal nas diferentes décadas

Índices Pluvio-
métricos iguais 
e superiores a         

60 mm/24h

Somatória de três 
dias consecutivos 
iguais e superiores 

a 60 mm

Total

Década 
de 1980

Número de eventos 14 6 68

Número de registros 
em jornais (impactos) 13 6 45

Década 
de 1990

Número de eventos 92,8 100 66,2

Número de registros 
em jornais (impactos) 20 9 77

Anos 
2000-
2002

Número de eventos 10 7 40

Número de registros 
em jornais (impactos) 50 77,7 51,9

Fonte: Estações meteorológicas e jornal Gazeta do povo.

De acordo com os dados, o bairro do Uberaba desta-
cou-se em número de inundações, seguido pelo Cajuru. É 
importante destacar que inúmeras vilas do Cajuru são citadas 
no jornal sem menção ao bairro ao qual pertencem. É o caso 
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do Autódromo, Vila Oficinas, Centenário, Acrópole, São Do-
mingos e São Domingos Agrícola, entre outras. Nesse sentido, 
constata-se que o bairro Cajuru apresenta registros de inunda-
ções em quase 50% das matérias jornalísticas veiculadas sobre 
o problema. É importante destacar, contudo, que em muitas 
manchetes nenhum bairro específico é citado. Frases do tipo 
“inundações nas áreas de risco”, “inundações em vários bair-
ros da cidade”, “inundações em alguns bairros da cidade” são 
frequentemente utilizadas, sem a discriminação exata do local.

A seguir, serão relatados os eventos de maior inten-
sidade e magnitude registrados durante o período. Trata-
-se de eventos pluviométricos superiores a 100 mm, sendo 
registrado um número de 5 em Curitiba, de acordo com os 
dados pluviométricos do INMET e da estação Prado Ve-
lho: 2 na década de 1980 e 3 na década de 1990. Entretan-
to, 2 eventos pluviométricos superiores a 100 mm foram 
registrados na estação Colombo, alto curso do Rio Atuba, 
ambos na década de 1990, e que também serão aqui rela-
tados, tendo em vista o fato de terem causado inundação 
na área específica de estudo. 

4.5 Episódios Pluviais Críticos e Suas Repercussões

A seleção dos episódios mais significativos na produ-
ção de impactos negativos na cidade e, principalmente, no 
bairro Cajuru, foi feita em função da ocorrência dos maiores 
totais diários de precipitação (superiores a 100 mm/24h), e 
do próprio grau de repercussão dos mesmos, tanto do ponto 
de vista social quanto areal. O ano de 1983 apresentou um 
episódio cujo índice pluviométrico não ultrapassou 100 mm, 
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porém ficou muito próximo (97,9 mm). Tendo em vista a ex-
tensão dos impactos causados pelo referido evento, este tam-
bém será aqui analisado.

Assim, o período análisado (1980-2002) permitiu a 
constatação de 7 eventos, considerados a partir do enfoque 
dado pelo jornal Gazeta do Povo. 

4.5.1 O episódio de 05/02/82

O ano de 1982 pode ser considerado um ano de totais 
pluviométricos acima da média. Considerando os registros 
da estação meteorológica do INMET, choveu um total anu-
al de 1.609,3 mm. No mês de fevereiro choveu 279,1 mm, 
sendo que a normal climatológica para referido mês é de 
161,2 mm. O Gráfico 6 mostra a distribuição da chuva du-
rante o mês de fevereiro de 1982 e evidencia o episódio 
com chuvas de 100,6 mm em 24 horas.

Apesar de o total pluviométrico ter sido elevado no 
dia 5 de fevereiro, os impactos não foram tão significativos. 
Os bombeiros atenderam a 20 chamados, todos sem gravi-
dade. Ocorreram congestionamentos nas ruas do centro e 
aumentou o número de colisões de automóveis.

Os bairros mais atingidos pelas chuvas foram Uberaba, 
Boqueirão, Vila Sofia, Santa Quitéria, Vila Oficinas, Santa Fe-
licidade, Santa Cândida, Vila Hauer e Jardim Virgínia. Neste 
último, ocorreram inundações em consequência do tamanho 
das tubulações do sistema de esgoto. No Uberaba, casas foram 
atingidas pela água e pela lama, e várias ruas foram inundadas. 
Não houve registro de desabrigados.
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Gráfico 6 – Curitiba-PR: precipitação do mês de fevereiro de 1982, 
evidenciando o episódio do dia 5

Fonte: INMET (s.d.).

O rio Belém transbordou em alguns trechos, mas não 
provocou maiores danos. A avenida das Torres teve alguns de 
seus trechos alagados, principalmente na região do Uberaba, o 
que gerou dificuldades no trânsito. Além de atender às pessoas, 
os bombeiros trabalharam na retirada de árvores caídas sobre 
telhados de casas, em alguns locais da cidade.

Não houve registro de inundação na área de estu-
do, porém deve-se considerar o ano de ocorrência (1982). 
Nesse período, a área entre a linha férrea e o rio Atuba ain-
da era pouco ocupada. Contudo, a Vila Oficinas, onde foi 
registrada a ocorrência de inundação, faz parte do bairro 
Cajuru, o que sugere possibilidade de inundação na área 
específica desta pesquisa.

)
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Chama atenção no evento, apesar de as chuvas terem 
ultrapassado 100 mm em 24 horas, as poucas informações 
noticiadas no jornal. Os impactos também não foram tão sig-
nificativos, situação muito diferente de eventos semelhantes 
ocorridos durante a década de 1990, o que sugere um núme-
ro bem inferior de pessoas atingidas, principalmente pelo fato 
das áreas de risco ainda serem pouco ocupadas.

De acordo com as informações meteorológicas, a passa-
gem de uma frente fria foi o sistema atmosférico causador dos 
elevados totais pluviométicos na região.

4.5.2 O episódio de 11/12/83

O ano de 1983 foi considerado chuvoso (C), com eleva-
dos totais pluviométricos. Considerando-se a estação meteo-
rológica do INMET, localizada no Centro Politécnico (UFPR), 
choveu 1.878 mm no referido ano, um valor muito superior à 
média histórica. No mês de dezembro, choveu 199 mm, um 
valor superior à média mensal de 30 anos (1971-2000), que é 
de 150,3 mm. No ano de 1983, a ocorrência do El Niño, fenô-
meno oceânico-atmosférico que se desenvolve na bacia do Pa-
cífico e repercute na região com maior quantidade de chuvas, 
pode ter sido responsável pelos valores elevados de precipita-
ção em toda a região.

 O Gráfico 7 mostra a distribuição da chuva durante o 
mês de dezembro de 1983, no qual evidencia-se o evento ex-
tremo de 97,9 mm, representando, aproximadamente, 50% do 
total da chuva do referido mês. 

Os maiores impactos causados por esse evento ocor-
reram no centro de Curitiba, no bairro Cajuru e no bairro 
Guabirotuba. A chuva foi acompanhada de granizo e ventos 
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fortes, que arrancaram árvores inteiras e danificaram vários 
fios de alta tensão, o que prejudicou, temporariamente, o for-
necimento de energia elétrica em alguns locais. Muitos car-
ros foram submersos e levados pelas águas. Houve grande 
tumulto no trânsito, pois além das ruas serem inundadas, os 
sinaleiros deixaram de funcionar.

Gráfico 7 – Curitiba-PR: precipitação do mês de dezembro de 1983, 
evidenciando o episódio do dia 11

Fonte: INMET (s.d.).

A chuva atingiu apenas a cidade de Curitiba. Na re-
gião metropolitana, a chuva foi fraca e não causou maio-
res danos. Foi um evento rápido e teve início à tarde (14 
horas), horário de temperaturas mais elevadas. Desde o 
início da chuva, os telefones de emergência do Corpo de 
Bombeiros não pararam de tocar, de acordo com as notí-
cias veiculadas no jornal. 

Na avenida Afonso Camargo, um barranco desabou 
e tomou parte da pista, prejudicando o trânsito. Painéis 
foram arrancados pelo vento e lançados no meio das ruas.
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No bairro Cajuru, mais especificamente na Vila 
Oficinas, algumas casas inundaram, mas a situação mais 
grave ocorreu no bairro Guabirotuba, onde muitas ruas 
foram totalmente tomadas pelas águas e inúmeras casas 
inundadas. Com o término da chuva, os proprietários tra-
taram de secar os móveis e retirar a lama dos cômodos das 
casas. Na avenida Salgado Filho, na altura da ponte sobre 
o rio Belém, formou-se uma gigantesca poça d´água, que 
impediu a passagem de automóveis.

Uma pessoa da favela do Capanema caiu no rio Be-
lém, mas foi salva a tempo. 

Infiltrações ocorreram em alguns prédios, como o 
do Cine Groff, na rua das Flores.

Na rua Ubaldino do Amaral, um pinheiro tombou 
sobre fios de alta tensão, prejudicando o fornecimento da 
energia para aqueles locais.

Com relação à área específica deste estudo, vale con-
siderar que ocorreram inundações nas proximidades (Vila 
Oficinas), o que sugere inundações na mesma, porém sem 
maiores prejuízos, já que nesse ano a ocupação das planí-
cies aluviais do rio Atuba era ainda inexpressiva nas áreas 
localizadas no bairro Cajuru.

4.5.3 O episódio de 14/05/93

O ano de 1993 foi considerado um ano chuvoso (C). 
Considerando-se a estação meteorológica localizada no 
município de Colombo, alto curso do rio Atuba, onde 
se encontra registrado o evento superior a 100 mm/24h, 
choveu um total anual de 1.828,4 mm, e no mês de maio 
(representativo do período do outono) choveu 209 mm, 
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sendo que a média para o referido mês em 30 anos (1971-
2000) é de 102,5 mm. Em maio, choveu 9 dias, sendo que 
em apenas um evento o total diário foi de 138,00 mm, 
correspondendo a 66% da chuva ocorrida em todo o 
mês. Os demais dias com chuva apresentaram totais in-
significantes. O Gráfico 8 mostra a distribuição da chuva 
durante o mês de maio de 1993, no qual evidencia-se o 
evento extremo ocorrido. Observa-se que ele aconteceu 
depois de uma semana de estiagem e esta se sucedeu após 
o episódio. A entrada de uma frente fria ocasionou os 
elevados totais pluviométricos.

Os impactos causados por este evento foram muito im-
portantes no município de Pinhais, onde foi decretado estado 
de calamidade pública. As populações localizadas às margens 
dos rios Atuba, Palmital e Iraí foram as mais atingidas. A área 
específica deste estudo, localizada às margens do Atuba, tam-
bém sofreu com as inundações. Muitas famílias tiveram de ser 
retiradas de suas casas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defe-
sa Civil. As Fotos 1, 2 e 3 registram o trabalho de resgate das 
pessoas e de utensílios domésticos, além de uma visão geral 
da inundação no bairro.

Em Pinhais, os bairros mais atingidos foram o Makro 
Palmital, Vargem Grande, Jardim Perneta, Vila Tarumã e Con-
junto Cláudia. Durante todo o dia o Corpo de Bombeiros tra-
balhou para retirar das casas a população.

Duas mil famílias ficaram desabrigadas (aproxima-
damente 10 mil pessoas) e foram transferidas para colégios 
e postos de saúde nas proximidades das áreas atingidas. 
No dia seguinte, quando as águas baixaram, as pessoas co-
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meçaram a retornar para suas casas e, a exemplo de outras 
ocasiões, procederam à limpeza da lama e ao recolhimento 
de objetos deixados pelas águas nos quintais e dentro de 
suas moradias. 

Conforme colocações do prefeito de Pinhais em exer-
cício, “as enchentes que atingem a região são provocadas 
pelo assoreamento dos rios Atuba, Palmital e Iraí provoca-
do por desmatamento e entulho” (Gazeta do Povo, 15 maio 
93, p. 28). A prefeitura de Curitiba distribuiu agasalhos 
e acionou a “Linha Sopão” para o fornecimento de refei-
ção quente. Estas providências constituem-se em medidas 
emergenciais e assitencialistas. A Fundação de Ação Social 
(FAS) mobilizou sua estrutura para atender aos morado-
res de diversos bairros (Tarumã, Vila Conquista, Uberaba, 
Abranches e Vila Sofia) que tiveram suas casas alagadas.

Gráfico 8 – Curitiba-PR: precipitação do mês de maio de 1993, 
evidenciando o episódio do dia 14

Fonte: EMBRAPA (s.d.).
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Foto 1 – Enchente de 1993, bairro Cajuru/Curitiba-PR
Fonte: Arquivo da Defesa Civil.

Foto 2 – Vista da área e das moradias na inundação, bairro Cajuru/
Curitiba-PR (1993)

Fonte: Arquivo da Defesa Civil.
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Foto 3 – Retirada de pessoas pela Defesa Civil no bairro Cajuru/
Curitiba-PR (1993)

Fonte: Arquivo da Defesa Civil.

4.5.4 O episódio de 21/09/93 

No ano de 1993, a precipitação total foi bastante elevada. 
Considerando-se a estação meteorológica localizada no muni-
cípio de Colombo, localizada no alto curso do rio Atuba, con-
forme já mencionado para o episódio anterior, choveu o total 
de 1.828,4 mm e no mês de setembro choveu 423,5 mm, sendo 
que a média para referido mês em 30 anos (1971-2000) é de 
138,4 mm. O Gráfico 9 mostra a distribuição da chuva durante 
o mês de setembro de 1993, no qual evidencia-se o evento ex-
tremo ocorrido, que foi de 103,3 mm em 24 horas no dia 21. 
Observa-se que após o evento considerado ocorreram outros 
menores (somando 121,1 mm de chuvas nos três dias conse-
cutivos), o que contribuiu para a ocorrência de inundações em 
toda a cidade e outros municípios de sua região metropolitana, 
além de outros problemas relacionados às fortes chuvas.
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Gráfico 9 – Curitiba-PR: precipitação do mês de setembro de 1993, 
evidenciando o episódio do dia 21

Fonte: EMBRAPA (s.d.).

Cerca de 5 mil pessoas foram atingidas pelas fortes 
chuvas ocorridas, sendo que 3 mil ficaram desabrigadas. Os 
bairros mais atingidos foram Cidade Industrial, vilas Jacira, 
Beija-Flor, Nossa Senhora Aparecida e Terminal de Cargas. 
Outros bairros também sofreram com as inundações: Pi-
nheirinho (Vila Verde e Sete de Setembro), Santa Cândida, 
Bairro Alto, Vila Guaira e Vila Acrópole, este último dentro 
da área objeto deste estudo.

A população atingida pela inundação foi abrigada em 
escolas dos bairros e centros comunitários. Alguns municípios 
da RMC também foram atingidos. Foram registrados a ocor-
rência de uma morte em Colombo, no bairro jardim Campo 
Alto, e o desaparecimento de duas crianças em Pinhais.

A prefeitura de Curitiba mobilizou toda a estrutura da 
Defesa Civil para remover as pessoas dos locais inundados. 
Mobilizou ainda as Secretarias Municipais de Educação e de 
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Obras, a Fundação de Ação Social (FAS) e a Guarda Munici-
pal. Nas escolas e centros sociais foram improvisados abrigos e 
garantida a alimentação para as famílias desabrigadas (sopão).

A FAS também se mobilizou para solicitar doações de 
roupas e agasalhos junto à população.

Transtornos no trânsito também ocorreram e o Depar-
tamento de Trânsito registrou um aumento no número de aci-
dentes em toda a cidade de Curitiba.

Os meteorologistas informaram que a chegada de uma 
frente fria combinada com a ocorrência de nuvens típicas de 
verão vinculadas aos sistemas tropicais e que estavam sobre a 
cidade, foi a causadora das fortes chuvas que caíram em Curi-
tiba. O fenômeno teve início com uma forte chuva de granizo, 
seguida de relâmpagos e trovoadas.

4.5.5 O episódio de janeiro de 1995

O ano de 1995 registrou um total anual de 1.574,4 mm. 
No mês de janeiro choveu 423,5 mm. Essas informações refe-
rem-se aos dados da estação meteorológica do Prado Velho, já 
que a do INMET apresenta problemas de registros para o ano 
de 1995.Em janeiro, ocorreram três eventos superiores a 60 mm: 
dia 7, com 68,6 mm, o que contribuiu para agravar ainda mais 
os problemas, já que no dia 8 choveu 121,0 mm. Os três dias que 
se sucederam também registraram valores importantes, soman-
do 107,7 mm de precipitação. O gráfico 10 registra a precipita-
ção diária do mês de janeiro de 1995, evidenciando o episódio 
do dia 8, além dos demais eventos superiores a 60 mm.

Os jornais noticiaram o evento e suas consequências du-
rante uma semana. Nos dias 8, 9, 10,11,12 e 13, foram relatadas 
informações sobre as inundações e outros problemas decor-
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rentes das chuvas fortes. Do dia 7 ao dia 13, choveu 361,8 mm, 
de acordo com os dados do INMET. A entrada de duas frentes 
frias (a primeira no dia 7 e a segunda no dia 10) causaram 
as elevadas precipitações. Ambas permaneceram estacionadas 
sobre a região: a primeira durante 2 dias e a segunda durante 
3 dias. Tais frentes estiveram associadas a outros sistemas at-
mosféricos causadores de chuva.

Os Mapas 8 e 9 mostram as condições atmosféricas 
para os dias 7 e 8, onde se percebe a influência da frente 
fria em ambos os dias, associada à Zona de Convergência do 
Atlântico Sul e a um Vórtice Ciclônico de Ar Superior com 
as bordas convectivas localizadas no nordeste brasileiro. Foi 
a conjugação desses sistemas a causa da precipitação que 
atingiu 121,0 mm/24h no dia 8.

Gráfico 10 – Curitiba-PR: precipitação do mês de janeiro de 1995, 
evidenciando o episódio do dia 8

Fonte INMET (s.d.).
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Mapa 8 – Imagem meteorológica do dia 07/01/95

Fonte: INPE (s.d.).
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Mapa 9 – Imagem meteorológica do dia 08/01/95
Fonte: INPE (s.d.).

O Mapa 10 representa as condições do tempo para o dia 
9 de janeiro, quando as duas frentes frias associadas aos de-
mais sistemas atmosféricos encontram-se visualizadas na ima-
gem meteorológica. A primeira frente fria, deixando o estado 
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do Paraná associada à ZCAS, e a segunda, localizada sobre o 
Rio Grande do Sul. No dia 11 de janeiro, esta segunda frente 
fria atingiu o Paraná, causando em Curitiba chuvas de mais de 
80 mm/24h, permanecendo estacionada por dois dias e agra-
vando os problemas em diversas áreas.

Ocorreram inundações em vários municípios, sendo os 
mais atingidos Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais. Em Curi-
tiba, as inundações desabrigaram 2 mil pessoas; em São José dos 
Pinhais, aproximadamente 10 mil; e em Pinhais, 3.500 pessoas. 
Três pessoas morreram em decorrência dessas inundações.

Mapa 10 – Imagem meteorológica do dia 09/01/95
Fonte: INPE (s.d.).
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Os bairros mais atingidos foram Vila Verde, Vila Sofia, 
Uberaba, Boqueirão, Weisópolis (Pinhais), Maria Antonieta 
(Pinhais), Vila Oficinas, Bairro Alto, Bacacheri, BR-277, São 
Judas Tadeu, Jardim Acrópole, Vila Tarumã (Pinhais) e Jardim 
Ipê (São José dos Pinhais). O Jardim Acrópole faz parte da área 
específica deste estudo; Weisópolis, Vila Oficinas e Uberaba, 
entre outros, localizam-se nas proximidades.

Em todas as áreas onde famílias ficaram desabrigadas, 
muitas delas perderam tudo o que tinham dentro de casa. 
Muitas reclamações aos gestores públicos foram feitas, confor-
me menciona a notícia do jornal do dia 9 de janeiro, página 8: 
“o que não faltavam eram queixas para com a classe política, 
pela falta de apoio devido”.

Algumas pessoas insistiram em permanecer em suas re-
sidências para proteger móveis e utensílios, pois nestas ocasi-
ões os roubos tornam-se mais frequentes. Uma morte ocorreu 
porque um morador quis proteger seus pertences e permane-
ceu no interior da casa.

Os desabrigados foram alojados em escolas, igrejas e 
postos de saúde, localizados próximos às áreas atingidas, além 
de casas de parentes. Houve problemas no fornecimento de 
alimentos e de agasalhos. Muitos voluntários atuaram junto à 
Defesa Civil na ajuda aos desabrigados. 

O tráfego chegou a ser interrompido em algumas 
avenidas, a exemplo da Avenida das Torres. Houve con-
gestionamentos em vários pontos da cidade de Curitiba. A 
Avenida das Torres apresentou sérios problemas de alaga-
mentos em vários trechos e isso foi constatado em vários 
dos eventos aqui analisados.
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O tratamento da água do rio Iraí foi inviabilizado por 
causa do alto índice de turbidez, o que acarretou proble-
mas de abastecimento em algumas áreas. A elevada turbi-
dez ocorreu devido aos frequentes desmatamentos realiza-
dos em toda a bacia hidrográfica para a utilização agrícola, 
muitas vezes mal conduzida, além do intenso uso urbano. 
Assim, a superfície desprotegida gerou uma quantidade 
maior de material pela remoção dos horizontes superficiais 
do solo por ocasião do evento pluviométrico, e maior en-
trada de sedimentos nos rios da referida bacia. Além dos 
sedimentos, inúmeros outros materiais, como o lixo, con-
tribuíram para a turbidez da água, agravando os problemas 
junto à SANEPAR. 

O Governo do Estado decretou Estado de Emergência 
na Região Metropolitana de Curitiba, e a Prefeitura decretou 
Estado de Calamidade Pública. Esta última anunciou na oca-
sião que as famílias localizadas em áreas de risco seriam remo-
vidas (em torno de 3.000 habitações) e apresentou a ideia de 
transformar a região em um parque. 

Essa é a vocação, pois o rio Iguaçu sempre age assim 
na época de cheias. O próprio nome quer dizer água 
grande, água que alarga. A extensão é de 30 km numa 
faixa de 500 metros das margens, que são inundadas 
com as chuvas fortes. Faremos áreas de lazer e não de 
inundação. (prefeito Rafael Grecca, jornal Gazeta do 
Povo de 13 jan. 95).

Os prejuízos para o Estado foram estimados em torno de 
R$ 20 milhões e atingiram principalmente as áreas de infraes-
trutura básica, como abastecimento de água, saneamento, estra-
das e eletricidade, havendo também prejuízos na agricultura.
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O Governo do Estado reivindicou ao Governo Federal 
verbas necessárias para a realização de obras contra as inun-
dações e de recuperação de rodovias, pontes e demais equipa-
mentos danificados pelas chuvas.

4.5.6 O episódio de 12/02/97

O mês de fevereiro de 1997 registrou um total de 
232,9 mm de precipitação, sendo que a média observada 
para referido mês em um período de 30 anos é de 161,2 mm 
(1971-2000). Antecedendo o dia do episódio, no qual foram 
registrados 102,5 mm, ocorreram precipitações de 30,4 mm, 
o que contribuiu para o aumento da cheia. Em apenas dois 
dias choveu mais da metade do total mensal, ou seja, 57%. 
O Gráfico 11 registra a precipitação diária do mês de feve-
reiro de 1997, evidenciando o episódio do dia 12.

Gráfico 11 – Curitiba-PR: precipitação do mês de fevereiro de 1997, 
evidenciando o episódio do dia 12

Fonte: INMET (s.d.).
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Os principais impactos causados por este evento refe-
rem-se às 230 famílias que tiveram suas casas tomadas pelas 
águas. Não houve necessidade de todas elas abandonarem suas 
casas. Segundo a Defesa Civil, ficaram desabrigadas 88 pesso-
as, que foram alojadas em colégios e igrejas da região. 

As inundações atingiram casas nos bairros do Boquei-
rão, Cajuru (área específica de estudo), Portão, Bairro Alto, 
Vila Oficinas e Cidade Industrial, causando danos materiais 
no interior das moradias, além de perdas de móveis, roupas, 
material de construção e eletrodomésticos. No município de 
Colombo também ocorreram inundações.

A FAS (Fundação de Assistência Social) distribuiu ces-
tas básicas, e a prefeitura cadastrou os desabrigados para a 
posterior doação de móveis, colchões e cobertores, perdidos 
por ocasião da invasão das águas.

As perdas provocadas pelas enchentes deixaram os mo-
radores revoltados. Houve manifestações e protestos. No bair-
ro Alto Barigui, atingidos pelas chuvas fecharam a rua Algacyr 
Munhoz Maeder por 30 minutos. Outro grupo, vinculado à 
área de estudo, fechou o km 83 da BR-277, perto do Centro 
Politécnico da UFPR. Foram as primeiras manifestações orga-
nizadas registradas pelos jornais da cidade.

Houve, ainda, destelhamento de uma creche e de um 
colégio. Em duas horas de chuva foi registrado um total plu-
viométrico de 35 mm. Desde o início do ano (menos de dois 
meses), foram registrados na Região Metropolitana 14 casos 
de leptospirose, com 1 ocorrência fatal.

Uma frente fria típica, mas associada à ZCAS, foi a res-
ponsável pelas chuvas, de acordo com os dados fornecidos pe-
los meteorologistas do SIMEPAR.
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A imagem de satélite do Mapa 11 registra as condi-
ções atmosféricas para o dia 12/02/97 e evidencia a alta 
nebulosidade localizada sobre o estado do Paraná e sobre 
Curitiba, derivada do encontro de massas de ar com tem-
peraturas térmicas diferentes e a respectiva frente polar 
causadora da precipitação.

Mapa 11 – Imagem meteorológica do dia 12/02/97

Fonte: INPE (1997).
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4.5.7 O episódio de 22/02/99

O ano de 1999 registrou um total anual de 1.683,3 mm 
de chuvas e o mês de fevereiro 445,2 mm, sendo que a média 
observada para o referido mês é de 161,2 mm para um perío-
do de 30 anos (1971-2000). Até o dia 21 de fevereiro, choveu 
159,7 mm, valor próximo do total registrado no dia 22, que foi 
de 146,2 mm, sendo que, destes, 143 mm caíram em apenas 
três horas, conforme dados registrados pelo SIMEPAR. Os três 
dias que se sucederam também registraram valores importan-
tes, somando 93,9 mm de precipitação. 

As condições atmosféricas estão registradas na 
imagem de satélite do Mapa 12 para o dia 12/02/97, evi-
denciando a alta nebulosidade localizada sobre a cidade 
de Curitiba, onde se nota a presença de uma frente fria, 
além de nuvens vinculadas ao sistema atmosférico rela-
cionado à Massa Equatorial Continental que nos meses 
de verão atinge o estado.
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Mapa 12 – Imagem meteorológica do dia 22/02/99

Fonte: INPE (s.d.).

O Gráfico 12 registra a precipitação diária do mês de fe-
vereiro de 1999, evidenciando o episódio do dia 22.

Vários impactos foram observados na cidade. Inúme-
ros bairros ficaram alagados, sendo que os mais prejudica-
dos foram: Mercês, Santa Felicidade, Bom Retiro, Rebouças, 
Campina do Siqueira e Boqueirão. Neste último, as pessoas 
que tiveram as casas atingidas foram transferidas para a escola 
municipal Germano Paciornick. Nas Mercês, dois barracões 
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desabaram. Próximo à Universidade Livre do Meio Ambiente, 
ocorreu uma queda de barreira, que atingiu alguns carros. No 
Rebouças, na avenida Getúlio Vargas, a garagem de um prédio 
ficou debaixo d’água e uma casa vizinha foi arrastada pela cor-
renteza das águas, chocando-se com o prédio.

O trânsito da cidade ficou bastante congestionado e em al-
guns pontos as ruas ficaram intransitáveis, como foi o caso de várias 
ruas no Prado Velho, próximas ao rio Belém. A rua XV de Novem-
bro se transformou em um rio por alguns momentos.

Os rios Barigui e Belém transbordaram, inundando as casas 
próximas. Na Vila Verde, na Cidade Industrial de Curitiba, onde 
passa o rio Barigui, a água atingiu aproximadamente 1 metro no in-
terior de inúmeras casas. A Vila Pinto, próxima ao rio Belém, tam-
bém ficou totalmente alagada. Algumas pessoas ficaram ilhadas nas 
proximidades do rio Belém, na Vila Hauer, e foram retiradas pelo 
Corpo de Bombeiros. Nesse dia, a Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR) também foi atingida pelas águas.

Gráfico 12 – Curitiba-PR: precipitação do mês de fevereiro de 1999, 
evidenciando o episódio do dia 22

 Fonte: INMET. (s.d.).
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Na área específica deste estudo, localizada junto ao rio 
Atuba, os trabalhos de drenagem estavam ainda sendo execu-
tados pela prefeitura. As obras relativas ao Projeto Cajuru não 
estavam concluídas e a água inundou grande parte da área, 
causando novos danos à comunidade local. 

Esse foi o último evento com totais pluviométricos su-
periores a 100 mm registrado para o período analisado. Até 
fevereiro de 2006, não ocorreram eventos de maior magnitude 
causadores de sérios transtornos para o curitibano e para os 
moradores do Cajuru. 

A partir do que foi levantado, percebe-se que os pro-
blemas mais frequentes são as inundações, principalmente nas 
áreas de risco, onde a população, apresentando maior vulne-
rabilidade socioambiental, sofre seus impactos a cada evento 
pluviométrico mais intenso. Isso mostra que, apesar dos in-
vestimentos realizados pelo poder público em muitas áreas, o 
problema está longe de ser definitivamente solucionado. 

Um dos impactos graves causado pelas inundações são 
as doenças, das quais uma merece destaque: a leptospirose. 

Conforme se observa na Tabela 22 e no Gráfico 13, a 
distribuição dos números de casos de leptospirose no bair-
ro Cajuru guarda forte relação com o período de maiores 
precipitações (verão). Os índices mais elevados, bem como 
de eventos pluviométricos de 60 mm/24h e superiores, 
ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro. A maior inci-
dência da doença ocorre no mês de março. Há que se con-
siderar o período de incubação da doença, que varia de 1 
a 20 dias, sendo em média de 7 a 14 (PAULA, 2003), o que 
justifica os maiores índices registrados respectivamente 
em março e fevereiro. 
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Além das chuvas habituais, é importante destacar que 
ocorreram dois eventos pluviométricos superiores a 100 mm/24h 
no mês de fevereiro durante o período de 1996-2002: um no ano 
de 1997 (dia 12/02) e outro no ano de 1999 (dia 22/02). Obser-
vando-se os dados sobre a leptospirose, nota-se que correspon-
dem exatamente aos anos de maior incidência da doença: ambos 
no mês de março dos anos correspondentes. Há que se destacar, 
portanto, que existe uma relação direta entre os eventos pluvio-
métricos extremos causadores de inundações e a leptospirose.

O que se observa ainda é a diminuição do número de 
casos da doença a partir de 2000, ano em que foram concluí-
das as obras de contenção de inundações no bairro. Problemas 
maiores relacionados às inundações nunca mais ocorreram, e 
isso, mais uma vez, evidencia a forte relação das inundações 
com a leptospirose, já que os totais pluviométricos mantive-
ram-se semelhantes, apesar de não terem ocorrido eventos su-
periores a 100 mm/24h.

Tabela 22 – Número de casos de leptospirose no bairro Cajuru/
Curitiba-PR (1996-2002)

Anos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Jan - 6 - 1 - 2 1 10

Fev 2 13 1 5 1 1 - 23
Mar 4 21 10 16 - 2 2 55
Abr 4 - 3 3 - 1 1 12

Maio - 1 1 - - - - 2
Jun - 1 1 - - - 1 3
Jul - - - - - - - 0

Ago 1 - 2 - - - - 3
Set - 1 2 - - - - 3
Out - - 3 - 5 - 1 9
Nov - - 2 - - 1 - 3
Dez 2 4 2 - - 1 - 9

Total 13 48 27 24 6 8 6 132

Ví t i m a 
Fatal

1 - 1 1 1 - - 4

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde –  Centro de Vigilância Epidemiológica.
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Fica evidenciado, portanto, que as melhorias realizadas no 
sistema de drenagem pelos gestores públicos contribuíram significa-
tivamente para a diminuição da leptospirose no bairro, o que reper-
cute na melhoria da qualidade de vida da população que lá reside.

Gráfico 13 – Curitiba-PR: precipitação e casos de leptospirose no 
bairro Cajuru (1996-2002)

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e INMET.

4.6 Breves Considerações acerca da Percepção das 
Comunidades Atingidas pelas Inundações

As populações localizadas em áreas sujeitas a riscos de 
inundações e atingidas por elas sentem-se ansiosas diante da 
possibilidade de novos eventos. Isso as faz conviverem com o 
medo. Assim, as cores podem ser um elemento importante da 
percepção dos indivíduos sobre o ambiente onde vivem.

A sensibilidade humana para as cores manifesta-se em 
idade ainda muito precoce. De acordo com Tuan (1980), elas 
desempenham papel importante nas emoções humanas e po-
dem representar os primeiros símbolos humanos.
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As cores possuem significados determinados em cada 
cultura, ou seja, cada sociedade atribui o valor e o respectivo 
significado para suas cores. Entre elas, o vermelho é o dominan-
te e o seu significado é o mais compartilhado por povos de dife-
rentes culturas, significando sangue, vida e energia (Tuan,1980).

Para Tuan (1980), todos os povos distinguem entre “pre-
to” e “branco” ou “escuridão” e “claridade”. Em qualquer lugar 
essas cores carregam poderosas revelações simbólicas. Assim, 
entre as cores, só o vermelho as iguala em importância. Tan-
to o preto quanto o branco possuem significados positivos e 
negativos, embora as associações principais do branco sejam 
positivas e as do preto negativas. 

Como é sabido por todos, na tradição ocidental o 
preto e os tons escuros representam valores negativos: mal-
dade, maldição, violação, morte, medo; tudo o que é desa-
gradável. Outras culturas associam tons pretos e escuros à 
tristeza, impurezas, presságios amedrontadores, suspeita e 
desagrado. De acordo com Tuan (1980), uma razão para a 
resposta negativa ao preto pode estar no horror infantil da 
noite e no medo da cegueira.

A cor branca, de acordo com Tuan (1980), representa 
o simbolismo da claridade, com significados positivos, como 
luz, pureza, esperança, espiritualidade, alegria, bondade, ou 
seja, tudo o que é agradável. 

Dessa maneira, branco, preto e vermelho parecem ser 
cores com significado universal. Outras cores, como o azul, 
por exemplo, sugerem leveza. Um objeto pintado de azul é 
geralmente julgado mais leve do que de fato é. O verde está 
muito relacionado a plantas e ao crescimento. Assim, pode-se 
considerar que as cores sempre se revelaram com importantes 
significados, principalmente quando relacionadas à percepção.
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As cores como elemento da percepção 

Algumas entrevistas (16 ao todo) foram realizadas nas co-
munidades atingidas por inundações. Durante a entrevista fo-
ram feitas perguntas sobre a percepção das pessoas, relacionan-
do a cor atribuída ao rio Atuba, já que este constitui elemento 
importante para produção das inundações na área. As respostas 
demonstraram afirmativamente o que se pretendia buscar se-
gundo as colocações realizadas por Tuan (1980).

Dessa forma, buscou-se conferir com a população o sim-
bolismo atribuído às cores. Esse artifício foi utilizado para captar 
as diferentes percepções nas diferentes faixas etárias e gênero.

A maior parte dos entrevistados atribuiu ao rio as co-
res preta, marrom, cinza e roxa. Essas cores foram citadas por 
11 dos 16 entrevistados com os seguintes significados: lama 
(deixada na ocasião das inundações); poluição (algo visível 
atualmente); sofrimento (colocado apenas por uma entrevis-
tada, que teve seu filho bebê preso dentro da casa em uma das 
grandes inundações. Conseguiu salvá-lo, mas isso foi, eviden-
temente, um fato marcante em sua vida).

Ah, coisa feia, ah, preta, né, porque depois que as águas 
retornam fica tudo preto. A minha casa mesmo ficava 
inundada de lama. Quantas coisas eu ficava lavando. 
(A. F. M., 78 anos, Vila São Domingos).

“Preto e marrom porque eu lembro do barro que deixava 
dentro de casa, pela terra.” (W. F., 37 anos, Vila São Domingos).

“Acho que marrom, porque poluíram ele demais.” (A. P., 
39 anos, Autódromo, São João del Rei).
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“Preta, porque o preto representa sofrimento, represen-
ta várias coisas, e pra mim esse rio trouxe muito sofrimento.” 
(N. R. S., 32 anos, São Domingos Agrícola).

Deduz-se, assim, que o rio causa repulsa para a maioria 
dos entrevistados, possuindo significado negativo. Essas cores 
foram mencionadas em todas as idades.

As cores azul, rosa e branca também foram citadas 
por cinco entrevistados, justificadas pela limpeza, despolui-
ção e esperança de melhorias com relação ao rio. A referida 
cor azul-claro e rosa foram atribuídas por entrevistados do 
sexo feminino.

“Eu daria a cor azul claro, [...] dá mais esperança para 
nós. Tenho esperança de que vai ficar melhor.” (L. F. B., 61 anos, 
Vila São Domingos). 

“Azul, porque é uma cor bonita, azul pra mim é limpo, eu 
gostaria que esse rio ficasse limpo.” (C. S. C., 50 anos, Vila São 
Domingos).

Por questões de complementação, julgou-se necessário 
perguntar também aos entrevistados, em um sentido contes-
tador à primeira questão, qual cor o rio deveria ter. As cores 
atribuídas foram as seguintes: claro, cor da natureza dos rios, 
azul, rosa e branco. 

A cor branca e as cores claras, novamente revelando a 
intenção de Tuan, representam boa imagem do rio. A cor rosa 
foi atribuída por entrevistados do sexo feminino.
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4.7 Políticas Públicas Urbanas para Minimização 
das Enchentes no Cajuru

Na capital paranaense, o processo formal de planeja-
mento da cidade iniciou-se na década de 1940 com o Plano 
Agache. Não tendo sido totalmente implementado, foi reto-
mado com o Plano Serete, a partir de 1970. Ambos constituí-
ram-se em projetos de planejamento filiados às ideias progres-
sistas da Carta de Atenas. Enquanto o Plano Agache organizou 
a setorização funcional da cidade, bem nos moldes das “[...]
necessidades humanas universais[...]” editadas pela carta em 
“[...] quatro grandes funções: habitar, trabalhar, locomover-
-se e cultivar o corpo e o espírito”, o Plano Serete redimen-
siou tais funções e propôs, em sua versão original, o conceito 
de cidade-jardim, proposto no planejamento progressista de 
Le Corbusier: “isolar no sol e no verde edifícios que deixam 
de ser ligados uns aos outros [...]” (CHOAY, 1979; DANNI-
-OLIVIERA, 1999b, p. 4). Os rearranjos do plano ao longo de 
seus 25 anos de implementação foram conceitualmente pau-
tados nas ideias de formas-tipo e de geometria do urbanismo 
progressista, manifestados na estruturação e nas edificações 
das Vias Estruturais (OLIVEIRA, 1995), resultando em um ar-
ranjo funcional-morfológico da cidade sob a forma de estrela/
tentáculo, conduzindo ao longo de seus eixos a maciça vertica-
lização da cidade (DANNI-OLIVEIRA, 1999b).

Os bairros que intermeiam estas estruturas caracteri-
zam-se pelo uso residencial-comercial predominante, com 
ocupação de residências unicelulares e edifícios residenciais 
de em média 6 pavimentos, tendendo este quadro a alterar-
-se devido à revisão do plano ora em andamento. Ao longo 
desses bairros, persiste espalhado um grande número de es-
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tabelecimentos industriais, em sua maioria de pequeno porte, 
enquanto as grandes plantas industriais reúnem-se em bairro 
específico (Cidade Industrial de Curitiba – CIC), já em pro-
cesso de esgotamento espacial. O processo de industrialização 
desencadeado pelo governo do Estado no final de século, no-
tadamente voltado para os projetos da indústria automotora e 
cujo lócus é a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vem 
incrementar a dinâmica populacional da região, e reforçar o 
extravasamento da malha urbana da cidade em direção aos 
seus municípios vizinhos. Neste processo, a população de me-
nor poder aquisitivo busca áreas de localização mais barata na 
periferia da cidade ou nos municípios da RMC para se instalar. 
O maior problema resulta da ocupação de áreas de risco pela 
população carente e segregada socialmente. Inúmeras áreas 
nas margens dos rios foram sendo gradativamente incorpora-
das, constituindo-se em ocupações irregulares em vários bair-
ros periféricos da capital.

Assim é que, no Bairro Cajuru, inúmeras áreas consti-
tuem-se em ocupações irregulares, conforme pode ser consta-
tado no Mapa 13, tais como parte do Acrópole, Vila São Do-
mingos, São Domingos Agrícola, Autódromo e São João Del 
Rei, entre outras. Localizando-se na planície de inundação 
do rio Atuba, tais áreas foram recentemente urbanizadas pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba, e foram executados alguns 
projetos de micro e macrodrenagem, objetivando minimizar o 
problema das inundações.

Tucci (1995) menciona que na bacia hidrográfica rural o 
escoamento é retido pela vegetação, infiltra no subsolo e o que 
resta escoa sobre a superfície de forma gradual, produzindo 
um hidrograma com variação lenta de vazão e com picos de 
enchentes moderados. As inundações naturais extravasam sua 
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calha menor, em média, a cada dois anos, ocupando o seu leito 
maior. Portanto, esses eventos devem ser encarados como um 
processo natural, que pode ser ampliado pela modificação da 
bacia hidrográfica por meio da urbanização. Segundo o refe-
rido autor, os impactos sobre a população são devidos princi-
palmente à ocupação inadequada do espaço. Essas condições 
ocorrem em geral devido às seguintes razões:

 

Mapa 13 – Curitiba-PR: ocupações irregulares na regional Cajuru

Fonte: ippuc (2002).
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1. (a) como no Plano Diretor Urbano de grande parte 
das cidades brasileiras não existe nenhuma restrição 
sobre o loteamento em áreas de risco de inundação, 
a sequência de anos sem inundações é razão sufi-
ciente para que empreendedores imobiliários trans-
formem em loteamentos áreas inadequadas. Mesmo 
quando essas restrições existem, raramente são res-
peitadas; (b) a ocupação de áreas próximas aos lei-
tos dos rios, que pertencem ao poder público, pela 
população de baixo poder aquisitivo; (c) a ocupação 
de áreas de médio risco que são atingidas eventual-
mente com prejuízos significativos.

Além disso, com a ocupação urbana, ocorre a imper-
meabilização do solo por meio de calçamentos, asfaltamen-
to, construções de casas e prédios, entre outros. Assim, a 
parcela de água que infiltrava passa a escoar pelos condu-
tos, aumentando o escoamento superficial. O volume que 
escoava lentamente pela superfície do solo com cobertura 
vegetal passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade 
de escoamento das seções. Assim, os efeitos principais da 
urbanização são o aumento da vazão máxima, antecipação 
do pico e aumento do volume do escoamento superficial. 
Esse aumento, segundo Tucci (1995), já chegou a seis vezes 
no rio Belém, seção Prado Velho, em Curitiba.

Estudos hidráulicos realizados pelo IPPUC/ESTEIO 
Engenharia e Aerolevantamentos S/A (1999), relaciona-
dos à execução do projeto de retificação e alargamento 
do rio Atuba, foram realizados por meio da utilização do 
Simulador Hidrodinâmico Computacional HEC-RAS. Os 
níveis de água simulados no modelo computacional são 
referentes às vazões de projeto para os tempos de recor-
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rência de 10, 25, 50 e 100 anos. As vazões, consideradas 
na simulação dos níveis de água para a seção do posto 
fluviométrico da BR 277, localizado no rio Iguaçu, junto 
à foz do rio Atuba, são de 294,6 m3/s para 10 anos de re-
corrência, 356,68 m3/s para 25 anos, 426,31 m3/s para 50 
anos e 503,78 m3/s para 100 anos de recorrência. No pro-
jeto específico de proteção contra as inundações na área, 
foram adotados os níveis de água obtidos para o tempo de 
recorrência de 50 anos. 

A incapacidade de escoamento do rio Atuba, reflexo 
do aumento da impermeabilização do solo, tem levado ao 
aumento da vazão máxima, antecipação do pico de cheia e 
ao aumento do volume escoado superficialmente (IPPUC/
ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S/A, 1999).

O acréscimo do escoamento superficial na bacia do rio 
Atuba, a incapacidade de escoamento do canal existente, so-
mados à topografia extremamente plana situada em uma faixa 
em torno de 200 a 700 m ao longo da calha do rio, favorecem 
a ocorrência das extensas áreas de inundação. Assim, com o 
objetivo de minimizar as áreas de inundação na bacia do rio 
Atuba, localizada entre a foz do rio, junto à BR 277, e a Av. 
Victor F. do Amaral, o projeto realizado pelo IPPUC/ESTEIO 
Engenharia e Aerolevantamentos S.A. (1999) propôs várias al-
ternativas quanto à adequação do sistema de macrodrenagem 
do rio Atuba, com base nos estudos hidráulicos do escoamento 
do canal para a cheia cinquentenária, ou seja, a cheia com perí-
odo de retorno de 50 anos. As alternativas foram as seguintes:

a. Alargamento da seção do rio Atuba em 20 me-
tros no trecho entre a BR 277 e a Av. Victor F. do 
Amaral. A seção transversal do rio apresentava 
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uma largura média de 20 m, o que totalizaria, 
após o alargamento da calha, uma largura da 
base inferior do canal de 40 m. Contudo, mesmo 
com o alargamento do canal, ocorreria o trans-
bordamento da água para a cheia cinquentená-
ria, sendo que o alargamento adequado do rio 
para que a cheia de 50 anos não transbordasse da 
calha tornaria economicamente inviável a execu-
ção do projeto;

b. Revestimento em concreto das seções transver-
sais, mantendo-se a largura média existente do 
canal. Contudo, essa alternativa mostrou-se, 
para o momento, economicamente inviável;

c. Para que a adequação do sistema de macrodre-
nagem do rio Atuba não exigisse soluções estru-
turais de grande impacto urbanístico, para a pro-
posta de um alargamento do canal em 20 m ao 
longo de uma extensão de 7 km no projeto seria 
fundamental a implantação de medidas de ma-
cro planejamento ambiental urbano de caráter 
sistêmico. As medidas não estruturais são exem-
plos de medidas sistêmicas e, no caso da bacia do 
rio Atuba, podem configurar-se pela implemen-
tação de reservatórios nos espaços vazios, loca-
lizados nas áreas a montante, o que contribui-
ria no amortecimento das cheias, reduzindo seu 
pico. Entretanto, tais medidas exigiriam do po-
der público o planejamento do desenvolvimento 
da drenagem urbana, por meio de um adequado 
Plano Diretor de Drenagem. Esse plano diretor 
deve definir mecanismos técnico-institucionais 
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que permitam o controle do desenvolvimento de 
drenagem urbana e a minimização do impacto 
das cheias, priorizando as medidas não estru-
turais, pois estas últimas possuem caráter pre-
ventivo e os custos de implementação são muito 
mais baixos que os das medidas estruturais. Atu-
almente, existe um Plano Diretor elaborado pela 
SUDERHSA (Plano Diretor de Drenagem para a 
Bacia do rio Iguaçu na Região metropolitana de 
Curitiba), que contempla esses pequenos reser-
vatórios para a bacia do rio Atuba.

Conforme definição do projeto, as medidas (a) e (b) 
teriam o inconveniente de transferir as cheias para a jusan-
te, o que poderia agravar os problemas nesses outros locais.

A alternativa de alargamento do canal sem revesti-
mento propunha ainda a implantação de diques ao longo 
dos trechos do rio em que ocorre o transbordamento dos 
níveis de água nas áreas onde a ocupação é mais densa, 
relacionada à vazão de 50 anos de recorrência. 

As alternativas de solução estudadas para o alarga-
mento do canal do rio Atuba sofreram restrições quanto à 
disposição do alagarmento, devido à presença de interfe-
rências que se situavam na faixa prevista para a implanta-
ção das obras de macrodrenagem. As interferências e sua 
localização em relação ao rio Atuba, bem como os órgãos 
responsáveis pelas mesmas, são apresentadas no Quadro 1.
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Quadro 1 – Interferências junto ao rio Atuba para a implantação 

das obras de macrodrenagem – Bairro Cajuru/Curitiba-PR

Trecho
Margem direita 
(município de 

Curitiba)

Órgão respon-
sável

Margem esquerda 
(município de 

Pinhais)

Órgão respon-
sável

Av. Victor do 
Amaral até Av. 

Afonso Camargo

Interceptor Atuba 
Sul/ocupação 

urbana
SANEPAR/PMC

Torres de trans-
missão de energia/
ocupação urbana

COPEL/PMP e 
COMEC

Av. Afonso 
Camargo até 
Autódromo

Interceptor Atuba 
Sul/torre de trans-
missão de rádio/
ocupação urbana

SANEPAR/ 
Proprietário da 

Rádio/PMC

Autódromo de 
Pinhais

Administração do 
Autódromo

Autódromo até 
ETE Atuba Sul

Interceptor Atuba 
Sul, interceptor 
aéreo de esgoto/
ocupação urbana

SANEPAR/PMC
Ocupação Urbana 

de Pinhais
PMP e COMEC

ETE Atuba Sul até 
BR 277

Duto da ETE Atu-
ba Sul, duas pontes 

junto a captação 
da SANEPAR

SANEPAR Nenhuma Nenhum

Fonte: IPPUC/ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S/A.

As inúmeras restrições quanto ao alargamento da ca-
lha do rio Atuba, devido às interferências existentes ao lon-
go de suas margens, levou a Prefeitura Municipal de Curi-
tiba, por meio dos técnicos do IPPUC, a realizar inúmeras 
reuniões juntamente com os técnicos dos órgãos responsá-
veis pelas interferências, como a COMEC, SMOP, SANEPAR, 
COPEL, técnicos das Secretarias de Planejamento e de Obras 
do município de Pinhais, e a empresa Esteio Engenharia e Ae-
rolevantamentos S/A, esta última responsável pela elaboração 
do projeto. As reuniões tiveram como escopo a tomada de de-
cisões quanto à disposição da seção transversal e tipo de alar-
gamento da calha do rio Atuba, com base nas alternativas de 
solução apresentadas.
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As alternativas de solução propostas quanto ao alarga-
mento da calha do rio e as obras de adequações das interfe-
rências existentes em cada alternativa foram formuladas com 
base na análise de três tipos de seções transversais de alarga-
mento, que são do tipo Trapezoidal, Combinada e Mista. Estas 
seções foram avaliadas quanto à eficiência hidráulica, custo 
de implantação e grau de interferência com as infraestruturas 
localizadas junto às margens do rio. A principal interferência 
quanto ao alargamento do rio Atuba devia-se à presença do 
interceptor de esgoto junto à margem direita do mesmo, com 
destino à estação de tratamento de esgoto Atuba-Sul, da SA-
NEPAR. Este interceptor apresenta diâmetro de 1,8 m e exten-
são de 6,12 m ao longo do canal do rio Atuba.

Dentre as várias propostas elaboradas pela Esteio En-
genharia e Aerolevantamentos S/A, os técnicos da Prefeitura 
Municipal de Curitiba selecionaram a solução conforme o 
Quadro 2, mais adequada quanto aos aspectos econômicos, 
construtivos e hidráulicos.

Quadro 2 – Proposta de alargamento realizada no rio Atuba/Bairro 
Cajuru/Curitiba-PR

Trecho/comprimento 
(L ± 6,600 m) do rio

Margem para alarga-
mento

Interferência
Seção tipo de alarga-

mento

Av. Victor F. Amaral até 
a estaca 231 + 19,51 m 

(L = 440 m)

Simétrico (Curitiba e 
Pinhais)

Ocupação urbana em 
Curitiba e Pinhais Trapezoidal

Estaca 231+19,51 m até 
a ponte do ramal (L = 

1.100 m)

Margem esquerda 
(Pinhais)

Ocupação urbana em 
Pinhais e torre de trans-

missão da COPEL
Trapezoidal

Ramal até Seção mais de 
jusante do Autódromo 

(L = 1.580 m)

Margem direita 
(Curitiba)

Interceptor Atuba Sul Combinada

Seção mais de jusante 
do Autódromo até ETE 
Atuba-Sul (L = 2.055 m)

Margem esquerda 
(Pinhais)

Ocupação Urbana de 
Pinhais Trapezoidal

ETE Atuba-Sul até BR 
277 (L = 1.425 m)

Margem direita 
(Curitiba)

Nenhuma Nenhuma

Fonte: IPPUC/ ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S/A.
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Após a realização e finalização das obras, houve uma sig-
nificativa melhora em relação à ocorrência de inundações, e as 
populações lá localizadas não foram mais submetidas a episódios 
desastrosos por ocasião de eventos de chuvas mais elevados.
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Considerações Finais

O impacto das precipitações constitui-se em um dos proble-
mas mais sérios do Sistema Climático Urbano, principalmente nas 
cidades dos países emergentes, dadas as consequências geradas por 
eventos de maior magnitude, relacionados às inundações urbanas.

As cidades brasileiras, de modo geral, sobretudo as de 
maior porte, têm apresentado, muito frequentemente, situações 
críticas relacionadas à drenagem de águas superficiais quando 
da ocorrência de episódios pluviais concentrados. Além disso, 
as áreas das planícies de inundação dos rios vêm sendo ocupa-
das irregularmente, tornando ainda mais problemática a situa-
ção das inundações para a população que lá se instala.

Este estudo faz uma análise dos eventos pluviométricos 
concentrados dentro da perspectiva de análise do subsiste-
ma hidrometeórico proposto pela metodologia de Monteiro, 
considerando os eventos pluviométricos iguais e superiores 
a 60 mm/24h, bem como a somatória de chuvas de três dias 
consecutivos que somam 60 mm ou mais e seus impactos na 
cidade de Curitiba, mais especificamente no bairro Cajuru, 
destacando-se as inundações e seus impactos

De acordo com os resultados da pesquisa, observou-se 
a ocorrência de um número maior de eventos pluviométricos 
iguais e superiores a 60 mm/24h nos meses de verão, corres-
pondendo ao período do ano de maiores totais pluviométri-
cos. Os registros de impactos nos jornais também aparecem 
com maior frequência neste mesmo período. De modo geral, 
ao relatarem a ocorrência de chuvas fortes, as notícias referem-
-se aos estragos gerais causados à cidade, como inundações em 
áreas ribeirinhas, alagamentos de ruas e casas com remoção de 
famílias para abrigos, perdas de móveis das casas, quedas de ár-
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vores, desabamento de casas, problemas de tráfego de automó-
veis, perdas de automóveis, danos em estruturas de edifícios, 
problemas de falta de luz, água e telefone, e já na década de 
1990, algumas considerações relacionadas a questões de saúde 
pública, tais como a ocorrência de casos de leptospirose.

Dentro da escala temporal, observou-se também que os 
eventos pluviométricos concnetrados tiveram um aumento no 
decorrer do século XX, apresentando maior incidência na dé-
cada de 1990. Além do aumento do número de episódios na 
década de 1990, o número de registros e impactos também foi 
bem superior, o que pode estar indicando aumento do pro-
blema, atingindo um maior número de locais e pessoas, ten-
do em vista o crescimento urbano acelerado e desordenado 
com a consequente ocupação, em grande escala, das áreas de 
risco. Pode-se considerar, ainda, um pequeno incremento da 
pluviosidade, acompanhado de um aumento de eventos plu-
viométricos com níveis de intensidade máxima, em 24 horas, 
iguais e superiores a 60 mm, e também superiores a 100 mm, 
conforme ficou evidenciado nesta pesquisa. 

Várias pesquisas desenvolvidas nesta perspectiva têm 
constatado aumento de eventos pluviométricos extremos e/
ou de inundações em função do aumento da urbanização e 
da falta de infraestrutura das cidades, entre as quais pode-se 
destacar as de Monteiro (1980), Paschoal (1981), Oliveira e 
Figueiroa (1984), Cabral e Jesus (1991), acrescentando ainda 
o problema da ocupação das áreas de risco (GONÇALVES, 
1992; BRANDÃO, 2001; SERRANO e CABRAL, 2004; FER-
NANDES e CABRAL, 2004; VICENTE, 2005).

Outra conclusão a ser considerada diz respeito à neces-
sidade de interação entre os gestores e as comunidades. Os 
próprios gestores públicos consideram que, dada a comple-
xidade dos problemas que envolvem os espaços em áreas de 
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risco de inundações e as intervenções nos mesmos, faz-se ne-
cessária a interação entre os diferentes profissionais e diferen-
tes secretarias com a comunidade, com o objetivo de, juntos, 
encontrarem a melhor solução para a população que se instala 
nesses ambientes insalubres e assim melhorar a sua qualidade 
de vida. De acordo com os resultados alcançados sobre o tema 
abordado, pode-se afirmar que, com a utilização dos dados 
disponíveis, a aplicação de entrevistas junto às comunidades 
atingidas e aos gestores, bem como a análise de outros docu-
mentos, conseguiu-se fornecer respostas satisfatórias às ques-
tões inicialmente levantadas.

O fato acima constatado mostra que a metodologia e os 
procedimentos técnicos utilizados na elaboração do presente 
estudo constituíram-se em um meio para a análise dos dados 
aqui levantados, cujos resultados enquadram-se na teoria ado-
tada, podendo ser utilizados em estudos semelhantes.

A análise dos eventos pluviais e das inundações reve-
lou que os mesmos têm acompanhado o processo de expansão 
urbana, isto é, têm aumentado concomitantemente com a in-
corporação de novos espaços ocupados, sobretudo em áreas 
consideradas de risco, evidenciando a falta de sincronia entre 
as ações do homem e as leis da natureza. A camada da popu-
lação menos favorecida é a que enfrenta os maiores impactos, 
dada a sua localização em áreas próximas aos leitos fluviais e à 
sua maior vulnerabilidade social. 

O homem, ao atuar no ambiente físico, provoca alte-
rações que produzem respostas, traduzidas no aumento da 
frequência das inundações, às quais procurou reagir intro-
duzindo novos elementos no espaço, objetivando minimizar 
ou conter as inundações, principalmente a partir da tomada 
de decisões do poder público. As etapas desse processo com-
preenderam, no caso específico da área em estudo, a execução 
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do alargamento do rio Atuba, a abertura e revestimento dos 
canais que deságuam no mesmo e a colocação de tubulações, 
entre outras medidas. 

Há que se considerar, ainda, que o aumento dos even-
tos intensos pode também estar relacionado à tendência do 
aumento do aquecimento global, já analisado por outros au-
tores em Curitiba e em outras áreas. Além do aumento de ca-
lor provocado pela cidade, o aumento global das temperaturas 
pode estar contribuindo para o incremento das precipitações 
e principalmente para a intensificação das mesmas. Os even-
tos pluviais concentrados constituem-se em agentes desenca-
deadores de problemas cuja gravidade é função de seu grau 
de intensidade e das respostas das populações atingidas por 
eles. Desse modo, o grau de vulnerabilidade socioambiental 
das comunidades envolvidas é primordial para que tais even-
tos assumam ou não características de desastres ambientais. 
Na área objeto de estudo, várias inundações foram registradas 
evidenciando situações de extrema calamidade, com remoção 
das populações de suas residências, perdas materiais, doenças 
e até mesmo perdas humanas, além de profundas marcas de 
dor, ansiedade e medo frente à possibilidade de novos eventos.

Dada a complexidade de se entenderem todas as ques-
tões que envolvem as comunidades e o ambiente das áreas de 
risco, é possível também compreender a dificuldade das to-
madas de decisão dos gestores junto a essa população e a esses 
ambientes. Deve-se considerar, ainda, que a sociedade capita-
lista é por essência desigual e o modelo econômico adotado 
permite concentrações urbanas cada vez maiores, levando a 
um aumento da população segregada socialmente. Essas po-
pulações continuarão o processo de ocupação das áreas de ris-
co, tendência natural nas áreas periféricas de todas as capitais 
brasileiras e também de suas regiões metropolitanas.
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Diante disso, e pensando nos resultados obtidos sobre 
o comportamento pluviométrico de Curitiba, o qual apontou 
um aumento significativo do número de eventos extremos 
causadores de impactos nas últimas décadas, principalmente 
na de 1990, o que pensar para as populações que vivem nestas 
áreas se essa tendência permanecer? Removê-las ou dotá-las 
de infraestrutura? Isso é muito difícil de ser respondido. Al-
guns cenários poderiam ser considerados para a área específi-
ca aqui estudada em termos de vantagens e desvantagens em 
permanecerem no lugar, e vantagens e desvantagens em sua 
retirada para áreas próprias ao uso urbano. 

As vantagens da população manter-se no local, especi-
ficamente na área do Cajuru, hoje urbanizada e dotada de in-
fraestrutura com relação à contenção das cheias, são a perma-
nência dos laços afetivos e de convivência com o lugar. Além 
disso, os investimentos públicos realizados no local não seriam 
desperdiçados. Aliado a isso, a proximidade com o local de 
trabalho, a infraestrutura de postos de saúde, de escolas e de 
creches permaneceria, além de toda uma estrutura comercial 
já existente e fortalecida na área. 

As desvantagens, no entanto, envolveriam a manuten-
ção e a limpeza frequente dos canais fluviais e de todo o sis-
tema de drenagem na área, o que demandaria custos elevados 
para as administrações públicas. Além disso, por se tratar de 
uma área geomorfologicamente sujeita às inundações, a per-
manência do risco não deixaria de existir. A tendência de au-
mento da urbanização na bacia hidrográfica do rio Atuba, e 
consequentemente do escoamento superficial daquela área, 
aliado ao aumento dos eventos extremos, poderia gerar inun-
dações de maior intensidade em menores espaços de tempo, e 
o problema permaneceria, ou poderia ainda ser agravado. Isso 
pressupõe, inclusive, a necessidade de medidas de contenção 
de cheias em toda a Bacia do Atuba. 
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As vantagens da relocação para locais próprios ao uso 
urbano seriam a solução definitiva das inundações e de todos 
os impactos advindos das mesmas: perdas materiais (mó-
veis, eletrodomésticos, vestuários, alimentação, material de 
construção etc.), doenças (leptospirose, gripes, micoses etc.), 
medo, ansiedade (diante dos riscos de constantes eventos) e 
até perdas humanas. Além disso, essas áreas, uma vez desocu-
padas, poderiam ser transformadas em parques e contribui-
riam para a proteção dos recursos hídricos. Entretanto, onde 
buscar espaços para toda essa população sem prejudicá-la nas 
questões afetivas com o lugar e com a distância de seu traba-
lho, por exemplo? Outra desvantagem seria a perda de toda a 
infraestrutura já realizada no local, onde investimentos muito 
importantes foram efetuados.

Por outro lado, não adianta pensar nestes aspectos se a 
população segregada socialmente continuar a crescer nas ci-
dades. Os locais de baixo custo imobiliário continuarão sendo 
ocupados. É necessário haver mudanças na sociedade e alter-
nativas para a diminuição das desigualdades sociais, para que 
a população melhore as suas condições de vida, por meio de 
trabalho digno, de educação e saúde eficientes, e que possam, 
por si mesmas, ocupar espaços dignos para suas moradias. 
Além disso, uma política habitacional mais eficiente e voltada 
para a população de baixa renda deve ser implementada. 

Outro aspecto a ser finalmente considerado é quanto ao 
desenvolvimento interdisciplinar deste estudo. A riqueza dos 
diferentes saberes disciplinares e a convivência em grupo per-
mitiu um maior crescimento pessoal e intelectual que resultou 
em respostas positivas, tanto a nível individual quanto de inte-
ração junto a profissionais de outras áreas.
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As refl exões de gramática 
reunidas na obra destinam-se a 
qualquer público interessado no 
estudo de línguas e como elas fun-
cionam. Em especial, as discussões 
auxiliarão os alunos na escolha de 
estruturas que de fato expressem 
os signifi cados desejados, sendo 
também um apoio aos professores 
na condução do ensino de línguas 
estrangeiras. Como consequência, 
o livro é organizado em torno de 
funções e signifi cados. Em parti-
cular, trataremos o tema modali-
dade deôntica sob a perspectiva 
do funcionalismo. 

Apresentamos uma proposta 
para uma tipologia da modalidade 
deôntica no que diz respeito aos 
graus de persuasão estabelecidos 
pelo contexto. Por meio dos pa-
râmetros quando o professor está 
ensinando a língua e quando não 
a está ensinando e seus subtipos, 
compreendemos melhor como 
ocorre a persuasão no ambiente 
de sala de aula de língua inglesa 
como língua estrangeira. Incluí-
mos ainda o parâmetro da força 
ilocucionária e sua subdivisão. 
Embora os parâmetros escolhi-
dos possam ainda ser melhorados, 
consideramos que as observações 
feitas a partir do corpus de sala de 
aula contribuem para a compre-
ensão da gradação da persuasão 
no ensino de língua inglesa como 
língua estrangeira.
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