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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O presente documento é um volume complementar ao Plano Diretor de 

Drenagem de Curitiba - PDD.  

 

Apresenta uma síntese do PDD, e é complementado com a inserção de 

informações referente as obras, projetos e estudos do Programa de Aceleração 

do Crescimento PAC em 03 programas específicos, ou seja, Programa de 

Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial/ PAC-I, Programa 

de Elaboração de Projetos de Engenharia / PAC-I e Programa de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres/ PAC-II, os quais são gerenciados pela 

Unidade de Gerenciamento Local - UGL,  localizada na Secretaria Municipal de 

Obras de Curitiba. Também é complementado com informações do 

Departamento de Obras e Drenagem - SMOP-OPO e demais bibliografia 

citada.  

 

Em conjunto com os demais volumes do PDD, constituirão em ferramenta de 

planejamento e criação de mecanismos de gestão pública na prestação de 

serviços públicos de saneamento, para alcançar a melhoria das condições 

ambientais e da qualidade de vida da população.  

 

O conjunto atende as diretrizes estabelecidas da Lei Federal de Saneamento 

Básico nº 11.445/07, encontra-se alinhado ao Plano Diretor de Curitiba e estará 

disponível na internet para consulta.  

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

8 

 
 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE SIGLAS ........................................................................................................................................ 10 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 14 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA DRENAGEM ................................................................................................... 17 

2.0 CARACTERIZAÇÃO ............................................................................................................................... 28 

2.1 A EVOLUÇÃO DA MACRODRENAGEM ................................................................................................ 28 

2.2 A EVOLUÇÃO DA MICRODRENAGEM ................................................................................................. 43 

2.3 ESTRUTURA INSTITUCIONAL ATUAL QUE ENVOLVEM OBRAS DE DRENAGEM .......................... 46 

2.4 ASPECTOS HIDROLOGICOS, FÍSICOS E AMBIENTAIS ..................................................................... 49 

2.4.1 Hidrologia - Bacias ............................................................................................................................... 49 

2.4.2 População de Curitiba e população por bacia ..................................................................................... 51 

2.4.3 Clima .................................................................................................................................................... 51 

2.4.4 Hidrogeologia e Relevo ........................................................................................................................ 52 

2.4.5 Uso e Ocupação das bacias ................................................................................................................ 54 

2.4.6 Áreas verdes e Taxa de Impermeabilização ........................................................................................ 55 

3. DIAGNÓSTICO ......................................................................................................................................... 57 

3.1 IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM ......................................................... 57 

3.1.1 Inundações ........................................................................................................................................... 57 

3.1.2 Causa das Inundações ......................................................................................................................... 59 

3.1.3 Consequências das Inundações .......................................................................................................... 67 

3.1.4 Registro de enchentes em Curitiba ...................................................................................................... 67 

3.2 DIAGNÓSTICOS POR BACIAS DE CURITIBA ...................................................................................... 70 

3.2.1 PDD - Bacia do Rio Atuba .................................................................................................................... 72 

3.2.2 PDD - Bacia do Rio Barigui .................................................................................................................. 77 

3.2.3 PDD - Bacia do Rio Belem ................................................................................................................... 84 

3.2.4 PDD - Bacia do Rio Iguaçu .................................................................................................................. 89 

3.2.5 PDD - Bacia do Ribeirão dos Padilha .................................................................................................. 93 

3.2.6 PDD - Bacia do Rio Passaúna ............................................................................................................. 98 

4. PROGRAMA AÇÕES E PROJETOS ...................................................................................................... 102 

4.1 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS - MACRODRENAGEM .............................................................. 103 

4.2 MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AS BACIAS DE CURITIBA ............................................................. 105 

4.2.1 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Atuba .............................................................. 106 

4.2.3 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Belém ....................................................... 114 

4.2.4 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Iguaçu....................................................... 118 

4.2.5 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Ribeirão dos Padilha ...................................... 120 

4.2.6 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Bacia do Rio Passaúna ................................................. 122 

4.3 MEDIDA ESTRUTURAIS – PROGRAMAS PAC- I E PAC- II ............................................................... 124 

4.3.1 Programa de Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial/  PAC-I .......................... 126 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

9 

4.3.2 Programa de Elaboração de Projetos de Engenharia / PAC-I ........................................................... 128 

4.3.3 Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres/ PAC-II ..................................................... 129 

4.3.4 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Proj. Bacia Belem - Área Norte ............................................. 137 

4.3.5 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Projeto Bacia Belem - Área Serraria ..................................... 143 

4.3.6 Programa Gestão Riscos PAC-II/ TR Proj. Bacia Belem- B.Itibere/ Cemitério Agua Verde ............. 144 

4.3.7 Programa Gestão Riscos PAC-II/ TR Proj. Bacia Iguaçu - rio Ponta. Grossa ................................... 146 

4.3.8 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Estudo Concepção Bacia Iguaçu .......................................... 147 

4.3.9 Adequação - aos Princípios Norteadores de Drenagem ................................................................... 148 

4.5 MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS ........................................................................................................... 152 

4.5.1 Relação de Leis relacionadas com Drenagem Urbana ..................................................................... 154 

4.5.1 Ações para Contingencias e Emergências/Sistema de Previsão e Alerta ........................................ 160 

4.5.2 Dispositivos não estruturais para a retenção de cheias .................................................................... 160 

4.5.3 Medidas não estruturais propostas .................................................................................................... 162 

4.5.4 Gestão das medidas não estruturais – Bacias e Cidade ................................................................... 164 

4.5.5 Interfaces entre os Sistemas Urbanos entre si e entre os Planos na Cidade ................................... 165 

4.5.6 Interfaces entre os Planos na Cidade ................................................................................................ 166 

4.5.7 Níveis de Decisão das medidas não estruturais ................................................................................ 167 

5. DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS ..................................................................................................... 168 

5.1 PROPOSTA DE MODELO ORGANIZACIONAL .................................................................................. 168 

5.2.1 Modelo de Organização Institucional ................................................................................................. 171 

5.2.2 Fundo e Taxas específicas para Obras de Drenagem ...................................................................... 171 

Poderá ser instituída também um valor porcentual sobre determinado imposto municipal que 

reverta em uma taxa de especifica para drenagem, como ocorre em alguns países e em outras 

áreas. Um exemplo recente em Curitiba, são os recursos de Iluminação Pública de Curitiba que 

através de convenio com a concessionária foram destinados para essa finalidade especifica.6.  

PLANO DE METAS E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES .................................................................................... 172 

6.  PLANO DE METAS E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES ............................................................................... 173 

7.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ...................................................................................................... 175 

 

 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

10 

 
LISTA DE SIGLAS  

 
ABNT    Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Art.    Artigo 

AIERI   Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu 

CF   Constituição Federal 

COHAB  Companhia de Habitação Popular de Curitiba 

COMEC  Coordenação da Região metropolitana de Curitiba  

DBO   Demanda Bioquímica de Oxigênio  

DQO   Demanda Química de Oxigênio  

DTI   Dispositivo Tubular de Inspeção  

ETA    Estação de Tratamento de Água 

ETE    Estação de Tratamento de Esgotos 

IPPUC    Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

MARHS   Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento 

MCIDADES  Ministério das Cidades.  

NBR   Normas Brasileiras da ABNT 

OD   Oxigênio Dissolvido 

ONU   Organização das Nações Unidas 

PAC   Programa de Aceleração do Crescimento 

PDA   Programa de Despoluição Ambiental 

PDD   Plano Diretor de Drenagem de Curitiba  

PDH   Programa de Despoluição Hídrica 

PMC     Prefeitura Municipal de Curitiba 

PMCADS Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

PMPSB   Plano Municipal Participativo de Saneamento Básico 

PMQAR  Programa de Monitoramento da Qualidade de Água dos Rios. 

PPCS   Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis.  

PRONEA  Programa Nacional de Educação Ambiental. 

RMC   Região Metropolitana de Curitiba 

RCE   Rede Coletora de Esgoto 

SCCTES  Sist. Curitiba de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário  

SMMA    Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

SMOP    Secretarias Municipal de Obras  

SMOP-OPO  Departamento de Pontes e Drenagem  

SEPLAD   Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

SST   Sólidos Suspensos Totais  

SUDRESHA  Superintendência de desenvolvimento de recursos hídricos e 

saneamento ambiental Paraná – atual Instituto de águas do Paraná  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

11 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1: Modificações do ciclo hidrológico peço avanço da urbanização. ................................ 15 

Figura 2: Vila de Curitiba em 1721. ............................................................................................. 18 

Figura 3: Antiga Metalúrgica Müeller .......................................................................................... 18 

Figura 4: Charco do Bittencourt .................................................................................................. 19 

Figura 5: Enchente de 1943 no centro da cidade. ...................................................................... 21 

Figura 6: Troca de Tubulação na Praça Osório. ......................................................................... 21 

Figura 7:  Enchentes na rua Mariano Torres - Rio Belém – Foto de 1976. ................................ 22 

Figura 8: Canalização e retificação do Rio Ivo, no centro de Curitiba. ....................................... 23 

Figura 9: Rio Belém retificado ..................................................................................................... 24 

Figura 10: Enchente na região central em 1964. ........................................................................ 24 

Figura 11: Alagamentos e enchentes por bacias hidrográficas de Curitiba. .............................. 26 

Figura 12: Inundações em ocupações irregulares em áreas de várzea. .................................... 26 

Figura 13: Obras de contenção - margens de córregos da Rua E.Bertolini/ Sebastião M.Luiz . 32 

Figura 14: Galeria e desobstrução de fundos de vale ................................................................ 33 

Figura 15: Reservatório de detenção Rua Pd Anchieta .............................................................. 34 

Figura 16: Detalhe do reservatório linear em túnel sob a Rua Pd Anchieta ............................... 35 

Figura 17: Lago do Parque Barigui ............................................................................................. 36 

Figura 18: Reservatório de contenção de cheias em derivação do parque Guairacá ................ 37 

Figura 19: Parques na Bacia do rio Barigui ................................................................................ 38 

Figura 20: Bacia de retenção de sedimentos e material flutuante - Denver, Colorado, EUA. .... 39 

Figura 21: Grade p retenção de resíduos instalada no rio Barigui, próximo à Av, C. Hartman. . 40 

Figura 22: Rio Barigui no trecho referente ao parque linear Guairacá ....................................... 40 

Figura 23: Alargamento do Rio Barigui, bairro Caximba ............................................................ 41 

Figura 24: Rio Cascatinha - Previsão inicial de reservatórios .................................................... 42 

Figura 25: Bacia hidrográfica do Alto Iguaçu .............................................................................. 43 

Figura 26: Detalhe - Reservatório de detenção de cheias em tubos  concreto pré-moldado. ... 46 

Figura 27: Região Hidrográfica do Rio Paraná ........................................................................... 49 

Figura 28: Geologia do Escudo Paranaense .............................................................................. 53 

Figura 29: Representação Gráfica de inundação, enchente e alagamento ............................... 58 

Figura 30: Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha - redes irregulares .................................. 60 

Figura 31: Córrego Av. Sta Bernadete ........................................................................................ 61 

Figura 32: Lixo flutuante na tubulação entre as cavas do rio Iguaçu.......................................... 61 

Figura 33: Descarte de lixo urbano na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Padilha. .................. 61 

Figura 34: Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha – esgoto irregular ................................... 62 

Figura 35: Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha - esgoto irregular .................................... 62 

Figura 36: Ocupação irregular na área de várzea do Rio Barigui, bairro CIC. ........................... 63 

Figura 37: Ocupação 29 de Março .............................................................................................. 64 

Figura 38: Fundo de vale obstruído ............................................................................................ 64 

Figura 39: Alterações no percentual de precipitação sazonal .................................................... 66 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

12 

Figura 40: Mapa Geral - Ocupaçoes Irregulares ......................................................................... 68 

Figura 41: Mapa Geral - Hidrografia e principais Rios e Bacias de Curitiba .............................. 71 

Figura 42: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Atuba ......................................................... 75 

Figura 43: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Atuba .................... 76 

Figura 44: Vertedouro do lago do Parque Barigui....................................................................... 79 

Figura 45: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos iniciais. ............................. 80 

Figura 46: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos finais. ............................... 82 

Figura 47: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Barigui. ................. 83 

Figura 48: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Belém. ....................................................... 87 

Figura 49: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Belém ................... 88 

Figura 50: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. ....................................................... 91 

Figura 51: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Iguaçu. ................. 92 

Figura 52: Diagnóstico da bacia hidrográfica do ribeirão dos Padilha. ....................................... 96 

Figura 53: Diagrama Unifilar Sist.Macrodrenagem da Bacia do Rib. dos Padilha. .................... 97 

Figura 54:  Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Passaúna. ............................................... 100 

Figura 55: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da bacia  Rio Passaúna. ............... 101 

Figura 56: Medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica do rio Atuba. ....................... 109 

Figura 57:  Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte superior. ................ 112 

Figura 58: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte inferior. ................... 113 

Figura 59: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Belém. .......................................... 117 

Figura 60: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Iguaçu. ......................................... 119 

Figura 61: Medidas de controle estruturais da bacia do ribeirão dos Padilhas. ....................... 121 

Figura 62: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Passaúna. .................................... 123 

Figura 63: Mapa Geral - Obras Drenagem /PAC-I/PAC-II- ....................................................... 125 

Figura 64: Proposta Geral - Termo Referencia Belem Norte – ................................................. 139 

Figura 65: PropostaTrecho 1 e 2- Termo Referencia Belem Norte. ......................................... 141 

Figura 66: Proposta Trecho 3-Termo Referencia Belem Norte ................................................ 142 

Figura 67: Proposta -  Termo Referencia área Serraria............................................................ 143 

Figura 68: Proposta Geral –Termo Referencia Rio Agua Verde e Rio Guaira ......................... 145 

Figura 69: Proposta Rio Ponta Grossa – Trecho Nascente ( CEASA) e Linha Férrea -  2014 146 

Figura 70: Macro-compartimentos da APA da Bacia do Iguaçu em Curitiba ........................... 147 

Figura 71: Estudo de Implantação de bacia no rio Atuba com um novo parque urbano. ......... 149 

Figura 72: Estudo de implantação da bacia no Mossungue com urbanização da área. .......... 149 

Figura 73: Estudo de implantação de bacia no rio Uvu com urbanização da área. ................. 150 

Figura 74: Estudo de implantação de bacia no rio Pilarzinho com urbanização da área. ........ 150 

Figura 75: Estudo de implantação de muro e bacia no Rio Atuba, com urbanização da área. 151 

Figura 76: Política para a Drenagem Urbana e Órgãos Envolvidos – ...................................... 163 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

13 

 

 

LISTA DE QUADROS  
 

Quadro 1: Obras de Engenharia para contenção de cheias em Curitiba ................................... 30 

Quadro 2: Ocorrências Climatológicas Extremas em Curitiba .................................................... 52 

Quadro 3: Altitudes das bacias de Curitiba em relação ao nível do mar. ................................... 54 

Quadro 4: Piores enchentes ocorridas no século XX em Curitiba. ............................................. 68 

Quadro 5: Programa de Drenagem Urbana e Controle Erosão Marítima e Fluvial/ PAC-I ...... 127 

Quadro 6: Programa de Elaboração de Projetos de Engenharia / PAC-I – .............................. 129 

Quadro 7: Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres/ PAC-II – ........................ 131 

Quadro 8: Legislação afeta ao Gerenciamento de Recursos Hídricos ..................................... 155 

Quadro 9: Planos com relação direta com medidas não estruturais ........................................ 166 

Quadro 10: Plano de Metas não Estruturais para o PMSB ...................................................... 173 

Quadro 11: Plano de Metas Estruturais do PMSB .................................................................... 174 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço do crescimento das cidades, por mais ordenado que seja, cria 

alterações no meio ambiente. Onde antes eram matas e campos, agora são 

casas, edifícios, ruas asfaltadas, galerias de águas pluviais, etc. 

 

O processo de impermeabilização do terreno é um dos fatores que alteram 

significativamente o ciclo hidrológico, pois impede a infiltração das águas no 

solo e subsolo e incrementa o seu escoamento superficial com o agravante 

aumento das velocidades de fluxo, causando enchentes, erosões e 

assoreamentos a jusante.  

 

Os prejuízos causados pela ação antrópica urbana, em especial a 

impermeabilização do solo, são materiais e humanos. Os materiais são 

imensos, podendo ser levados pelas águas em segundos, o que se leva muitas 

vezes uma vida inteira para construir. Os prejuízos por perdas de vidas 

humanas por sua vez são incomensuráveis e irreparáveis. 

 

O objetivo do PDD e este volume de complementação é estabelecer um 

planejamento das intervenções necessárias ao ordenamento da macro e micro 

drenagem urbana da cidade, a fim de garantir maior segurança aos moradores, 

ao patrimônio público e privado, quando em precipitações intensas e/ou 

prolongadas de forma a garantir o bem-estar e a saúde pública da população 

de Curitiba.  

 

A Figura 1 apresenta de forma simplificada, as modificações no ciclo 

hidrológico ocasionadas pelo avanço da urbanização nas cidades. 
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Figura 1: Modificações do ciclo hidrológico peço avanço da urbanização. 
Variação dos percentuais de escoamento superficial, infiltração superficial, infiltração profunda 
e evapotranspiração de acordo com o grau de urbanização. 
Fonte: Adaptado de  U.S. Environmental Protection Agency. 
 
Com o aumento crescente da urbanização, as águas pluviais que antes 

permeavam o solo, passam a escoar superficialmente. O escoamento sobre a 

superfície é mais rápido que o escoamento subsuperficial, e a água de chuva 

demora menos tempo para chegar aos rios e córregos (tempo de 

concentração), o que aumenta a possibilidade de ocorrência de alagamentos. 

 

O PDD e este volume complementar apresentam uma caracterização da 

drenagem do município com relação aos aspectos de macrodrenagem e 

microdrenagem abrangendo medidas estruturais e não estruturais relevantes 

para a minimização dos impactos ambientais relacionados às enchentes e 

alagamentos, bem como o estabelecimento de diretrizes e metas gerais para a 

cidade.   

 

O Volume complementar apresenta de forma resumida a Síntese do PDD e 

apresenta o resumo dos projetos e ações dos 03 Programas de 

Macrodrenagem inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

do Governo Federal, destacando os principais projetos e ações. 

 

O PDD existente será fornecido apenas em meio digital (CD-ROM), parte 

integrante deste Volume Complementar. 
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1.1 PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA – PDD 

 
O Plano Diretor de Drenagem de Curitiba (PDD) foi objeto do contrato 10/2010, 

firmado entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC) e o Consórcio Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

(COBRAPE) e concluído no final do ano de 2012.  

 

Durante a realização do PDD, a Prefeitura Municipal de Curitiba, ciente da 

importância e da interface necessária com os municípios vizinhos, solicitou ao 

consórcio responsável do plano, uma análise e compatibilização do mesmo 

com o Plano Estadual Diretor de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu de 2002. 

 

A compatibilização entre os dois planos considerou as diretrizes técnicas 

ambientais e todo o arcabouço legal vigente a nível municipal e estadual, com 

a finalidade de permitir mecanismos e proposições tanto no nível de 

intervenções físicas como no nível de adoção de medidas não estruturais em 

sintonia com as propostas que extrapolam o município e afetam a Região 

Metropolitana. O plano Diretor de Drenagem resultou em 7060 páginas 

distribuídas em 45 volumes. 

 

VOLUME I – RESUMO EXECUTIVO: Apresenta as bases do PDD. (volume 

único). 

VOLUME II – VOLUME TÉCNICO: O volume técnico é dividido em cinco tomos 

principais distintos (42 volumes) , divididos da seguinte forma: 

Tomo 1: SISTEMA INSTITUCIONAL – Apresenta uma síntese do sistema 

institucional existente e propõe um rol de minutas de leis para 

complementação desse sistema de modo a permitir a aplicação legal, a 

efetivação e a gestão do Plano Diretor de Drenagem. Compatibiliza o Plano 

Diretor de Drenagem do Alto Iguaçu com este e dá as diretrizes para todas as 

medidas não estruturais. (volume único). 

Tomo 2: POLITICAS E AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS  - Apresenta as 

políticas e ações para controle do solo urbano com o objetivo de minimizar os 

impactos de cheias. (volume único). 
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Tomo 3: CAPACIDADE DO SISTEMA ATUAL – Identifica as áreas críticas 

sob risco de inundação e seus principais aspectos. Apresenta um diagnóstico 

das inundações máximas observadas. (volume único). 

Tomo 4: CARACTERIZAÇÕES DAS BACIAS E MEDIDAS DE CON TROLE 

ESTRUTURAIS - Caracterizações das áreas em estudo por unidade de bacia, 

estudos hidrológicos e hidráulicos, análises, mapas, cenários e intervenções 

de medidas de controle estruturais (38 volumes) 

Tomo 5: SUBSIDIOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS:  Avalia os benefícios 

técnicos e econômicos das intervenções propostas para mitigação de cheias 

(volume único). 

VOLUME III – IMPLANTAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA: Descreve a 

implantação das estações da implantação telemétricas, bem como local de 

instalação dos equipamentos, configurações e custos (volume único). 

VOLUME IV – MANUAL DE DRENAGEM: Apresentam os critérios, 

fundamentação teórica e um resumo do Plano Diretor de Drenagem com a 

síntese dos trabalhos elaborados e ações propostas. Apresenta também as 

recomendações da Prefeitura Municipal de Curitiba quanto às intervenções 

para retenção e infiltração da água excedente de chuva. (volume único). 

 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA DRENAGEM  

 

A formação de Curitiba iniciou na confluência dos rios Ivo e Belém e avançou 

sobre as áreas alagadiças das várzeas destes e de outros rios que cortam e 

margeiam a cidade. 

 
Os primeiros registros de ocupação de Curitiba relatam que os charcos eram 

frequentemente inundados, sobretudo na região da atual Av. Cândido de Abreu 

até a Rua Treze de Maio, nos limites do Passeio Público, antigamente 

conhecido como Charco do Bitencourt. O Cemitério Municipal foi implantado na 

parte mais alta da cidade para evitar a contaminação das águas subterrâneas e 

ocasionar riscos à saúde da população. (Figura 2) 
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Figura 2: Vila de Curitiba em 1721. 
Fonte: Dudeque, 2010. 
 

Para reduzir o risco de ocorrência de malária, o “Charco do Bitencourt foi 

drenado, e o rio Belém foi canalizado sob a rua Luiz Leão no trecho 

compreendido entre as Ruas João Gualberto e Treze de Maio. Foram 

executados lagos artificiais com fundo em concreto e em 1886 foi inaugurado o 

Passeio Público por iniciativa do presidente da província, Alfredo d’Escragnolle 

Taunay. A intervenção foi criada como o primeiro parque com a concepção da 

moderna engenharia à época, transformando áreas alagadas em espaços de 

lazer. ( Figuras 3 e 4) 

 
Figura 3 : Antiga Metalúrgica Müeller  
Localizada na Av Cândido de Abreu, bairro Centro Cívico, onde hoje esta localizado o 
Shopping Mueller e que fica em frente ao Passeio Público ( Chargo do Bittencourt).  Fonte: 
SMOP-OCP. 
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Figura 4:  Charco do Bittencourt  
Localização do antigo leito do rio Belém e da canalização de desvio executado para secagem 
do Charco do Bittencourt que se estendia até a Rua Treze de Maio. 
Fonte: Schellin,L.,  2015.- SMOPO 
 
 
Em 1917 houve a ocorrência de um surto de tifo em Curitiba e uma comissão 

do Instituto Bacteriológico de São Paulo foi incumbida de identificar as causas 

da propagação da doença. Verificou-se que a transmissão da doença se dava 

pela contaminação das águas urbanas pela pulga de ratos e estava 

diretamente ligada às más condições das redes de esgotamento sanitário.  

 

Também foi constatado que as redes de saneamento básico em Curitiba 

haviam sido executadas por mais de uma década e meia baseadas em 

improvisos por empresas particulares que não seguiam nenhum parâmetro pré-

definido pelo poder público. 

Foi então contratado o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, responsável 

pelo projeto de drenagem e saneamento da cidade de Santos e em 1920 foi 

apresentado um estudo preliminar para Curitiba. O plano finalizado em 1921 foi 

chamado de “Saneamento Curitiba” e concluído ainda na década de 20. Nos 

anos seguintes a epidemia de tifo desapareceu. 
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A partir de então, a execução de serviços de saneamento passou a ser 

exclusivamente feita pelo Estado. As obras elaboradas por Saturnino de Brito 

ficaram esquecidas por muito tempo por serem subterrâneas e alguns autores 

atribuem ao Plano Agache (1940) a elaboração do primeiro plano de 

saneamento básico. As obras de Saturnino de Brito já existiam desde a década 

de 20 e foram feitas adaptações necessárias pelo Plano Agache face o 

crescimento da cidade (DUDEQUE, 2010). 

 

No final da década de 30, aproveitando a presença no Brasil do urbanista 

francês Alfred Agache, que orientava a elaboração de planos diretores para 

diversas cidades, o governo estadual resolveu encomendar um plano diretor 

para Curitiba. 

No início da década de 40 os estudos urbanísticos levaram a outras soluções e 

um relatório da prefeitura dizia:  

“A solução do plano de remodelagem do sistema de 
águas pluviais será a construção de canalizações que 
estão sendo estudadas. A sua realização seria através de 
tubulações etc., algumas abertas, possibilitando a 
construção de avenidas-parques.” 

 

Segundo essa orientação, foram projetadas três avenidas - parque sendo uma 

delas retificando as Águas do rio Ivo (Rua Vicente Machado) que se dirigem ao 

centro da cidade, outra retificando as águas do rio Belém (Rua Mariano Torres) 

até o encontro com o rio Ivo e una terceira do rio Água Verde que foi suprimida 

posteriormente. 

Uma solução de sucesso, relativa porque, chegando ao centro da cidade a 

avenida-canal termina na perimetral prevista e a drenagem passa a ser em 

galerias subterrâneas, porém com vazões insuficientes para chuvas com de TR 

25 anos. 
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Figura 5: Enchente de 1943 no centro da cidade. 
Fonte: SMOP-OCP 
 
 

 
 
Figura 6 : Troca de Tubulação na Praça Osório. 
Troca de tubulações por galeria na Praça Osório sentido Av. Luiz Xavier (Boca Maldita) do rio  
Ivo , afluente do rio Belém.  
Fonte: SMOP-OCP 
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Figura 7:  Enchentes na rua Mariano Torres - Rio Belém – Foto de 1976. 

Fonte: SMOP-OCP /PDD 2012 
 

As propostas de drenagem das pluviais para se combater as enchentes na 

área central da cidade se estenderam com a substituição das galerias de águas 

pluviais da Rua XV de Novembro, que estavam com capacidade de vazão 

insuficiente. 

Em 25 de novembro de 1941, o francês agache, concedeu uma primeira 

entrevista à impressa curitibana e disse o seguinte: 

“Todo aquele que interessa pela urbanização de Curitiba 
topará, logo de início, com sério problema”. Refiro-me aos rios 
que a banham como o Belém e o rio Ivo. São cursos de água 
muito irregulares e sua retificação, portanto, redunda num 
pesado ônus aos cofres do Município. 

Ainda estou preocupado com uma solução satisfatória, e não 
muito dispendiosa, para essa dificuldade. Acredito que talvez já 
a tenha mesmo encontrado. O plano em vista é o do 
aproveitamento das grandes curvas dos rios para construção 
de lagos. Assim evitar-se-ia a retificação que aludi. 

“Com isso Curitiba se encobriria de novos encantos e um 
grande mal seria definitivamente sanado” 

Do conjunto de documentos que constituem o Plano, ficou aprovado o “Plano 

de Avenidas” pelo decreto lei em 23 de fevereiro de 1942. 
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Na década de 60 as cheias dos rios Ivo e Belém provocavam inundações nas 

regiões mais baixas do centro urbano devido ao estrangulamento da seção de 

vazão do rio Ivo nas imediações da rua XV de Novembro. 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) realizou um 

trabalho desde as cabeceiras da bacia do rio Belém até ao centro da cidade na 

década de 60, quando um importante canal extravasor coberto deu vazão 

rápida às águas do rio Ivo. Até então as obras de drenagem executadas pelo 

poder público se limitavam a assentamento de tubos, sem alcançar os 

resultados reclamados pela imprensa e população. O rio Bigorrilho ( 

Figura 8) foi retificado e canalizado parte em canal aberto e parte em canal 

fechado. O rio Belém foi canalizado em canal fechado no trecho entre a Rua 

João Gualberto e Rodoferroviária. A partir daí foi retificado em canal aberto até 

o rio Iguaçu. 

 
 
Figura 8: Canalização e retificação do Rio Bigorrilho, no centro de Curitiba. 
Fonte: Panorâmio.com.br  
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Figura 9:  Rio Belém retificado 
Retificação para escoar rapidamente as águas pluviais do centro da cidade em direção ao rio 
Iguaçu ao sul de Curitiba. Fonte: IPPUC. 

 

Além dos prejuízos decorrentes das enchentes, como a invasão das 

edificações comerciais pelas águas, paralisação da circulação de veículos, 

acumulação de lama e lixo, havia uma ameaça onipresente na memória da 

população, atribuída as más condições sanitárias da capital. 

 

Figura 10: Enchente na região central em 1964. 
Fonte:SMOP-OCP  
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Foi nos anos 70, que se iniciou a implantação das obras estruturantes, e 

criados os primeiros grandes parques urbanos e os primeiros bosques 

públicos: 

•  Parque Barigui na Bacia do rio Barigui; 

•  Parque Barreirinha e Parque São Lourenço ao Norte na bacia do Belém; 

•  Parque do Iguaçu com o Zoológico, da divisa leste até o sul; 

• Parque Bacacheri na bacia do rio Bacacheri, onde existia um lago e 

parque denominado “dos ingleses” que foi transformado em parque público; 

• Parque Passaúna nos limites do município vizinhos, formando um lago. 

Os lagos, já existentes nesses parques, serviram para conter 

transbordamentos, assoreamentos e as vazões nos maiores cursos de água e 

várzeas da cidade. Esses parques urbanos pioneiros funcionam até hoje como 

centros de lazer, pelos equipamentos de recreação ali instalados, servindo aos 

bairros mais distantes do centro pioneiro. Em 1975 foi promulgada a Lei 

Municipal de Zoneamentos e Uso do Solo em Curitiba, assim como o Decreto 

Municipal de Preservação de Fundos de Vales, de 1976. Instrumentos 

considerados pioneiros no Brasil para aplicar a Política Ambiental no controle 

de uso do solo urbano. Em 1974, o Governo Federal criou a Região 

Metropolitana de Curitiba-RMC. Em duas décadas Curitiba teve sua população 

triplicada. Em 1960 contava com 370 mil habitantes, em 1980, ultrapassava a 

barreira do primeiro milhão. No ano 2000, a legislação urbanística local é 

consolidada por nova Lei de Zoneamento e Uso do Solo, contendo disposições 

com uma visão mais metropolitana. 

A partir da década de 80, aprimorou-se as ações para dotar a maioria dos 

logradouros de arborização e paisagismo, atividades ainda restritas ao Horto 

Municipal e ao Depto.de Parques e Praças. Foi criada a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente-SMMA , que agregou a limpeza pública, e passa a monitorar 

as demais questões do suporte natural urbano, tais como a cobertura vegetal 

particular, destinação e reciclagem de resíduos, permeabilidade no Uso do 

Solo e obras locais de drenagem e esgotamento anitário. São implantados o 
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Pq. do Bacacheri e inúmeros jardinetes urbanos e criados instrumentos de 

manejo.  

 
Figura 11: Alagamentos e enchentes por bacias hidro gráficas de Curitiba. 
Fonte: Lohmann, 2013. 

 

 

Figura 12: Inundações em ocupações irregulares em áreas de várzea. 
Fonte: SMOP-OCP 
 

Dos anos 90 para cá a legislação de Uso do Solo incorpora instrumentos como 

os Relatórios Ambientais Prévios - RAPs, o Anel Sanitário-Ambiental no 

Zoneamento (lei 9.800/2000) e a transferência de Potencial Construtivo (Lei 

9.803/2000) para fins de conservação e/ou preservação de patrimônio 
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ambiental. 
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Essas medidas, que hoje são melhor amparadas pela Lei Federal nº 

10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, permitem manter, conservar 

e recuperar inúmeras unidades de interesse, transformando-as em bosques 

temáticos na cidade e em três novos parques urbanos ao longo do rio Barigui: 

o do Tropeiro, cujo projeto havia se iniciado dez anos antes, à jusante do rio, e 

os do Tingui do Tanguá situados na sua cabeceira.  

Surgem também, os bosques Pilarzinho, 300 anos, Zaninelli, Fazendinha, 

Alemão, do Trabalhador, Italiano e Portugal que acrescentam mais 8 milhões 

de m² às áreas verdes públicas. 

Em 2000 é implantado o Bosque São Nicolau na Cidade Industrial e em 2003 o 

Parque linear Cajuru, às margens do rio Atuba. 

Em 2004 surge o Parque do Atuba, na várzea do rio homônimo, em 2008 o 

Parque do Cambuí no Bairro do Fazendinha, o Bosque Irmã Clementina no 

Bairro Alto e o Parque do Lago Azul no Bairro Ganchinho. Mais recentemente 

em 2013, surge o Parque Guairacá e em 2015 o Parque da Vista Alegre, 

totalizando 15 bosques e 21 parques municipais que contribuem para aumento 

e consolidação das áreas permeáveis e outras diretamente na diminuição dos 

picos de vazão nas bacias. 

 

 
2.0 CARACTERIZAÇÃO  

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA MACRODRENAGEM  

O Plano Agache tinha como prioridade o descongestionamento das vias 

urbanas e uma estruturação do centro. Dessa forma, propunha para Curitiba a 

organização da cidade pelo conceito de “Zoning” – zoneamento – um maior 

comprometimento com questões de saneamento e um novo traçado urbano 

através de um Plano de Avenidas.  
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Essa primeira experiência em planejamento urbano de Curitiba propôs para 

cidade uma configuração viária radiocêntrica, ligando as diversas colônias de 

imigrantes ao centro da cidade. 

 

O Plano também estabeleceu parâmetros construtivos para as edificações e 

orientações de ordem sanitária, como a drenagem por meio do recuo frontal e a 

implantação de galerias cobertas em edifícios comerciais.  

 

O decreto 579/1990, conhecido como Plano Massa determinava a implantação 

de galerias cobertas ao longo dos eixos estruturais norte-sul e leste oeste. 

Nestes além da implantação das canaletas para transporte coletivo, foi também 

incentivada a implantação de edificações que priorizassem áreas comerciais e 

estacionamentos, reduzindo a necessidade de mobilidade urbana. 

 

Quanto ao saneamento, um dos principais problemas da capital, incentivava-se 

a continuidade das obras na rede de esgotos e canalização dos rios que 

cortavam principalmente as áreas centrais, mais sujeitas às inundações.  

Foram proibidos loteamentos nas regiões dos mananciais, e edificações sobre 

fundos de vale, a fim de preservar não só a vegetação, mas o escoamento e a 

qualidade da água. 

A preservação de áreas verdes para controle de enchentes inspirou a criação 

dos parques urbanos, transformados em áreas de lazer e de recreação para a 

população.  

 

O quadro 1 a seguir lista algumas obras de engenharia para contenção de 

enchentes em Curitiba que foram sendo propostas e executadas ao longo do 

século.  
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Quadro 1: Obras de Engenharia para contenção de cheias em Curitiba 

 
Até 1990, as obras de drenagem planejadas e executadas no Brasil, eram 

feitas pelo DNOS. O princípio utilizado era de aumento da condutividade 

hidráulica dos canais. Para isso os leitos dos rios eram retificados, a 

rugosidade das paredes dos canais era reduzida e assim as águas pluviais 
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eram mais rapidamente conduzidas para fora do perímetro urbano, evitando 

riscos de contaminação das águas urbanas. 

Em 1991, foi criada a Secretaria Municipal de Saneamento-SMS. Esta 

englobava serviços de drenagem urbana e esgotamento sanitário.  O corpo 

técnico da Instituição chegou a elaborou um “Estudo Preliminar” com o 

dimensionamento prévio da tubulação a ser implantada na frente dos lotes, 

considerando inicialmente a taxa de impermeabilização de 60 % do solo. Para 

ligação de águas pluviais dos empreendimentos, passou a ser feita uma 

autorização de canalização informando ao cidadão a dimensão, a declividade 

mínima e o sentido do escoamento da tubulação a ser executada.  

A Secretaria Municipal de Saneamento foi extinta em 2000 e as atribuições 

referentes à drenagem urbana passaram a ser da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, através de seu Departamento e Pontes e Drenagem/SMOP 

OPO, que deu andamento ao Estudo Preliminar e elaborou muitos outros 

projetos de drenagem para garantir o escoamento das águas pluviais no 

município. Atualmente considera-se, a taxa de impermeabilização do solo de 

80 % para dimensionamento das galerias públicas de águas pluviais. 

No artigo 27 do Decreto de Criação da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

está definida as seguintes competências: 

• O planejamento operacional e a execução, por adjudicação dos outros 

órgãos de governo, por administração direta ou através de terceiros, das 

obras públicas e próprios municipais, abrangendo construções, reformas 

e reparos, a abertura de vias públicas e rodovias municipais; 

• A execução de obras de pavimentação, construção civil, drenagem e 

calçamento; a execução e manutenção de obras de preservação de 

fundos de vales; 

• O desenvolvimento de projetos, execução e manutenção de obras e 

serviços de abastecimento de água tratada, coleta, tratamento e 

destinação final de efluentes líquidos, diretamente ou por concessão ou 

permissão; 
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• Elaboração de projetos e fiscalização da preservação do sistema natural 

de drenagem, fundos de vale e proteção de mananciais de 

abastecimento de água; a proposição de legislação específica a sua 

área de atuação; 

• A emissão de pareceres técnicos na área de sua competência para 

subsidiar a concessão de alvarás; 

• O controle e execução dos serviços de sinalização urbana e de trânsito e 

iluminação pública; 

• A manutenção e controle operacional da frota de máquinas e 

equipamentos pesados sob sua responsabilidade e outras atividades 

correlatas." 

A SMOP também passou a buscar e planejar novas soluções com o objetivo de 

corrigir de problemas de drenagem em pontos críticos, face a situações de 

dificuldade de acesso e urbanização irregular. Por exemplo, no bairro Cajuru, 

foram executadas contenção das margens dos córregos da Rua Emílio 

Bertolini, Sebastião Marcos Luiz, em perfil U (figura 13), efetuada a 

desobstrução de fundos de vale e da canalização existente sob a linha férrea 

(figura 14), que foi substituída, melhorando o escoamento do rio.  

    

Figura 13: Obras de contenção - margens de córregos da Rua E.Bertolini/ Sebastião 
M.Luiz . 
Fonte: SMOP-OCP 
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Figura 14: Galeria e desobstrução de fundos de vale 
Galeria implantada na linha férrea, para evitar alagamentos formado pelo 
represamento do escoamento das águas de vazão do fundo de vale Fonte: SMOP-
OPO 
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Após a esse conjunto de intervenções feita na região, a Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS, registrou redução de 80 % nas taxas de morbimortalidade 

decorrente de leptospirose no mesmo bairro (fonte).  

 

Outra intervenção realizada foi no córrego Caranguejinho, afluente do Rio 

Barigui, bairro Bigorrilho, onde foi executado reservatório de detenção de 

águas pluviais em linha sob a Av. Padre Anchieta, entre as ruas 

Desembargador Otávio do Amaral e Bruno Filgueira, no bairro Bigorrilho.  

 

A obra concluída em 2013, fica e abaixo do pavimento, foi executada pelo 

método não destrutivo, denominado galeria-reservatório, adaptando conceitos 

de Tunnel Linner para a realidade de Curitiba (figura 15). De acordo com dados 

provenientes do PDD, a obra foi necessária em função de que as máximas 

enchentes observadas demonstraram que na região mais urbanizada de 

Curitiba, Centro e imediações, muitas áreas são drenadas exclusivamente por 

galerias antigas, construídas há décadas, e que não suportam a vazão 

afluente. Suas substituições são impraticáveis já que causariam transtorno 

imensurável a cidade (figura 16). 

 
Figura 15: Reservatório de detenção Rua Pd Anchieta  
Localização do reservatório de detenção executado em linha sob a Rua Pd Anchieta, entre as 
Ruas Des. Otávio do Amaral e Bruno Filgueira.  
Fonte: GOOGLE, 2014, Adaptação: Schellin L, 2015.  
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Com a implantação dos primeiros Parques Urbanos da Barreirinha, Barigui e 

São Lourenço na década de 70, que consideravam a necessidade de 

reservação das águas pluviais devido ao regime de escoamento dos rios de 

Curitiba e região metropolitana, e que associavam lazer e reservatório de 

amortecimento de cheias de água, o conceito de parques lineares passou a ser 

sempre associado na elaboração dos projetos de drenagem urbana. 

Reservatório do Parque Barigui. 

O lago do Parque Barigui, é o principal e mais central parque urbano da cidade, 

embora implantado no início da década de 70 para lazer da população tem 

uma grande área de reservação. Na cota 895,00 m (RN), a área superficial do 

lago do parque Barigui é aproximadamente de 219.000 m², conforme área 

hachurada (figura 17) e com a comporta móvel de 0,30 m de altura fechada 

Figura 16: Detalhe do reservatório linear em 
túnel sob a Rua Pd Anchieta  
 
Fase de execução e detalhe ilustrativo do 
modelo de escavação do Tunel metálico 
corrugado não destrutivo –  
 
Fonte SMOP-OPO, 2013  
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acima do vertedouro, são estimados em 60.000 m³ de volume reservado acima 

do vertedouro é estimado. 

 
Figura 17: Lago do Parque Barigui  
Com a localização dos córregos Campina do Siqueira e Mossunguê, bairro Bigorrilho, na bacia 
hidrográfica do Rio Barigui. - Fonte: Localizador de Lotes - Adaptação: Schellin, 2015. 
 

Em 2007, iniciou-se o projeto Viva Barigui pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que previa recuperar das áreas degradadas nas margens do Rio 

Barigui, e em conjunto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras, 

foram compatibilizados os projetos de drenagem contemplando a execução de 

vários reservatórios de amortecimento de cheias, entre eles o Parque Linear 

Guairacá, o último a ser implantado em 2014.  O Parque Guairacá foi 

implantado com recursos advindos do Agencia Francesa de Desenvolvimento – 

AGF e integrado as obras do Projeto Viva Barigui e demais diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Diretor de Drenagem.  

 

Reservatório do Parque Guairacá. 

O reservatório em forma de lagoa aberta em derivação, está localizado à Rua 

Luimar Marizes Escremin, entre as ruas Jair Fernandes de Araújo e Luis Carlos 

Bruginski (figura 18). Observa-se na figura, larguras de faixa não edificável 

(FNE) de 85 m a partir do eixo para empreendimentos particulares e faixa não 
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edificável de 15 m de afastamento a partir do eixo do rio (FNE-APP) em 

regularizações fundiárias 

 
Figura 18: Reservatório de contenção de cheias em derivação do parque Guairacá 
Próximo à Rua Dionira Moletta Klemtz, bairro Fazendinha, Curitiba (2014). 
Fonte: Google, 2015. Adaptação: Schellin ,L, 2015.  
 
Esse parque utiliza o conceito de reservatório por derivação e a reservação 

para redução do volume e velocidade de escoamento é feita em lagoa à parte 

do leito do rio Barigui.  O conjunto formado por este parque e os demais 

parques já implantados, (Tingui, Barigui, Tanguá e Mané Garrincha), 

contribuem para todo o rio se torne um grande parque linear, aumentando a 

capacidade de reservação em toda a sua extensão (figura 19).  
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Figura 19: Parques na Bacia do rio Barigui 
Com a localização dos parques com reservatórios de detenção já executados, em estudo e em 
licitação. Fonte: SMMA ,2014.  
 
Vários outros estudos e projetos vêm sendo elaborados pelo Departamento de 

Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Curitiba, alguns já licitados, 

decorrentes da busca de novas tecnologias e de novos procedimentos com 

base nas diretrizes do Plano Diretor de Drenagem de pesquisas e visitas a 

outros centros de referência externos, e de programas federais em andamento, 

tais como:  

•  O projeto de recuperação e renaturalização do Rio Ponta Grossa. 

•  A proposta implantação de bacia de retenção de sedimentos e de material 

flutuante no afluente do Rio Belém junto ao parque São Lourenço. (figura 20) 

•  A utilização de pisos permeáveis no Parque Linear ao longo do Rio 

Pilarzinho. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

39 

 
Figura 20: Bacia de retenção de sedimentos e material flutuante - Denver, Colorado, EUA. 
Fonte: Jorge i, 2012. 
 
 
• Grade para retenção de resíduos perpendicular à seção de vazão. Devido à 

pressão exercida pela força da água em picos de cheia, o dispositivo foi 

arrancado. (figura 21)  

•   Alargamento do canal do Rio Barigui pelo PAC, rio retificado nos início dos 

anos 60, aumentando a sua seção de vazão a partir do Parque linear Guairacá, 

no bairro Fazendinha, até a confluência com o Rio Iguaçu. Parte do projeto já 

foi executado e proporcionou um decréscimo na mancha de cheias nos 

loteamentos denominados, Moradias Vitória Régia, Vila Verde, Rio Bonito entre 

outros. (figura 22 e 23) 

 

Material flutuante 

Sedimentos sólidos. 
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Figura 21: Grade p retenção de resíduos instalada no rio Barigui, próximo à Av, C. Hartman. 
(STORZ et al., 2006).  
 
 
 

 
Figura 22: Rio Barigui no trecho referente ao parque linear Guairacá  
Proximidades da Rua Dionira Moleta Klemtz, bairro Fazendinha, Curitiba. (2014). 
Fonte: Schellin L., 2015. 
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Figura 23: Alargamento do Rio Barigui, bairro Caximba 
Com a margem direita já executada e margem direita em execução. (dez, 2013). 
Fonte: Schellin L., 2015. 

 

Ressalva-se que com a crescente urbanização, os lotes com condições 

técnicas de execução de reservatórios públicos de detenção de cheias 

(macrodrenagem) diminuíram com o passar do tempo em muitas áreas 

inicialmente recomendadas pelo plano estadual de 2002 foram inviabilizadas 

devido à existência atual de edificações nas locais previstas.  

 

Um exemplo dessa situação é junto aos rios Cascatinha e Uvu, afluente do rio 

Barigui, bairro Santa Felicidade, onde estava prevista a implantação de 03 

reservatórios para a mitigação de cheias da região, porém será possível 

apenas 01, diminuindo a capacidade de reservação. Com a redução de locais 

adequados para implantação de reservatórios públicos utilizados em 

macrodrenagem, a implantação de micro reservatórios distribuídos em toda a 

bacia executados em lotes particulares se tornou ferramenta importante no 

controle de cheias. (figura 24) 
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Figura 24: Rio Cascatinha - Previsão inicial de reservatórios  
Localização de áreas para execução de reservatórios públicos de contenção de cheias no rio 
Cascatinha, afluente do rio Barigui, bairro Santa Felicidade, Curitiba. Fonte: SMOP-OPO, 2011.

1 

3 

2 
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2.2 A EVOLUÇÃO DA MICRODRENAGEM 

 
Devido às características dos rios de Curitiba, além das obras estruturantes de 

macrodrenagem convencional, a microdrenagem também tem papel 

fundamental nas medidas para minimizar os efeitos da urbanização. 

 

Curitiba se formou na confluência de vários rios e com o constante processo de 

urbanização avançou sobre estes (DUDEQUE, 2010). As nascentes dos rios da 

cidade estão localizadas ao norte e escoam em direção ao rio Iguaçu, ao sul. 

Este tem baixa declividade, planícies aluvionares e recebe também as águas 

provenientes dos rios da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, conforme 

mostra a Figura 25. Em dias de precipitação acima da média, além de 

alagamentos nas áreas de várzea do rio Iguaçu, ocorre refluxo devido à 

diferença de regime de escoamento dos rios.  

 
 
Figura 25: Bacia hidrográfica do Alto Iguaçu  
Parte atendida pelo PDD 2002, com a localização das sub bacias, demarcação dos limites dos 
municípios e indicação do sentido do escoamento dos rios Fonte: Instituto das Águas do 
Paraná,2000.  
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O solo, pouco permeável (MINEROPAR, 2005), somado à impermeabilização 

decorrente da urbanização reduziu a infiltração da água precipitada no terreno 

aumentando o escoamento superficial e a consequência são alagamentos.  

 

O DNOS, órgão federal responsável pelo planejamento da drenagem urbana, 

utilizava como princípio básico para controle de enchentes, a canalização e 

retificação dos corpos hídricos para que as águas pluviais fossem conduzidas 

de forma rápida para fora do perímetro urbano, evitando assim o acúmulo de 

águas contaminadas que poderiam causar danos à população. 

 
Ao longo do tempo outras medidas e legislações especificas a nível de 

microdrenagem tiveram que ser implantadas, para auxiliar no controle das 

cheias. Em 2000, a Lei Municipal 9.800 instituiu a permeabilidade mínima para 

lotes de acordo com o zoneamento em que este esteja inserido. O percentual 

mínimo é de 25% em zoneamentos convencionais e 0% na Zona Central. Em 

zoneamentos inseridos em Áreas de Proteção Ambiental – APA’s a 

permeabilidade mínima varia de 50 a 80% (Decreto Estadual 250/00). 

 

De acordo com Crow et al. (1988) são considerados reservatórios de retenção 

quando o armazenamento é por um longo período de tempo e o esgotamento é 

por evaporação. Reservatórios de detenção armazenam águas pluviais por um 

curto período de tempo e após este, escoam para as galerias e corpos hídricos.  

 

A partir de 2003, com a publicação do Decreto 791, passou a ser obrigatória a 

implantação de mecanismos de detenção de cheias em terrenos que não 

atendiam à permeabilidade mínima estipulada pelo zoneamento de 25%, ou 

que possuam área impermeabilizada superior a 5.000 m². Na Zona Central, já 

consolidada com impermeabilização superior a 80 %, a implantação de 

mecanismos de detenção de cheias passou a ser obrigatória em todos os lotes. 

Os lotes de grande porte fora da zona central, que poderiam contribuir para o 

controle de cheias do Município ficaram dispensados de executar reservatórios 

de detenção e a situação foi corrigida com a publicação do Decreto 176/2007, 

onde passou a ser obrigatória a implantação de mecanismos de detenção de 
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cheias em lotes que não atendam a permeabilidade mínima do zoneamento ou, 

mesmo atendendo, possuam área impermeabilizada superior a 3.000 m². 

O Decreto 1066/2006, também contribui com o aumento das áreas permeáveis, 

pois dispõe da inclusão de grama nas áreas de passeio, em frente aos lotes 

reduzindo o escoamento superficial. Isto permite que os escoamentos para as 

vias públicas sejam mitigados. Para os lotes que fazem parte da Operação 

Urbana Consorciada - Linha Verde (OUC-LV) foi criado o decreto 133/2012. 

Neste consta a obrigatoriedade de implantação de mecanismos de detenção de 

cheias em todos os lotes, exceto para empreendimentos de até três unidades 

residenciais. A Resolução 06 - do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU 

revoga a obrigatoriedade de implantação dos reservatórios fechados sob a 

projeção das edificações que constava no Decreto 133/2006, tendo em vista a 

inviabilidade técnica deste procedimento em muitos casos. 

 

Também referente à microdrenagem, foram inseridos no manual de drenagem 

do PDD, mecanismos de detenção e infiltração, que podem ser usados como 

alternativa ao sistema tradicional de drenagem composto apenas por galerias 

de águas pluviais. Tais mecanismos reduzem o escoamento superficial, 

proporcionando a infiltração da água precipitada, diminuindo sensivelmente as 

vazões e velocidades de fluxo, evitando erosões e alagamentos. 

 

A aplicação dos decretos 791/2003 e 176/2007 proporcionou a implantação de 

reservatórios de microdrenagem em lotes particulares distribuídos nas várias 

bacias hidrográficas de Curitiba. Conforme relatório do arquivo setorial de 

controle de projetos de drenagem (OCP, SMOP-OPO) em Curitiba, a soma dos 

volumes dos reservatórios de contenção de cheias constantes em projetos 

aprovados desde a publicação do decreto 7912003 em 12/08/2003 até 

12/11/2014 é de 220.972,61 m³. A figura 26 mostra um reservatório de 

detenção de cheias executado em tubos de concreto e septo pré-moldados. A 

junção dos tubos foi vedada com manta geotêxtil para evitar a entrada de 

partículas finas no interior do reservatório 

.  
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Figura 26: Detalhe - Reservatório de detenção de cheias em tubos  concreto pré-moldado. 
Fonte: Itaqui, 2015.- Fonte SMOP-OPC,2015 
 
 
 
2.3 ESTRUTURA INSTITUCIONAL ATUAL QUE ENVOLVEM OBRA S DE 

DRENAGEM  

 

Em Curitiba, atualmente são apenas 03 departamentos institucionais, onde 

estão concentradas as principais ações e propostas que envolvem a 

microdrenagem e macrodrenagem, os quais estão localizados em 02 

secretarias municipais distintas.  

 

Esses departamentos por conta de mudanças a alterações institucionais, 

atualmente se encontram com reduzida estrutura e pouca capacidade 

operacional e de integração intersetorial interna e externa mais ampla, 

necessária para o adequado acompanhamento e planejamento das obras 

necessárias, que estão com maior porte e dimensão, face as obras já previstas.  

São eles: 

1- Departamento de Recursos Hídricos/ MARHS e Departamento de 

Gestão de Riscos/MAGR pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

2- Departamento de Obras, Pontes e Drenagem/SMOP-OPO pela 

Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
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A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Curitiba, no ano 2012, foi 

organizada em 26 órgãos da administração direta e 11 órgãos da 

administração indireta, entre Autarquias, Fundações e Sociedades de 

Economia Mista. Algumas dessas pastas, dependendo do tipo e grau de 

intervenções de drenagem, podem ser envolvidas com as ações indiretas que 

estão relacionadas a drenagem. São elas: Secretaria Municipal de Urbanismo - 

SMU 

1. Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

2. Secretaria Municipal de Defesa Social - SMDS 

3. Secretaria Municipal de Governo - SMG 

4. Fundação de Ação Social - FAS 

5. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC 

6. Companhia de Habitação de Curitiba – COHAB 

7. Secretaria Municipal Assuntos Metropolitanos – SMAM 

 

Entre as pastas municipais e outras existentes no âmbito estadual e federal, a 

articulação interna e integração com foco nas intervenções de drenagem é 

muito incipiente e pontual, normalmente consideradas somente ao final de suas 

próprias propostas internas, resultando muitas vezes em retrabalho, perca de 

oportunidades e de custos.  

A situação reforça ainda mais a necessidade de criação de uma nova 

organização institucional centralizada que atue na coordenação e articulação 

entre os diversos órgãos das esferas municipais, estaduais e federais. Essa 

organização, pode ser especifica para os projetos e programas de drenagem e 

manejo de águas pluviais, ou preferencialmente poderá ainda incluir as demais 

ações de Saneamento Básico. Modelo parecido, já houve no passado, quando 

no período entre 1993 e 2000, os todos os serviços de saneamento do 

munícipio de Curitiba estavam centralizados em um único local, a Secretaria de 

Saneamento. Com sua extinção houve uma fragmentação muito grande de 

suas atividades, comprometendo a visão integrada e necessária dos serviços 

de saneamento.  
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Atualmente os serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

e os Resíduos Sólidos são gerenciado a partir da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente-SMMA. Esses serviços contam com o apoio de estruturas externas 

no planejamento e execução de ações, via concessões (no caso dos dois 

primeiros), ou via consórcio intermunicipal, que são gerenciadas e coordenadas 

pela SMMA. 

No caso da Drenagem, é a Secretaria de Obras de Curitiba – SMOP, através 

de Departamento de Obras e Drenagem SMOP-OPO que tem a 

responsabilidade de executar o planejamento, execução, manutenção e outras 

das ações de drenagem, a partir de recursos próprios do município ou 

eventualmente advindos de programas específicos, não contando com o apoio 

outras estruturas, via concessão ou consórcios, como acontece com os demais 

serviços de saneamento da cidade   

Conforme art. 27 da Lei nº 10.130/93, são atribuições da SMOP: 

• O planejamento operacional e a execução, por adjudicação dos outros 

órgãos de governo, por administração direta ou através de terceiros, das 

obras públicas e próprios municipais, abrangendo construções, reformas 

e reparos, a abertura de vias públicas e rodovias municipais; 

• A execução de obras de pavimentação, construção civil, drenagem e 

calçamento; a execução e manutenção de obras de preservação de 

fundos de vales; 

• O desenvolvimento de projetos, execução e manutenção de obras e 

serviços de abastecimento de água tratada, coleta, tratamento e 

destinação final de efluentes líquidos, diretamente ou por concessão ou 

permissão; 

• E elaboração de projetos e fiscalização da preservação do sistema natural 

de drenagem, fundos de vale e proteção de mananciais de abastecimento 

de água; a proposição de legislação específica a sua área de atuação; 

• A emissão de pareceres técnicos na área de sua competência para 

subsidiar a concessão de alvarás; 

• O controle e execução dos serviços de sinalização urbana e de trânsito e 

iluminação pública; 
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• A manutenção e controle operacional da frota de máquinas e 

equipamentos pesados sob sua responsabilidade e outras atividades 

correlatas. 

Embora a as atribuições gerais da Secretaria indiquem a necessidade de um 

planejamento global de obras de drenagem, sua estrutura interna atualmente 

está adaptada principalmente para as ações do dia a dia, de execução, 

operação e manutenção, ficando o planejamento bastante comprometido por 

falta de uma estrutura de apoio específica.  

 

2.4 ASPECTOS HIDROLOGICOS, FÍSICOS E AMBIENTAIS   

 

2.4.1 Hidrologia - Bacias 

 
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Curitiba (PMSB), no que diz 

respeito à Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, abrange no âmbito 

municipal, as bacias hidrográficas dos Rios Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu, 

Passaúna e Ribeirão dos Padilha, e seus principais afluentes. O Município de 

Curitiba está localizado à margem direita e a Leste da maior bacia do Rio 

Paraná, a Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, como mostra a fig. 27. 

  

Figura 27: Região Hidrográfica do Rio Paraná 
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Fonte: ANA - Agencia Nacional de Águas (2010) - Elaboração: COBRAPE  
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O município de Curitiba é dividido em 75 bairros, em nove Regionais, tem seu 

território quase totalmente ocupado, o que leva a prefeitura a planejar e 

implantar ações sob um enfoque metropolitano, com o objetivo de manter e 

ampliar o padrão de qualidade de vida da população.  

Os 75 bairros estão distribuídos nas seis bacias hidrográficas. Tendo em vista 

as condições de topografia, alguns bairros fazem parte de mais de uma bacia 

hidrográfica. 

01- Bacia do Rio Passaúna ........... 08 bairros 

02- Bacia do Rio Barigui................ 27 bairros 

03- Bacia dos Ribeirão dos Padilha 07 bairros 

04- Bacia do Rio Belém................ 38 bairros  

05-  Bacia do Rio Atuba................. 16 bairros 

06-  Bacia do Rio Iguaçu............... 06 bairros] 

 

2.4.2 População de Curitiba e população por bacia  

 

A cidade de Curitiba tem uma população de 1.751.907 habitantes. É a mais 

populosa da região sul e a oitava do país (IBGE,2010). Sua área é 432,00 Km² 

O bairro mais populoso é a CIC (Cidade Industrial de Curitiba) com 172.822 

moradores e o menos é o Riviera com apenas 289 habitantes  

Fonte IBGE 2010 – Banco de dados do IPPUC) 

 

 
2.4.3 Clima 

 

Vários fatores interferem na característica climática do Município de Curitiba, 

entre eles destacam-se - sua localização em relação ao Trópico de Capricórnio 

- a topografia do primeiro planalto - a altitude média do município - e a barreira 

geográfica natural da Serra do Mar. 

Tendo-se por referência a classificação de Köeppen (MACK, 1981), a cidade 

apresenta clima temperado úmido, mesotérmico, sem estação seca, com 

verões frescos e inverno com geadas frequentes e ocasionais precipitações de 
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neve (última ocorrência em 17/07/1975). 

A pluviosidade média mensal de precipitação do período compreendido entre 

janeiro de 1998 e fevereiro de 2008 foi de 115,18 mm. A média anual ficou 

1.379,31 mm de 1998 a 2007, não apresentando déficit hídrico e as chuvas são 

bem distribuídas durante o ano, com leve declínio no inverno. As ocorrências 

climatológicas extremas em Curitiba estão descritas no quadro 2  

A precipitação média anual da RMC corresponde a 1413 mm/ano. 

Quadro 2: Ocorrências Climatológicas Extremas em Curitiba  

Temperatura Extrema Máxima, em 17/11/85. 35,2 ºC 

Temperatura Extrema Mínima, em 18/07/75. – 6,0 ºC 

Precipitação Anual Máxima – 1957  2.165,2 mm 

Precipitação Anual Mínima – 1985 765,50 mm 

Dias com Chuvas/Ano, Máximo - 1932. 240 

Dias com Chuvas/Ano, Mínimo - 1924. 118 

 
Obs: Os dados são provenientes da Estação Meteorológica Curitiba localizada na Latitude 
25º41´67”S, Longitude49º13´33”W e Altitude de 930m. 
Fonte:  SIMEPAR 

 

2.4.4 Hidrogeologia e Relevo 

O estado do Paraná é dividido morfologicamente em três Planaltos, 

subdivididos de acordo com suas características geológicas. O Primeiro 

Planalto localiza-se na região de Curitiba, chamado de Planalto de Curitiba ou 

Escudo Paranaense.  

Ao redor de Curitiba encontram-se sedimentos da formação Guabirotuba. Tais 

sedimentos ocorreram durante o Quaternários Antigo ou Pleistoceno, de 

origem flúvio-lacustre que preencheram uma antiga e grande depressão, 

formando a chamada bacia de Curitiba. 

As unidades aquíferas são a pré-cambriana, formada de mignatitos, rochas 

granitoides e gnáissicas, e Guabirotuba, formada de areias arcosianas 

intercaladas com argilitos e siltitos, conforme a figura 28 na página seguinte. 

Uma série de terraços escalonados são dispostos em intervalos altimétricos 

caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas suavemente 

arredondadas dando-lhe uma fisionomia relativamente regular 
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Figura 28: Geologia do Escudo Paranaense  
FONTE: Atlas Geológico do Estado Do Paraná, 2001 - MINEROPAR. 

 

O ponto mais elevado está ao Norte do município correspondendo a cota de 

1.021,00m no Bairro Lamenha Pequena, dando-lhe uma feição topográfica 

relativamente acidentada composta por declividades mais acentuadas, devido 

à proximidade com a Região Serrana do Açungui. 

Ao Sul do Município de Curitiba encontra-se a situação de mais baixo terraço, 

com cota de 856,17m localizada no bairro do Caximba, próximo ao deságue 

das águas do rio Barigui no rio Iguaçu.  

Para elaboração da hipsometria foram utilizados os dados provenientes do 

IPPUC, com pequenos vazios na malha topográfica fornecida, assim poderá ter 

pequena variação com outros parâmetros utilizados em estudos diferentes.  
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Na elaboração do foram utilizados dados hipsômetros apresentados 

resumidamente no quadro 3. 

 
Quadro 3: Altitudes das bacias de Curitiba em relação ao nível do mar. 
Mínimas, Médias e Máximas 
 

BACIA Altitude Mínima (m)  Altitude Média (m) Altitude Máxima (m)  

Ribeirão dos Padilha 868,24 901,91 931,28 

Rio Barigui 864,04 919,95 1.001,19 

Rio Atuba 872,03 916,30 1.001,25 

Rio Passaúna 872,17 933,20 933,20 

Rio Belém 869,10 909,11 998,33 

Rio Iguaçu 856,17 889,83 937,09 

Dados:  Curvas de Nível, (IPPUC) Elaboração: COBRAPE 

É bastante notória a mancha de sedimentos recentes no desenvolvimento dos 

rios estudados. As manchas mais largas estão nas bacias do Belém e Atuba, e 

são indicadores físicos das áreas de inundação destas bacias. 

Os sedimentos se sobrepõem à Formação Guabirotuba, que é notória por seus 

solos expansivos e friáveis de baixo suporte, com alto potencial de erosão, 

escorregamento e baixa permeabilidade. 

O embasamento cristalino é em geral, Granito-Gnaisse ou Granito-Migmatito, a 

profundidades médias de 15 m. 

Na parte norte da cidade, nos trechos de cabeceira dos rios Atuba, Barigui e 

Passaúna, entre os sedimentos recentes (QHc) estão situadas próximas a 

região do aquífero Karst, com a ocorrência de rochas metamórficas do tipo 

Calcário, altamente solúveis, passíveis de formação de cavernas e poços com 

nível de água variando de aflorante até 5m de profundidade, nas cotas mais 

altas. 

2.4.5 Uso e Ocupação das bacias  

 

A ocupação urbana é predominante nas bacias dos rios Atuba, Belém, Padilha 

e Barigui, onde a densidade é alta, o que torna crítica a suscetibilidade à 

inundação e complica a implantação de parques e bacias de detenção e 
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retenção pela ausência de espaços livres e pelo custo das áreas existentes 

consolidadas. 

Nas cabeceiras têm maior concentração de áreas verdes, o desenvolvimento 

urbano é refreado pela condição acidentada. As fozes dos rios, às margens do 

Iguaçu, estão conservadas pela existência das cavas de areia, cuja abertura 

impediu a ocupação irregular. 

O rio Passaúna tem boa conservação à montante do município de Araucária, 

mas a Região de Campo Magro pode comprometer o Manancial se não for 

saneada adequadamente. 

O rio Belém tem a maior densidade populacional na área central (até 200 

hab/ha), o que não conta a população flutuante, e esta é uma das causas da 

bacia do Belém ter a maior suscetibilidade de enchentes, dentre as demais. 

2.4.6 Áreas verdes e Taxa de Impermeabilização  

Curitiba está em uma ótima situação em relação áreas verdes. A cidade tem 23 

parques urbanos, 16 bosques com o total de área de m² e 01 zoológicos, que 

segundo a Lei Orgânica 9804 são consideradas Unidades de Conservação, 

sendo definidas por regulamentação específica.  

 

Em 2011, a SMMA desenvolveu estudos específicos para o levantamento de 

taxas de impermeabilização por bacia da cidade.  

No estudo realizado não foram considerados jardins, gramados particulares, 

vias permeáveis, estádios, jóqueis, clubes ou pequenas áreas permeáveis. 

Quadro 4 

Quadro 4: Taxas de Impermeabilização em Curitiba 

Bacias 
Hidrográficas 

Maciço 
Florestal em 

Curitiba (km²) 

Área Total 
da 

Bacia(km²) 

Área Total da 
Bacia em 

Curitiba(km²) 
Impermeável(km²)  % Impermab.  

(2011) 

Bacia do rio 
Atuba 8,64 127,2 63,70 55,06 86,43% 
Bacia do rio 
Barigui 27,99 266,73 140,8 112,81 80,12% 

Bacia do rio 
Belém 5,36 87,8 87,8 82,44 93,89% 
Bacia do rio 
Iguaçu 18,58 25,17 69,69 51,11 73,34% 
Bacia do rib. dos 
Padilhas 

2,86 32,28 32,28 29,42 91,14% 
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Bacia Passaúna 14,32 217,14 37,9 23,58 62,23% 
Área Total 77,75 756,32 432,17 354,42 82,01% 
FONTE:Maciços Florestais, SMMA (2011) – Área total da bacia, SUDERHSA (2001) 
Elaboração: COBRAPE.  
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3. DIAGNÓSTICO  

 

As coletas de dados para a elaboração do PDD/2012 foram realizadas através 

de levantamentos nos diversos órgãos federais estaduais e municipais tais 

como Agência Nacional de Águas–ANA, Instituto de Águas do Paraná, SMOP, 

SMMA, IPPUC, entre outras, consolidados e atualizados para o plano PMSB. 

Os demais dados foram elaborados pela COBRAPE para determinar os 

parâmetros de cálculo hidrológicos e hidráulicos desse plano diretor, que está 

listado no volume I do PDD (Volume Técnico), como eixo de talvegue, 

dimensões da calha do canal existente, hipsometria e taxa de 

impermeabilização por unidade de bacia. 

 

3.1 IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM 

 
 
3.1.1 Inundações 

 

As enchentes ocupam hoje o primeiro lugar no ranking de catástrofes naturais 

no mundo. De acordo com uma pesquisa realizada em 2007 que utilizou os 

dados de desastres do banco global EM-Dat (Emergency Events Database), no 

período entre 1900 e 2006, foi constatado que o continente americano foi o 

segundo a apresentar maior número de registros de catástrofes naturais.  

Globalmente, os desastres mais frequentes foram as inundações (35%), 

seguidas das tempestades (31%). O aumento da intensidade e da frequência 

das inundações nas cidades brasileiras é um fato inconteste cuja ocorrência 

tem produzido impactos sociais e econômicos crescentes e de grande monta, 

devido, sobretudo à falta total de planejamento e a adoção de soluções 

inadequadas. 

Este cenário produz duplo prejuízo para a comunidade, pois as medidas de 

controle adotadas além de muito caras, não impedem totalmente os prejuízos 

dos eventos de inundação; quando o desejável seria a não ocupação das áreas 

de risco e o emprego de medidas não estruturais. 
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Segundo Valencio (2009): “Os eventos extremos relacionados às Mudanças 

Climáticas Globais e o crescimento desordenado das cidades, com a 

ampliação do contingente populacional empobrecido e em precárias condições 

de territorialização, é um quadro desafiador à Defesa Civil e àqueles que, sob 

sua coordenação, lidam com a gestão de desastres no Brasil. ” 

O gerenciamento atual não incentiva a prevenção desses problemas já que à 

medida que ocorre a inundação, o município declara calamidade pública e 

recebe recursos a fundo perdido e não necessita realizar concorrência pública 

para aplicar.  

As inundações ocorrem nas áreas ribeirinhas e os sistemas de drenagens (sem 

sentido): As enchentes nas áreas ribeirinhas ocorrem principalmente pelo 

processo natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os 

eventos chuvosos extremos, em média com tempo de retorno.( figura 29) 

 

Figura 29: Representação Gráfica de inundação, enchente e alagamento  
Fonte: Massa, 2011. 
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3.1.2 Causa das Inundações  

As ocorrências das inundações usualmente estão associadas a um conjunto de 

causas e efeitos, que de forma isolada ou em conjunto potencializam a 

ocorrência de enchentes, inundações e alagamentos. 

Dentre as causas tem-se o principal aspecto que é a crescente e contínua 

impermeabilização das áreas das bacias contribuintes, o que reduz a infiltração 

do volume precipitado. A água que não infiltra, escoa superficialmente, 

carreando partículas sólidas, poluentes como óleos e graxas e lixo urbano que 

acabam se depositando nos condutos hidráulicos. O assoreamento causado 

pela deposição de sedimentos reduz a seção de vazão, resultando numa 

velocidade maior de escoamento no canal, que induz à erosão das margens e 

inundação das áreas ribeirinhas.  

A figura 30 na página seguinte mostra galeria de águas pluviais com trecho 

sem condições de manutenção devido à edificação sobre tubulação e 

escoamento de águas pluviais com comprometimento da seção de vazão 

devido à obstrução por deposição de sedimentos e descarte inadequado de 

lixo.  

Houve a necessidade de retirada de construção para dar acesso à 

equipamento para remoção de lixo e sedimentos a fim de restabelecer o fluxo 

de água e eliminar os alagamentos decorrentes da obstrução da tubulação. 
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Figura 30: Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha - redes irregulares 
Detalhe do comprometimento de escoamento de águas pluviais em ocupação irregular  
Fonte SMOP-OCP, 2015. 
 
 
Descarte inadequado de lixo urbano 

Mesmo disponibilizando várias modalidades de coleta de lixo é comum o 

descarte pela população de lixo urbano em locais próximos a cursos de água 

ou mesmo dentro destes. Tendo em vista o volume deste material, é frequente 

a redução da seção de vazão parcial ou total e mesmo o rompimento das 

galerias e condutos comprometendo escoamento das águas pluviais 
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Observa-se nas figuras 31,32 e 33 os danos causados pelo descarte 

inadequado destes materiais. 

 
Figura 31: Córrego Av. Sta Bernadete 
Descarte de lixo urbano entremeado com resíduos vegetais  
Fonte: SMOP-OCP, 2015. 
 
 

 
Figura 32: Lixo flutuante na tubulação entre as cavas do rio Iguaçu. 
Fonte: SMOP-OCP, 2015. 
 

 

 
Figura 33: Descarte de lixo urbano na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Padilha. 
Fonte: SMOP-OCP, 2015. 
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Ligações irregulares de esgoto sanitário 

As ligações de esgoto sanitário nas galerias públicas de águas pluviais 

aumentam o volume a ser escoado pelos condutos e causam redução da 

seção de vazão destes devido à sedimentação dos resíduos. No 

dimensionamento dos condutos hidráulicos utilizados em drenagem urbana, 

tais acréscimos não são considerados, e, portanto, reduzem a eficiência 

hidráulica das galerias de águas pluviais implantadas (figuras 34 e 35) 

A contaminação da água conduzida aos rios pelos condutos de águas pluviais 

proporciona proliferação de doenças hidroveiculadas, potencializando surtos 

destas doenças após a ocorrência de enchentes. 

 

 
Figura 34: Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha – esgoto irregular 
Despejo de esgoto sanitário em córrego da Vila Papelão, afluente do Rib.dos Padilha. 
Fonte: SMOP-OCP, 2015. 
 

 
 
Figura 35:  Vila Papelão - Bacia Ribeirão dos Padilha - esgoto irregular 
Despejos de esgoto sanitário em córrego da Vila Papelão, afluente do Rib. dos Padilha. 
Fonte: SMOP-OCP, 2015. 
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Ocupação inadequada das áreas de várzea 

As enchentes nas áreas ribeirinhas ocorrem principalmente pelo processo 

natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os eventos 

chuvosos extremos, em média com tempo de retorno superior a dois anos. 

A ocorrência das inundações nas áreas ribeirinhas é agravada quando existem 

ocupações irregulares no leito maior do rio, atingindo assim famílias que ali 

residem geralmente de baixa renda. Pode-se observar na figura 36 que os 

níveis do piso das edificações precárias são muito próximos da linha de água 

do rio Barigui em dias sem precipitação pluviométrica. 

 

Figura 36 : Ocupação irregular na área de várzea do Rio Barigui, bairro CIC. 
Fonte: COHAB, 2015. 
 

O processo de urbanização requer novas ruas e decorrem novas 

singularidades ao longo dos rios tais como pontes, aterros, galerias e bueiros, 

que em maior ou menor grau produzem obstruções ao fluxo das águas.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

64 

 

A figura 37 mostra a evolução da ocupação irregular denominada 28 de 

outubro localizada nas confluências dos Rios Barigui e Iguaçu no período 

compreendido entre 2010 e 2014 e a figura 38 edificações construídas em 

fundos de vales, obstruindo o mesmo por lixo urbano. 

   
 
Figura 37 : Ocupação 29 de Março  
Evolução da ocupação irregular denominada 29 de Março, localizada na confluência dos rios 
Barigui e Iguaçu no período compreendido entre 10/03/2010 e 10/02/2014 Matheus, S,, 
SEPLAD 2014). 
 

 
Figura 38 : Fundo de vale obstruído 
Edificações executadas ao lado de fundo de vale obstruído por lixo urbano, com ligações de 
esgoto sanitário. Fonte: SMOP-OCP, 2015 
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Mudanças Climáticas 

A partir da Revolução Industrial houve aumento considerável de emissões de 

gases do efeito estufa na atmosfera (BESSAT, 1986). Atribui-se a este fator o 

aumento das temperaturas do planeta entre 0,5 e 1º C. Em decorrência desse 

acréscimo houve a redução de água retida em geleiras, o nível do mar subiu de 

10 a 25 cm e a precipitação pluviométrica mundial aumentou em 1 %. (IPCC, 

2014). 

Os aspectos climáticos, observados nos registros dos institutos de 

meteorologia indicam estar em pleno andamento um regime diferenciado de 

precipitações, bastante nítido na região sul do Brasil que tem provocado 

precipitações de alta intensidade e curta duração durante praticamente os doze 

meses do ano. O IPCC (2014) prevê aumento de 20% nas chuvas sazonais 

para a região sul, onde está localizado o município de Curitiba (figura 39)  

 

Figura 39 : Alterações no percentual de precipitação sazonal 
Previsto para o período compreendido entre 2016 e 2035 de acordo com IPCC, 2014. 
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3.1.3 Consequências das Inundações 

 

São inevitáveis as perdas durante a ocorrência das enchentes. As principais 

consequências das enchentes são: a interrupção das atividades econômicas, a 

contaminação por doenças de veiculação hídrica, contaminação da água pela 

inundação de depósitos de material tóxico, estações de tratamento e outros 

equipamentos urbanos. As enchentes têm um alto custo para os cofres 

públicos. Estes custos podem ser classificados em custos tangíveis, incluindo 

os danos físicos (custos de separação e limpeza de prédios, perdas de objetos, 

mobília, equipamentos, entre outros), custos de emergência (evacuação, 

reocupação, habitação provisória, etc.) prejuízos financeiros (devido à 

interrupção do comércio, indústrias) e custos intangíveis, que não têm valor de 

mercado, como a perda de vida ou obras e prédios históricos.  

Não existem no Brasil dados completos sobre a perda econômica e de vidas 

em desastres, apenas valores aplicados pós-desastres. Os danos prováveis 

das enchentes de 1993 em Curitiba estão na ordem de 20 milhões de dólares, 

destes 4 milhões de dólares somente para atendimento emergencial. 

 

3.1.4 Registro de enchentes em Curitiba  

Até 1990 o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) era o 

órgão responsável pelo gerenciamento e pesquisa sobre enchentes a nível 

nacional. Com a sua extinção no governo Collor a informação sistematizada, 

registros históricos e relatórios sobre inundações desapareceram. Assim existe 

uma lacuna relativa ao problema das enchentes. Depois de 1990 a defesa Civil 

(DC) passou a ser a única instituição que possui registros oficiais no Paraná. 

Existe alguma informação no acervo do Departamento Nacional de Água e 

Energia Elétrica (DNAEE), Superintendência do Controle de Erosão e 

Saneamento Ambiental (SUCEAM), Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba (COMEC) e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPUC). 
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No PDD os dados foram compilados em mapas específicos conforme figura 40. 

 

Figura 40: Mapa Geral - Ocupaçoes Irregulares  
Mancha de Inundações e Pontos Críticos /SUDERSHA -2002 
Fonte:  PDD -2012/ SUDERDHA 

Os primeiros registros históricos de inundações na cidade de Curitiba datam da 

década de 20, tendo como local mais vulnerável a região central compreendida 

pela Praça Zacarias, rua Luiz Xavier e Praça Osório. Naquela época os rios 

Bigorrilho, Ivo e Água Verde, pelos seus talvegues que cruzavam e ainda 

cruzam a malha urbana central representavam os locais de maior 

vulnerabilidade às inundações. Curitiba registrou a ocorrência de grandes 

enchentes conforme o quadro seguinte. 

Quadro 4: Piores enchentes ocorridas no século XX em Curitiba. 
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Fonte : Geissler. Loch (2004) 
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3.2 DIAGNÓSTICOS POR BACIAS DE CURITIBA 

 

As obras e intervenções de drenagem são separadas em 02 tipos de 

abordagem: medidas estruturais e medidas não estruturais.  

 

As grandes obras e intervenções estruturantes, de macrodrenagem propostas 

para uma bacia ou subacia estão associadas as medidas estruturais. 

 

Por outro lado, as ações e medidas não estruturais de modo geral não 

envolvem diretamente grandes obras. Essas medidas são compostas por 

projetos ou planos pontuais de microdrenagem, planos da Defesa Civil a serem 

executados durante em períodos de maior precipitação e também um forte 

componente embasado na legislação municipal, normas, manuais técnicos, 

participação da sociedade civil e na consciência ambiental da comunidade, pois 

estão diretamente vinculadas à vida cotidiana do cidadão, sua moradia, seu 

local de trabalho, sua locomoção e suas áreas públicas de entretenimento e 

lazer. De maneira mais ampla, as medidas não estruturais de controle de 

cheias existem para conter os efeitos das precipitações mais intensas e 

buscam reduzir os impactos negativos das inundações.  

Curitiba tem 06 grandes bacias hidrográficas, Atuba, Belem, Barigui, Iguaçu, 

Ribeirão dos Padilha e Passaúna, essa última uma bacia de manancial e 

abastecimento de água da cidade, as quais estão demonstradas através da 

figura 41.  

Em 2012 finalizou-se um processo de captação de recursos de um grande 

conjunto de obras, ações e projetos prioritários de drenagem urbana a ser 

concluídas até 2018, que excetuando a bacia do Passaúna, contempla as 

outras 05 grandes bacias hidrográficas, como forma de mitigação das cheias 

na cidade de Curitiba. Foram fundamentadas através do Plano Diretor de 

Drenagem Municipal – PDD. Somente através deste instrumento, é que o 

município pode pleitear os recursos no âmbito federal, pois é condição 

obrigatória que qualquer intervenção de drenagem esteja prevista no seu 

respectivo plano de drenagem.  
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Figura 41: Mapa Geral - Hidrografia e principais Rios e Bacias de Curitiba 
Fonte: PDD -2012 

 
De acordo com o PDD de Curitiba, as ações de gestão, planejamento e projeto 

na drenagem urbana têm o objetivo de minimizar a intervenção humana no 

ambiente, de forma a não aumentar os riscos de impactos sobre a sociedade e 

meio ambiente, além de mitigar os existentes por meio da adequada 

distribuição da água no tempo e no espaço e da redução dos poluentes 

gerados pela população. 
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As obras de drenagem são calculadas para Tempos de Recorrência que 

variam de 25, 50 e 100 anos de acordo com a capacidade de vazão de cada rio 

ou região. Em uma intervenção de TR= 25 anos, as obras são calculadas para 

suportar as máximas cheias que ocorrerem neste período de tempo. Quanto 

maior o período de tempo maior será o custo e a dimensão da obra a ser 

executada. O PDD, realizou um diagnóstico especifico para cada uma das 06 

grandes bacias hidrográficas localizadas no município: 

  

3.2.1 PDD - Bacia do Rio Atuba 

 
A bacia do rio Atuba foi percorrida de montante para jusante, tendo como ponto 

de partida o local destinado a uma lagoa de detenção do PDD da bacia do Alto 

Iguaçu, próximo ao Contorno Norte, onde está instalada a Sociedade Protetora 

dos Animais de Almirante Tamandaré. 

 

O local final observado no percurso foi a área próxima à ETE Atuba Sul, na sua 

foz junto ao rio Iraí. Alguns afluentes do rio Atuba também foram percorridos, 

tais como o córrego Bacacheri, córrego Bacacheri Mirim, córrego Duque de 

Caxias, córrego Tarumã, córrego Vila Marumbi e córrego Capão da Imbuia. 

 

Desde a nascente até o Contorno Norte da Bacia encontra-se com baixa 

ocupação, predominando as áreas rurais, grandes extensões de áreas 

permeáveis e talvegue com mediana declividade que permitem a retenção e a 

infiltração da água precipitada. 

 

Este trecho do rio Atuba não possui nenhum afluente que interfira 

consideravelmente em seu desempenho e funcionalidade. Trecho com 

reduzida criticidade quanto às manchas de inundação, pois não existem 

ocupações ao longo do fundo de vale. 
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A partir do Contorno Norte até rodovia BR – 116. Neste 2º trecho o rio Atuba 

inicialmente faz a divisa entre Almirante Tamandaré e Curitiba. Após, faz a 

divisa entre Colombo e Curitiba. Possui bacia medianamente adensada, onde 

se destaca o Parque do Atuba. 

 

Nas proximidades da estrada da Uva, possui muitas moradias irregulares na 

margem esquerda - Colombo, e várzea do rio isenta de ocupações irregulares 

na sua margem direita - Curitiba. As áreas mais expostas e de maior 

vulnerabilidade às inundações são justamente as moradias irregulares ao longo 

do seu percurso. Referente às áreas selecionadas no PDD da bacia do Alto 

Iguaçu para a função de detenção à margem direita do rio Atuba, na cidade de 

Curitiba, algumas ainda se encontram aptas e disponíveis para abrigar lagoas 

de detenção. 

 

Da rodovia BR – 116 até a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Neste 3º trecho o 

rio Atuba recebe seu afluente de margem esquerda, rio Palmital, e neste tramo 

faz a linha divisória entre Curitiba e Colombo e entre Curitiba e Pinhais. 

Próximo à Avenida Victor Ferreira do Amaral recebe seu principal afluente da 

margem direita, o rio Bacacheri. Possui bacia medianamente adensada, ainda 

com alguns vazios urbanos, onde se destacam, a Sociedade Hípica e Jockey 

Clube. Ao longo do talvegue e principalmente à jusante da BR -116 e à 

montante da Avenida Afonso Camargo possui muitas moradias irregulares em 

ambas as margens. 

 

As moradias de maior vulnerabilidade às inundações são justamente as 

irregulares ao longo do seu percurso. As áreas selecionadas no PDD da bacia 

do Alto Iguaçu para a função de detenção em ambas as margens do rio Atuba, 

em Curitiba e em Pinhais, na visita de campo revelaram-se, ainda disponíveis 

para abrigar lagoas de detenção. Observa-se que estas áreas de lagoas face 

ao crescimento urbano da região estão bastante valorizadas e em algumas 

delas, o movimento de máquinas de terraplanagem indica que sofrerão alguma 

intervenção em curto prazo. 
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Da Avenida Victor Ferreira do Amaral até o rio Iraí. Neste quarto e último 

trecho, o rio Atuba segue sendo elemento divisor entre Pinhais e Curitiba. Entre 

todos, é o trecho com maior adensamento na faixa correspondente às manchas 

de inundação, aspecto este agravado em termos de drenagem urbana pela 

exiguidade de áreas verdes; todo o bairro do Cajuru tem sua área de drenagem 

contribuindo para este trecho do Atuba. 

 

Destaque neste trecho para alguns afluentes de margem direita, córrego Vila 

Oficinas, córrego Teófilo Otoni e córrego Jardim Natália, todos funcionando 

como vias de drenagem do Cajuru. Trecho com elevada criticidade quanto às 

manchas de inundação, não apenas nas margens do Atuba, mas também nos 

seus três córregos afluentes. 

 

Conforme o PDD da bacia do Alto Iguaçu não existe neste trecho áreas 

destinadas à implantação de lagoas de contenção; presume-se que as lagoas 

do PDD da bacia do Alto Iguaçu, planejadas a montante já tenham capacidade 

de amortecimento da onda de cheia nesta região de maior vulnerabilidade. 

 

 A figura 42 apresenta o diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Atuba inserida 

no município de Curitiba, e a Figura 43, representa o diagrama unifilar dos 

principais rios que deságuam no Rio Atuba. 
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Figura 42: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Atuba 
Fonte PDD, 2012 
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Figura 43: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Atuba 
Fonte: PDD, 2012. 
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3.2.2 PDD - Bacia do Rio Barigui 

 
A bacia do rio Barigui foi percorrida de montante para jusante, tendo como 

ponto de partida o local onde o Barigui recebe a contribuição do rio Tingui, no 

bairro Bracatinga em Almirante Tamandaré, nas proximidades das ruas Debret 

e Balzac. 

 

O local final observado no percurso foi no Condomínio Moradias Vitória Régia, 

margem esquerda do Barigui nas proximidades da rodovia BR 476 para 

Araucária.  

Devido a dificuldades de acesso, alguns poucos afluentes do rio Barigui 

puderam ser observados tais como: córrego Tingui, rio Cascatinha e córrego 

Hermes Fontes. A bacia hidrográfica do rio Barigui é a maior na área urbana de 

Curitiba, e ao longo de seus 42,0 km pode ser dividida em 4 trechos assim 

caracterizados: 

 

Desde as nascentes até o Parque Tingui, possui baixa densidade demográfica 

com muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e com 

declividade média. Neste trecho inicial passa pela área central de Almirante 

Tamandaré onde inclusive existe um projeto da SANEPAR, para captação e 

tratamento das águas do rio Barigui, capacidade nominal de 120,0 L/s.  

 

Este fato atesta a qualidade das suas águas na entrada de Almirante 

Tamandaré. Trecho com pequena criticidade quanto às manchas de 

inundação, que ocorrem devido às ocupações irregulares existentes nas APP’s, 

agravadas através singularidades que reduzem a seção de escoamento, tal 

como observado na Rua Debret e Rua Balzac e no bairro Bracatinga.  

 

As áreas selecionadas no PDD da bacia do Alto Iguaçu para abrigar lagoas de 

detenção, mantém-se aptas e adequadas para a essa finalidade no ano de 

2011. 

Do Parque Tingui até a Av.Juscelino Kubichek Bacia com média a alta 

densidade ainda com muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda 
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permeável e pequena declividade. Neste trecho inicial o rio Barigui passa ao 

lado da área do Parque Tingui, que se caracteriza como segunda lagoa de 

detenção do sistema Barigui, pois o Parque Tanguá é a primeira lagoa de 

detenção. A jusante encontra-se o local da terceira e mais importante lagoa de 

detenção, constituída pelo Pq. Barigui. Esta lagoa pode ter sua capacidade 

ampliada; inclusive existe um projeto de instalação de comporta mecanizada no 

vertedor de saída da lagoa. Trecho com elevada criticidade quanto às manchas 

de inundação, que ocorrem devido às baixas cotas das residências situadas na 

margem esquerda do rio, tal como observado no Conj. Olarias, na rua Tito 

Calderari.   

Existem inúmeros outros trechos com elevada criticidade quanto às manchas 

de inundação, que ocorrem devido à proximidade com rio, aliadas ao aspecto 

das baixas soleiras do rio em extenso percurso, tal como observado desde a 

ETE Santa Quitéria até o Parque Cambuí. A SMOP desenvolveu projeto de 

perfilamento do fundo do canal e conformação dos taludes e sua execução é 

proveniente dos recursos do PAC. 

O lago do Parque Barigui executado nas confluências dos Rios Barigui, 

Córregos Campina do Siqueira e Mossunguê, foi inicialmente projetado 

principalmente como estrutura de lazer para a população e para mitigar área 

alagadiça em loteamento aprovado, apesar de não ter sido projetado para 

contenção de cheias, funciona como tal. Os alagamentos que ocorrem no 

Conjunto Olarias seriam de maiores proporções caso não houvesse a retenção 

do pico de cheias devido à acumulação de águas pluviais no lago do Parque 

Barigui. O vertedouro superior foi elevado em 40 cm e foi executada comporta 

de fundo na figura 44 à direita, para redução do acúmulo de sedimentos. 
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Figura 44: Vertedouro do lago do Parque Barigui  
Com a elevação de 40 cm e comporta de fundo para evitar deposição de sedimentos. 
Fonte: Schellin, L., SMOP 2015  
 
A figura 45 apresenta o diagnóstico da parte da bacia hidrográfica do rio Barigui 

inserida no município de Curitiba, referente aos trechos caracterizados acima. 
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Figura 45: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos iniciais. 
Fonte:PDD,2012
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Da Avenida JK até Campo de Santana, a bacia apresenta média densidade 

ainda com muitos vazios urbanos, em período de adensamento com elevada 

superfície ainda permeável, principalmente na margem direita, pertencente à 

Araucária. Trecho de baixa declividade. Neste trecho o rio Barigui passa pelas 

áreas da Cidade Industrial de Curitiba, Moradias Vitória Régia, Tatuquara e 

Campo de Santana, locais já consolidados como área residencial, alta 

densidade e com precária infraestrutura.  

Nesta área encontra-se a ETE Xisto, em funcionamento. Trecho com média 

criticidade quanto às manchas de inundação, ocorrem devido às baixas cotas 

das residências situadas na margem esquerda do rio, bem como o remanso 

causado pelas cheias do Iguaçu. Os locais mais atingidos são as Moradias Vila 

Verde, local encaixado às margens da rodovia PR-421 e o Rodoanel contorno 

Sul e os bairros Tatuquara e Campo de Santana, conforme manchas de 

inundação fornecidas pelo IPPUC. Possui criticidade menos acentuada, pois 

são respeitados, na maioria dos locais, os afastamentos regulamentares das 

margens do rio. As áreas do PDD da bacia do Alto Iguaçu selecionadas neste 

trecho para abrigar lagoas de detenção estão ocupadas e não aptas para tal 

finalidade. 

Do Campo de Santana até o rio Iguaçu, neste trecho, a bacia possui uma 

reduzida densidade, com uma extensa área de várzea à sua margem 

esquerda, com um pequeno aglomerado urbano no bairro Caximba, em 

Curitiba e uma pequena porção da parte sul município de Araucária. A área 

inclusa no município de Curitiba possui baixa declividade. Neste trecho o rio 

Barigui passa pelas áreas do bairro Caximba até seu desague no rio Iguaçu. 

Trecho suscetível a inundação, que ocorre devido às baixas cotas das 

residências situadas na margem esquerda do rio, bem como o remanso 

causado pelas cheias do Iguaçu. Os locais mais atingidos são algumas áreas 

em ocupação irregular no bairro Caximba, nas proximidades da Rua Francisca 

Beraldo Paolini. Sua criticidade é acentuada, pois se tratam de áreas inseridas 

em uma várzea, com grande incidência de alagamentos, conforme manchas de 

máximas enchentes observadas. 
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A Figura 46 representa a Bacia do Rio Barigui dos trechos acima citados e a 

Figura 47 o Diagrama Unifilar dos rios que deságuam no Rio Barigui. 

 
 

Figura 46: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Barigui, trechos finais. 
Fonte PDD, 2012 
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Figura 47: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Barigui. 
Fonte: PDD, 2012. 
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3.2.3 PDD - Bacia do Rio Belem  

 

A bacia do rio Belém foi percorrida de montante para jusante, tendo como 

ponto de partida o fundo de vale próximo à Rua Flávio Cavalcante no bairro 

Barreirinha. O local final observado no percurso foi na passarela do rio Belém 

nas proximidades da Rua Diogo Mugiatti no bairro Alto Boqueirão.  

 

Alguns afluentes do rio Belém também foram observados tais como o córrego 

Água Verde, córrego Santa Bernadete, córrego Henry Ford, córrego Vila 

Guaíra, córrego Evaristo da Veiga, córrego Coronel Luis José dos Santos, 

córrego Waldemar Loureiro Campos e córrego Areiãozinho.  

 

A bacia hidrográfica do rio Belém é a mais adensada de Curitiba, foi dividida 

neste diagnóstico em 4 trechos assim caracterizados: Desde as nascentes até 

o Parque São Lourenço, a bacia do Belém possui uma ocupação ainda com 

muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e com declividade 

acentuada. Trecho com pequena criticidade quanto às manchas de inundação, 

que ocorrem devido às ocupações na APP agravadas através singularidades 

que reduzem a seção de escoamento, tal como observado na rua Adolpho 

Klinger na Barreirinha. 

 

Do Parque São Lourenço até a Rodoferroviária, existe uma ocupação bastante 

adensada, recebe toda a precipitação ocorrida na região central da cidade 

através dos rios canalizados da Rua Vicente Machado, Rua Voluntários da 

Pátria e Rua Pedro Ivo.  Todos estes rios da região central da cidade trazem 

uma parcela substancial de esgoto sanitário, que podem ser visualizados no 

final deste trecho, quando o rio Belém deixa de ser canalizado e retorna a canal 

aberto na Avenida 7 de setembro nas proximidades da rodoferroviária.  

 

Este trecho pode ser caracterizado em dois trechos contribuintes distintos 

quanto à sua compleição: um trecho em canal aberto de média declividade do 

Parque São Lourenço à Avenida Cândido de Abreu, e o segundo trecho em 
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galeria fechada de pequena declividade desde a Avenida Cândido de Abreu até 

a Rodoferroviária. 

 

Trecho com elevada criticidade quanto às manchas de inundação, não 

necessariamente nas margens do Belém, mas principalmente nos seus 

afluentes, devido ao remanso, obstruções, incapacidade da calha provocado 

pelas águas do rio Belém. 

 

As áreas mais vulneráveis às enchentes são as conhecidas de todos na área 

central da cidade, com destaque para as regiões próximas ao início da Rua 

Vicente Machado, Praça Ozório, Praça Zacarias e outras áreas nas imediações 

destas. 

 

Da Rodoferroviária até a Linha Verde apresenta uma ocupação bastante 

adensada, recebe toda a precipitação ocorrida na região central da cidade 

através do rio Água Verde, canalizado até a Rua João Negrão. De forma similar 

aos demais rios e córregos da região central da cidade trazem em suas águas 

parcela significativa de esgoto sanitário, que pode ser visualizada na sua foz.  

 

Este trecho em canal aberto possui em suas margens, entre a Rodoferroviária 

e a PUC, acentuada ocupação irregular. Trecho com elevada criticidade quanto 

às manchas de inundação, nas suas margens, devido às ocupações irregulares 

e excessivo acúmulo de detritos em seu leito e suas margens. As áreas mais 

vulneráveis às enchentes além das perimétricas à calha do Belém são as 

regiões próximas à Praça do Atlético, Rua Brasílio Itiberê e outras nas 

imediações destas. 

 

Da Linha Verde até a foz no rio Iguaçu possui a ocupação medianamente 

adensada, recebe toda a precipitação ocorrida em regiões periféricas da cidade 

como os bairros do Portão, Vila Fanny, Vila Guaíra, Parolin, Hauer, Boqueirão, 

Uberaba, Guabirotuba e Alto Boqueirão. Como lugar comum todos os córregos 

contêm esgoto sanitário em maior ou menor escala, aspecto de fácil 

constatação, às vezes através da observação direta dos lançamentos, outras 
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vezes via indícios de coloração, turbidez, escuma e odor, que presumem a 

existência de esgoto sanitário diluído. 

 

Este trecho, em canal aberto, possui em suas margens, entre a PUC e a foz, 

muito pouco, ou quase nenhuma ocupação irregular que avança em suas 

margens. O aspecto irregular é a não obediência à exigência de área de 

preservação permanente de 30,0 m de largura em cada lado do rio.  

 

Na Rua Canal Belém, que possui uma pista de tráfego margeando a orla 

esquerda do rio Belém, quando muito existe uma largura de 10,0 m entre a 

borda do rio e o alinhamento predial; entretanto, esta faixa tal como está sendo 

utilizada não pode ser considerada área de preservação permanente.  Trecho 

com média vulnerabilidade às inundações, devido à ocupação da área de APP 

e excesso de detritos em seu leito e suas margens.  

 

No final deste trecho do rio Belém em área urbanizada, próximo à Rua Diogo 

Mugiatti observa-se a influência do rio Iguaçu, através da redução da 

velocidade do fluxo do rio Belém acompanhada da elevação da cota do nível 

de água (remanso).  

 

A figura 48 representa o diagnóstico da Bacia do Rio Belém nos trechos acima 

citados e a Figura 49, o diagrama unifilar dos principais rios que deságuam no 

Rio Belém. 
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Figura 48: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Belém. 
Fonte: PDD, 2012 
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Figura 49: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Belém 
Fonte: PDD, 2012. 
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3.2.4 PDD - Bacia do Rio Iguaçu 

 
A bacia do rio Iguaçu, no município de Curitiba é composta por 4sub-bacias: 

arroio da Prensa, arroio Espigão, ribeirão do Ponta Grossa e do rio Alto 

Boqueirão. 

 

A bacia do arroio do Prensa é predominantemente rural com uma área de 10,1 

km² e comprimento de talvegue de 7,26 km. Seu traçado segue paralelo à 

rodovia BR-116, margem esquerda desta e sentido sul, tendo suas nascentes 

na região localizada detrás do CEASA. 

  

Na sua bacia, basicamente rural, existe apenas um pequeno núcleo urbano 

logo após a linha férrea, na margem esquerda da BR-116, sentido sul. Possui 

baixa criticidade quanto às manchas de inundação, com ocorrências 

registradas apenas neste pequeno núcleo urbano, próximo à Rua João Sarot, 

área com ocupações irregulares. 

 

A bacia do arroio do Espigão é basicamente rural com uma área de 6,09 km² e 

comprimento de talvegue de 5,69 km. Tem seu início próximo à Rua Luiz 

Nichele, entre as ruas Nicola Pellanda e Vereador Ângelo Burbello, no bairro 

Umbará. Bacia pouquíssima adensada, basicamente rural, com apenas um 

pequeno núcleo urbano próximo à Rua Luiz Nichele. Não possui ocorrência de 

alagamentos em áreas ocupadas. 

 

O rio Ponta Grossa (juntamente com o rio Moinho somam uma área de 

contribuição de 12,05 km² e o comprimento do talvegue de 20,52 km. A parte 

de cabeceira da bacia, com área de aproximadamente 3 km2, é a única que se 

encontra urbanizada, entre os núcleos urbanos implantados deve-se destacar o 

núcleo urbano no bairro do Umbará. O restante da bacia é de uso 

preponderantemente rural, localizando-se nela diversas lagoas marginais ao 

rio, algumas utilizadas para lazer. 
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A bacia do rio Alto Boqueirão é bacia urbanizada, tendo apenas a área de 

várzea do Iguaçu não ocupada, com uma área de 5,97 km² e comprimento de 

talvegue de 2,81 km. Bacia medianamente adensada, com poucos vazios 

urbanos, porém basicamente residencial, ainda com áreas ainda permeáveis e 

com baixa declividade. Pertence basicamente ao bairro Alto Boqueirão. 

  

Tem início do seu canal aberto próximo à esquina das ruas Max Shubert e Julio 

Zandoná. Foram visitados pontos ao longo da Rua Ana Jorge de Oliveira 

Carvalho trecho de alta vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos, 

causadas pelos efeitos do remanso das cheias do rio Iguaçu.  

 

Neste trecho existem ocupações irregulares em ambas as margens, conforme 

dados fornecidos pelo IPPUC, agravando o problema. 

 

A Figura 50 representa o diagnóstico da Bacia do Rio Iguaçu referente aos 

trechos acima citados e a Figura 51, o diagrama Unifilar dos principais rios que 

deságuam no Rio Iguaçu 
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.  

Figura 50: Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. 

Fonte: PDD, 2012 
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Figura 51: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Iguaçu. 
Fonte: PDD, 2012.  
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3.2.5 PDD - Bacia do Ribeirão dos Padilha 

 

A bacia do ribeirão dos Padilha foi percorrida de montante para jusante, tendo 

como ponto de partida o fundo de vale próximo à Rua Eleonora Costa da Silva 

no bairro Capão Raso, a montante da BR-116 (Linha Verde). O local final 

observado no percurso foi na passarela do ribeirão dos Padilha na esquina das 

Rua Lauro Gentio Tavares e Rua Cidade Modelo no bairro Alto Boqueirão, local 

da foz do arroio Boa Vista. Alguns afluentes do ribeirão dos Padilha também 

foram observados tais como o arroio Pinheirinho (todo bairro Pinheirinho) e 

seus afluentes, arroio cercado(região próxima área de invasão), arroio Boa 

Vista (foz no ribeirão dos Padilha).A bacia hidrográfica do ribeirão dos Padilha 

é toda ela pertencente a Curitiba, e na sua longitude de 9,03 km pode ser 

melhor caracterizada e analisada quando dividida em quatro trechos: 

 

Desde a nascente até a BR-476 (Linha Verde), a bacia apresenta médio 

adensamento, com poucos vazios urbanos, porém basicamente residencial, 

ainda com muitas áreas permeáveis e com mediana declividade. Este trecho 

não possui nenhum afluente que interfira consideravelmente em seu 

desempenho e funcionalidade. Trecho com grande criticidade quanto às 

manchas de inundação, que ocorrem devido às ocupações irregulares 

existentes nas áreas marginais, agravadas através de singularidades que 

reduzem a seção de escoamento, tal como observado na Rua Eleonora Costa 

da Silva. 

 

Da BR-476 (linha Verde) até o Arroio Cercado a bacia segue medianamente 

adensada, com poucos vazios urbanos, ocupação predominantemente 

residencial, com áreas ainda permeáveis e com mediana declividade. Este 

trecho recebe a contribuição do arroio Pinheirinho e seus afluentes, local com 

razoável vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos, principalmente na 

região de ocupações irregulares juto ao córrego Piratini e na sua foz; e do 

córrego do Jardim Esmeralda região fortemente atingida por alagamentos, 

basicamente causados pelo remanso das cheias do ribeirão dos Padilha. A 

área selecionada no PDD da bacia do Alto Iguaçu para a função de detenção 
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junto ao córrego Jardim Esmeralda ainda se encontra apta e disponível para a 

finalidade em questão. 

 

Trecho do ribeirão do Padilha com grande criticidade quanto às manchas de 

inundação, que ocorrem devido às ocupações irregulares existentes nas áreas 

de preservação permanente, agravadas através singularidades que reduzem a 

seção de escoamento, situação observada em vários pontos como nas ruas 

Hemenegildo Bonat, João Nicolleti Daros, Odenir Silveira e Tenente Antônio 

Pupo. A área destinada como bacia de detenção sugerida no PDD da bacia do 

Alto Iguaçu, Praça Cícero Portes, encontra-se disponível para esta função. 

 

Do arroio Cercado até a linha férrea da ALL, a bacia continua medianamente 

adensada, com poucos vazios urbanos, porém basicamente residencial, ainda 

com áreas permeáveis e com baixa declividade. Bacia constituída basicamente 

pelo bairro Sítio Cercado e parte do Bairro Alto Boqueirão. Este trecho recebe a 

contribuição do arroio Cercado, Boa Vista e seus afluentes de margem direita, 

ambos os trechos com baixa vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos. 

As áreas mais expostas e maior vulnerabilidade às inundações são justamente 

as moradias irregulares ao longo do seu percurso. As áreas selecionadas no 

PDD da bacia do Alto Iguaçu para a função de detenção à margem direita do 

córrego Boa Vista, ainda se encontram aptas e disponíveis para abrigar as 

lagoas. 

 

Visualiza-se a área do centro treinamento do Clube Atlético Paranaense, 

localizado próximo ao início do canal aberto do arroio Boa Vista, como um local 

estratégico e adequado para abrigar uma bacia de detenção. Trecho do 

ribeirão dos Padilha com baixa criticidade quanto às manchas de inundação, 

que ocorrem devido à planície existente em suas margens, agravando os 

efeitos do remanso causado pelas cheias do rio Iguaçu.  

 

A situação da bacia é de menor vulnerabilidade devido a não existirem 

ocupações irregulares nas margens do Padilha, bem como as APP’s ainda que 

não integrais estejam preservadas, como visualizado na Rua Cidade Modelo, 

bairro Sítio Cercado. As áreas destinadas para a função de detenção sugeridas 
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no Plano Diretor de Drenagem Estadual (PDD) de 2002, parque do Semeador 

e praça esportiva próxima a linha férrea, mostram-se disponíveis. 

 

Da linha férrea ALL até o rio Iguaçu, pouco adensada, com muitos vazios 

urbanos, porém basicamente residencial e com grande potencial de 

crescimento, conforme visualizado em visita até o local, onde estão sendo 

construídos vários condomínios residências verticais, de até quatro 

pavimentos, no bairro Ganchinho, Vila Osternack, posicionado a margem 

direita do ribeirão dos Padilha; a margem direita, no bairro Alto Boqueirão, 

apresenta densa área verde, com pouquíssima ocupação, basicamente 

chácaras. 

 

À sua margem direita, próxima a sua foz, está posicionada a ETE Padilha Sul, 

sem ocupações às suas proximidades. Na área anterior a BR-376, contorno 

leste, até a estrada do Ganchinho, encontra-se pouco habitada, com poucas 

residências, basicamente chácaras. Este trecho recebe a contribuição do 

córrego Vila Osternack e Rio Ganchinho e seus afluentes, ambos os trechos 

com baixa vulnerabilidade quanto ao risco de alagamentos, porém com muitas 

ocupações irregulares próximas às margens do ribeirão dos Padilha, conforme 

cadastro IPPUC. 

 

A área selecionada no PDD da bacia do Alto Iguaçú para a função de detenção 

na margem esquerda do córrego Vila Osternack, ainda encontra-se disponível. 

Trecho do ribeirão dos Padilha com alta criticidade quanto às manchas de 

inundação, que ocorrem devido às áreas marginais com relevo similar a 

planície quando o nível de água extravasa da calha principal ocorre um 

espalhamento muito grande, agravado pelos efeitos do remanso do rio Iguaçu. 

Situação mais aguda vivenciada pelas ocupações irregulares nas margens do 

Padilha, tal como observado na Vila Osternack e no bairro Ganchinho. 

A Figura 52 representa o diagnóstico a bacia do ribeirão dos Padilha referente 

aos trechos acima citados e a Figura 53, o Diagrama Unifilar dos principais rios 

que deságuam no ribeirão dos Padilha. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

96 

 

 
 
Figura 52: Diagnóstico da bacia hidrográfica do ribeirão dos Padilha. 
Fonte: PDD, 2012 
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Figura 53: Diagrama Unifilar Sist.Macrodrenagem da Bacia do Rib. dos Padilha. 
Fonte: PDD, 2012. 
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3.2.6 PDD - Bacia do Rio Passaúna 

 
A bacia do Rio Passaúna é predominantemente rural, embora existam alguns 

pequenos núcleos urbanos ao longo de seu trajeto. Possui uma área de 

217,14km² e comprimento de talvegue de 49,25 km. Nesta bacia, estão 

inseridos os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo 

Largo, Araucária e logicamente Curitiba. A bacia do Rio Passaúna constitui um 

dos principais mananciais de água para abastecimento urbano de Curitiba e 

região metropolitana. 

 

Como tentativa de manter condições ambientais adequadas, institui-se, no ano 

de1991, este local como uma área de preservação ambiental, a já consolidada 

APA do Passaúna. Na sequência, estão descritos alguns trechos homogêneos 

do percurso deste rio. Desde a nascente até Estrada do Cerne, possui baixa 

densidade com muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e 

com declividade média. Neste trecho inicial, da sua nascente que está situada 

na divisa das cidades de Almirante Tamandaré e Campo Magro, delimitando a 

divisa de tais municípios, chegando até Curitiba, onde também delimita o 

município com a região metropolitana. Em Curitiba passa pelo Bairro da 

Lamenha Pequena, onde existem pequenos aglomerados urbanos, chegando 

até a Rodovia do Cerne, onde encontra o bairro Boa Vista, município de 

Campo Magro.  Verifica-se neste ponto grande concentração de lançamentos 

de esgoto, vindos deste bairro. Não existem registros de alagamento neste 

trecho. 

 

Da Estrada do Cerne até a Barragem do Passaúna, a bacia continua com baixa 

densidade com muitos vazios urbanos, elevada superfície ainda permeável e 

com declividade média. Neste trecho, delimita a divisa das cidades de Campo 

Magro e Curitiba. Recebe contribuições dos bairros curitibanos: Butiatuvinha, 

São Braz e Riviera. Existem ocorrências de alagamentos em alguns pontos 

deste trecho, nos bairros Butiatuvinha, no prolongamento da Rua João Budel, 

em uma área com ocupações irregulares, no prolongamento da Rua José 

Culpi, em outra área de ocupação irregular, conhecida como ocupação Três 
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Pinheiros, conforme cadastro do IPPUC. Tais problemas estão ocorrendo 

devida a proximidade das residências com a calha do rio. 

No bairro São Braz, nas proximidades da Rua Ludovico Lucca, localizada 

próxima a um fundo de vale da região, foram registradas algumas ocorrências 

de alagamentos, porém classificadas como problemas de microdrenagem. De 

um modo geral, este trecho possui baixa criticidade quanto a alagamentos. 

 

A Figura 54 representa o diagnóstico da bacia do rio Passaúna referente aos 

trechos acima citados e a Figura 55, o Diagrama Unifilar dos principais rios que 

deságuam no rio Passaúna. 
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Figura 54:  Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Passaúna. 
Fonte: PDD, 2012 
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Figura 55: Diagrama Unifilar Sistema de Macrodrenagem da bacia  Rio Passaúna. 
Fonte: PDD, 2012. 
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4. PROGRAMA AÇÕES E PROJETOS  

O impacto da urbanização pode ser sentido de várias formas no ambiente, 

inclusive sobre a drenagem urbana. Toda e qualquer intervenção no meio 

urbano, que altere a condição natural existente e promova o aumento de 

superfície impermeabilizada, cria condições favoráveis à ampliação das áreas 

de enchentes.  

Em áreas ribeirinhas e/ou com deficiência de estrutura de obras de drenagem 

pluvial os impactos gerados pela falta de estrutura de drenagem serão sentidos 

ao longo de toda a bacia envolvida. 

Para a mitigação desses impactos, faz-se necessário o uso de ações ou de 

medidas de controle que irão atenuar as consequências da impermeabilização 

do espaço urbano no âmbito da drenagem, com a eliminação/redução do risco 

de enchentes ou ao menos disparar mecanismos de alerta e prevenção de 

enchentes e danos ao meio físico, ao patrimônio público e privado, à 

sociedade, ao meio ambiente. 

As ações ou medidas de controle de inundação podem ser classificadas em 

estruturais e não estruturais. As medidas estruturais de controle são obras de 

engenharia implementadas nos sistemas de drenagem urbana ou na unidade 

lote edificável, cujo objetivo principal é reduzir os riscos de ocorrência de 

cheias em áreas onde este fenômeno pode causar danos. De modo geral, 

apresentam grande área de influência e envolvem a aplicação maciça de 

capital.   

As medidas não estruturais, em contraponto, procuram reduzir impactos 

basicamente através da regulamentação da legislação vigente, como é o caso 

deste Plano de Diretor de Drenagem aqui apresentado. Estas medidas, para 

fazer jus ao nome de não estruturais, têm abrangência na unidade do lote e em 

todo o espaço urbano regulamentando o uso e ocupação do solo em prol do 

bem comum. 

O objetivo deste Plano Diretor de Drenagem é oferecer às instituições públicas 

e à comunidade subsídios técnicos e institucionais que permitam reduzir ou até 

mesmo eliminar os impactos das cheias na sua área de abrangência. Para 

isso, o presente Relatório irá discorrer sobre medidas não estruturais passíveis 
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de implementação. Na sua grande maioria, já existentes e consagradas pelo 

uso em outras cidades brasileiras e também internacionalmente. Para que 

estas medidas tenham validade prática, são avaliadas as possibilidades 

técnicas, econômicas e ambientais de aplicabilidade no contexto das bacias de 

Curitiba. 

Face às particularidades das bacias estudadas da cidade, serão também 

apresentadas proposições de novas medidas e ações não estruturais 

concebidas e mensuradas para aplicação no Plano Diretor de Drenagem de 

Curitiba. As avaliações de ordem legal e pertinentes de aplicabilidade das leis e 

regulamentos de uso e ocupação do solo serão descritas, comentadas e 

analisadas no desenrolar deste capítulo, estando formadas, ao final do volume, 

as minutas de lei que consolidam tais medidas não estruturais. 

 

4.1 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS - MACRODRENAGEM  

A drenagem urbana visa a mudança de paradigmas da gestão pública 

brasileira de gestão por crises para gestão por planejamento, onde ocorre a 

inversão dos custos imprevistos para um plano de investimento, de viabilidade 

técnica, econômica, ambiental e social comprovada, que permitirá ao município 

atendera os requisitos da Lei de Saneamento Básico e ter acesso aos fundos 

Governamentais para Controle de Catástrofes, resultando num amplo benefício 

da população. 

Para tanto são apresentadas diretrizes técnicas e institucionais ao poder 

público, às instituições e a sociedade organizada, bem como ferramentas 

compostas por medidas estruturais e não estruturais, que permitam mitigar, 

limitar, prevenir e evitar os impactos causados pelas enchentes em Curitiba. 

O planejamento, a modelagem e a gestão das águas da cidade de Curitiba 

contidas neste plano têm como premissas básicas a adoção de determinados 

conceitos ditos inovadores que permitam: 

• Aumentar as condições favoráveis à infiltração e o tempo de 

percurso do escoamento; 

• Buscar a preservação das condições naturais do sistema de 

macro e micro drenagem e a renaturalização dos cursos de água; 
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• Adotar como soluções as intervenções multifuncionais, através de 

sistemas de drenagem conjugados a áreas verdes, áreas 

destinadas à prática esportiva, parques lineares e outras 

destinações; 

• Conceber e planejar as intervenções segundo diferentes níveis de 

risco de inundação de modo a estabelecer prioridades 

compatíveis com as características das diferentes bacias e com 

níveis de vulnerabilidades distintos. 

As decisões do Plano Diretor de Drenagem estão baseadas em registros e 

históricos das precipitações ocorridas confrontadas com as manchas das áreas 

de inundação, nas inspeções de campo, diagnósticos e avaliações técnicas 

que através de estudos e programas específicos indicaram o conjunto de 

soluções e intervenções propostas em cada trecho de cada um dos seis rios 

estudados. 

As alternativas técnicas foram confrontadas por meio de critérios financeiros e 

econômicos resultando no conjunto das intervenções propostas, indicando-se o 

estágio atual e a prioridade da implantação. Os critérios básicos para tomada 

de decisão são focados na viabilização técnica e econômica do conjunto de 

ações com a otimização do investimento. Os parâmetros balizadores utilizados 

na escolha da melhor alternativa são os seguintes: 

No âmbito econômico: 

i. Alternativa de menor custo de implantação; 

ii. Alternativa de menor custo de amortização; 

iii. Alternativa de melhor relação de benefício/custo; 

No âmbito técnico: 

i. Alargamento do canal, como alternativa prioritária entre as outras 

estudadas pelo fato de proporcionar o aumento da seção de 

escoamento e a diminuição da capacidade de escoamento do rio 

durante o fenômeno de cheia. Essas intervenções foram avaliadas com 

duas alternativas: seção retangular com muros em concreto armado ou 

canal trapezoidal. 
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ii. Diques de contenção, através da implantação de muro lateral de 

revestimento para os trechos onde não há possibilidade efetiva de 

alargamento. 

iii. Detenções concentradas (lagoas de detenção e retenção), visando 

reduziras dimensões de seção do canal projetado e a compatibilização 

às diretrizes da Prefeitura Municipal de Curitiba evitando a transferência 

dos alagamentos para jusante. Pode-se associar estas medidas com 

parques lineares ribeirinhos ou isolados.  

iv. Detenções distribuídas, quando não houver disponibilidade de espaço 

em áreas urbanas consolidadas, possibilitando diferenciar os volumes 

de detenção trecho a trecho, obtendo uma distribuição de volumes ao 

longo de toda a bacia, alocando estes volumes na calha; 

v. Dissipadores de energia com obras de indução de retardo, gerado pelo 

escalonamento de fundo e conformação do fundo para diminuição da 

inclinação do canal existente e consequentemente a diminuição da 

velocidade, da erosão e o menor arraste de sedimentos. 

Além dessas medidas estruturais de grande porte aplicadas diretamente nos 

cursos de água existem outras que contribuem para atenuar os picos de cheia 

destacando-se as seguintes: 

Proteção das cabeceiras das bacias, restauração de várzeas, banhados 

construídos (wetlands), restauração de margens, recomposição de vegetação 

ciliar, renaturalização de rios e córregos, contenção de encostas instáveis, 

bacias de contenção de sedimentos, obras de desassoreamento, sistema de 

reuso de águas pluviais, faixas e valetas gramadas. 

A PMC enfatiza e destaca a fundamental importância das regulamentações já 

existentes, que norteiam e exigem o uso e a aplicação dos reservatórios de 

contenção e valas de infiltração, cuja eficácia é inconteste e demonstrada pela 

capilaridade da distribuição geográfica na malha urbana da cidade. 

 

 

4.2 MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA AS BACIAS DE CURITIBA 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

106 

As medidas estruturais das grandes obras estruturantes de macrodrenagem 

listadas a seguir foram sintetizadas do PDD, resultados de um diagnóstico 

preliminar e individual para cada uma das 06 grandes bacias da cidade (Atuba, 

Barigui, Belem, Passaúna, dos Padilha e Iguaçu )   

 

4.2.1 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Atuba 

 

A caracterização da bacia, do diagnóstico, simulação de cenários e 

modelagens obtidas através dos registros hidrológicos e das condições 

hidráulicas em função da declividade e seções da calha do rio resultaram num 

conjunto de intervenções. As intervenções predominantes adotadas para o rio 

Atuba são representadas basicamente pelo alargamento de canal, implantação 

de bacias de detenção/retenção, algumas conjugadas a parques lineares, 

obras transversais e escalonamento de fundo. A intervenção proposta para o 

alargamento da calha principal (rio Atuba) contempla os trechos que estão com 

a capacidade de vazão inferior ao tempo de recorrência de 25 anos. 

Nesta bacia há também trechos dos rios Bacacheri e Bacacheri Mirim e do 

Córrego Marumbi onde está proposto o alargamento, sendo recomendado ouso 

de seções trapezoidais com taludes revestidos com grama. Existem também 

outros trechos onde se viabilizou a implantação de canais retangulares com 

muros de contenção em concreto armado. Os trechos onde cada tipo de 

solução foi adotada estão apresentados nos mapas anexos. Na bacia do Rio 

Atuba três projetos de bacias de detenção encontram-se em andamento: 

• No rio Bacacheri a bacia denominada (MC AT 03-05) no parque Bacacheri, 

no bairro Bacacheri. 

• No rio Bacacheri a bacia (MC AT 03-06) localizada entre o rio Bacacheri 

Mirim e a rua Diógenes Do Brasil Lobato, no bairro Bacacheri. 

• No rio Atuba a bacia de Detenção (MC AT 01-07) situada na área ao lado do 

acesso pela Rua Dario Nogueira dos Santos, no bairro Santa Cândida. 

Estão também em andamento o projeto do perfilamento do rio Bacacheri, nos 

seguintes trechos: Rua Visconde de Abaeté até a Rua Francisco M. Albizu, e 
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da rua Vicente Ciccarino até a rua Humberto Geronasso. Estes trechos estão 

compreendidos entre os bairros Bacacheri, Boa Vista e Barreirinha. 

No entanto, os projetos das bacias AT01-03, AT01-06, AT02-03, AT02-04 e 

AT01-06 alocadas no rio Atuba e a AT03-08 no rio Bacacheri são inexequíveis, 

pois as áreas estudadas para implantação estão ocupadas implicando hoje 

num custo elevado para indenização e desapropriação da área construída, 

reassentamento de centenas de moradores legalmente estabelecidos, o que as 

inviabiliza deforma definitiva. Desta forma, apenas 15 das 20 bacias são viáveis 

para implantação nesta bacia. 

Ao longo de toda calha principal do rio Atuba foi proposto o alargamento de 

canal, proporcionando suficiência operacional dos canais e condutores de 

macrodrenagem para acomodar adequadamente as ondas de cheia para que 

não haja transbordamento e/ou inundações. 

Existem trechos no rio Atuba e no rio Bacacheri, onde não há área marginal 

para alargamento da calha do rio. As larguras dos rios em alguns locais são 

insuficientes para a realização do alargamento de canal e a solução proposta 

foi a implantação de muros de contenção na calha existente. 

Nos trechos onde a velocidade de escoamento excede de 2,0 m/s, foram 

consideradas a implementação de indutores de retardo, totalizando 

40intervenções nesta bacia, todas distribuídas no rio Atuba e no rio Bacacheri.  

Nos demais trechos onde a implantação do redutor de retardo não foi suficiente 

para a adequação da velocidade de escoamento, e a velocidade permaneceu 

excessiva, a alternativa adotada foi a implantação de um total de 7 (sete) obras 

transversais ao longo do curso do rio Atuba. Além de permitir controlar o 

transporte de sólidos pelo curso de água através da fixação ou modificação da 

declividade de seu leito, permite ainda controlar o fluxo de água, possibilitando 

a detenção distribuída na própria calha, seja ela natural ou projetada, 

diminuindo as velocidades, aumentando a aeração e consequentemente à 

qualidade da água do corpo hídrico. 

O transbordamento das calhas dos córregos no Jardim Acrópole, Jardim 

Mercúrio, Jd. Natália, V. Oficinas, Sírio Libanês, Jd. Califórnia e Bairro Alto 

ocorrem pelo remanso, que é causado pela entrada destes no rio Atuba, com o 
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aumento da capacidade de vazão da calha principal este problema será 

minimizado ou se extinguirá por completo. 

No Córrego da V. Oficinas encontra-se uma mancha de inundação causada 

pelas galerias existentes na R. Antônio M. Sobrinho. Estas galerias provocam o 

remanso que se materializa na mancha de inundação, a solução neste caso é a 

substituição desta galeria por uma maior ou a implantação de outra galeria 

paralela à existente. 

No Córrego do Capão da Imbuia a singularidade na Rua Eng. Antônio é a 

possível causa de alagamento na cabeceira deste córrego. O Rio Bacacheri é 

afluente pela margem direita do Rio Atuba. A ponte, localizada na divisa dos 

bairros Bacacheri e Bairro Alto, possui interferência negativa, causando 

estrangulamento da calha neste ponto, no exutório do Rio Bacacheri a ponte 

está contribuindo com as manchas de inundação. Além de observadas estas 

singularidades quanta a sua substituição, está previsto o alargamento da calha 

deste rio o que mitigará a cheia na entrada deste rio na calha principal da 

bacia.  

No Córrego Vila Marumbi e Tarumã as manchas de inundação são 

provavelmente influenciadas por obstrução nas singularidades existentes nos 

pontos mais baixo são longo destes córregos. 

O Rio Bacacheri Mirim, afluente do Rio Bacacheri tem proposta de seu 

alargamento no trecho próximo ao exutório devido a calha interna atual ser 

insuficiente para escoar a vazão relativa ao tempo de recorrência estudado (TR 

<25 anos). 

A figura 56 apresenta as medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica 

do rio Atuba inserida no município de Curitiba. 
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Figura 56: Medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica do rio Atuba. 
Fonte: PDD, 2012  
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4.2.2 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Rio Barigui 

 

Na bacia do Rio Barigui estão em andamento três projetos de bacias de 

detenção: No rio Cascatinha a bacia (MC CA 27/51) localizada entre Rua cap. 

Antônio Pedro e Rua José Benato e a bacia homônima localizada entre Rua 

José Das Chagas Lima e Rua Henrique da Cunha Mello. O terceiro projeto 

refere-se à bacia de Detenção Rio Uvú (MC CA 30/51), situada entre a Av. 

Manoel Ribas e a Rua Nicolau José Gravina; existe ainda o projeto de 

perfilamento do Rio Cascatinha da foz deste rio até a Av. Manoel Ribas.  

 

Já os projetos das bacias alocadas no rio Barigui BA03-10, BA03-11 e BA10-01 

não podem mais ser construídas, pois os terrenos foram ocupados, implicando 

hoje num custo elevado para indenização e desapropriação da área construída 

inviabilizando financeiramente a construção das lagoas.  

 

Desta forma, apenas 10 das 13 bacias ainda são viáveis para implantação. 

Depois de verificada a incapacidade de vazão em alguns trechos na calha 

principal do Rio Barigui foi proposto o alargamento, proporcionando suficiência 

operacional dos canais e condutores de macrodrenagem para acomodar 

adequadamente as ondas de cheia para que não haja transbordamento e/ou 

inundações.  

 

As alternativas propostas adotadas para o alargamento de canal foram 

estudadas com canal de seção trapezoidal ou seção retangular com muro de 

contenção.  

 

Os trechos foram classificados de acordo com o tipo de intervenção aplicável, 

sendo propostos muros de concreto armado com seção retangular em cinco 

trechos assim identificados: entre Rua Prof. Oswaldo Kohatsu no bairro Vista 

Alegre, até Rua A.Paula França (bairro Vista Alegre); ao longo da Rua Olympio 

Trombini no bairro Vista Alegre; entre Rua João Alencar Guimarães no bairro 
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Sta Quitéria até a Rua Prof. Brazílio no mesmo bairro; Rua Cidade Maria 

Helena no bairro da CIC e Rua Ludovico Bauml no bairro da CIC; e da Rua 

Lodovico Bauml até as proximidades da Av. Sem. Aciolly Filho. 

 

Nos demais oito trechos, está proposta a implantação do Canal Trapezoidal, 

sendo elas: entre Rua Eugenio Flor (bairro Taboão) e a Rua Pereira Lima 

(bairro Pilarzinho); trecho de 135 metros a jusante a Rua Antônio de Paula 

França no bairro Vista Alegre; a montante da Rua Olympio Trombini de 195 

metros no bairro Vista Alegre, entre a Rua Constantino passando pelo parque 

Barigui até a Rua João Alencar Guimarães; entre a Rua Arthur Suplicy de 

Lacerda até a foz do córrego da Rua Hermes no bairro Seminário; entre a Rua 

Professor Brazilio Ovidio da Costa até a Conectora; entre Rua Cidade Maria 

Helena (bairro CIC) e Rua Ludovico Bauml no bairro da CIC; e trecho da Rua 

Rodolpho Hatsehbach até a foz do rio Barigui, quando desemboca no rio 

Iguaçu.  

 

As figuras 57 e 58 apresentam as medidas de controle estruturais da bacia 

hidrográfica do rio Barigui inserida em Curitiba. 
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Figura 57:  Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte superior. 
Fonte: PDD, 2012 
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Figura 58: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Barigui parte inferior. 
Fonte: PDD, 2012 
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4.2.3 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Rio Belém  
 

As Lagoas de Detenção têm como objetivo diminuir pontualmente as vazões de 

pico, com a retenção de parte do escoamento superficial gerado durante as 

precipitações, para depois fazer sua devolução de forma lenta e gradual aos 

leitos dos córregos e rios, atenuando o pico dos hidrogramas e redistribuindo 

as vazões ao longo do tempo. Com isso diminui a onda de cheia nos trechos a 

jusante. 

Na bacia do rio Belém os projetos de bacias de detenção encontram-se em 

andamento: bacia de detenção no rio Pilarzinho (MC BE 01-04), entre a Rua 

Mamoré e Solimões e (MC BE 01-04) CD 13/19 entre a Av. des. Hugo Simas e 

a Rua Domingos Nascimento no bairro Pilarzinho; Rio Juvevê (MC BE 04-03) 

entre a Rua João Américo de Oliveira e a Rua Reinaldo e. Heidinger, no bairro 

Hugo Lange; Rio Juvevê (MC BE 04-04) entre Rua Camões entre a Rua Jaime 

Balão e a Rua Dep. Carneiro de Campo no bairro Juvevê; Rio Juvevê (MC BE 

04-05) Rua do Herval entre a Rua Schiller e Rua Atílio Bório no bairro Juvevê; 

Perfilamento do Rio Pilarzinho numa extensão total de 3.600,00 m no trecho 

entre o Rio Belém e a Rua Júlio Perneta. Perfilamento do Rio Belém numa 

extensão total de 7.200,00 m. entre a Linha Verde e o rio Iguaçu. 

As bacias de detenção MCBE 05-02/04, MCBE 05-03, MCBE 06-04/05 e 

MCBE06-01 não atendem mais a finalidade do PDD do Alto Iguaçu, portanto 

não serão executadas. 

Já os projetos das bacias de detenção BE01-01, BE02-01, BE02-02/03, BE02-

04, BE02-07, BE02-08, BE02-05, BE04-03, BE04-04, BE04-05 e BE04-06/07 

não podem mais ser realizados, pois os terrenos foram ocupados, implicando 

hoje num custo elevado para indenização e desapropriação da área construída 

inviabilizando financeiramente a construção das lagoas. Desta forma, apenas 

20das 31 bacias ainda são viáveis para implantação. 

Foi proposto o alargamento de canal ao longo da calha principal do Rio Belém 

em trechos que proporcionará suficiência operacional dos canais e condutores 

de macrodrenagem para acomodar adequadamente as ondas de cheia para 

que não haja transbordamento e/ou inundações. 
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Nesta bacia há composição das alternativas, sendo parte do alargamento feito 

com seção trapezoidal e outra com seções retangulares e muros de contenção 

em concreto armado, e em toda a bacia há seis trechos que analisados a partir 

da modelagem, devido as restrições existentes e larguras insuficientes o 

alargamento de canal deve ser executado com a implantação de muros de 

contenção, nos demais trechos a implantação do Canal Trapezoidal é viável. 

Nos trechos onde a velocidade de escoamento excede de 2,0 m/s, foram 

consideradas a implementação de indutores de retardo, totalizando onze 

intervenções nesta bacia. 

Nos demais trechos onde a implantação do redutor de retardo não foi suficiente 

para a adequação da velocidade de escoamento e a velocidade permaneceu 

excessiva, a alternativa adotada foi a implantação de obras transversais 

totalizando em 3 trechos, além de permitir controlar o transporte de sólidos por 

um curso de água através da fixação ou modificação da declividade de seu 

leito, além de permitir controlar o fluxo de água, possibilitado o seu 

armazenamento na própria calha e também regularizando velocidades 

elevadas. 

Num dos afluentes do Belém, o córrego Cel. Luiz dos Santos o desnível entre 

as margens causa alagamentos e a solução proposta é a execução de um 

dique de concreto (muro) para equiparar os níveis.  

As enchentes nas imediações do canal do rio Pilarzinho e do Córrego Cel. A. 

Macedo não sobrevirão após obras propostas de alargamento da calha. 

No bairro Centro Cívico (acerca da Av. Candido de Abreu) já foram observadas 

enchentes no ponto de entrada do rio Belém na galeria que leva até as 

proximidades da rodoferroviária.  

Os cálculos conclusivos deste plano diretor apontam o trecho com capacidade 

suficiente para a vazão TR=25, no entanto esta galeria em condições normais 

sem obstruções internas (diminuições de seção), a manutenção/ limpeza dessa 

galeria garantiria o escoamento. 
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As máximas enchentes observadas, dados que foram utilizados neste PDD, 

demonstram que na região mais urbanizada de Curitiba, Centro e imediações 

existem áreas que são drenadas exclusivamente por galerias, estas 

construídas há décadas que não suportam a vazão afluente e suas 

substituições são impraticáveis já que causaria transtorno imensurável a 

cidade.  

Nestes casos a solução seria a implantação de galeria de águas pluviais não 

destrutiva do tipo Tunnel Liner, por exemplo, citam-se abaixo alguns locais 

observados em que há viabilidade quanto à implantação destes dispositivos. 

• Avenida Visconde de Guarapuava com Av. Mariano Torres (Centro): 

• Avenida Visconde de Nácar (Centro); 

• Alameda Dom Pedro II (Batel); 

• Rua Camões com Av. Augusto Stresser (Hugo Lange); 

• Na cabeceira do rio Água Verde (Água Verde); 

 

O aumento da capacidade de escoamento juntamente com os dispositivos de 

controle propostos nos córregos Cortume, Guaíra, Henry Ford e da Av. Santa 

Bernadete irão eliminar os frequentes alagamentos nestas regiões. 

Os córregos Areiãozinho e Aviário, na margem esquerda do rio Belém, após o 

aumento de capacidade de vazão não sofrerão mais com cheias constantes. 

No córrego Evaristo da Veiga a população em áreas de ocupação irregular, nas 

proximidades deverão integrar o Plano de Realocação da População em Área 

de Vulnerabilidade 

 

A figura 59 apresenta as medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica 

do rio Belém inserida no município de Curitiba. 
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Figura 59: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Belém. 
Fonte: PDD, 2012 
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4.2.4 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Rio Iguaçu 

 
Após analises hidrológica e hidráulica da bacia os dados conduziram a um 

conjunto de intervenções que estão apresentados nos mapas que compõem 

este volume e são representados basicamente por alargamento de canal e 

duas bacias de detenção/retenção. 

Na bacia do rio Iguaçu para as áreas inundáveis mapeadas foi previsto a 

implantação de duas bacias de detenção: MCPG01-01 e MCPG01-02, situadas 

na sub-bacia do rio Ponta Grossa onde as áreas estão disponíveis. 

Nas áreas adjacentes, junto à calha principal do rio Iguaçu, estão concentradas 

as cavas, estão não são interconectadas e os talvegues nesta área apresentam 

meandros de curvaturas amplas e extensas várzeas característica particular 

das planícies aluvionais.  

Nesta região concentram-se as áreas de exploração de areia que 

obrigatoriamente precisam ser recuperadas ambientalmente. 

Uma das medidas propostas por este plano diretor é a conexão entre as cavas 

possibilitando a construção de uma grande wetland, gerando um sistema 

Iguaçu, que visa a recuperação desta área e a melhoria da qualidade de água 

do rio Iguaçu, semelhante ao proposto pelo Instituto das águas no plano diretor 

do Alto Iguaçu, nas áreas adjacentes ao rio Palmital, chamado Sistema 

Palmital. 

No córrego Alto Boqueirão a proposta de alargamento ao longo de toda calha 

deve ser verificada, no entanto, a galeria sob a linha férrea apresenta 

incapacidade de escoamento, o que causa estrangulamento da seção que gera 

alagamentos a montante, a substituição desta singularidade juntamente com as 

intervenções na capacidade de escoamento com obras de alargamento a 

montante deste ponto com seção trapezoidal e a jusante em canal retangular 

com muros de concreto. 

Na cabeceira do rio Ponta Grossa as enchentes são ocasionadas pela falta de 

capacidade do canal e as intervenções previstas de alargamento da calha 

iniciam-se na altura do contorno sul até sua foz, com isso os esses eventos não 

ocorrerão para a chuva projetada.  As intervenções de alargamento no arroio 
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Prensa da calha em toda a extensão, estão projetadas exclusivamente em 

seção trapezoidal. A figura 60 apresenta as medidas de controle estruturais da 

bacia hidrográfica do rio Iguaçu inserida no município de Curitiba. 

 
Figura 60: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Iguaçu. 
Fonte: PDD, 2012 
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4.2.5 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Ribeirão dos 

Padilha 

 
Após analise hidrológica e hidráulica da bacia os dados conduziram a um 

conjunto de intervenções que estão apresentados nos mapas que compõe este 

volume e são representados basicamente por alargamento de canal e 

redutores de energia: Na bacia do ribeirão dos Padilha as intervenções 

previstas que estão em fase de projeto executivo, e são as seguintes: 

• Bacia de Detenção Córrego Jardim Esmeralda (MC PA 01-02) no trecho 

entre a Rua Cel. Rivadávia P. de Moraes e Rua Catarina Goossen, bairro 

Xaxim. 

• Bacia de Detenção no Córrego Cercado (MC PA 01-05) no trecho rua Dr. 

Pedro Zavaski Com A Rua Professor Zacarias Liteka (Arroio Cercado) no 

Bairro Sítio Cercado. 

• Bacia de Detenção Arroio Boa Vista (MC PA 01-08/09) entre o Ribeirão dos 

Padilha e Rua Carlos A. Aldenucci no bairro: Sítio Cercado. 

• Bacia de Detenção ribeirão dos Padilha (MC PA 01-11) entre a Rua José 

Bassae Rua Des. Carlos Pinheiro Guimarães no bairro: Sítio Cercado. 

• E também o projeto de perfilamento do Ribeirão dos Padilha entre a Rua 

João Batista Zagonel Passos e Rio Iguaçu no bairro: Xaxim e Ganchinho 

 

O ribeirão dos Padilha tem dois trechos distintos para alargamento da calha, 

sendo que o canal projetado não interfere no sistema viário e não gera 

desapropriação e há quatro trechos com escalonamento de fundo e uma obra 

transversal, ou seja, estão previstas 5 intervenções no leito principal do rio. 

Com capacidade de atender a demanda do TR 25 anos, e nos locais onde há 

necessidade de alargamento da calha, está se encontra desocupada sendo 

que ampliação da calha neste trecho pode ser executado na totalidade sem a 

necessidade de desapropriação o que a torna a viável economicamente. 

A figura 61 apresenta as medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica 

do ribeirão dos Padilha inserida no município de Curitiba. 
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Figura 61: Medidas de controle estruturais da bacia do ribeirão dos Padilhas. 
Fonte: PDD, 2012 
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4.2.6 PDD - Medidas de Controle Estruturais na Baci a do Rio Passaúna 

 
Os resultados das modelagens demonstram que a calha principal do Rio 

Passaúna não apresenta capacidade de escoamento maior ou igual ao tempo 

de recorrência de 25 anos. 

O Reservatório do Passaúna, utilizado para captação de água pela SANEPAR, 

tem capacidade de detenção superior a 9 bilhões de metros cúbicos, o que 

excluía analise de volumes de detenção concentrada na bacia e distribuída na 

calha neste caso. 

É a única bacia que compõe Curitiba que apresenta uma qualidade de água 

classificada como classe 2 pelo Instituto das águas, nas outras bacias os 

corpos hídricos encontram-se poluídos, impossibilitando mesmo com 

tratamento, para ouso doméstico. 

Foi proposto o alargamento de canal ao longo da calha principal do rio 

Passaúna entre a divisa do bairro Órleans e Butiatuvinha até a divisa dos 

bairros da Riviera e Augusta, identificados neste plano como trechos por 4 

trechos contínuos, proporcionando suficiência operacional dos canais e 

condutores de macrodrenagem para acomodar adequadamente as ondas de 

cheia para que não haja transbordamento e/ou inundações. Em todos esses 

trechos será proposta a implantação do Canal Trapezoidal. 

As enchentes observadas no bairro Butiatuvinha são provenientes da falta de 

capacidade das galerias existentes, estas apresentam seções insuficientes e 

obstruções o que causa estrangulamento ao longo do curso d’água, 

recomenda-se a verificação destas galerias. 

 

A figura 62 apresenta as medidas de controle estruturais da bacia hidrográfica 

do rio Passaúna inserida no município de Curitiba 
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Figura 62: Medidas de controle estruturais da bacia do rio Passaúna. 
Fonte: PDD, 2012 
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4.3 MEDIDA ESTRUTURAIS – PROGRAMAS PAC- I E PAC- II   

 
A elaboração do Plano Diretor de Drenagem Municipal –PDD para o município 

de Curitiba foi de fundamental importância no planejamento de ações de 

macrodrenagem, pois a cidade passou com um instrumento técnico e legal 

para fundamentar a implementação de obras e projetos prioritários para a 

mitigação das cheias. O PDD é um instrumento imprescindível para alavancar 

recursos externos no âmbito federal, pois as obras ou projetos pleiteados 

devem obrigatoriamente estar previstas dentro do plano.  Através dele, o 

município pode a partir de 2011, iniciar um processo para alavancar recursos 

federais para diversas obras, projetos e intervenções prioritárias de 

macrodrenagem para as bacias hidrográficas da cidade.  

 

O processo de captação de recursos se consolidou ao final de 2012, quando o 

município aprovou sua participação em 03 programas específicos de 

macrodrenagem com recursos advindos do Programa de Aceleração do 

Crescimento -PAC I e II, coordenados pelo Ministério das Cidades-MCIDADES, 

através da Secretaria Nacional de Saneamento-SNSA, tendo a Caixa 

Econômica Federal – CAIXA- PR a responsabilidade de  aprovação e 

verificação de enquadramento aos Manuais , Princípios Norteadores e 

diretrizes estabelecidas a nível do governo federal. 

Os programas foram:  

• Programa de Drenagem Urbana e Controle de Erosão Ma rítima e 

Fluvial/ PAC-I:  destinado a contratação de recursos para obras e 

intervenções de drenagem especifica para a Bacia do Rio Barigui; 

• Programa de Elaboração de Projetos de Engenharia / PAC-I:  

destinado a contratação de recursos para elaboração de projetos 

engenharia de macrodrenagem em 04 bacias hidrográficas - Barigui, 

Belem, Atuba e Padilha  

• Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / PAC-II:  

destinado a contratação de obras, projetos e estudo de concepção em 05 

bacias hidrográficas  - Barigui, Belem, Atuba, Padilhas e Iguaçu   

As características de cada um dos programas serão demonstradas na 

sequência. 
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O mapa da figura 63 apresenta um resumo com as intervenções de drenagem, 

Também estão incluídos projetos internos desenvolvidos ou contratados pela 

própria prefeitura. 

 

Figura 63: Mapa Geral - Obras Drenagem /PAC-I/PAC-II- 
Fonte: Matheus S., SEPLAD 2012  
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4.3.1 Programa de Drenagem Urbana e Controle de Ero são Marítima e 

Fluvial/  PAC-I   

 
O município assinou o contrato (Termo de Compromisso) com o governo 

federal em dezembro de 2011. Na ocasião, esse programa representava para a 

cidade, o maior investimento federal especifico para mitigar obras de 

macrodrenagem. Todas as intervenções previstas se localizavam na Bacia do 

Barigui. A coordenação do programa federal era através da Secretaria 

Extraordinária de Saneamento do MCIDADES, com recursos na ordem de R$ 

145 milhões, advindos das Obrigações Gerais da União - OGU, ou seja, a 

fundo perdido.  

 

As obras elencadas pela Secretaria Municipal de Obras através do 

Departamento de Obras e Drenagem/SMOP-OPO, apresentavam um histórico 

de cheias e inundações e deveriam ser compatibilizadas com o programa 

municipal VivaBarigui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente/SMMA. As 

intervenções foram validadas pelo MCIDADES, e aprovadas porque já estavam 

constavam das diretrizes Plano Municipal de Drenagem de Curitiba-PDD e do 

Plano Estadual do Alto Iguaçu realizado pela COMEC. As intervenções pré-

aprovadas pelo programa federal foram: 

 

1. Alargamento do Rio Barigui - parte Sul 

2. Alargamento do Rio Barigui - parte Norte  

3. Muros e taludes de Contenção no Rio Barigui  

4. Conduto forçado junto ao Conjunto Olarias  

5. Bacias de Contenção e mecanismos de controle de vazão em áreas de 

cheias  

6. Educação Ambiental.  

 

Na ocasião os projetos apresentados se encontravam no estágio básico e os 

orçamentos ainda estimativos, os quais poderiam ser atualizados por ocasião 

das aprovações definitivas tendo como limite o valor global do contato. 
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A execução da primeira obra do programa foi 2013 foi o alargamento de 

aproximadamente 20 km da parte sul do Rio Barigui. Com o início desta obra, o 

município atendeu a clausula suspensiva prevista em contrato, para garantir os 

prazos necessários para a aprovação final e enquadramento dos projetos pré-

aprovados em contrato. A conclusão do processo de aprovação e 

enquadramento dessas obras, junto aos órgãos financiadores e ambientais, se 

estenderam até o 1° semestre de 2015, a partir do q ual estavam previstas o 

início de outras licitações.   

No quadro 5 encontra-se o resumo das obras da Bacia do Barigui e as 

previsões de das licitações e implantações ao longo do contrato.  

 

PAC I 

LOCAL/BACIA
VALOR MAX. 

CONTRATO
OBRA SITUAÇÃO EM JAN/2015 PREVISÃO DE IMPLANTAÇAO

1. Perfilamento Sul Barigui - 20km Obra executada - 10% Em reprogramação

2. Gerenciamento da obra Finalizado Em reprogramação

3. Educação Ambiental Licitado 1ª Fase xx meses - 2015

1. Muros de Contenção Licitada em dez/2014  xx meses - 2015/16

2. Conduto Forçado Olaria Licitada em Dez/2014 (Deserta)  xx meses - 2015/16

3. Bacia Det. V. Rigoni (Pq. Guairacá) Concluída em 2013

4. Bacia Det. Bernardo Meyer ???????  xx meses - 2015/16
5. Gerenciamento e Supervisão A reprogramar  xx meses - 2015/16

1. Perfilamento do Barigui Norte Projetos em aprovação CAIXA xx meses - 2016-17

2. Galeria Passo  França Linha Verde Retirado - Absorvido pelo Proj L. Verde Retirado

3. Muros de Contenção Projetos em Aprovação CAIXA xx meses - 2016/17

4. Bacia Det. Passo  França ( Quartel) Projeto em revisãoface Lic Ambiental Retirado 

5. Bacia Detenção Mossungue Licitado em Dez/2014 xx meses - 2015/16

4. Educação Ambiental PTTSA Projetos em aprovação CAIXA xx meses - 2015/16

1. Proj. Parque Campo do Santana Projeto em Elaboração - SMMA

2. Etapa Barigui Norte Projeto em Elaboração - SMMA

3. Gerenciamento e Supervisão de Obras a definir em função da obras

Bacia Barigui    1ª  

Fase - obra 

executada  

Bacia Barigui    3ª  

Fase - projetos 

em andamento 

Bacia Barigui 

Possíveis 

Reprogramaçõese

m Estudo 

Bacia Barigui           

2ª  Fase - projetos 

em aprovação 

final 

R$ 144.411.354,39 GF  

R$ 1.021.529,34 CP

 

Quadro 5: Programa de Drenagem Urbana e Controle Erosão Marítima e Fluvial/ PAC-
I   
Obras no Rio Barigui: Fonte: Matheus S., SEPLAD 2012  
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4.3.2 Programa de Elaboração de Projetos de Engenha ria / PAC-I   

 

Concomitante com as obras de Drenagem para a bacia do Barigui, foram 

pleiteados e aprovados recursos na ordem R$ 3,6 milhões - via OGU (fundo 

perdido), desdobrados em 04 contratos (Termos de Referencia) específicos 

para a elaboração de projetos de engenharia de macrodrenagem.  

 

Com este programa, ficou contemplado a elaboração de 28 projetos de 

macrodrenagem em 04 bacias hidrográficas da cidade, Atuba, Barigui, Belem e 

dos Padilha, conforme a seguir: 

 

1. Bacia Belem  - 09 projetos, envolvendo obras de alargamento e 

contenção lateral no Rio Belem, implantação de Bacias e galerias no Rio 

Juveve, alargamento e parque linear no rio Pilarzinho e praça Afonso 

Botelho.  

2. Bacia Barigui  - 06 projetos, todos concentrados na região do rio Uvu e 

rio Cascatinha, no bairro de Santa Felicidade, com a previsão de 

implantação de bacias de detenção, obras de alargamento de margens, 

galerias celulares e parque linear. 

3. Bacia Atuba  - 07 projetos, concentrados principalmente no rio 

Bacacheri, sendo previsto a implantação de bacias de detenção na parte 

norte do rio Atuba, renaturalização, alargamento e contenção lateral.  

4. Bacia dos Padilha  – 06 projetos no próprio Ribeirão dos Padilha que 

envolve alargamento e implantação de diversas bacias de retenção.  

 

No quadro 6 encontra-se o resumo detalhado desses projetos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

129 

PAC I 

LOCAL/BACIA
VALOR  MAX. 

CONTRATO
OBRA SITUAÇÃO EM JAN/2015 PREVISÃO DE IMPLANTAÇAO

1. Perfilamento do Rio Belém  Extensão: 7.200,00 m Projetos em aprovação CAIXA Em análise - Termino Jun/15

2. Cont.Lat. Rio Belém - V Torres - Ext. 500,00 m Projetos em aprovação CAIXA 

3. Bacia Det. R.Juveve (MCBE04-03)Á:0,63 ha. Projetos em aprovação CAIXA 

4. Bacia Det MCBE04-04- R.Juveve RCamões Á: 0,88 há Projetos em aprovação CAIXA 

5. Bacia Det. MC BE 04-05 - R Juveve R Herval  Á: 0,33 há Projetos em aprovação CAIXA 

6. Bacia Det.  MC BE 04-05 - R Pilarzinho  - Mamoré e 

Solimões Area: 0,29 há Projetos em aprovação CAIXA 

7. Bacia Det. MC BE 01-04 - R Pilarzinho Área: 0,60 há Projetos em aprovação CAIXA 

8. Perfilamento  R Pilarzinho Ext: 3.600,00 m Projetos em aprovação CAIXA 

Projetos em aprovação CAIXA 

Projetos em aprovação CAIXA 

1. Bacia Det. R Bacacheri (MCAT03-05)-132.300 m² Projetos em aprovação CAIXA 

2. Bacia Det. R Bacacheri (MCAT03-06)-24.100 m² Projetos em aprovação CAIXA 

3. Perfilamento do Rio Bacacheri 6.300 m Projetos em aprovação CAIXA 

4. Renaturalização R Bacacheri c/R Atuba 800,00 m Projetos em aprovação CAIXA 

5. Cont. Lat. R Bacacheri-R.J.Gbur e Canadá - 500 m Projetos em aprovação CAIXA 

6. Cont. Lat.  R Bacacheri-R.Filipinas/BR 277- 500 m Projetos em aprovação CAIXA 

1. Bacia Det. R Cascatinha (MCCA27/51) 100.000 m² Projetos em aprovação CAIXA 

2. Bacia Det. R Cascatinha (MCCA27/51) 90.000 m² Projetos em aprovação CAIXA 

3. Bacia Det. R Uvu (MC CA 30/51)  60.000 m² Projetos em aprovação CAIXA Em análise - Termino Jun/15

4. Perfilamento do Rio Cascatinha 6300 m Projetos em aprovação CAIXA 

5. Gal. Celular (MC CA 27/51) R. C. V. Camargo Projetos em aprovação CAIXA 

6. Gal. Celular (MC CA 27/51) - R. Marchanjo Projetos em aprovação CAIXA 

1. Bacia Detenção Córr. Jd Esmeralda (MC PA 01-02) Projetos em aprovação CAIXA 

2. Bacia Detenção Córr.Cercado (MC PA 01-05) Projetos em aprovação CAIXA 

3. Bacia Detenção Arroio Boa Vista (MC PA 01-08/09) Projetos em aprovação CAIXA 

4. Bacia Detenção Rib dos Padilhas (MC PA 01-11) Projetos em aprovação CAIXA 

5. Perfilamento do Ribeirão dos Padilhas Projetos em aprovação CAIXA 

VALOR TOTAL R$ 6.434.060,06

R$ 2.336.934,95

9. Adequação canais p/ retardamento do Escoamento c/ 

reservatório amortecimento de cheias R AVerde- CAP

R$ 1.681.094,60

Bacia Belem 

0351.227-48/2011 

(21/out/2011) 

MCidades

Bacia Atuba 

0351.250-33/2011 

(21/out/2011) 

MCidades

Bacia Barigui 

0351239-33/2011 

(21/0ut/2011) 

Mcidades

Bacia                     

Rib. Padilhas 

0351241-23/2011 

(21/0ut/2011 

MCidades

R$ 1.094.780,77

R$ 1.321.249,74

 
Quadro 6: Programa de Elaboração de Projetos de Engenharia / PAC-I –  
Projetos Bacias  Atuba, Barigui, Belem e Padilha 
Fonte: Matheus S.,SEPLAD 2014  
 
 

4.3.3 Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Des astres/ PAC-II  

 

O programa emergencial, surgiu em função de uma série de graves desastres 

decorrentes de cheias e enchentes que aconteceram neste ano, em várias 

cidades e regiões do país. Para mitigar as causas desses eventos, o Governo 

Federal através do MCIDADES, lançou uma linha emergencial de recursos 

para a execução de obras de macrodrenagem, atrelado ao Programa de 

Aceleração do Crescimento-PAC-II, e denominado de Programa de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres.   

 

Tinha como critério de seleção, os históricos de cheias frequentes em cidades 

do país.  No Paraná foram definidas 06 regiões, todas localizadas na Bacia do 

Alto Iguaçu e entre elas, a cidade de Curitiba e parte da Região Metropolitana.  

O munícipio apresentou seus estudos e projetos prioritários internos, e o 28 

projetos em andamento e contratados pelo Programa de Elaboração de 
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Projetos de Engenharia. Ao final das análises pelo MCIDADES, todos foram 

aprovados. Os recursos totais disponibilizados foram na ordem de R$ 650 

milhões, através das Obrigações Gerais da União-OGU (fundo perdido), 

divididos em 06 contratos (Termos de Compromisso), para a realização de 

obras projetos e estudo de concepção em 05 Bacias da cidade, conforme 

abaixo: 

1. Bacia Belem  - a elaboração das obras referente de todos os 09 projetos 

incluídos no Programa 2 (item 4.3.2), a implantação das obras de 

mitigação de cheias ao longo do rio Pinheirinho na confluência da Linha 

Verde com o Viaduto da Av. Mal. Floriano e a elaboração de 04 Termos 

de Referência para a contratação de projetos em pontos específicos 

desta bacia;  

2. Bacia Barigui  - a elaboração das obras referente aos 06 incluídos no 

Programa 2 (item 4.3.2) e para a implantação de bacia junto ao ribeirão 

dos Mueller; 

3. Bacia Atuba  - a elaboração das obras referente de todos os 07 projetos 

incluídos no Programa 2 (item 4.3.2);  

4. Bacia dos Padilhas  - a elaboração das obras referente de todos os 06 

projetos incluídos no Programa 2 (item 4.3.2); 

5. Bacia do Iguaçu  - A elaboração de 01 projeto de bacia de contenção 

junto ao rio Ponta Grossa;  

6. Bacia do Iguaçu  - A elaboração de 01 estudo de contenção em toda na 

Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Iguaçu em Curitiba (do rio 

Barigui e até o rio Atuba).  

 

As obras do programa iniciaram no 2° semestre de 20 15, através de licitações 

para a execução das obras de mitigação de cheias do Rio Pinheirinho, na bacia 

do Belem, e da elaboração de projetos para o rio Ponta Grossa e do estudo de 

concepção da área de APA, ambos na Bacia do Iguaçu. A previsão para dos 

demais itens é que deverão estar aprovados e licitados até o final de 2015. 

No quadro 5 encontra-se o resumo das obras da Bacia do Barigui e as 

previsões de das licitações e implantações ao longo do contrato.  
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PAC II 2012 - Desastres Naturais - Obras Bacias Atuba, Barigui, Belem e Rib Padilhas

CONTRATO
VALOR MAX 

CONTRATO 
OBRAS DETALHAMENTO DA OBRA SITUAÇÃO EM JAN/2015 PREVISÃO 

1.1 A - Obras estruturais na 

Bacia  Rio Pinheirinho 

1.1.1 Bacia MCBE 05-02/04 , Indutores de redencão  e obras estruturais na  Bacia  R 

Pinheirinho 
Licitado em  Dez/2015 18 meses - 

1.1.2. Perfilamento do Rio Belém  Extensão: 7.200,00 m

1.1.3. Cont.Lat. Rio Belém - V Torres - Ext. 500,00 m

1.2.1. Bacia Det. R.Juveve (MCBE04-03)Á:0,63 ha.

1.2.2 Bacia Det MCBE04-04- R.Juveve RCamões Á: 0,88 há

1.2.3 Bacia Det. MC BE 04-05 - R Juveve R Herval  Á: 0,33 há

1.3.1. Bacia Det.  MC BE 04-05 - R Pilarzinho  - Mamoré e Solimões Area: 0,29 há

1.3.2  Bacia Det. MC BE 01-04 - R Pilarzinho Área: 0,60 há

1.3.3 Perfilamento  R Pilarzinho Ext: 3.600,00 m

1.4.1 Bacia MCBE 01-03 - R Belem c M. Barros-CCivico

1.4.2 Bacia MCBE 01-05 - R Belem - Pc N S Salete 

1.4.3 Bacia MCBE 02-09 - R Belem -   R C Laurindo 

1.4.4 Bacia MCBE 03-02 - R Belem - R B. Itiibere/ R C. Laurindo  

1.5 -  Perfilamento R A. Verde
1.5.1 Adequação canais p/ retardamento do Escoamento c/ reservatório amortecimento 

de cheias R AVerde- CAP
Projetos em aprovação CAIXA 

2.1.1  Bacia Det. R Bacacheri (MCAT03-05)-132.300 m²

2,1,2 Bacia Det. R Bacacheri (MCAT03-06)-24.100 m²

2.1.3 Perfilamento do Rio Bacacheri 6.300 m

2.1.4 Renaturalização R Bacacheri c/R Atuba 800,00 m

2.1.5 Cont. Lat. R Bacacheri-R.J.Gbur e Canadá - 500 m

2.1.6 Cont. Lat.  R Bacacheri-R.Filipinas/BR 277- 500 m

2.2 - 01 Bacia R Atuba 2.2.1  Bacia Det. Rio Atuba (MCAT 01-07) 254.500 m² Projetos em aprovação CAIXA 

3.1 -  01 Bacia MCBA 10-03 no 

Ribeirão do Mueller 
3.1.1 Bacia de contenção no Rib do Mueller ????????? Moussungue

1

8 

m

Licitado em  Dez/2015 18 meses - 

3.2.1 Bacia Det. R Cascatinha (MCCA27/51) 100.000 m²

3.2.2 Bacia Det. R Cascatinha (MCCA27/51) 90.000 m²

3.2.3 Bacia Det. R Uvu (MC CA 30/51)  60.000 m²

3.2.4 Perfilamento do Rio Cascatinha 6300 m

3.2.5 Gal. Celular (MC CA 27/51) R. C. V. Camargo

3.2.6 Gal. Celular (MC CA 27/51) - R. Marchanjo

4. Bacia Iguaçu/P.Grossa                 

Contrato 0402.540-31                      

(18 Dez/2012)                         

MCidades

R$ 196.336,80
4.1 - Bacia MCPG01-02 R 

P.Grossa 
4.1.1. Projeto bacia MCPG01-01 R P.Grossa/Pq Lago Azul Licitado Dez/2015  e Mar/2015

5.1.1. Bacia Detenção Córr. Jd Esmeralda (MC PA 01-02)

5.1.2 Bacia Detenção Córr. Cercado (MC PA 01-05)

5.1.3 Bacia Detenção Arroio Boa Vista (MC PA 01-08/09)

5.1.4 Bacia Detenção Rib dos Padilhas (MC PA 01-11)

5.1.5 Perfilamento do Ribeirão dos Padilhas

6.Bacia Iguaçu/Ctba e RM                 

Contrato 0402.551-91                            

(18 Dez/2012)                        

MCidades

R$ 3.000.000,00

6.1 -Estudo Pq. Linear Metrop. 

Contenção de cheias  Bacia 

Iguaçu

6.1.1 Estudo de concepção da utilização e ocupação da área da bacia do Rio Iguaçu  Llicitado em Dez/2015 A definir

VALOR TOTAL R$ 646.883.385,84

Os Projetos relacionados nos itens 1.1.1 e 3.1.1. foram contratados e elaborados diretamente pelo municipio de Curitiba . Todos os demais projetos são oriundos do PACI

R$ 277.203.414,23
Projetos em aprovação CAIXA 

7 meses

3. Bacia Rio Barigui                    

Contrato 0402.496-99                      

(18 Dez/2012)                          

MCidades Projetos em aprovação CAIXA 

R$ 19.500.000,00

Projetos em aprovação CAIXA 

3.2 -  Perfilamento, 03  bacias e 

02 galerias celulares nos Rios 

Cascatinha e Uvu

5.1 - Perfilamento e 04 Bacias R. 

Padilhas 

5. Bacia Rib Padilhas                     

Contrato 0402.497-02                      

(18 Dez/2012)                        

MCidades

R$ 15.660.000,00

2. Bacia Rio Atuba                        

Contrato  0402.495-85                     

(18 Dez/2012)                    

MCidades

2.1 - Perfilamento, 02 Bacias  e 

Cont Lateral nos Rios Bacacheri/ 

Mirim

Projetos em aprovação CAIXA 

Projetos em aprovação CAIXA 

Projetos em aprovação CAIXA 

1. Rio Belem -RDC                    

Contrato 0402.494-70                          

(18 Dez/2012)                        

MCidades

R$ 331.323.634,81

Substituido por  03 Termos de 

Referencia p/ o desenvolvimento 

dee Projetos  no  Belem Norte,  R 

Rebouços e R Samuel Cezar  - em 

aprovação CAIXA 

1.1 B - Perfilamento  e  

Contenção Lat. R. Belem 

1.2 -  03 Bacias  no Rio Juveve 

1.3 - Perfilamento e 02 Bacia  

R.Pilarzinho 

1.4 - 04 Bacias   Rio Belem 

 

Quadro 7: Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres/ PAC-II – 
Bacias Atuba, Barigui, Belem Rib. Padilha e Iguaçu  
Elaboração: Matheus, S.,SEPLAD 2014 
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Conceitos e linhas de ações do programa  

O Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, apresentava em 

seu manual, alguns conceitos e linhas de ação especificas de enquadramento 

para os intervenções propostas nos contratos , bastante inovadoras. 

Destacam-se: 

• Diretrizes dos Princípios Norteadores de Drenagem Sustentável; 

• Utilização de parte dos recursos para desapropriações de áreas; 

• Cadastramento e inclusão de possíveis unidades a serem relocadas em 

outros programas habitacional do governo federal no Programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV). 

 

As novas diretrizes e novas linhas de ações proposta, fizeram com que o 

município opta-se em fazer uma revisão de todos os seus projetos e propostas 

aprovados, principalmente em relação aos Princípios Norteadores.  

Os Princípios Norteadores de Drenagem Sustentável, foram definidos no 

Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do 

Ministério das Cidades, e é parte das diretrizes da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental Sistemática 2011 no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento-PAC.  

As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o 

objetivo de minimizar a intervenção humana no espaço de forma a não 

aumentar os riscos de impactos sobre a sociedade e meio ambiente e mitigar 

os existentes, por meio da adequada distribuição da água no tempo e no 

espaço e redução dos poluentes gerados pela população. 

 

Seu objetivo é fornecer subsídios técnicos e institucionais às prefeituras para 

redução de impactos e inundações e a criação de condições para gestão 

sustentável da drenagem urbana. Os recursos são liberados somente após 

análise, verificação e aprovação de projetos e se os mesmos estão 

enquadrados nas diretrizes preconizadas pelo Princípios Norteadores, e dada 

sua importância listamos a seguir:  
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Princípios Norteadores  

I.  Ações preferenciais - As ações preferenciais para a gestão da drenagem 

devem ser não-estruturais: legislação e gestão adequada. 

a) A legislação deve prever e evitar a ampliação da vazão natural dos 

espaços urbanos no plano de uso de solo e na implementação das novas 

edificações. 

b) A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter 

a poluição pluvial; 

c) A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as 

etapas e dar manutenção ao sistema de drenagem. 

 

II. As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser 

realizadas: 

a)  Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano de Águas Pluviais; 

b)  Na falta de um dos mecanismos acima, deverão se basear no Plano da 

Bacia hidrográfica ou Estudo/Diagnóstico da situação atual e impactos em 

relação aos meios físico, biótico e antrópico na abrangência da bacia 

contribuinte, dentro da cidade na qual as medidas são demandadas; 

c)  Em concepção na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de 

drenagem evitem a transferência de impacto para jusante ou montante. No 

caso de ser inevitável o impacto, o plano ou o projeto deverão prever 

medidas mitigadoras para atenuar completamente os possíveis danos e 

impactos; 

d) Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da 

vazão na drenagem urbana, aumento da erosão e sedimentação, aumento 

de poluentes. 

 

III. Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte: 

a) Controle e mitigação dos impactos atuais e futuros a partir das tendências de 

ocupação do solo urbano e respectivas previsões dos cenários futuros 

conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. No 
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desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes 

impactos a contemplar e seguintes estratégias de solução: 

• Controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de 

sedimentos em construção civil, superfícies desprotegidas em 

loteamento, transferência de energia de novas drenagens, gerando áreas 

degradadas, entre outros; 

• Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e 

limpeza pública em áreas de grande produção de resíduos, mecanismos 

de limpeza antes dos dias chuvosos, limpeza dos sistemas de 

amortecimentos, entre outros. 

• Redes Pluvial e sanitária: identificação de interligação de redes e 

definição das funções das redes e sua funcionalidade para evitar a 

contaminação conjunta. 

• Programa de controle da poluição difusa: controle das fontes de 

contaminação da poluição difusa na cidade; 

• Recuperação das áreas degradadas: programa de recuperação das 

áreas degradadas partir da solução dos problemas que geraram as 

mesmas e sua recuperação para condições adequadas. 

b)  Os planos e projetos devem ainda prever os programas de operação e 

manutenção da drenagem, de educação e de monitoramento das 

informações hidrológicas. 

 

IV. As metas ou resultados esperados no manejo e intervenções relacionados 

com águas pluviais visam: 

• Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, 

ocupações regulares, estruturas e projetos na cidade; 

• Desocupação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das 

águas pluviais; 

• Eliminação/recuperação das áreas degradadas, resultante das águas 

pluviais; 

• Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância 

quanto à ocorrência do lixo domiciliar; 
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• Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por 

meio da adoção de sistema separador absoluto. 

 

V. A(s) solução(ões) e modernização técnica para ampliação e melhoria dos 

sistemas de drenagem contemplam as atividades de microdrenagem e 

macrodrenagem para a promoção do escoamento regular das águas pluviais e 

prevenção de inundações locais, a jusante e a montante, proporcionando 

segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por intermédio das seguintes 

concepções de intervenções: 

• Reservatório de amortecimento de cheias; 

• Parque linear ribeirinho; 

• Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou 

área para infiltração de águas pluviais; 

• Recuperação de áreas úmidas (várzeas); 

• Banhados construídos (“wetlands”); 

• Restauração de margens; 

• Recomposição de vegetação ciliar; 

• Renaturalização de rios ou córregos; 

• Bacias de contenção de sedimentos 

• Dissipadores de energia 

 

• Adequação de canais para retardamento do escoamento incluindo: 

a) Soleiras submersas; 

b) Degraus; 

c) Aumento da rugosidade do revestimento; 

d) Ampliação da seção e redução da declividade; 

• Desassoreamento de rios e canais; 

• Canalização de córregos quando associada a obras e ações não estruturais 

que priorizem a retenção, o retardamento e a infiltração das águas pluviais; 

• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais; 

• Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica 

fluvial incluindo a construção de espigões, muro de proteção, diques de 

contenção e outros tipos de obras propostos nesse contexto; 
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• Intervenções de microdrenagem complementares às demais intervenções: 

a) Canaletas gramadas ou ajardinadas; 

b) Valas, trincheiras e poços de infiltração; 

c) Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo); 

d) Poços de visita ou inspeção; 

e) Sistema de galerias de águas pluviais; 

 

• Intervenções associadas à microdrenagem: 

a) Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões; 

b) Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na 

forma de gramados e canteiros; 

 

• Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica 

 

• Outras intervenções complementares: 

a) Remanejamento/adequações quando de interferências com outras 

infraestruturas – energia elétrica, comunicações, saneamento, transporte, 

vias... 

b) Estações de bombeamento e sistemas de controle hidráulico em 

transposição ou incremento de fluxo/vazão; 

c) Estruturas lineares de esgotamento sanitário para viabilizar separação de 

águas pluviais e sanitárias; 

d) Travessias de pedestres 

e) Contenção de encostas instáveis, observada interface com o Programa 

1128, Ação 8865 – Prevenção e Erradicação de Riscos em 

Assentamentos Precários – Modalidade (SNPU) 
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Termos de Referencia  

 
O programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres previa ainda a 

elaboração de Termos de Referência (TR), com objetivo orientar a contratação 

de novos projetos e estudos de concepção em áreas delimitadas e sujeitas a 

cheias e alagamentos. Assim, o município de Curitiba elaborou 05 Termos de 

Referência entre 2014 e 2015, conforme detalhado abaixo:  

 

Em 2015  

• Termo de Referência para projetos na Bacia do Belém – Área Norte  

• Termo de Referência para projetos na Bacia do Belém – Área da 

Serraria  

• Termo de Referência para projetos na Bacia do Belém – Área da Rua 

Brasílio Itibere e do Cemitério Municipal e Galeria Rua Samuel Cézar 

Em 2014  

• Termo de Referência para projetos na Bacia do Iguaçu – Área da 

Córrego Ponta Grossa 

• Termo de Referência para Estudo de Concepção da Bacia do Iguaçu 

na APA de Curitiba  

Todos os Termos de Referencia foram encaminhados pela aprovação e 

verificação de enquadramento aos Princípios Norteadores, junto ao órgão 

responsável desogando pelo governo federal, no caso a Caixa Econômica 

Federal – CAIXA, instituição responsável. Em 2015, os 02 termos de referência 

apresentados em 2014 estavam aprovados e licitados e as demais relativos a 

2015 ainda em se encontravam em análise.   

Uma síntese esquemática com o objetivo e área de influência de cada um dos 

Termos de Referência são apresentados na sequência 

 

4.3.4 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Proj. Bacia Belem - Área Norte 
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O Objetivo do Termo de Referência (TR) era orientar a elaboração de projetos 

de engenharia para a gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana na Bacia do rio Belém – Norte em 03 Trechos: 

 

• Trecho 1: Implantar Bacia de proteção das nascentes visando configurar 

Bacia Natural de Retenção;  

• Trecho 2: regular manejo de águas pluviais;  

• Trecho 3: implantar Bacia Detenção e dispositivos de contenção de 

sedimentos. 

 

Os projetos deveriam estar enquadrados às diretrizes dos Princípios 

Norteadores (Item 4.2.4) do Programa de Gestão de Riscos e Prevenção a 

Desastres Naturais e ao seu final apresentar a demonstração das manchas de 

inundação (atual e futura) após as intervenções propostas para um Tempo de 

Recorrência de 25 anos. 

 

Os projetos e demais intervenções a serem propostos deverão também estar 

compatibilizados entre si, integrados ao sistema hidrológico do rio e associados 

a contenção lateral onde houver erosão, a implantação de parques isolados e 

lineares, áreas verdes e urbanização de caráter complementar. 

 

A figura 64 a seguir demonstra um resumo da proposta e sua área de atuação 

com os 03 trechos: 
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Figura 64: Proposta Geral - Termo Referencia Belem Norte –  
Fonte:Hayakawa, I., 2014. Adaptação Matheus, S.,SEPLAD 2015 
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Detalhe Trecho 1 e Trecho 2 - Belem Norte  

No trechos 1 e 2 estão previstas as contratações de elaboração de projetos 

executivos. No primeiro é para a implantação de proteção das nascentes 

visando configurar Bacia Natural de Retenção e a ampliação do Parque 

Nascentes do Rio Belem, e recuperação do próprio rio.  No segundo para a 

regulação e manejo de águas pluviais junto as antigas galerias e canais 

construídos na urbanização na Vila Diana; A figura 65 demonstra a proposta 

parta os trechos 1 e 2. 
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Figura 65: 
PropostaTrecho 1 e 2- 
Termo Referencia Belem 
Norte. 

Fonte:Hayakawa, I.,IPPUC, 
Mitiko,D.-SMMA , 2014 –  
 
Adaptação, Matheus, S., 
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Detalhe Trecho 3 – Belem Norte   
  
Neste trecho 3 está prevista a contratação de projeto executivo para a 

implantação de uma Bacia de Detenção e dispositivos de contenção de 

sedimentos, aliada a um novo parque de lazer para contribuir na mitigação de 

cheias periódicas que ocorrem no Parque São Lourenço e região.  

A figura 66 demonstra a proposta para o trecho 3. 

 

Figura 66: Proposta Trecho 3-Termo Referencia Belem Norte  

Fonte:Hayakawa, I., 2014 – Matheus, S.,SEPLAD 2014 
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4.3.5 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Projeto Bacia Belem - Área 

Serraria 

 
O objetivo do Termo de Referência (TR) era orientar a elaboração de projetos 

de engenharia para a gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana na Bacia do rio Belém na seguinte área: 

Área da Serraria: Implantação de Bacia de Detenção e Recuperação de 

margens ao longo do leito do Rio Serraria, onde for possível, desde Rua Des. 

Hugo Simas até o a sua conexão com o Rio Pilarzinho. (figura 67) 

Os projetos deveriam estar enquadrados às diretrizes dos Princípios 

Norteadores (Item 4.2.4) do Programa de Gestão de Riscos e Prevenção a 

Desastres Naturais e ao seu final apresentar a demonstração das manchas de 

inundação (atual e futura) após as intervenções propostas para um Tempo de 

Recorrência de 25 anos. 

Os projetos e demais intervenções a serem propostos deverão estar 

compatibilizados entre si, integrados ao sistema hidrológico do rio e associados 

a contenção lateral onde houver erosão, a implantação de parques isolados ou 

lineares, áreas verdes e urbanização de caráter complementar. 

 
Figura 67: Proposta -  Termo Referencia área Serraria  
Fonte: S. Matheus, SEPLAD,2014.
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4.3.6 Programa Gestão Riscos PAC-II/ TR Proj. Bacia Belem- B.Itibere/ 

Cemitério Agua Verde  

 

O objetivo do Termo de Referência (TR) era orientar a elaboração de projetos 

de engenharia para a gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana na Bacia do rio Belém em 02 Áreas: 

Área 1: implantar galeria reservatório no Rio Água Verde, entre a Rua Nunes 

Machado e a Rua Santo Antônio, executar o mapeamento das galerias 

existentes entre as ruas Brigadeiro Franco até a Rua João negrão, e revitalizar 

o Rio Água Verde entre a Rua João Negrão e o rio Belém; 

Área 2: implantar galeria reservatório na Travessa Capitão Clementino Paraná 

e na Rua Samuel Cezar, entre a Av. Água Verde e a Rua Castro, e executar 

projeto de revitalização da microdrenagem do Cemitério Água Verde, onde for 

possível. 

Os projetos deveriam estar enquadrados às diretrizes dos Princípios 

Norteadores (Item 4.2.4) do Programa de Gestão de Riscos e Prevenção a 

Desastres Naturais e ao seu final apresentar a demonstração das manchas de 

inundação (atual e futura) após as intervenções propostas para um Tempo de 

Recorrência de 25 anos. 

Os projetos e demais intervenções a serem propostos deverão estar 

compatibilizados entre si, integrados ao sistema hidrológico do rio e associados 

a contenção lateral onde houver erosão, a implantação de parques isolados e 

lineares, áreas verdes e urbanização de caráter complementar. 

Nas imagens da figura 68 a seguir está demonstrada a proposta e área de 

atuação.  
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Figura 68: Proposta Geral –Termo Referencia Rio Agua Verde e Rio Guaira 
Fonte: Colin, R.,SMOP-OPO, 2014  
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4.3.7 Programa Gestão Riscos PAC-II/ TR Proj. Bacia Iguaçu - rio Ponta. 

Grossa 

 

O objetivo do Termo de Referência (TR) era orientar a elaboração de projetos 

de engenharia para a gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana na seguinte área da Bacia do rio Iguaçu: 

Área de atuação: Implantar bacia de detenção no Rio Ponta Grossa, no Lote de 

IF: 83.494.083, para o regular manejo de águas pluviais, executar estudo global 

que contemple a preservação das nascentes, regularização de margens e 

outras possíveis obras e intervenções que auxiliem a mitigar as possíveis 

cheias ao longo do córrego no trecho entre o CEASA e a Via Férrea.  

Os projetos deveriam estar enquadrados às diretrizes dos Princípios 

Norteadores (Item 4.2.4) do Programa de Gestão de Riscos e Prevenção a 

Desastres Naturais e ao seu final apresentar a demonstração das manchas de 

inundação (atual e futura) após as intervenções propostas para um Tempo de 

Recorrência de 25 anos. 

Os projetos e demais intervenções a serem propostas deverão estar 

compatibilizados entre si, integrados ao sistema hidrológico do rio e associados 

a contenção lateral onde houver erosão, a implantação de parques isolados e 

lineares, áreas verdes e urbanização de caráter complementar. 

A imagem da figura 69 a seguir demonstra a proposta e área de atuação:  

 
Figura 69: Proposta Rio Ponta Grossa – Trecho Nascente ( CEASA) e Linha Férrea -  2014 
Fonte:Hayakawa, I.,IPPUC, 2014 
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4.3.8 Programa Gestão Riscos PAC-II / TR Estudo Concepção Bacia Iguaçu 

O objetivo do Termo de Referência (TR) era a contratação de empresa para 

elaborar Estudo de Concepção de drenagem urbana sustentável para os 06 

Macro -compartimentos que formam a área da APA do Rio Iguaçu contida no 

município de Curitiba, com vistas a indicar as soluções adequadas, dentre 

aquelas listadas pelos Princípios Norteadores, para regular o manejo de águas 

pluviais.  Tem como objetivos específicos: 

• Compatibilizar e consolidar as diretrizes pré-definidas para a Área de 

Interesse Especial Regional do Iguaçu – AIERI aos setores da área da 

Bacia do Iguaçu dentro de Curitiba, ou seja AIERI - parte Curitiba; 

• Levantar e diagnosticar os fatores intervenientes na área; 

• Avaliar a situação dos macrocompartimentos nos aspectos de drenagem 

e escoamento de águas pluviais; 

• Propor a instituição de figuras jurídicas apropriadas a cada macro 

compartimento, quando couber; 

• Estabelecer diretrizes de uso e ocupação (áreas a desapropriar, áreas a 

proteger, projetos futuros, unidades de conservação, parques, etc.) por 

macro compartimentos. 

A figura 70 seguir demonstra a proposta e área de atuação.  

 
Figura 70: Macro-compartimentos da APA da Bacia do Iguaçu em Curitiba 
Fonte: IPPUC 2014
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4.3.9 Adequação - aos Princípios Norteadores de Dre nagem  

 
O trabalho de adequação das intervenções de macrodrenagem dos programas 

federais às diretrizes dos Princípios Norteadores de Drenagem, foi realizado a 

partir de 2013, por um Grupo Técnico municipal instituído pelo Decreto 

xxx/2012 coordenado pela SEPLAN e formado pelos órgãos IPPUC, SMMA, 

COHAB e SMOP. 

Além das adequações e ajustes executados nas obras de macrodrenagem, 

houve a necessidade de algumas reprogramações e alterações de escopo das 

propostas iniciais, em função da necessidade de agregar também outras 

funções e diretrizes relacionadas com os aspectos urbanísticos e ambientais, 

possibilitando dessa forma um conjunto maior de ações que trazem benefícios 

adicionais e contribuem na mudança do perfil de toda a área de abrangência. 

Entre essas novas funções estão, a implantação ou ampliação de novas áreas 

de parques urbanos, de paisagismo e lazer, recuperação ou preservação da 

paisagem natural, definição e previsão de novas ligações urbanas, 

compatibilização de ações com a região metropolitana, desapropriações e 

relocações de famílias para novas áreas, e outras.  

Os trabalhos do Grupo Técnico finalizaram em dezembro de 2013, conforme 

previsto, pois sua função era provisoriamente suprir a necessidade de um 

modelo próprio de planejamento para aliar e integrar as ações de 

macrodrenagem com as outras funções de caráter urbanas e ambientais. Ficou 

evidente a necessidade de uma estruturação interna institucional para definir, 

planejar e coordenar as ações de forma integrada, face as novas demandas.  

Uma das sugestões do PDD é a formalização de um modelo ou organização 

centralizada, composto por um corpo técnico capacitado e próprio, para atuar e 

coordenar de forma permanente na integração entre as diversas instituições 

municipais, estaduais e federais, e na definição das intervenções 

macrodrenagem e demais ações relacionadas ao meio ambiente, urbanismo, 

paisagismo e possíveis relocações. A intervenção de macrodrenagem deve 

estar integrada ao planejamento global da cidade, a legislação ambiental e as 

demais ações de saneamento básico buscando sempre a abordagem mais 
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sustentável.  Como exemplos concretos de propostas e projetos que foram 

adequados e compatibilizados agregando outras funções, destacamos: 

1. Bacia do Atuba  - prevê a implantação de uma Bacia de Detenção na divisa 

com o município de Colombo, e agrega a ampliação da área e atividades de 

um novo parque urbano previsto para o local, e também na definição de 

novas áreas de conservação ambiental e da implantação de novas diretrizes 

viárias. 

 
Figura 71: Estudo de Implantação de bacia no rio Atuba com um novo parque urbano. 
Fonte: Matheus, S., SEPLAD, 2014 
 

2. Bacia do Barigui  - prevê a implantação da uma Bacia de Detenção – no 

Moussungue associada a implantação de ponte junto a Rua Eduardo 

Sprada, nova áreas de lazer e esportivas, relocações e recuperação 

ambiental e a revitalização de uma edificação municipal (Casa Cini).   

 
      Figura 72: Estudo de implantação da bacia no Mossungue com urbanização da área. 

Fonte: Hayakawa, I., IPPUC, 2014
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3. Bacia do Barigui  - prevê a implantação de bacias de contenção e obras de 

drenagem junto ao rios  Uvu e Cascatinha, agregando novas áreas de lazer 

e recuperação de importante unidade histórica da cidade, a Casa dos 

Gerânios; 

 
Figura 73: Estudo de implantação de bacia no rio Uvu com urbanização da área.  
Fonte: Hayakawa, I., IPPUC, 2014 
 

4. Bacia do Belem - prevista a implantação de obras de drenagem junto ao Rio 

Pilarzinho associadas a proposta de novas áreas e equipamentos de lazer 

em torno do rio, tais como ciclovias, praça e playground.  

 
Figura 74: Estudo de implantação de bacia no rio Pilarzinho com urbanização da área. 
Fonte: Hayakawa, I., IPPUC, 2014 
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5. Bacia do Belem  - prevista a implantação de obras de muros de contenção 

no encontro do rio Água Verde com o rio Belem, associadas a associadas a 

proposta de novas áreas, praças, equipamentos de lazer, ciclovia, bacia, 

playground e relocação de unidades irregulares e reurbanização.  

  

  

 
Figura 75: Estudo de implantação de muro e bacia no Rio Atuba, com urbanização da 
área. 
Fonte: Matheus S., SEPLAD , 2014  
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4.5 MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

 

De maneira mais ampla, as medidas não estruturais de controle de cheias 

existem para conter os efeitos das precipitações mais intensas e buscam 

reduzir os impactos negativos das inundações.  

 

As medidas ou ações não estruturais referem-se às intervenções propostas 

para uma bacia ou sub-bacia que de modo geral não envolvem diretamente 

obras. Podem envolver medidas compostas por projetos ou planos, a serem 

executados durante períodos de maior precipitação, como os planos da Defesa 

Civil. Possuem também um forte componente embasado na legislação 

municipal, normas, manuais técnicos, participação da sociedade civil e na 

consciência ambiental da comunidade, pois estão diretamente vinculadas à 

vida cotidiana do cidadão, sua moradia, seu local de trabalho, sua locomoção e 

suas áreas públicas de entretenimento e lazer. 

 

As ações não estruturais garantem que na utilização dos terrenos, sempre que 

possível se mantenha uma fração de sua área com cobertura permeável. De 

fato, tais ações garantem consequências benéficas para a bacia, pois permitem 

a infiltração de águas no subsolo e minimizam o escoamento superficial. 

 

As ações das medidas não estruturais buscam minimizar a influência das 

condições de escoamento a jusante da rede, bem como nas obras de 

compensação a construir, permitindo dessa forma: 

• Manter uma capacidade ótima de evacuação e condução das águas, 

• Minimizar os riscos de saturação da rede a jusante, 

• Não esgotar a capacidade das obras de armazenamento a jusante, 

reduzindo assim sua eficácia, 

• Retardar o escoamento superficial, 

• Maximizar a infiltração da água da chuva. 
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Tipologia 

 

A legislação tem como objetivo controlar de forma preventiva os impactos dos 

futuros desenvolvimentos na cidade. É um importante tipo de medida não 

estrutural, uma vez que busca disciplinar o desenvolvimento urbano, 

considerando os impactos futuros relacionados com as águas pluviais, evitando 

que se agravem. Os principais elementos de controle são sobre os seguintes 

aspectos: 

• Qualidade da água: aumento da carga de poluente devido a sólidos e 

lavagem das ruas; 

• Proteção dos leitos contra erosão que pode ocorrer com o aumento da 

velocidade de fluxo da água no rio ou também pelo aumento das vazões de 

escoamento superficial provenientes da incapacidade de absorção 

ocasionada pelas superfícies impermeáveis construídas pelo ser humano; 

• Inundação na drenagem urbana: aumento das vazões devido à 

impermeabilização do espaço urbano; 

• Inundação nas áreas ribeirinhas e eventos extremos: inundação devido aos 

eventos extremos nas áreas ribeirinhas em conjunto com a macrodrenagem 

das cidades. 

Os principais pontos que a legislação abrange são:  

• Restrição ao aumento da vazão de inundação devido à urbanização; 

• Controle das áreas de APP (Áreas de Proteção Permanente), com a 

realização de políticas públicas para a manutenção da mesma; 

• Zoneamento de Áreas de Inundações Ribeirinhas: mapeamento das áreas 

de risco; realocação da população instalada em áreas de risco; 

desenvolvimento de projetos para uso público tais como parques lineares; 

• Pode-se citar o decreto municipal 176/2007, que determina que as novas 

edificações devam ter ao menos 25% de área permeável e já existem 

implantados cerca de 1.500 unidades de armazenamento de água de chuva 

de aplicação domiciliar em conformidade com a lei municipal 10.785 de 

18/09/2003; 

• Incentivo à Manutenção de Áreas Permeáveis: Incentivo à manutenção de 
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uma área permeável nas áreas desenvolvidas. Preservação das faixas de 

proteção da drenagem natural e urbana segundo o código florestal; 

• Restrições à Ocupação de Áreas de Risco de Erosão: mapeamento das 

áreas de risco; desenvolvimento de projetos de sistemas de contenção; 

realocação da população instalada em áreas de risco; controle e fiscalização 

de obras de terraplenagem. 

Na realidade observa-se na quase totalidade das cidades brasileiras, que a 

legislação existente é bastante clara, tecnicamente embasada e 

suficientemente justa para com os cidadãos. Entretanto, via de regra, o maior 

problema observado não é ausência de leis e sim, a sua não aplicabilidade. 

 

4.5.1 Relação de Leis relacionadas com Drenagem Urb ana 

A seguir no quadro 8, está apresentada, em forma de tabela, a síntese da 

regulamentação relacionada com a drenagem urbana. O objetivo é facilitar a 

consulta das leis que tratam de drenagem, no momento da elaboração de 

estudos e projetos a ela relacionados. A tabela está dividida em legislação 

Federal, Estadual e Municipal, cada parte disposta em colunas, apresentadas 

da seguinte maneira: 

• TIPO: classifica se a legislação listada é uma Lei, Decreto-Lei, Decreto, 

Medida Provisória, Lei Complementar ou Resolução; 

• NÚMERO E DATA:  apresenta o número do documento e a data em que 

entrou em vigor; 

• ABORDAGEM:  indica sob quais aspectos são abordadas as questões de 

drenagem. Foram atribuídos quatro aspectos: 

o S    : Aborda questões referentes ao Saneamento 

o MA : Aborda questões referentes ao Meio Ambiente 

o GU : Aborda questões referentes à Gestão Urbana 

o I     : Aborda questões referentes a Estabelecimentos ou Modificações 

Institucionais 

• DISPOSIÇÃO:  apresenta a disposição ou a finalidade do documento; 

• STATUS: indica se o documento está em vigor; 
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Quadro 8: Legislação afeta ao Gerenciamento de Recursos Hídricos 
Esferas Federal, Estadual e Municipal (PDD2012) 
 
 Tipo  N° Data  Abordagem Finalidade  Status  

S M
A 

G
U 

I 

FEDERAL  

1 Decreto 24.643 10/07/1934 x x x  “Decreta o Código de Águas”. Parcialmente 
vigente 

2 
Decreto 
Lei 852 11/11/1938 x  x  

“Mantém com modificações o 
decreto n° 24.643(10/07/1934) e dá 
outras providências”. 

Parcialmente 
vigente 

3 Decreto 
Lei 

3.365 21/06/1941   x  “Dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública”.  

Parcialmente 
vigente 

4 
Lei 
Compleme
ntar 

14 08/06/1973   x x 

“Estabelece as regiões 
metropolitanas de São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Curitiba, Belém e Fortaleza”. 

Parcialmente 
vigente 

5 Decreto 89.336 31/01/1984  x   

“Dispõe sobre as Reservas 
Ecológicas e Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico e dá outras 
providências. 

Vigente 

6 Resolução 
CONAMA 04 18/09/1985  x   “Reservas Ecológicas”. 

Revogada p/ 
Resolução 
CONAMA 
303/2002 

7 Resolução 
CONAMA  

01 17/02/1986  x   “Estudo de Impacto Ambiental”. Parcialmente 
vigente 

8 
Resolução 
CONAMA 20 18/06/1986 x  x  “Classificação das Águas”. Revogada 

9 Decreto 99.274 06/06/1990  x  x 

“Regulamenta a lei nº 6.902 e a lei 
6.938 que dispõem respectivamente 
sobre a criação das Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental e sobre Política Nacional 
de Meio Ambiente e dá outras 
providências”. 

Parcialmente 
vigente 

10 Lei 9.433 08/01/1997     

“Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 
8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989”. 

Vigente 

11 Resolução 
CONAMA 237 19/12/1997  x   “Licenciamento Ambiental”> Vigente 

12 Decreto 2.612 03/06/1998 x  x x 
“Regulamenta o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos e dá outras 
providências”. 

Vigente 

13 Lei 9.984 17/07/2000 x  x x 

“Dispões sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, entidade 
federal de implementação da 
Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e dá outras 
providências”. 

Parcialmente 
vigente 

14 Lei 9.985 18/07/2000  x x  

“Regulamenta o art. 225, 1º, incisos 
I, II e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá 
outras providências”. 

Parcialmente 
vigente 

15 Lei 10.257 10/07/2001   x  

“Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências”. Conhecida 
como Estatuto das Cidades. 

Parcialmente 
vigente 
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16 Medida 
Provisória 

2.166 
2.167 24/08/2001  x  x 

“Altera os arts. 1º, 4º, 14º, 16º, 44º e 
acresce dispositivos à lei nº 4.771 
(15/09/1965), que institui o Código 
Florestal, bem como altera o art. 10º 
da lei nº 9.393 (19/12/1996), que 
dispões sobre o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR e 
dá outras providências”. 

Revogado 
pela lei 
12.651/2012 

17 Lei  10.406 10/01/2002   x x “Institui o código Civil”. Parcialmente 
vigente 

18 Resolução 
CONAMA 

303 20/03/2002  x   
“Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente”. 

Vigente 

19 Decreto 4.613 11/03/2003 x  x x 
“Regulamenta o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos e dá outras 
providências”. 

Parcialmente 
vigente 

20 Resolução 
CONAMA 357 17/03/2005 x  x  “Classificação dos Corpos de Água”. Parcialmente 

vigente 

21 Resolução 
CONAMA 

54 28/11/2005 x x x  

“Estabelece modalidades e critérios 
gerais para a prática de reuso direto 
não potável e dá outras 
providências”. 

Vigente 

22 
Resolução 
CONAMA 369 28/03/2006  x x  

“Dispões sobre casos excepcionais, 
de utilidade pública, interesse social 
ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitem intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de 
Proteção Permanente –APP”. 

Vigente 

23 Resolução 
CONAMA 377 09/10/2006 x x x  

“Dispões sobre licenciamento 
ambiental simplificado de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário”. 

Vigente 

24 Lei 11.445 05/01/2007 x  x  

“Estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico; altera as 
leis 6.766 (19/12/1979), 8.036 
(11/05/1990), 8.666 (21/06/1993), 
8.987 (13/02/1995); revoga a lei nº 
6.528 (11/05/1978) e dá outras 
providências”. Conhecida como “Lei 
do Saneamento Básico”. 

Parcialmente 
vigente 

25 Lei 12.305 02/08/2010 x  x x 

“Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; altera a lei nº 
9.605 (12/02/1998) e dá outras 
providências”. 

Vigente 

26 Resolução 
CONAMA 

430 13/05/2011 x x x  

“Dispõe sobre as condições e 
padrões de lançamento de 
efluentes, complementa e altera a 
Resolução no 357, de 17 de março 
de 2005, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA”. 

Vigente 

27 Lei 12.651 25/05/2012  x x  

“Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis 
nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e 7.754, 
de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras 
providências.” 

Texto 
parcialmente 
alterado pela 
lei 
12.727/2012 

28 Lei 12.727 17/10/2012  x x  

Altera a Lei 12.651(25/05/ 2012), 
que dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis 
N° 6.938 (31/08/1981), 9.393 
(19/12/1996), e 11.428 (22/12/2006); 
e revoga as Leis N  4.771 
(15/09/1965), e 7.754 (14 04/1989, a 
Medida Provisória N° 2.166-
67(24/08/2001), o item 22 do inciso 
II do art. 167 da Lei no 6.015(31/12 
1973), e o § 2º do art. 4º da Lei 
no 12.651(25/05/2012)”. 

Vigente 
Medida 
provisória 
571/2012 
convertida em 
lei 
 

 
 Tipo  N° Data Abordagem  Finalidade  Status  
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S M
A 

G
U 

I 

ESTADUAL  
1 Lei 6.513 18/12/1973  x x  “Dispõe sobre proteção dos 

Recursos Hídricos contra agentes 
poluidores e dá outras 
providências”. 

Vigente 

2 Lei 6.517 02/01/1974   x x “Institui a Coordenação de Região 
Metropolitana de Curitiba – 
COMEC”. 

Vigente 

3 Lei 8.485 03/06/1987    x “Dispõe sobre a reorganização da 
estrutura básica do Poder Executivo 
no Sistema de Administração 
Pública do Estado do Paraná”. 

Vigente 

4 Lei 8.935 07/03/1989 x x   “Dispõe sobre o lançamento de 
efluentes em mananciais definidos 
como os situados a montante do 
ponto de captação”. 

Vigente 

5 Lei 10.066 27/07/1992  x  x “Cria a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA, a entidade 
autárquica Instituto Ambiental do 
Paraná _IAP e adota outras 
providências”. 

Vigente 

6 Lei 12.248 31/07/1998  x  x “Cria o Sistema Integrado de Gestão 
de Proteção dos Mananciais da 
RMC”. 

Vigente 

7 Resolução 
CEMA/PR 

31 24/08/1998  x  x “Dispõe sobre o licenciamento 
ambiental, autorização ambiental, 
autorização florestal e anuência 
prévia para desmembramento e 
parcelamento de gleba rural”. 

Vigente 

8 Lei 12.726 27/11/1999 x   x “Institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e dá outras 
providências”. 

Vigente 

9 Lei 16.242 13/10/2009 x   x “Regulamenta o Conselho Estadual 
de Recusos Hídricos e adota outras 
providências”. 

Vigente 

10 Decreto 2.315 18/07/2000 x   x “Regulamenta o processo de 
Instituição dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas e adota outras 
providências”. 

Vigente 

11 Decreto  2.316 18/07/2000 x   x “Regulamenta a participação de 
Organizações Civis de Recursos 
Hídricos no Sist.a Estadual de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos – SEGRH/PR e adota 
outras providências”. 

Vigente 

12 Decreto 2.317 18/07/2000 x x  x “Regulamenta as competências da 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos como 
órgão executivo, gestor e 
coordenador central do Sistema 
estadual de gerenciamento de 
Recursos Hídricos – SEGRH/PR e 
adota outras providências”. 

Vigente 

13 Decreto  4.646 31/08/2001 x   x “Dispõe sobre o regime de outorga 
de direitos de uso dos recursos 
hídricos e adota outras 
providências”. 

Vigente 

14 Decreto 5.361 26/11/2002 x   x “Regulamenta a cobrança pelo 
direito de uso dos recursos hídricos 
e dá outras providências”. 

Vigente 

15 Resolução 
CEMA/PR 

49 20/12/2006 x   x “Dispõe sobre a instituição de 
Regiões Hidrográficas, Bacias 
Hidrográficas e Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado do 
Paraná”. 

Vigente 
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16 Resolução 
CEMA/PR 

65 04/07/2008  x   “Dispõe sobre o licenciamento 
ambiental, estabelece critérios e 
procedimentos a serem adotados 
para atividades poluidoras, 
degradadoras e/ou modificadoras do 
meio ambiente e adota outras 
providências”. 

Vigente 

17 Decreto 3.411 10/09/2008 x    “Declara as Áreas de Interesse de 
Mananciais de Abastecimento 
Público p/ região Metropolitana 
Curitiba e dá outras providências”. 

Vigente 

18 Resolução 
CEMA/PR 

52 06/11/2009 x    “Estabelece parâmetros 
quantitativos p qualificação como 
insignificantes os usos de recursos 
referentes ao lançamento 
concentrado de águas pluviais em 
cursos de água”. 

Vigente 

 
 
 Tipo  N° Data Abordagem  Finalidade  Z 

S M
A 

G
U 

I 

MUNICIPAIS 
1 Lei 12 13/02/1948   x x “Lei Orgânica de Curitiba”. Vigente com 

alterações 
2 Decreto  818 1969 x  x   Vigente 

Conflitante 
com a lei 
9.433/1997 

3 Lei 4.199 08/05/1972   x  “Dispõe sobre zoneamento urbano 
de Curitiba e revoga os arts. 5º a 41º 
da lei nº 2.828/66, o art. 36 da lei nº 
2.942/66 e as leis 2.995/67 e 
3.506/69”. 

Revogada 
pela lei 
9.800/2002 

4 Decreto  400 1976 x  x   “Regulamenta os setores especiais 
de preservação de fundos de vale”. 

Revogado 
pela lei 
7.833/1991 

5 Lei 7.230 30/08/88  x x  “Torna obrigatório o plantio de 
árvores, arbustos e vegetação 
rasteiras nas faixas não edificáveis 
de fundo de vales”. 

Parcialmente 
vigente 

6 Lei 7.622 01/04/1991   x  “Dispõe sobre a utilização do recuo 
do alinhamento predial dos terrenos 
edificados como área verde 

Revogada 
pela lei 
9.800/2000 
salvo o 
disposto no 
artigo 48 

7 Lei 7.833 19/12/1991  x x  “Dispõe sobre a política de proteção, 
conservação e recuperação do meio 
ambiente, revoga a lei nº 
7.447/1990, o artigo 3º da lei nº 
5.263/1975 e dá outras 
providências”. 

Vigente 
com 
alterações 

8 Lei 9.800 03/01/2000   x x “Dispõe sobre o zoneamento, uso e 
ocupação do solo no município de 
Curitiba e dá outras providências”. 

Vigente 

9 Lei 9.801 03/01/2000   x x “Dispõe sobre os instrumentos de 
política urbana no município de 
Curitiba”. 

Vigente 

10 Lei 9.802 03/01/2000   x x “Institui incentivos para a 
implantação de programas 
habitacionais de interesse social e 
revoga a lei nº 7.481/1991”. 

Vigente 

11 Lei 9.803 03/01/2000   x  “Dispõe sobre a transferência de 
potencial construtivo”. 

Vigente com 
texto alterado 
pelo decreto 
14.616/2015 

12 Lei  9.804 03/01/2000 x x x  ”Cria o sistema de unidades de 
conservação do município de 
Curitiba e estabelece critérios e 
procedimentos para implantação de 
novas unidades de construção”. 

Vigente 
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13 Lei  9.805 03/01/2000 x x x  “Cria o setor especial do anel de 
conservação sanitário e ambiental e 
dá outras providências”. 

Vigente 
em revisão 

14 Lei 9.806 03/01/2000  x  x “Institui o código florestal do 
município de Curitiba, revoga as leis 
8.353/1993 e 8.436/1994 e dá 
outras providências”. 

Vigente 

15 Lei 10.785 18/09/2003 x   x “Cria no município de Curitiba o 
Programa de Conservação e Uso 
Racional da Água nas Edificações – 
PURAE”. 

Vigente 

16 Decreto 791 12/08/2003 x  x  “Dispõe sobre os critérios para 
implantação dos mecanismos de 
contenção de cheias”. 

Revogado 
pelo decreto 
176/2007 

17 Decreto 983 26/10/2004 x  x  “Regulamenta os arts. 12º, 21º e 22º 
da lei nº 7.833 (19/12/1991), 
dispondo sobre a coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos no município de 
Curitiba”. 

Vigente 

18 Decreto  1.153 07/12/2004 x  x  “Regulamenta os arts. 7º e 9º da lei 
nº 7.833/1991 institui o sistema de 
licenciamento ambiental no 
município de Curitiba e dá outras de 
Curitiba e dá outras providências”. 

Vigente 

19 Lei 11.266 16/12/2004   x x “Dispõe sobre a adequação do 
Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto 
da cidade – Lei federal nº 
10.257/2001 para orientação e 
controle do desenvolvimento 
integrado do Município”. 

Vigente 

20 Lei 12.080 19/12/2006  x x  “Estabelece a criação da Reserva 
Particular do patrimônio Natural 
Municipal – RPPNM”. 

Revogada 
pela lei 
1.458/2015 

21 Decreto 176 20/03/2007 x  x  “Dispõe sobre os critérios para 
implantação dos mecanismos de 
contenção de cheias”. 

Vigente 
em revisão 

22 Emenda 15 20/12/2011     “Lei Orgânica do Município de 
Curitiba”. 

Parcialmente 
vigente 

23 Lei 13.899 09/12/2011  x x x “Altera dispositivos da lei municipal 
nº 12.080”. 

Revogada 
pela lei 
1.458/2015 

24 Lei 13.909 19/12/2011  x x  “Aprova a Operação Urbana 
Consorciada linha Verde, estabelece 
diretrizes urbanísticas para a área 
de influência da atual Linha Verde, 
desde o bairro Atuba até os bairros 
Cidade Industrial de Curitiba – CIC e 
Tatuquara, cria incentivos por meio 
de instrumentos de política urbana 
para sua implantação, institui o 
Grupo Gestor, a Comissão 
Executiva e dá outras providências”. 

Vigente 

25 Decreto 133 20/03/2012 x  x  “Regulamenta a lei municipal nº 
13.909 (19/12/2011), que aprovou a 
Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde – OUC-LV, no que se 
refere aos parâmetros construtivos e 
aspectos urbanísticos a serem 
adotados para licenciamento dos 
empreendimentos que utilizarem os 
benefícios previstos”. 

Parcialmente 
vigente 

26 Decreto  293 22/03/2006  x x x “Regulamenta a lei nº 10.785/2003 e 
dispõe sobre os critérios do uso e 
conservação racional da água nas 
edificações e dá outras 
providências”. 

Vigente 

27 Decreto 1.066 25/09/2006   x  “Regulamenta a lei nº 11.596.2005 e 
estabelece critérios para a 
construção de passeios nos locais 
que especifica”. Determina áreas de 
calçadas permeáveis. 

Vigente 

28 Decreto 1.756 23/12/2010  x x  “Institui o Plano Municipal de 
Recursos Hídricos”. 

Vigente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

160 

29 Resoluç
ão CMU 

06 26/07/2013   x  Admite a locação dos reservatórios 
de detenção de águas pluviais fora 
da projeção da edificação. 

Vigente 

30 Decreto  1401 29/12/2014   x  “Dispõe sobre o uso temporário do 
recuo frontal obrigatório no 
Município de Curitiba” 

Vigente 

31 Lei 1.458 19/01/2015  x x  “Reestrutura o programa das 
Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural |Municipal – RPPNM no 
município de Curitiba, revoga as leis 
12.080 de 19/12/2006 e lei nº 
13.899 de 09/12/2011”. 

Vigente 

32 Decreto 14.616 13/03/2015  x x   “Altera dispositivos da lei nº 9.803 
de 3 de janeiro de 2000, que dispõe 
sobre a transferência de potencial 
construtivo”. 

Vigente 

 

 

 

4.5.1 Ações para Contingencias e Emergências/Sistem a de Previsão e 

Alerta  

Um Sistema de Previsão e Alerta também é considerado uma medida não 

estrutural.  Em Curitiba , impacta principalmente nas ações de monitoramento 

para o controle de  cheias e seu impacto na drenagem da cidade. Consiste em 

um sistema composto de: 

• Coleta e transmissão de informações sobre as condições climáticas em 

tempo real; 

• Recepção e processamento de informações; 

• Estabelecimento de programas preventivos; 

 

A finalidade desse sistema é se antecipar às ocorrências de inundação e 

reduzir os impactos causados pelas cheias. 

 

Para auxiliar a fase de mitigação, deverá ser estabelecido um Plano de 

Emergência que contenha as principais orientações de atuação para os órgãos 

públicos e para a comunidade. 

 

 

4.5.2 Dispositivos não estruturais para a retenção de cheias 

 

Consiste em um tipo de ação não estrutural e contempla a instituição de 

técnicas para o armazenamento e, se possível, infiltração das águas em 

diferentes tipos de situações.  
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Os dispositivos não estruturais mais comumente utilizados para a retenção 

e/ou a percolação das águas de chuva no solo são: 

1) Instituição de medidas de controle de acordo com o zoneamento urbano, tais 

como: 

• Vias com Estrutura Reservatório (VER);  

• Coberturas armazenantes; O armazenamento em terraços (coberturas 

armazenantes) é uma técnica de micro armazenamento, consistindo em 

armazenar provisoriamente a água da chuva próximo à superfície de 

captação (telhado). Coletam a água diretamente de sua superfície, não 

necessitando de obra de coleta. O armazenamento é possível graças a um 

revestimento estanque, geralmente protegido por uma camada de brita. A 

camada de brita permite reduzir a vazão de pico e garante uma «filtração» 

das águas pluviais, reduzindo também a contaminação; 

• Cobertura Verde: São coberturas constituídas por depósito de terra e por 

plantação de grama no topo das construções. Esse tipo de cobertura 

apresenta diversas vantagens como: redução dos custos da obra e 

excelente isolamento acústico. Também é uma cobertura drenante, 

ajudando na eliminação das águas pluviais e ajuda na renovação do ar, pois 

as plantas retêm poeira;   

• Trincheiras de infiltração de retenção; As trincheiras são dispositivos para 

coleta das águas de escoamento. São obras lineares com uma profundidade 

que não ultrapassa em geral a 1,0 m. A recepção das águas se dá de 

maneira perpendicular ao seu comprimento. De acordo com o método de 

evacuação das águas, pode-se distinguir entre trincheiras absorventes e 

trincheiras de retenção. 

 

 

• Valas de retenção (trata-se de uma obra visando a modelar o terreno para 

dar-lhe uma forma de leito, geralmente de formas suaves e harmônicas para 

uma melhor integração na paisagem urbana); As valas de retenção são 

valas paisagísticas com taludes suaves. O princípio é elas que substituem a 

implantação de redes enterradas e fazem ao mesmo tempo o papel de 

armazenamento. Seu inconveniente maior reside no fato de que elas exigem 
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muito espaço e necessitam de manutenção frequente. 

• Bacias de retenção: (apenas no âmbito de pequenas comunidades, pois as 

bacias de retenção maiores são, via de regra, grandes obras com muitos 

impactos e, portanto intervenções estruturantes). São destinadas a conter o 

excesso de água de chuva e de escoamento gerado pela urbanização ou 

construção em um local em função de uma vazão de evacuação regulada 

para um exutório, que pode ser a rede pública, um corpo hídrico superficial 

ou um sistema de infiltração. Têm um papel de dispersão e rebaixamento 

das águas pluviais; 

 

2) Instituição de medidas para reaproveitamento de águas pluviais em sistemas 

hidráulicos de edificações comerciais e residenciais. Além de economizar 

água tratada, o sistema reduzir o volume expelido por unidade habitável.  

 

3) Estabelecimento de plano de poda de árvores para evitar que materiais 

orgânicos impeçam o correto funcionamento do sistema drenante, em 

concordância com a secretaria de meio ambiente.  

 
A Prefeitura Municipal de Curitiba é responsável por elaborar, aprovar e instituir 

medidas não estruturais no tocante à drenagem urbana.  

 

 

 4.5.3 Medidas não estruturais propostas  

 

Através do histórico das medidas não estruturais já implantadas no município e 

daquelas propostas pelo Plano Estadual de Drenagem de 2002, para o âmbito 

estadual, é possível determinar diretrizes de implementações de medidas de 

controle de cheias que deem continuidade às ações até então estabelecidas. 

Para o Plano Diretor de Drenagem Urbana do município de Curitiba, algumas 

medidas não estruturais passíveis de implementação seriam as seguintes: 

• Divulgação da normativa de negociação de potencial construtivo em áreas 

de preservação ambiental permitido pela Lei 9.803/2000. 

• Divulgação das cotas de enchente máxima observada na guia amarela. 

• Bloqueio do alvará de construção nas áreas sujeitas a enchentes (inclusão 
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de gravame na guia amarela), para conduzir o proprietário à negociação com 

o poder público; 

• Implantação de programas de educação ambiental para preservação de 

mata ciliar, faixas de preservação em rios e lagos. 

• Implantação de programas de despoluição hídrica. 

 

Como já citado é necessário uma maior integração e envolvimento dos órgãos 

para o desenvolvimento de ações de combate a enchentes no município de 

Curitiba. Tais ações implicam na implementação de medidas estruturais e não 

estruturais.  

O PDD sugere a instituição de uma política urbana para o município de Curitiba 

que envolva órgãos públicos e privados em âmbito federal, estadual e 

municipal para o planejamento e operacionalização de projetos e recursos que 

permitam que ações pontuais ou integradas sejam tomadas preventivamente 

ou corretivamente pelas entidades envolvidas. A figura 71 mostra um possível 

modelo de integração entre os órgãos e as ações a serem adotadas de forma 

mais efetiva, através de uma política pública para a Drenagem Urbana.   

 
Figura 76: Política para a Drenagem Urbana e Órgãos Envolvidos –  
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Fonte: SMOP, 2013 
 
 
 
4.5.4 Gestão das medidas não estruturais – Bacias e  Cidade 

 
O espaço de gestão dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. O instrumento 

principal de planejamento da bacia hidrográfica é o Plano de Bacia, que 

estabelece os instrumentos de uso e gestão da água dentro da bacia 

hidrográfica, aprovado pelo seu comitê e implementado pela Agência de bacia. 

 

Os Planos de bacia hidrográfica têm sido desenvolvidos para bacias grandes 

(maiores 1000 km²). Neste cenário existem várias cidades que interferem umas 

nas outras transferindo impactos.  

 

O Plano da bacia dificilmente poderá envolver todas as medidas em cada 

cidade, mas deve estabelecer os condicionantes externos às cidades que 

visem à não transferência de impactos.  

 

A construção global desta estrutura de gestão esbarra em algumas 

dificuldades, a saber: 

• Limitada capacidade dos municípios para desenvolverem a gestão; 

 

• O sistema de gestão das bacias ainda não é uma realidade consolidada; 

 
 

• Reduzida capacidade de financiamentos das ações pelos municípios e o alto 

nível de endividamento. 

 

A gestão pode ser realizada de acordo com a definição do espaço geográfico: 

• Impactos que extrapolam o município: ampliando as enchentes e 

contaminando a jusante os corpos hídricos como rios, lagos e reservatórios. 

Esta contaminação é denominada poluição pontual e difusa urbana. Este 

tipo de impacto é a resultante das ações dentro da cidade, que são 

transferidas para o restante da bacia. Para o seu controle podem ser 

estabelecidos padrões a serem atingidos e geralmente são regulados por 
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legislação ambiental e de recursos hídricos federal ou estadual. 

 

• Impacto dentro das cidades: estes impactos são disseminados dentro da 

cidade e atingem a sua própria população. O controle neste caso é 

estabelecido através de medidas desenvolvidas dentro do município através 

de legislação municipal e ações estruturais específicas. 

 

 

 

 

 

4.5.5 Interfaces entre os Sistemas Urbanos entre si  e entre os Planos na 

Cidade 

O desenvolvimento urbano é uma das principais causas de cheias. Há 

interfaces entre os sistemas de infraestrutura urbana. A seguir, serão listados 

os principais problemas encontrados neste contexto: 

 

1) Abastecimento urbano; 

• Os esgotos sanitário e pluvial contaminam os pluviais; 

• Depósito de resíduos sólidos como aterros podem contaminar as áreas de 

mananciais; 

• Inundações podem deixar sem funcionamento o sistema de abastecimento. 

 

2) Esgoto sanitário e drenagem urbana; 

• Quando a rede de coleta é separadora existem interferências devido a 

ligação de esgoto sanitário na rede de drenagem e águas pluviais no 

sistema de esgoto produzindo ineficiências de funcionamento. 

 

3) Drenagem urbana, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. 

• Na medida em que o sistema de coleta e limpeza dos resíduos é ineficiente 

ocorre um grande prejuízo para o sistema de escoamento pluvial devido a 

obstrução dos condutos, canais e riachos urbanos 

• Erosão urbana modifica o sistema de drenagem e pode destruir o sistema de 
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esgotamento sanitário. 

 

 
 
4.5.6 Interfaces entre os Planos na Cidade 

Existem diversos planos para a cidade de Curitiba e municípios limítrofes, que 

para serem implementados necessitam de uma gestão integrada, possibilitando 

a maximização na obtenção dos resultados. 

 

No caso do município de Curitiba os planos existentes prospectados e que têm 

relação direta ou indireta com as medidas não estruturais estão expressas no 

quadro 09 a seguir: 

 

 

Quadro 9: Planos com relação direta com medidas não estruturais 

SISTEMA AÇÃO FINALIDADE  RELAÇÂO 
DIRETA 

PLANO 

Desenvolvimento 
Urbano 

Plano Diretor  
Regular e ordenar a 
ocupação da área 
urbana da cidade 

Sim 

- Plano Diretor de Curitiba 
- Plano de Desenvolvimento 
Integrado da RMC  
- Plano Municipal de 
Habitação de Interesse 
Social 
- Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana e 
Transporte Integrado 
- Plano Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico 
- Plano Municipal de 
Desenvolvimento Social 

Abastecimento de 
Água 

Plano de 
Abastecimento 
de Água 

Ampliar o sistema 
de produção e de 
distribuição tendo 
como meta a 
universalização 

Não 

De responsabilidade da 
empresa concessionária 
SANEPAR. O poder 
concedente, PM de Curitiba 
tem plenos poderes para 
reivindicar sua elaboração.  

Esgoto Sanitário Plano de Esgoto 
Sanitário 

Ampliar o sistema 
de coleta, 
afastamento e 
tratamento de 
esgoto, tendo como 
meta a 
universalização 

Não 

De responsabilidade da 
empresa concessionária 
SANEPAR. O poder 
concedente, PM de Curitiba 
tem plenos poderes para 
reivindicar sua elaboração.  

Drenagem Urbana e 
Erosão 

Plano Diretor de 
Drenagem 
urbana ou de 
Águas Pluviais 

Regular e ordenar 
as condições de 
escoamento dos 
cursos de água, 
manter, recuperar e 
preservar suas 
áreas marginais 
tendo como meta 
reduzir e eliminar os 
efeitos das 
enchentes. 

Sim  

Plano Diretor de Drenagem 
para a Bacia do rio Iguaçu 
na Região Metropolitana de 
Curitiba de 2002. 
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SISTEMA AÇÃO FINALIDADE  RELAÇÂO 
DIRETA 

PLANO 

Resíduo Sólido  
Plano de 
Resíduo Sólido 

Ampliar o Sistema 
de coleta domiciliar, 
inclusive coleta 
seletiva, varrição e 
disposição final dos 
resíduos, tendo 
como meta a 
diminuição drástica 
dos resíduos para 
disposição final. 

Não 

- Termo de referência para a 
elaboração de planos de 
Gerenciamento de resíduos 
sólidos – PGRS 
Existe em fase de 
implantação o SIPAR. 

Meio Ambiente Plano Ambiental  

Recuperação de 
áreas degradadas, 
conservação e 
planejamento dos 
espaços 

Sim 

- Plano Municipal de 
Controle Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentável 
- Plano Municipal de 
Regularização Fundiária em 
Áreas de Preservação 
Permanente 
- Plano de Manejo do 
Parque Tanguá 
- Plano de Manejo do 
Bacacheri 
- Plano de Manejo do 
Barigui 
- Plano de Manejo do Tingui 
- Plano de Manejo do São 
Lourenço 

 
 
 
 

4.5.7 Níveis de Decisão das medidas não estruturais   

 
Para que as medidas não estruturais propostas sejam efetivas é necessário o 

desenvolvimento de gestões nos diferentes níveis de decisão. As entidades do 

governo deverão estar cientes e mobilizadas para a implementação das 

medidas. 

Os níveis de decisão relacionados às inundações e drenagem urbana 

abrangem: 

a. Nível estadual: envolve as entidades que atuam em recursos hídricos e em 

meio ambiente e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

b. Nível da bacia hidrográfica: envolve o comitê da bacia. 

Nível Municipal: onde as decisões envolvem a jurisdição e as suas ações 

locais. O poder de decisão do nível de município engloba: legislação para 

que as medidas não estruturais propostas sejam efetivas é necessário o 

desenvolvimento de gestões nos diferentes níveis de decisão. As entidades 

do governo deverão estar cientes e mobilizadas para a implementação das 

medidas.  

c. O controle do impacto da urbanização, ocupação das áreas de risco, 

educação, fiscalização e operação/manutenção do sistema de drenagem da 
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cidade. 

 

 

5. DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS 

 
As questões ambientais, de saneamento básico, planejamento urbano passam 

a ter um importância fundamental em função das mudanças climáticas que 

estão em curso e devem ser vistos de forma totalmente integrada e 

sustentável, pois a utilização dos recursos, quase sempre muito abaixo das 

necessidades de cada município, devem ser claramente otimizados para a 

implantação de obras de macro drenagem de mitigação de cheias, associadas 

ou não a outras intervenções urbanísticas, de modo que possam alterar e   

melhorar a qualidade de vida da população e da região afetada.  

 

Nesse sentido, é fundamental que o PMSB estabeleça as diretrizes, objetivos e 

metas para o saneamento básico nos próximos anos para nortear as ações no 

âmbito municipal na condução integrada de todo processo. As propostas para a 

gestão de macrodrenagem na cidade devem prever grandes mudanças nos 

aspectos organizacionais e institucionais, na captação e utilização de novas 

formas de fontes recursos específicos, na definição de responsabilidades no 

planejamento, execução e manutenção das obras propostas e 

intersetorialidade, entre outras ações. Na sequência são apresentadas algumas 

diretrizes e sugestões para discussão. 

 

5.1 PROPOSTA DE MODELO ORGANIZACIONAL 

 

São vários os órgãos no âmbito municipal, estadual e federal que devem atuar 

de forma integrada e compartilhada no planejamento das ações comuns de 

drenagem sustentável.  

 

Uma grande intervenção estrutural de macrodrenagem em Curitiba 

normalmente vai também afetar os municípios vizinhos. Das 06 bacias (Atuba, 

Barigui, Belem, Iguaçu, dos Padilha e Passaúna) apenas a do Rio Belem está 

totalmente contida dentro na área do município, as demais extrapolam as suas 
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divisas. A cidade tem uma das menores regiões urbanas entre as capitais, com 

432,17 km² (IPPUC), quase totalmente urbanizada. Suas divisas são formadas 

por aproximadamente 100 km de rios e de um pequeno trecho com 5 km de 

divisa seca localizado ao Norte. Em contraponto a região metropolitana de 

Curitiba formada por 29 municípios se estende de São Paulo a Santa Catarina. 

Por essas características é fundamental que a cidade tenha articulação e 

planejamento integrado nas ações de macrodrenagem. É necessário um novo 

modelo de organização estruturada para coordenar tanto a compatibilização de 

diretrizes comuns a nível de bacias que extrapolam as divisas do município, 

como aquelas internas que necessitam integração entre os próprios órgãos 

municipais, principalmente no sentido de otimizar os recursos a serem 

aplicados. 

 

O modelo existente se apresenta fragmentado e com pouca articulação, 

resultado de diversas alterações e mudanças ao longo das últimas décadas. A 

cidade em em1993 contava com uma Secretaria de Saneamento, bastante 

inovadora para época, onde ficava concentrado o planejamento e execução de 

todos os serviços básicos de saneamento. Com sua em extinção em 2000, 

houve uma grande fragmentação que resultou em grande perda da qualidade 

dos serviços e do planejamento integrado.   

 

 É necessária uma avaliação do momento atual, principalmente em função do 

grande volume de obras de macrodrenagem necessárias para fazer frente ao 

crescimento da cidade e aos futuros desafios que as mudanças climáticas 

estão colocando ao nosso planeta. 

 

Qualquer que seja o modelo é imprescindível que as obras de saneamento 

considerem, como prioridade, o atendimento a todas as áreas afetadas da 

cidade, principalmente aquela informais, contribuindo para ampliar o acesso à 

moradia digna a todos os seus moradores e garantir a sustentabilidade 

ambiental de seu território. Desta forma, a integração entre as intervenções de 

saneamento básico e os programas e propostas de urbanização, ambiental e 

de regularização fundiária dos assentamentos precários, entre outros devem 

ser executados de maneira totalmente integrada 
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A realidade tem demonstrado também que as ações de macrodrenagem e 

obras estruturantes, quando bem coordenadas entre todos os atores podem 

incrementar a área de atuação do projeto, agregando outros elementos caráter 

urbanístico e paisagismo a serem conjugados com a obra, tais como, a 

implantação de novos parques lineares e áreas de lazer, implantação de novas 

diretrizes viárias e ligações urbanas, definição de áreas de conservação e 

preservação, recuperação paisagística em área degradada ou de relocação de 

famílias e entre outras. A obra a ser realizada com esse enfoque contribui para 

melhorar as condições locais e proporcionar um maior desenvolvimento local. 

O PDD recomenda um estudo especifico de uma organização para dar suporte 

e competência ao Munícipio para fazer a gestão e integração da oferta dos 

serviços de drenagem, ou se for o caso dos demais serviços de saneamento 

básico (resíduos sólidos, água e esgoto). Muitas cidades vêm revendo suas 

estruturas para se adequar a essa necessidade dessa nova realidade. 

O custo de implantação de obras estruturantes de macrodrenagem é quase 

sempre muito elevado. Os municípios não conseguem em curto prazo viabilizar 

recursos próprios para as obras necessárias.  O Governo Federal vem 

priorizando a oferta de recursos a fundo perdido para controle de enchentes, 

mas é preciso que os municípios tenham seus projetos aprovados pelos 

respectivos planos Diretores de Drenagem para se habilitar para uma eventual 

disponibilidade de recursos.  

As obras de drenagem devem ser viáveis econômica e socialmente, mas 

precisarão de operação e manutenção, cujas fontes de recursos não são 

financiáveis. Desta forma há também a necessidade das dotações especificas 

ou da criação de fundos próprios para o perfeito funcionamento das obras.  Do 

ponto de vista institucional, é fundamental habilitar o município para atuar nas 

questões de Drenagem e de Saneamento básico para obter e gerir os recursos 

necessários através desses fundos específicos.  

Com a conclusão do Plano Diretor de Drenagem de Curitiba/PPD, foi 

fundamentado um plano estruturado com diretrizes e ações, obras prioritárias e 

projetos, bem como validar os recursos já contratados. Falta agora definir uma 
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estrutura institucional para coordenar as atividades e integrar os diversos 

participantes 

 

5.2.1 Modelo de Organização Institucional  

O PDD de Curitiba recomenda que o fundo proposto seja gerido por uma 

organização do tipo Agencia Reguladora Municipal, que pode ser especifica de 

Drenagem, ou que englobe também as demais ações do  Saneamento Básico 

como um todo Drenagem) de economia mista, que poderá fazer a gestão de 

recursos para planejamento, operação, manutenção, monitoramento, resposta 

aos acidentes, projetos e definição de contrapartida de obras em 

financiamentos e a atualização sistemática do plano diretor de drenagem.  

A proposta vai de encontro com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal de 

Saneamento Básico nº 11.445/07. 

5.2.2 Fundo e Taxas específicas para Obras de Drena gem  

 
O PDD recomenda a criação de um fundo especifico de Drenagem, para que o 

município possa se habilitar a receber recursos de repasses municipais e de 

esferas federais e estaduais, tais como Comitê Agencia Nacional de Águas, 

Instituto Estadual de Águas, ou de prestadoras de serviços de saneamento 

para este fim. Somente o Instituto Estadual de Águas define em seu estatuto 

que 80% dos recursos existentes devem ser aplicados na própria bacia, desde 

que existam projetos.  

A proposta vai de encontro com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal de 

Saneamento Básico nº 11.445/07. 

A nível municipal, o fundo poderia ser acrescido por recursos específicos para 

obras de drenagem, cujas fontes poderão ser uma porcentagem do ISS, ou de 

obras especificas de controle de enchente cujos recursos podem vir a fundo 

perdido, de seguro contra enchente, ou de outras dotações que materializam a 

relação poluidor pagador no gerenciamento de obras de drenagem, 

saneamento básico e riscos de enchente da cidade.  
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Poderá ser instituída também um valor porcentual sobre determinado imposto 
municipal que reverta em uma taxa de especifica para drenagem, como ocorre 
em alguns países e em outras áreas. Um exemplo recente em Curitiba, são os 
recursos de Iluminação Pública de Curitiba que através de convenio com a 
concessionária foram destinados para essa finalidade especifica.
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6.  PLANO DE METAS E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES   

O Plano Municipal de Saneamento propõe um plano de metas não estruturais e 

estruturais para as principais ações institucionais, de planejamento e execução 

de obras, a partir de janeiro de 2016, buscando para o horizonte de 04 anos, 

com metas de curto (1 ano), médio (2 a 4 anos) e longo prazo (até 4 ou mais). 

Plano de Metas não Estruturais   

Quadro 10: Plano de Metas não Estruturais para o PMSB 

 Metas não estruturais  Órgão 
responsável 

Prazo Justificativa  

1 Instituição de comissão para definir uma 
estrutura (interna ou externa) para a 
gestão de obras de drenagem e ou 
saneamento.  

SEPLAD/ 
SGM/ IMAP/ 
PGM / SMF/ 
SMMA/ SMOP 
/IPPUC  

Curto 
prazo 

Atendimento a Lei Federal 
11.445/2007 que propõe modelo de 
instituição para acompanhar, 
complementar, monitorar, revisar, 
melhorar e atualizar o Plano 
Municipais de Saneamento  

2 Elaboração de estudos para eventuais 
alternativas de cobrança (convênios, 
taxas drenagem, mecanismos de 
repasses ou fundos, etc) para projetos e 
manutenção das obras de 
macrodrenagem propostas pelo PDD. 

SEPLAD/ 
SGM/ IMAP/ 
PGM / SMF/ 
SMMA/ SMOP 
/IPPUC 

Médio 
prazo 

Atendimento a Lei Fed. 11.445/2007 
que propõe a criação de Fundo e 
Conselho de Saneamento para obras 
de macrodrenagem (novas, existentes 
ou em implantação, como as obras do 
PAC já aprovadas e em execução que 
requerem manutenção permanente).  

3 Criação e implantação de módulos e de 
aplicativos GED específicos para 
acompanhamento e planejamento de 
projetos e obra de drenagem aprovados 
pelo Município 

IPPUC/  
SMMA/ 
SMOP-OPO/ 
MARHS/  

Médio 
prazo 

Atendimento a Lei Fed. 11.445/2007 
que propõe a implantação de sistema 
de informação de saneamento 
integrado ao sistema nacional, para 
fins de planejamento integrado, 
otimização de recursos e de consulta.  

4 Atualização e cadastramento 
georreferenciado permanente de faixas 
não edificáveis de drenagem e de outros 
elementos relacionados.  

IPPUC/ 
SMMA/ 
SMOP-OPO/ 
MARHS/  

Curto 
prazo 

Atendimento a Lei Fed. 11.445/2007 
que propõe a implantação de sistema 
de informação de saneamento 
integrado ao sistema nacional, para 
fins de planejamento integrado, 
otimização de recursos e de consulta. 

5 Implantação do sistema de 
cadastramento, para a atualização 
permanente das intervenções de 
macrodrenagem e microdrenagem.  

IPPUC/ 
SMMA/ 
SMOP-OPO/  

Médio 
prazo  

Atendimento a Lei Fed. 11.445/2007 
que propõe a implantação de sistema 
de informação de saneamento 
integrado ao sistema nacional, para 
fins de planejamento integrado, 
otimização de recursos e de consulta. 

6 Elaboração e revisão de legislação 
sobre a disposição e adoção de 
dispositivos que evitem que material 
proveniente do desassoreamento e da 
retirada de material do fundo dos rios e 
de deposito e armazenamento de 
materiais ou resíduos da construção 
civil. 

SMMA/ 
SMOP-OPO/ 
MARHS/ 
IPPUC/SGM 

Curto 
Medio 

Evitar que esses materiais (resíduos 
de desassoreamento, areia, brita, cal, 
restos de materiais de construção, etc) 
sejam depositados inadequadamente 
em locais públicos (vias, calçadas, 
APP, terrenos), contribuindo para 
evitar a geração de poluição ou o 
comprometimento da qualidade da 
água dos rios e lagos. 

7  Continuidade do processo de operação, 
atualização e ampliação da Rede 
Telemétrica descrita no Plano Diretor de 
Drenagem (PDD). 

SMOP/SMMA/ 
IPPUC / SMU 

Curto 
Prazo 

Iniciar o processo de captação de 
dados, do monitoramento e 
permanente planejamento voltado as 
ações de curto, médio e longo prazo. 

8 Instrução Normativa para controle de 
vazão efluente dos reservatórios de 
contenção de cheias 

SMOP/SMMA/ 
IPPUC / SMU 
- 

Curto 
Medio 

Processo de captação de dados, 
monitoramento permanente de 
planejamento de curto, médio e longo 
prazo.  

9 Revisão das leis especificas 
relacionadas com drenagem urbana 

SMOP/SMMA/ 
IPPUC / SMU 

Curto 
Medio 

Atualizar a legislação existente 
propondo novas ações e incorporando 
medidas. 
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Plano de Metas Estruturais  
Quadro 11: Plano de Metas Estruturais do PMSB 

 

 Metas Estruturais  Órgão 
responsável 

Prazo Justificativa  

1 Finalização de aprovação de todos 
objetos junto á CAIXA, e posterior 
complementação das licitações para 
execução das obras relativas ao 
Programa de Drenagem Urbana e 
Controle de Erosão Marítima e Fluvial/ 
PAC-I  

SMOP-OPO/ 
SMF/ SMMA, 
IPPUC/ 
COHAB/ 
SEPLAD/ 
PGM 

Curto 
e 
longo 
prazo 

Em atendimento ás diretrizes e prazos 
estabelecidos em manuais, Leis e 
portarias especificas e outros 
documentos vinculadas aprovação 
dos contratos (termos de 
compromisso) dos programas de 
macrodrenagem assinados entre o 
município e governo federal.                              
As aprovações devem ser de curto 
prazo e as licitações de longo prazo 
(em consonância com os contratos e 
portarias correlatas. 

2 Finalização de aprovação de todos 
objetos, projetos e termos de referência 
junto à CAIXA, e realização das 
licitações relativo ao Programa de 
Elaboração de Projetos de Engenharia/ 
PAC-I e Programa de Gestão de Riscos 
e Resposta a Desastres/ PAC-II 

SMOP-OPO/ 
SMF/ SMMA/ 
IPPUC/ 
COHAB/ 
SEPLAD/ 
PGM 

Curto 
e 
longo 
prazo 

Em atendimento ás diretrizes e prazos 
estabelecidos em manuais, Leis e 
portarias especificas e outros 
documentos vinculadas aprovação 
dos contratos (termos de 
compromisso) dos programas de 
macrodrenagem assinados entre o 
município e governo federal.                               
As aprovações devem ser de curto 
prazo e as licitações de longo prazo 
(em consonância com os contratos e 
portarias correlatas. 

3 Planejamento das ações prioritárias 
para a implantação de obras de 
macrodrenagem e microdrenagem, de 
manutenção, preventivas, corretivas, 
emergenciais, etc.   Essas intervenções 
sempre que possível deverão ser 
potenciadas e integradas com funções 
de caráter urbanístico e ambiental, tais 
como: diretrizes viárias, paisagismo, 
novos parques ou boques, 
equipamentos de lazer e esportivos, 
entre outras, tanto a nível municipal 
como metropolitana   

SMOP-OPO/ 
SMF/ SMMA/ 
IPPUC/ 
COHAB/ 
SEPLAD/PGM 
PREF. DA 
RM/ 
ORGÃOES 
ESTADAIS E 
FEDERAIS 

Curto 
prazo 

O planejamento e priorização das 
ações são de fundamental 
importância, pois buscam mitigar as 
eventuais situações de risco causados 
por inundações e cheias, cada a vez 
mais intensas e constantes, face a 
urbanização crescente e os efeitos 
das mudanças climáticas. O foco da 
priorização é a preservação da vida 
das famílias afetadas que se 
encontram em áreas de risco. 
Grandes obras de macrodrenagem, 
em construção ou em andamento, 
como as obras do PAC I e II requerem 
previsão de recursos para ações de 
manutenção preventiva e periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – VOLUME COMPLEMENTAR 
 

175 

 

7.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

Ainda não existem indicadores e mecanismos a nível municipal para a 

avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade, que estejam 

completamente estudados, definidos e normatizados para monitorar e avaliar o 

sistema de Curitiba para as obras de microdrenagem e macrodrenagem.  

 

Atualmente, a estrutura operacional reduzida e a falta de uma estrutura de 

planejamento para as ações de microdrenagem direcionam e concentram o 

foco de atuação nas ações de curto prazo e emergenciais. 

 

O futuro modelo a ser instituído para gerir o planejamento, execução e 

monitoramento das intervenções de drenagem da cidade deverá estar 

estruturado para elaborar os procedimentos e mecanismos de avaliação, bem 

como monitora-los permanentemente e atento para as interfaces com as demais 

funções de caráter urbanístico e ambiental. 

 
Novos conceitos, planos e legislações ambientais associados a uma ampla visão 

integrada e sustentável, rompem com a prática usual de considerar uma obra de 

macrodrenagem, como um projeto acessório, planejadas pontualmente e com 

uma visão única de resolver a questão de cheias ou alagamentos. 

 

Não é mais admissível apenas livrar-se das águas de chuva o mais rápido 

possível, sob pena de provocar inundações a jusante, pois o conjunto de obras 

de engenharia de controle pluvial se amplia com a incorporação de dispositivos 

de infiltração e armazenamento, os quais são potencializados para agregar 

outras funções, sejam elas de caráter urbanístico, ambiental, sustentável ou 

paisagístico.  

 

Desde modo as intervenções de macrodrenagem, sempre que possível, devem 

ser associadas com a implantação de novos parques urbanos ou bosques, com 

áreas de lazer ou esportivas, com lagos de estiagem, com a implantação de 

novas diretrizes viárias, com reservas de áreas verdes de conservação e de 
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recuperação, com áreas de relocações e reassentamento, redes de coletas de 

esgoto, entre outros, resultando num conjunto de benefícios muito mais amplos 

e satisfatórios para as populações das áreas atingidas. (PDD,2012, e 

SUDERSHA) 

   

Para tanto, também é imprescindível uma base de dados e um sistema de 

informações confiável e que possa ser atualizado constantemente, o qual 

deverá também fazer parte do escopo de um novo modelo, conforme determina 

a Lei de Política Nacional de Saneamento. 

 

Algumas sugestões foram sugeridas no âmbito do desenvolvimento deste 

plano para desenvolvimento desses indicadores: 

 

• Número de ocorrências em dias de alagamentos pluviométricos com base 

em um histórico; 

• Implantação de sistemas de levantamentos e cadastramentos de 

macrodrenagem e microdrenagem que possibilitem medir e planejar ações 

especificas. Exemplo, a extensão de redes de microdrenagem a implantar;  

• Índice de redução de mancha de cheia com base em projetos a serem 

implantados; 

• Volume de chuva detido em cada sub bacia de cada bacia;  

• Cadastro de eventos extremos;  
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