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RELAÇÃO DE VOLUMES 

O Plano diretor de Macrodrenagem Urbana de Curitiba foi divido em 6 
volumes sendo eles: 

VOLUME I – RESUMO EXECUTIVO 

Mostra de maneira concisa todas as diretrizes do plano.  

VOLUME II– VOLUME TÉCNICO 

O volume técnico é dividido em cinco tomos distintos, sendo eles: 

Tomo 1: SISTEMA INSTITUCIONAL -Apresenta uma síntese do Sistema 
Institucional existente e propõe um rol de minutas de leis para complementação 
do sistema institucional 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. 

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.  

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. 

Tomo 4 : CARACTERIZAÇÕES DAS BACIAS E MEDIDAS DE 
CONTROLE ESTRUTURAIS - Caracterizações das áreas em estudo por 
unidade de bacia, estudos hidrológicos e hidráulicos, análises, cenários e 
intervenções de medidas de controle estruturais. 

Tomo 5: SUBSIDIOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS Avalia os benefícios 
técnicos e econômicos das intervenções propostas para mitigação de 
cheias. 

VOLUME III– IMPLANTAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA 

O volume descreve os equipamentos da implantação telemétricas, bem como 
local de instalação dos equipamentos, configurações e custos. 

VOLUME IV – MANUAL DE DRENAGEM- Apresenta 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. 
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CAP. 1 – RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O PLANO ESTADUAL DE 

DRENAGEM DA BACIA DO ALTO IGUAÇU E AS DIRETRIZES DE CURITIBA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os inúmeros estudos existentes sobre o tema de macrodrenagem da 

cidade de Curitiba, destaca-se pela sua elevada qualidade e pela ainda 

atualidade de informações e proposições, o Plano Diretor de Drenagem da bacia 

do rio Iguaçu (doravante também denominado PDD-2002), no âmbito da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

Esse estudo foi contratado pela SUDERHSA no ano 2000 e desenvolvido pela 

empresa CH2MHILL, tendo sido concluído em dezembro de 2002.  

Trata-se de um compêndio composto de 42 volumes, que abarca as bacias de 28 

rios, quais sejam: Iguaçu, do Moinho, Avariú, Mascate, Atuba, Itaqui, Pequeno, 

Cambuí, Belém, Barigui, Palmital, Padilhas, Itaqui (Campo Largo), Ressaca, 

Divisa, Alto Boqueirão, Iraí, Maurício, Ponta Grossa, Espigão, Prensa, Passaúna, 

Engenho, Cerne, Miringuava, Cotia, Cachoeira e Verde.  

O PDD-2002 contém o estudo detalhado, seguido do planejamento, das 

necessidades que atendam aos anseios sociais de uma forma ainda geral e de 

medidas de caráter estrutural e não estrutural no contexto do sistema global de 

macrodrenagem de Curitiba. Seu principal objetivo foi fornecer às instituições 

públicas e à comunidade da Bacia do Alto Iguaçu subsídios técnicos e 

institucionais que permitissem reduzir os impactos das cheias na sua área de 

abrangência. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba, ciente da importância e da qualidade do Plano 

Diretor de Drenagem da bacia do rio Iguaçu (PDD -2002), propôs a elaboração de 

um Relatório de Compatibilização entre esse Plano e as diretrizes técnicas 

ambientais e todo o arcabouço legal vigente na municipalidade, com a finalidade 

de permitir mecanismos e proposições tanto no nível de intervenções físicas 

como no nível de adoção de medidas não estruturais. 
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A elaboração de um Plano Diretor de Drenagem é um trabalho interdisciplinar e 

que não pode ser estudado de maneira isolada. As bacias hidrográficas atuam de 

uma maneira geral no território em que estão inseridas, interferindo diretamente 

em outras bacias hidrográficas.  

Tal estudo discorre sobre os seguintes tópicos listados na tabela a seguir, os 

quais serão abordados e analisados um a um nos subcapítulos sequentes deste 

Relatório: 

Quadro 1 – Itens abordados neste capítulo e referência com o Plano Diretor de 
Drenagem/2002 

Tópico abordado 
Volume / Tomo 

PDD 2002 
Conteúdo do Volume 

PDD 2002 

Definição do sistema institucional Vol. I 
Propôs um sistema institucional para 

concretização e gestão do PDD 
 

Políticas e ações não-estruturais Vol. II 

Apresentou um elenco de políticas e 
ações para o controle do uso do solo 
urbano com o objetivo de promover a 
redução das vazões de águas pluviais 

e dos impactos das cheias 
 

Programa de implantação de 
medidas estruturais de controle 

Vol. III 

Apresentou questões relacionadas às 
linhas de inundação, capacidade do 

sistema de macrodrenagem e 
medidas estruturais de controle de 

cheias comuns a toda a área do 
projeto. Abrangeu os seguintes 

assuntos: metodologia, critérios e 
parâmetros de modelagem, 

caracterização do sistema, pesquisa 
sobre inundações, estudo da 
evolução da mancha urbana, 

programas de melhorias, análise geral 
de impactos ambientais e medidas 

mitigadoras, integração com o Plano 
de Despoluição Hídrica da Bacia do 

Alto Iguaçu 

Estudos hidrológicos 

Simulações hidrodinâmicas 

Medidas de controle de cheias 

Vol. IV 

Apresentou para cada bacia de 
afluente do rio Iguaçu as linhas de 
inundação para diversos cenários e 
períodos de retorno, um diagnóstico 

das inundações, as medidas 
estruturais de controle propostas, 

anteprojeto dessas medidas, 
orçamentos estimativos, programas 

específicos. Estudo sobre os impactos 

Modelagem das linhas de 
inundação 

Anteprojeto hidráulico para 
medidas estruturais de controle 
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Tópico abordado 
Volume / Tomo 

PDD 2002 
Conteúdo do Volume 

PDD 2002 

Projeto conceitual de 
urbanização e paisagismo 

das medidas de controle propostas 
para os afluentes, nas cheias do rio 

Iguaçu. 

Plano de ação para situações de 
emergência 

Vol. V 

Identificou as áreas críticas de 
inundação, análise dos planos de 
ações emergenciais existentes, 
proposição de logística operacional 
baseada no Sistema de 
Monitoramento e Alerta de Cheias e 
no Sistema Metropolitano de Defesa 
Civil. 

Manual de drenagem urbana 

Vol. VI 

Apresentou critérios para elaboração 
de projetos, com sua fundamentação 
teórica, dentro dos Princípios do 
Plano Diretor de Drenagem. 
Apresentou uma regulamentação por 
distrito de drenagem das ações a 
serem implementadas.  

Pré-dimensionamento de obras 
para redução de vazões em 
sistemas de macrodrenagem 

Subsídios técnicos e econômicos Vol. VII 

Avaliou os benefícios das 
intervenções propostas para a 
redução das enchentes em uma bacia 
piloto através da metodologia da 
disposição a pagar, a partir da 
valoração dos imóveis beneficiados 

FONTE: PDD/2002 

Existem ainda, incluídas no PDD - 2002, as caracterizações do sistema de esgoto 

sanitário, atendimento atual e prognósticos para horizonte de final de plano. 

Quadro 2 – Identificação do Plano Diretor de Drenagem/2002 

Item Descrição 

Título do estudo 
Plano Diretor de Drenagem para a bacia do rio Iguaçu, na Região 
Metropolitana de Curitiba 

Contratante 
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental - SUDERHSA  

Contratada executora CH2MHILL do Brasil Serviços de Engenharia Ltda 

Data de conclusão Dezembro 2002 

FONTE: PDD/2002 
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2. CONDICIONANTES, CRITÉRIOS E PARÂMETROS UTILIZADOS NO 
DESENVOLVIMENTO DO PDD 2002. 

No Plano de Drenagem elaborado em 2002, previamente ao estudo das manchas 

de inundação, foi desenvolvida a caracterização do sistema de drenagem através 

das características principais de cada bacia: 

 Área de estudo; 

 Sistema atual de drenagem. 

A caracterização da então situação das bacias hidrográficas dos rios Atuba, 

Barigui, Belém, Iguaçu, Padilhas e Passaúna, (ano 2002) é representada através 

dos trechos de rios - mostrada no Volume III – Tomo 3.1 do relatório final (PDD-

2002), compreendendo informações sobre os seguintes elementos: 

 Traçado da rede de canais; 

 Perfis longitudinais; 

 Seções transversais; 

 Rugosidades definidas pelo coeficiente de Manning. 

Para tanto, apresentam-se as áreas denominadas de ‘risco de inundação’, 

geradas a partir da modelagem matemática sobre base cartográfica do SIGRH e 

fornecida pela SUDERHSA. 

Foram utilizadas como ferramentas de análise o módulo hidrodinâmico HD do 

modelo Mike 11 – desenvolvido pelo Danish Hydraulic Institute (DHI) e o 

programa Spring – desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) –  na preparação dos dados e para a apresentação dos produtos.  

As modelagens consideraram períodos de retorno de 10 e de 25 anos.   
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Quadro 3 – Modelagem matemática realizada no PDD/2002 

Finalidade  Método  Recursos utilizados 

Delimitação das áreas de   Modelagem  Base cartográfica do SIGRH  

risco de inundação  Matemática Módulo hidrodinâmico HD, do modelo Mike

    Programa Spring

FONTE: PDD/2002 
 

Complementarmente a esta modelagem, foram identificadas as áreas inundáveis 

obtidas através de registros existentes junto à Prefeitura Municipal de Curitiba 

(Volume III, Tomo 3.1 do PDD – 2002). 

Abordou-se também a questão sobre a mancha urbana, seus limites e 

possibilidades de expansão (Volume III, Tomo 3.2 do PDD – 2002). 

Como fundamento de dados de entrada para modelagem matemática, 

considerou-se o seguinte subsídio básico: 

Quadro 4 – Modelagem hidrodinâmica realizada no PDD - 2002 

Método  Recursos utilizados 

  Conhecimento da malha hídrica 

Modelagem hidrodinâmica  Coleta, análise e processamento de dados. 

 
Curso d’água do rio foi estaqueado de jusante para montante, tendo 
como origem o nó correspondente à sua foz.

FONTE: PDD/2002 
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3. METODOLOGIA PARA O RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO 

A metodologia para a elaboração do Relatório de Compatibilização entre o Plano 

Diretor de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu (PDD - 2002) e as diretrizes 

técnicas, ambientais e legais vigentes na municipalidade consiste na análise 

técnica dos estudos apresentados no PDD - 2002 e a verificação dos mesmos 

quanto à sua viabilidade no Plano Diretor em elaboração. 

Cada uma das 6 (seis) bacias, objetos do estudo atual, têm base no Plano de 

2002 em relação às informações, caracterizações, particularidades e proposições 

resgatadas e sucintamente apresentadas neste relatório, com a finalidade de se 

obter massa crítica para a concretude das proposições ora apresentadas.  

A finalidade deste relatório vai além da anamnese e gênese da problemática da 

drenagem urbana em território curitibano e nas suas diferentes bacias 

hidrográficas componentes, pois objetiva também analisar e atualizar os aspectos 

desenvolvidos pelo PDD - 2002 e buscar, na esfera municipal, cenários onde 

esses aspectos se mantêm, se modificam ou simplesmente são ignorados e 

descartados face ao novo ordenamento urbano. 

Este relatório contém proposições a fim de promover no contexto municipal a 

aplicabilidade das diretrizes contidas no PDD - 2002, além de fornecer subsídios 

técnicos cabíveis para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Curitiba. 

Desta forma, serão ambos os Planos Diretores – estadual e municipal – 

coerentes e concordantes em todos os seus aspectos.  

Os estudos também serão concentrados na verificação dos seguintes elementos: 

bacias de retenção/detenção, singularidades e intervenções existentes ao longo 

das bacias hidrográficas estudadas. Para que haja melhor entendimento do 

problema, serão apresentados relatórios em forma de fichas destes elementos, 

constando a localização na base do Google Earth, com suas características 

originais (ano 2002), comparadas com as características de adensamento urbano 

atual (ano 2011).  
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Com este proceder, será desenvolvido o diagnóstico das intervenções propostas 

no PDD - 2002 e, cerca de 10 anos após terem sido concebidas e propostas, será 

verificada a possibilidade de implantação nos dias atuais. 

3.1. Principais Características das Bacias 

Para uma análise mais direcionada das bacias envolvidas no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana 2012 do município de Curitiba serão apresentadas a seguir as 

principais características das bacias do rio Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu, 

Ribeirão dos Padilha e Passaúna segundo a análise constante no Plano Diretor 

de Drenagem de 2002. Paralelamente segue nesta parte do Relatório um 

levantamento fotográfico atual para melhor entendimento das áreas das bacias já 

citadas e expostas no PDD-2002 ao longo dos tópicos abordados ao longo do 

presente capítulo. 

3.1.1. Bacia do rio Atuba  

Conforme dados do PDD da bacia do Alto Iguaçu (PDD - 2002) o rio Atuba, 

juntamente com o rio Irai, é um dos formadores do rio Iguaçu, sendo seu afluente 

pela margem direita. 

A bacia hidrográfica do rio Atuba possui uma extensão de 127,0 km², estando 

localizada nos municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Curitiba e Pinhais. 

Em suas cabeceiras, encontra-se parte da formação geológica que constitui o 

Aquífero Karst, um dos mananciais abastecedores de água potável de Curitiba. 

Em relação às obras de macrodrenagem, no PDD - 2002 foi prevista a ampliação 

da calha do rio Atuba em 3 etapas, no trecho a jusante da confluência com o rio 

Bacacheri: 
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Quadro 5 – Obras e Projetos Previstos no PDD - 2002 

Ampliação da calha do rio Atuba 

Etapas Descrição Status da obra em 2002 
 
 
 
 
1º Etapa 

Compreende o alargamento da calha para 
40m, numa extensão de 1.100m, desde a 
seção a montante da ETE Atuba Sul até cerca 
de 15m a montante do eixo da ponte da rua 
Antonio F. F da Costa. A partir dessa, a seção 
é variável de 40m para 25m, numa extensão de 
55m aproximadamente. 

Já implantada segundo PDD-2002. 
A ser verificado neste PDD no 
seguimento dos trabalhos de 
campo. 

 
 
 
2º Etapa 

Compreende o alargamento da calha para 25m 
no trecho entre 70m a montante da ponte na 
Ra Antonio F. F da Costa até 230m a montante 
do eixo da ponte da av. Afonso Camargo, 
numa extensão de 2.810m. 

Em implantação segundo PDD-
2002. 
A ser verificado neste PDD no 
seguimento dos trabalhos de 
campo. 

 
 
3º Etapa 

Compreende o alargamento para 25m desde 
230m a montante da av. Afonso Camargo até a 
montante da av. Victor Ferreira do Amaral. 

Em fase de estudos segundo PDD-
2002. 
A ser verificado neste PDD no 
seguimento dos trabalhos de 
campo. 

FONTE: PDD/2002 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do rio Atuba, conforme o 

quadro a seguir: 

Quadro 6 – Bacia do Rio Atuba – Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 500.049 565.031 618.796 678.040 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

268.406 343.917 443.585 572.937 

Índice de Atendimento (%) 53,7 60,9 71,7 84,5 
Extensões de Redes Coletoras (km) 743 947 1.184 1.480 
Número de Ligações (unidades) 37.144 47.381 59.224 74.023 

FONTE: PDD/2002 

A bacia do rio Atuba foi dividida em 35 sub-bacias e para elas foram definidos 

todos os parâmetros necessários para a modelagem. No contexto da bacia 

hidrográfica do rio Atuba, o sistema hídrico simulado compreenderá o curso 

principal do rio – o que perfaz cerca de 27,9 km – e seus principais afluentes. 
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3.1.2. Bacia do rio Barigui 

Conforme dados do PDD - 2002 o rio Barigui tem suas nascentes no município de 

Almirante Tamandaré, e seu traçado desenvolve-se no sentido norte-sul até 

alcançar a margem direita do rio Iguaçu.  

A bacia hidrográfica do rio Barigui possui uma extensão de 267,0 km² estando 

localizada nos municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba e Araucária. Nas 

cabeceiras do rio Barigui encontra-se parte da formação geológica que constitui o 

Aquífero Karst, um dos mananciais abastecedores de água potável de Curitiba. 

Localizam-se na bacia do rio Barigui diversos parques ecológicos como o Parque 

Barigui e o Parque Tingui que, situados à margem do rio com seus reservatórios 

e áreas inundáveis, exercem função de amortecimento dos picos de enchentes.  

Nas regiões localizadas nas cabeceiras da bacia, pertencentes a Almirante 

Tamandaré, predomina o uso rural do solo; na parte média da bacia, ocupada por 

Curitiba, a ocupação urbana é preponderante; na parte ao sul da bacia, ocupada 

pelos municípios de Curitiba e Araucária, predomina o uso industrial e, por fim, na 

extremidade a jusante da bacia do rio Barigui o uso predominantemente é rural. 

Segundo o PDD-2002 as projeções demográficas contemporâneas ao estudo 

indicavam uma tendência de acentuado crescimento da urbanização no sentido 

sul da bacia. 

Não foram identificados projetos e programas específicos de obras de 

macrodrenagem contemplando a bacia em questão, segundo o PDD-2002. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do rio Barigui, conforme o 

quadro a seguir: 
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Quadro 7 – Bacia do Rio Barigui – Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 629.758 709.515 779.727 860.370 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

436.665 557.999 704.744 777.046 

Índice de Atendimento (%) 69,3 78,6 90 90 
Extensões de Redes Coletoras (km) 1.279 1.484 1.818 1.970 
Número de Ligações (unidades) 63.944 74.206 90.335 98.491 

FONTE: CH2M HILL 

A bacia do rio Barigui foi dividida em 134 sub-bacias e para elas foram definidos 

todos os parâmetros necessários para a modelagem. No contexto da bacia 

hidrográfica do rio Barigui, o sistema hídrico simulado compreendeu o curso 

principal do rio – cerca de 54 km – e seus principais afluentes e suas extensões. 

Quadro 8 – Afluentes do rio Barigui e suas extensões 

Afluente Rio Barigui Extensão (km) 

Rio Gleba da Ordem 1,75 

Rio Capão Raso 3,79 

Rio Campo Comprido 3,21 

Rio Ribeirão do Mueller 8,08 

Rio Vila Formosa 2,59 

Rio Mossunguê 4,36 

Rio Cascatinha 5,69 

Rio Uvú 3,15 

FONTE: CH2M HILL 

3.1.3. Bacia do rio Belém 

Conforme dados do PDD - 2002 o rio Belém é um contribuinte de margem direita 

do rio Iguaçu. A bacia hidrográfica do rio Belém possui uma extensão de 88,0 km² 

estando inteiramente localizada no município de Curitiba. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do rio Belém, conforme o 

quadro a seguir: 
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Quadro 9 – Bacia do Rio Belém – Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 720.312 801.398 866.785 936.566 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

402.874 448.744 562.737 683.690 

Índice de Atendimento (%) 56 56 65 73 
Extensões de Redes Coletoras (km) 1.093 1.193 1.452 1.709 
Número de Ligações (unidades) 54.661 59.661 72.611 85.461 

FONTE: CH2M HILL 

A bacia do rio Belém foi dividida em 33 sub-bacias e para elas foram definidos 

todos os parâmetros necessários para a modelagem. No contexto da bacia 

hidrográfica do rio Belém, o sistema hídrico simulado compreendeu o curso 

principal do rio – cerca de 17 km – e seus principais afluentes. No quadro a 

seguir, os afluentes considerados e suas respectivas extensões. 

Quadro 10 – Afluentes do rio Belém e suas extensões 

Afluente Rio Belém Extensão (km) 

Rio Ivo 3,86 

Rio Juvevê 3,81 

Rio Areiãozinho 3,78 

Rio Pinheirinho 3,67 

Rio Água Verde 2,52 

Córrego Evaristo da Veiga 2,29 

Rio Vila Guaíra 1,96 

Rio Pilarzinho 1,28 

Rio Juvevê do Norte 0,94 

FONTE: CH2M HILL 
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3.1.4. Bacia do rio Iguaçu 

A bacia do rio Iguaçu inserida no município de Curitiba compreende as seguintes 

sub bacias estudadas no PDD-2002: 

Quadro 11 – Sub-bacias do rio Iguaçu inseridas no município de Curitiba abordadas no 
PDD-2002 

Sub-bacias do rio Iguaçu  Documento de referência no PDD-2002 

Rio Alto Boqueirão 

Volume III – Capacidade do Sistema Atual e 
Medidas de Controle de Cheias – Modelagem das 
Linhas de Inundação 
Tomo 4.15 – Rio Alto Boqueirão 

Ribeirão Ponta Grossa 

Volume III – Capacidade do Sistema Atual e 
Medidas de Controle de Cheias – Modelagem das 
Linhas de Inundação 
Tomo 4.18 – Ribeirão Ponta Grossa 

Arroio Espigão 

Volume III – Capacidade do Sistema Atual e 
Medidas de Controle de Cheias – Modelagem das 
Linhas de Inundação  
Tomo 4.19 – Arroio Espigão 

Arroio da Prensa 

Volume III – Capacidade do Sistema Atual e 
Medidas de Controle de Cheias – Modelagem das 
Linhas de Inundação 
Tomo 4.20 – Arroio da Prensa 

 

A seguir será realizada a caracterização de cada sub-bacia do rio Iguaçu segundo 

o PDD-2002 seguindo seus respectivos volumes que estão referenciados na 

tabela acima. 

3.1.4.1. Rio Alto Boqueirão 

O rio Alto Boqueirão é afluente do rio Iguaçu pela margem direita. A sua bacia 

hidrográfica, totalmente situada no município de Curitiba, abrange área de cerca 

de 6 km2. 

Segundo a descrição do PDD-2002 a maior parte da área da bacia apresentava-

se urbanizada, não estando ocupada apenas uma pequena parcela situada nas 

proximidades da foz, já na várzea do rio Iguaçu, a jusante da linha férrea, a qual 

cruza transversalmente a bacia do Alto Boqueirão nesta região. 

Segundo dados de 1999, as condições de atendimento de 2002 da bacia do rio 

Alto Boqueirão pelo sistema de esgotamento sanitário eram as seguintes: 
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 População urbana total: 36.400 habitantes; 

 População atendida pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto: 18.200 

habitantes, 50% da população urbana;  

 Extensão de redes coletoras: 42 km;  

 Estação de tratamento de esgoto: o esgoto coletado na bacia é conduzido, 

através de coletores-tronco, para tratamento na ETE Belém. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do rio Alto Boqueirão, 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 12 – Bacia do Alto Boqueirão– Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 41.430 46.100 49.850 71.825 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

20.500 25.800 32.400 52.430 

Índice de Atendimento (%) 50 56 65 73 
Extensões de Redes Coletoras (km) 51 64 81 131 
Número de Ligações (unidades) 2.780 4.300 5.400 8.740 

FONTE: CH2M HILL 

O cronograma de implantação do Plano de Despoluição previa a extensão da 

rede coletora até o ano de 2005, apenas apara a manutenção de índice de 

atendimento de 50% da população urbana, iniciando-se efetivamente o plano de 

expansão na segunda etapa do programa (2006 a 2010). 

3.1.4.2. Ribeirão Ponta Grossa 

O ribeirão Ponta Grossa é afluente do rio Iguaçu pela margem esquerda. A sua 

bacia hidrográfica situada no município de Curitiba, abrange uma extensão 

territorial de cerca de 11,8 km2. 

Segundo o PDD-2002, a parte de cabeceira da bacia, com área de 3 km2, era a 

única que se encontra urbanizada, entre os núcleos urbanos implantados está o 



 
 

22 
 

núcleo urbano de Umbará. O restante da bacia era de uso preponderantemente 

rural, localizando-se nela diversas lagoas marginais ao rio, algumas utilizadas 

para lazer. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba implantou, no sistema de microdrenagem, 

reservatórios de retenção na região do loteamento Moradias de Guaraqueçaba. 

Estes reservatórios são constituídos por valas com seção transversais de (2 x 3) 

m, recobertas por pedra britada e areia, com a função de reter a água da chuva 

que transborda do rio quando ocorrem precipitações intensas, diminuindo os 

níveis de enchentes. 

Segundo dados de 1999, as condições de atendimento de 2002 da bacia do 

ribeirão Ponta Grossa pelo sistema de esgotamento sanitário eram as seguintes: 

 População urbana total: 13.806 habitantes; 

 População atendida pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto: 6.451 

habitantes, 50% da população urbana;  

 Extensão de redes coletoras: 18 km; 

 Número de ligações: 880 unidades; 

 O esgoto coletado na bacia é disposto, “in natura” nos cursos d’água, sem 

receber qualquer tratamento. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do ribeirão Ponta Grossa, 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 13 – Bacia do ribeirão Ponta Grossa– Programa de Atendimento pelo Sistema de 
Coleta e Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 15.717 17.486 18.913 20.435 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

6.600 12.636 14.158 18.392 

Índice de Atendimento (%) 420 72 75 90 
Extensões de Redes Coletoras (km) 19 34 37 46 
Número de Ligações (unidades) 910 1.680 1.827 2.299 

FONTE: CH2M HILL 

O cronograma de implantação do Plano de Despoluição previu o crescimento da 

rede coletora até o ano de 2005 apenas para a manutenção do índice de 

atendimento de 50% da população urbana, iniciando-se efetivamente o plano de 

expansão na segunda etapa do cronograma (2006 a 2010). O plano ainda propôs 

que o esgoto dessa bacia seja revertido para a bacia do Padilha, para ser tratado 

na ETE Padilha Sul, a reversão seria feita pela estação elevatória Umbará, 

recalcando também parte do esgoto da bacia do rio Prensa. 

3.1.4.3. Arroio Espigão 

O arroio Espigão é afluente pela margem direita do rio Iguaçu. A sua bacia 

hidrográfica abrange uma extensão territorial de cerca de 6 km². 

Esta bacia localiza-se inteiramente dentro do município de Curitiba e era de uso 

predominantemente rural, contendo uma pequena urbanização na parte mais alta 

de sua bacia de cabeceira. 

Segundo dados do PDD-2002, a bacia do rio do Espigão, por ser de ocupação 

predominantemente rural, não contava com sistema de esgotamento sanitário. A 

área da bacia com maior densidade referia-se à sub-bacia de cabeceira 

decrescendo da cabeceira até a foz, no rio Iguaçu. 

O Plano de Despoluição não previu a implantação de obras de sistemas públicos 

de esgotamento sanitário, já que as projeções demográficas feitas mostraram que 

a bacia arroio Espigão continuaria a apresentar as mesmas características até o 

fim do plano (2020). 
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3.1.4.4. Arroio da Prensa 

O arroio da Prensa é afluente do rio Iguaçu pela margem direita. A sua bacia 

hidrográfica, totalmente situada no município de Curitiba, abrange cerca de 10 

km². 

Conforme a descrição de 2002, a bacia do arroio da Prensa era de uso 

predominantemente rural, contendo apenas um pequeno núcleo urbano na região 

de sua cabeceira, junto ao cruzamento existente entre a Rodovia BR-116 e a 

linha férrea. 

Segundo dados de 1999, as condições de atendimento de 2002 da bacia do 

ribeirão Ponta Grossa pelo sistema de esgotamento sanitário eram as seguintes: 

 População urbana total: 3.804 habitantes; 

 População atendida pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto: 3.043 

habitantes, 80% da população urbana;  

 Extensão de redes coletoras: 8,5 km; 

 Número de ligações: 429 unidades; 

 O esgoto coletado na bacia é disposto, “in natura” nos cursos d’água da 

região. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do arroio da Prensa, 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 14 – Bacia do arroio da Prensa– Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta 
e Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 4.331 4.848 5.211 5.631 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

3.043 3.792 4.222 5.033 

Índice de Atendimento (%) 70,3 79 81 90 
Extensões de Redes Coletoras (km) 8,5 10 11 13 
Número de Ligações (unidades) 429 504 545 629 

FONTE: CH2M HILL 

O Plano previu ainda que parte do esgoto coletado na bacia fosse revertida para 

a bacia do ribeirão Ponta Grossa pela estação elevatória Britanite, de onde o 

esgoto seguiria para tratamento na ETE Padilha Sul e outra parte enviada para a 

Bacia do rio Barigui através da estação elevatória Campo de Santana. 

3.1.5. Bacia do rio Passaúna 

Conforme dados do PDD-2002 o rio Passaúna é afluente pela margem direita do 

Rio Iguaçu.  A extensão de sua bacia é de 217 km2 e abrange os municípios de 

Almirante Tamandaré, Campo Magro, Curitiba e Araucária. 

A bacia do rio Passaúna é um dos mananciais de água para abastecimento 

público da Região Metropolitana de Curitiba. A água é captada pela Sanepar, no 

reservatório formado pela represa do Passaúna. 

Através do Decreto Estadual n.° 458 de 05/06/1991 foi instituída a Área de 

Proteção Ambiental – APA do Rio Passaúna, visando à preservação deste 

manancial. Embora existam alguns núcleos urbanos dispersos na bacia, o seu 

uso é predominantemente rural. Segundo dados de 1999, a população residente 

nestes núcleos é em cerca de 72 mil habitantes. 

Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana na bacia do rio Passaúna, conforme a seguir: 
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Quadro 15 – Bacia do Rio Passaúna – Programa de Atendimento pelo Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 88.958 105.573 122.904 145.735 

População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 57.863 90.415 110.387 131.000 

Índice de Atendimento (%) 106 206 250 293 

Extensões de Redes Coletoras (km) 5.325 10.326 12.540 14.652 

Número de Ligações (unidades) 65 86 90 90 

 

3.1.6. Bacia do rio Ribeirão dos Padilha 

O Ribeirão dos Padilha é afluente do rio Iguaçu pela margem direita. A área da 

bacia hidrográfica está totalmente inserida no município de Curitiba, com uma 

extensão territorial de 31,2 km2.  

De acordo com dados de 1999, a população urbana total inserida na bacia é de 

188.515 habitantes. 

As principais obras propostas pelo Plano de Despoluição Hídrica para 

implantação na bacia do Ribeirão dos Padilha foram:  

Quadro 16 – Obras e Projetos Previstos no PDD - 2002 

Etapas Descrição 
1º Etapa 
(2001-20005) 

Implantação da ETE Padilha Sul com capacidade de 400l/s (obras do 
programa Paranasan). 
Expansão dos sistemas de coleta e transporte de esgotos (obra do 
programa Paranasan). 
Melhoria da eficiência da ETE Padilha Norte para alcançar a remoção de 
85% da carga poluidora afluente, de acordo com o convênio IAP-
SANEPAR. 

2º Etapa 
(2006-2010) 

Expansão dos sistemas de coleta de esgotos. 

3º Etapa 
(2011-2015) 

Expansão dos sistemas de coleta de esgoto 

Quarta (2016-2020) Expansão dos sistemas de coleta de esgotos 
Ampliação da capacidade da ETE Padilha Sul de 400 l/s para 590 l/s 

FONTE: CH2M HILL 
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Elaborado pela CH2MHILL para SUDERHSA em 2000, o Plano de Despoluição 

Hídrica da Bacia do Alto Iguaçu apresentou a estimativa de evolução do 

atendimento da população urbana inserida na bacia do rio Ribeirão dos Padilha, 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 17 – Bacia do Rio Ribeirão dos Padilha – Programa de Atendimento pelo Sistema 
de Coleta e Tratamento de Esgoto 

Parâmetro de Atendimento 
Ano 

2005 2010 2015 2020 
População urbana (hab) 214.605 238.763 258.245 279.035 
População Atendida pelos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (hab) 

201.482 213.251 218.324 241.364 

Índice de Atendimento (%) 93 89 85 87 
Extensões de Redes Coletoras (km) 525 559 563 603 
Número de Ligações (unidades) 26.249 27.936 28.160 30.160 

FONTE: CH2M HILL 
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4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO PDD – 2002 

Conforme já mencionado neste capítulo do Relatório, o Plano Diretor de 

Drenagem de 2002 discorreu ao longo de seus volumes sobre determinados 

tópicos. Alguns deles, os mais relevantes para o estudo atual, serão abordados 

de acordo com o modo como foram caracterizados no PDD-2002. A partir daí, 

será feita uma análise técnica atual sobre a contemporaneidade das informações 

nele apresentadas, para possibilitar a compatibilização entre o PDD-2002 e as 

diretrizes de Curitiba.  

4.1. Definição do Sistema Institucional 

4.1.1. Caracterização Conforme PDD - 2002 

O volume I do PDD-2002 expôs inicialmente uma avaliação dos aspectos 

ambientais e jurídicos relacionados à questão da drenagem urbana. O volume 

mencionado analisou também a estrutura institucional existente e identificou as 

principais entidades estaduais que atuavam sobre a questão da drenagem, além 

de suas atribuições e competências. 

Foi mencionado o sistema de gerenciamento integrado proposto pelo então 

recém implantado Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos 

(SEGRH/PR), os mecanismos de planejamento e controle de uso do solo e de 

licenciamento ambiental. 

O sistema institucional proposto para o PDD-2002 foi composto de aspectos 

ambientais e jurídicos que possam intervir na drenagem urbana, e analisou a 

estrutura institucional (então existente) identificando as principais entidades 

estaduais que tinham atuação sobre a drenagem.  

 Como aspectos ambientais que compõem o Plano, foi mencionada a 

importância do saneamento como um processo mais próximo da qualidade 

ambiental das cidades/aglomerações, sendo a drenagem (juntamente com 

demais sistemas de saneamento básico) um desafio para melhoria das 

condições de saneamento, como também para o uso do solo e sistemas 
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de transporte. Mencionou-se interesse em intervenções para a situação 

das áreas intersticiais não urbanizadas e em acentuar inter-relações entre 

aspectos ambientais e urbanísticos sugeridas em ações preventivas para 

soluções globais de problemas de drenagem – sem entrar em questões 

locais específicas. 

 Como aspectos de ordem jurídica, foram citados o disciplinamento do uso 

e ocupação do solo, as leis de Uso do Solo e Direito de Propriedade, a 

questão das ocupações irregulares e o processo de licenciamento 

ambiental devido às atividades e obras do sistema de drenagem urbana. 

O disciplinamento de uso e ocupação do solo é ação não estrutural essencial 

para a gestão de um sistema de drenagem, que não decorre de decisões 

administrativas do Poder Executivo. Decorre necessariamente de Lei, aprovada 

pelo Poder Legislativo, embora ela possa abrir espaço para regulamentações 

específicas, decorrentes das regras mais gerais estabelecidas na Lei. 

Apesar da Lei de Uso do Solo ser, ordinariamente, lei municipal, tendo o 

município a competência constitucional para disciplinar o uso, parcelamento e a 

ocupação do solo urbano (conforme Art. 30 da Constituição Federal),  poderiam 

os Estados e mesmo a União estabelecer normas especiais para a disciplina do 

uso do solo urbano. Isso tendo em vista a proteção do meio ambiente, o controle 

da poluição, defesa da saúde pública e da segurança, uma vez que essas 

matérias são de competência legislativa concorrente (União, Estados e 

Municípios) e não de competência exclusiva do Município (Art. 24 da 

Constituição). 

O Plano Diretor de 2002 partiu do pressuposto de que as normas de uso do solo 

seriam editadas pelos Municípios e não pelo Estado, devendo ser incorporados 

nas legislações municipais as diretrizes e parâmetros indicados, conforme a 

realidade local e em acordo com as Políticas Públicas para a Drenagem e que 

foram estabelecidas no capítulo que tratou das Políticas e Ações Não estruturais. 
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Assim, a par das normas gerais estaduais e federais, passaria a coexistir uma 

legislação municipal atualizada e específica sobre drenagem urbana, e, em caso 

de conflitos entre normas de diferentes níveis de poder, prevaleceria aquela cujo 

conteúdo fosse mais restritivo. 

As obras específicas de drenagem são, em principio, “obras hidráulicas para 

drenagem” que, ao menos em tese, estão sujeitas à licença ambiental mediante 

prévio EIA-RIMA. (Resolução CONAMA 001/86). Foi fundamental para a 

institucionalização do PDD a consideração sobre o seu próprio licenciamento, em 

contraponto ao licenciamento ambiental das atividades e obras que causariam 

impacto na drenagem urbana. 

Os elementos norteadores do PDD-2002 passaram pelo princípio do impacto 

nulo1 de novos empreendimentos sobre o sistema de drenagem. Os mecanismos 

de controle para tal princípio seriam incorporados pelos municípios às suas leis e 

estariam relacionados à aplicação de taxas máximas de impermeabilização de 

novos empreendimentos; à imposição de implantação de caixas de retenção, 

cisternas, cavas / valas de infiltração e de execução de pavimentação com 

elementos permeáveis ou semipermeáveis; aplicação de dispositivos conjugados 

que adotassem simultaneamente mais de uma das alternativas citadas ou ainda 

outro dispositivo com semelhante eficiência na redução das vazões.  Tais 

dispositivos não somente reduziriam impactos sobre a drenagem como gerariam 

impactos positivos no meio ambiente urbano em termos de controle térmico e 

melhoria da qualidade das águas, entre outros. A implementação de tais 

mecanismos poderiam receber incentivo do Município. Outros, como o controle 

do impacto de inundação nas áreas ribeirinhas, teriam gerenciamento e controle 

em nível estadual, mas com sugestão de adoção de medidas preventivas 

adotadas em leis municipais para obtenção de recurso a fundo perdido, destinado 
                                                            
1 Pelo princípio de impacto nulo “um novo empreendimento não poderá aumentar a vazão pluvial 
gerada na área onde for implantado em relação à vazão gerada por essa mesma área nas 
condições antecedentes ao empreendimento. O incremento de vazão devido à impermeabilização 
deverá ser abatido através da implementação de medidas de controle que comprovem a 
preservação da vazão pré-existente (ou natural) sem transferir vazões de cheia para jusante, 
através da manutenção de áreas permeáveis, da cobertura vegetal, dos dispositivos de infiltração 
ou de armazenamento” (PDD,2002). 
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a calamidades. Esses outros mecanismos seriam visando o disciplinamento da 

ocupação de áreas de risco de inundação, através do estabelecimento de usos 

prioritários e incentivos/desincentivos à ocupação e uso do solo naquelas áreas.  

A partir desses dados foi definido o sistema institucional para a aplicação das 

proposições do Plano Diretor, fundamentado da seguinte forma: 

Quadro 18 – Sistema Institucional proposto pelo PDD-2002 

 Descrição e Responsabilidades 

Base Legal 

Legislação sobre a política e o sistema estadual / federal dos recursos 
hídricos 

Legislação sobre o sistema integrado de gestão e proteção aos 
mananciais da Região Metropolitana de Curitiba 

Decretos regulamentários do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 
Comitês de Bacias e UEDs (Unidades Executivas Descentralizadas) 

Gestão 

Gestão através do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SEGRH/PR) 
e do Sistema Integrado de Gestão e Proteção aos Mananciais da Região 
Metropolitana de Curitiba. Destaque para a SUDERHSA como órgão 
executivo, gestor e coordenador central do SEGRH/PR e como gestor do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FRHI/PR). 

Aprovação e implementação do Plano pelo Conselho Estadual dos 
Recursos Hídricos, do Comitê de Bacia do Alto Iguaçu e do Conselho 
Gestor dos Mananciais 

Entidades 
Intervenientes  

 
SUDERHSA 

Responsável pela elaboração do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos, bem como outorga do direito de uso 
dos recursos hídricos. A SUDERHSA foi incumbida de 
submeter o PDD ao licenciamento prévio do IAP para 
verificação da necessidade de EIA/RIMA. Aprovado o 
licenciamento pelo IAP, o Plano seria enviado pela 
SUDERSA ao Comitê de Bacia para análise e aprovação. 
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 Descrição e Responsabilidades 

IAP 

Responsável pela aplicação do licenciamento ambiental 
de atividades modificadoras do meio ambiente indicadas 
no Plano e pela recomendações necessárias. O IAP tem 
a incumbência de verificar a necessidade de EIA/RIMA e 
de orientar sobre procedimentos ambientais 
individualizados das intervenções previstas e sobre 
cumprimento de diretrizes, normas e parâmetros 
indicados no Plano. 

COMEC 

Responsável pelo estabelecimento de políticas e 
diretrizes de desenvolvimento e ordenamento territorial, 
envolvendo planejamento físico, estruturação territorial 
urbana, parcelamento e uso/ocupação do solo da RMC. 
O órgão elabora pareceres sobre projetos de 
parcelamento do solo (“Consulta Prévia”) que dependam 
de licenciamento ambiental do IAP, sendo consultado o 
PDD na ocasião do parecer. 

Ações em nível 
local 

Prefeituras 

Responsáveis pela aplicação das ações de controle das 
águas pluviais através da incorporação das diretrizes 
indicadas no PDD, na legislação municipal e do exercício 
da fiscalização e orientação aos empreendimentos 
particulares. Nas atividades que interferem na drenagem 
urbana que não estão necessariamente sujeitas ao 
licenciamento ambiental, cabe aos municípios o 
cumprimento das normas constantes no PDD. 

FONTE: CH2M HILL 

Como Base Legal, o Sistema Institucional para a Drenagem ficou definido a partir 

das seguintes leis e decretos: 

 Lei nº 9.433/97 sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 Lei/PR nº 12.726/99 sobre a Política e o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos; 

 Lei/PR nº 12.248/98 sobre o Sistema Integrado de Gestão e Proteção aos 

Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba; 

 Decreto/PR 2.314 sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

 Decreto/PR 2.315 sobre Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 Decreto/PR 2.316 sobre a participação das Organizações Civis de 
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Recursos Hídricos (UEDs) no SEGRH/PR; 

 Decreto/PR 2.317 sobre as competências da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos no SEGRH/PR. 

 Decreto/PR 176/2008 sobre os critérios para implantação dos mecanismos 

de contenção de cheias; 

 Decreto/PR 293/2006, que regulamenta a lei nº 10.785/2003 e dispõe 

sobre os critérios de uso e conservação racional das águas nas 

edificações;  

Quanto à Gestão do Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Alto Iguaçu, 

conforme explicitado no quadro anterior a mesma estaria sob responsabilidade do 

Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (SEGRH/PR) e do Sistema 

Integrado de Gestão e Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de 

Curitiba, estando o PDD sujeito à aprovação e responsabilidade de 

implementação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Comitê de Bacia 

e do Conselho Gestor dos Mananciais. A incorporação do PDD do Alto Iguaçu ao 

Plano de Bacia (do Alto Iguaçu) seria desenvolvido pela Unidade Executiva 

Descentralizada/UED, da Associação de Recursos Hídricos do Alto Iguaçu. 

Ainda como recomendações, foram propostas no PDD–2002: 

 A participação da SUDERHSA no grupo técnico constituído para 

acompanhar o desenvolvimento da regulamentação do SEGRH/PR e dos 

estudos do “Guichê Único”, ou seja, integração dos fluxos relativos à 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos (afetos ao SUDERHSA), 

ao licenciamento ambiental (afetos ao IAP) e ao parcelamento e uso do 

solo (afetos a COMEC). 

 Adequação do Cadastro de Empreendimento de Drenagem, constante no 

Manual de Licenciamento Ambiental do IAP, as propostas do Plano Diretor 

de Drenagem, em especial as medidas de controle que privilegiam o 

controle das cheias junto à sua origem. 
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 Para garantir a inserção do Plano Diretor de Drenagem no SEGRH/PR foi 

recomendado considerar a inclusão na elaboração dos decretos 

regulamentadores do Plano de Bacia e de Outorga:  

 critérios e normas quanto às alterações na quantidade e qualidade da água 

pluvial proveniente de áreas urbanas, cuja fiscalização do seu 

cumprimento caberia à SUDERHSA;  

 exigência de planos setoriais integrados de esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem urbana do município para outorga do 

lançamento das águas pluviais em corpos de água;  

 quando, em função de sub-bacias urbanas compartilhadas por mais de um 

município, estes planos deveriam ser realizados de forma integrada entre 

os municípios sob a ação coordenadora da SUDERHSA;  

 os planos setoriais integrados anteriormente referidos, deveriam prever o 

rateio de custo de intervenções, operação e manutenção de drenagem 

calculados com base nas áreas impermeáveis. 

 

4.1.2. Análise Técnica do Sistema Institucional 

O Sistema Institucional proposto pelo PDD-2002 constitui-se de uma boa 

proposta e que atende em princípio o exposto na Lei Estadual n.° 12.726 (Política 

Estadual de Recursos Hídricos) de 26/11/99. A proposta do Sistema Institucional 

foi eficaz na utilização e otimização das atribuições de cada instituição dentro de 

suas limitações legais. 

As leis que fomentaram a base legal do Sistema Institucional estão vigentes. A 

única alteração observada durante esses anos foi a extinção da Superintendência 

de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(SUDERHSA) e a criação do Instituto das Águas do Paraná através da Lei n.° 

16.242 de 13/10/2009.  
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Porém, observa-se que essa mudança não alterou a Gestão do Sistema 

Institucional proposto do Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do 

Alto Iguaçu da Região Metropolitana de Curitiba, visto que as atribuições da 

SUDERHSA como órgão executivo e gestor do SEGRH/PR foram mantidas no 

Instituto das Águas do Paraná, conforme Artigo 3° da Lei n.° 16.242 de 

13/10/2009: 

Art. 3º. O Instituto das Águas do Paraná é o órgão executivo gestor do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PR, 

tendo por finalidade oferecer, em sua esfera de competências, suporte 

institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos – PERH/PR instituída pela Lei nº 12.726, de 26 de 

novembro de 1999, observando seus fundamentos, objetivos e diretrizes 

gerais de ação. 

Os decretos municipais 293/2006 e 176/2008 consolidam as medidas estruturais 

de criação de mecanismos de contenção de cheias, inundações e enchentes nas 

áreas urbanas, privada e publicamente, limitam as áreas impermeabilizadas das 

áreas de edificações e loteamentos em áreas urbanizadas e preconizam o uso 

racional das águas pluviais. 

 

4.2. Políticas e Ações não Estruturais 

4.2.1. Caracterização Conforme PDD - 2002 

As medidas não estruturais propostas no PDD-2002 tiveram o intuito de reduzir 

impactos ambientais das inundações causadas pelo desenvolvimento urbano e 

abrangem elementos como: 

 Legislação,  

 Previsão e prevenção de impactos,  

 Plano de Defesa Civil,  
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 Administração (fiscalização e planejamento de drenagem); 

 Educação.  

Para o PDD-2002, essas medidas adotadas foram subdivididas em duas áreas de 

abordagem: as faixas ribeirinhas e os sistemas de drenagem urbana. 

 Nas faixas ribeirinhas, as medidas não estruturais se basearam em uma 

legislação para a ocupação da várzea de inundação do rio Iguaçu e 

tributários na Região Metropolitana de Curitiba. Tal legislação deveria ser 

incorporada pelos municípios com base no mapa de inundação2. Esse 

mapa apresenta os riscos de inundação para as áreas próximas aos rios, 

cabendo ao município o desenvolvimento de legislação específica de 

ocupação dessas áreas. O zoneamento das áreas ribeirinhas seria 

realizado de acordo com a realidade de cada município e deveria constar 

no seu respectivo Plano Diretor Urbano. Outra medida não estrutural para 

a mesma área foi a visualização em tempo real3 para a faixa ribeirinha do 

rio Iguaçu, envolvendo a operação de modelo matemático de previsão da 

SUDERHSA. O Sistema de alerta PASE4 – Plano de Ação em Situações 

de Emergência foi criado para articular sistemas e estruturas institucionais 

de alerta de enchentes e defesa civil na Região Metropolitana de Curitiba. 

São medidas de prevenção de acidentes de caráter não estrutural que 

possibilitam uma convivência não tão vulnerável com as anormalidades de 

processos de natureza hidrológica. 

 

                                                            
2 O mapa de inundação das áreas ribeirinhas para a Região Metropolitana de Curitiba foi 
desenvolvido no PDD-2002 e está contido no Volume IV – Capacidade do Sistema Atual e 
Medidas de Controle de Cheias. 

3 Previsão em tempo real desenvolvida pelo PROSAM – Programa de Saneamento Ambiental da 
Região Metropolitana de Curitiba. 

4 O PASE foi concebido para funcionar apoiado na SUDERHSA, SIMEPAR e Coordenadoria 
Estadual da Defesa Civil – CEDEC, compondo e coordenando respectivamente o Sistema de 
Monitoramento, Previsão e Alerta de Cheias e Sistema Metropolitano de Defesa Civil. As 
atribuições específicas destas instituições se encontram no Volume V, Tomo 5.1 do PDD-2002. 



 
 

37 
 

 Nos sistemas de drenagem urbana, as medidas não estruturais abrangem 

a proposta de legislação para controle do impacto da expansão da 

urbanização na drenagem e no sistema fluvial das cidades pertencentes à 

área urbana da Região Metropolitana de Curitiba. O controle de volume na 

fonte, a compensação do volume de infiltração das áreas construídas e o 

controle do material sólido depositado na drenagem são os principais 

componentes de legislação municipal para controle da drenagem urbana (a 

qual deverá ser analisada em cada município para implementação de 

acordo com as suas peculiaridades locais). Também são medidas não-

estruturais os planos de defesa civil para eventos superiores à capacidade 

de projeto na drenagem urbana e para áreas ainda sem controle. Por fim, 

normas e padrões técnicos para projetos de drenagem urbana também são 

medidas não estruturais e estão presentes no “Manual de Drenagem” 

apresentado no PDD-2002, Vol. VI. 

Tanto para as áreas ribeirinhas quanto para os sistemas de drenagem das áreas 

urbanas, no PDD-2002 foi mencionada a necessidade de um programa de 

Gestão Administrativa.  

Para que as medidas não estruturais sejam efetivas, foi preciso o envolvimento 

de diversos níveis de decisão na gestão do PDD-2002. A figura abaixo mostra as 

relações entre as instituições envolvidas e suas responsabilidades. 
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Figura 1 – Níveis de Decisão na gestão do PDD-2002. 

 

  Fonte: PDD/2002 Vol. 02 

 

Outras medidas de Gestão Administrativa englobam educação para a população 

em geral sobre inundação urbana; formação de engenheiros e arquitetos que 

projetam dentro do ambiente urbano; desenvolvimento de um programa de 

capacitação de profissionais que atuam nos municípios envolvidos a atuarem na 

fiscalização e acompanhamento dos Planos das cidades. As relações entre as 

entidades envolvidas e as medidas não estruturais estariam organizadas 

conforme a figura a seguir: 
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Figura 2 – Relações das Medidas Não estruturais. 

 

Fonte: PDD/2002 

 

4.2.2. Análise Técnica das Medidas Não Estruturais 

As medidas não estruturais levantadas pelo PDD-2002 abrangem toda a 

problemática das inundações. A divisão de cenários em áreas ribeirinhas e 

sistema de drenagem urbana permitiu obter-se um melhor direcionamento e 

aplicabilidade mais eficaz das medidas estruturais.  

O PDD-2002 abordou, como medidas não estruturais, importantes fatores que 

foram considerados para a elaboração da legislação como: o controle de volume 

na fonte (retenção na origem) e a compensação do volume de infiltração das 

áreas construída. Vale ressaltar que o município de Curitiba já incorporou 

algumas dessas diretrizes à sua legislação. 

Em 2003 foi criada a lei n° 10.785 que instituiu o Programa de Conservação e 

Uso Racional da Água nas Edificações – PURAE. Essa lei estimula a utilização 

de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações, visando o 

uso racional da água e a contribuição para a redução das enchentes. Em 2006 o 

decreto nº 293 regulamentou o PURAE e um ano depois, através do decreto nº 

212, o PURAE entrou em vigor.  
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Além da legislação, previsão, prevenção de impactos e Plano de Defesa Civil, a 

educação da população e a capacitação técnicas dos profissionais foram também 

ressaltados pelo PDD-2002. 

De maneira geral o PDD-2002 deu o devido valor às ações não estruturais, afinal 

são ações mitigadoras de baixo custo se comparadas com as perdas causadas 

pelas inundações.  

 

4.3. Programa de Implantação de Medidas Estruturais de Controle 

4.3.1. Caracterização Conforme PDD - 2002 

Segundo o PDD-2002, as medidas estruturais de controle são obras de 

engenharia de porte que são implementadas nos sistemas de drenagem urbana, 

cujo objetivo principal é reduzir os riscos de ocorrência de cheias em áreas onde 

este fenômeno pode causar danos. Normalmente, apresentam grande área de 

influência e envolvem a aplicação maciça de capital.   

O programa de medidas estruturais de controle que foi apresentado no PDD-2002 

propôs 202 intervenções ao longo dos rios pertencentes ao sistema de 

macrodrenagem da Bacia do Alto Iguaçu, sendo 25 reservatórios de 

amortecimento centrais (MCs Centrais); 76 reservatórios de amortecimento 

laterais (MCs laterias); 71 reformas ou substituições de singularidades (entre elas: 

travessias, pontes e bueiros); 28 obras de ampliação de capacidade de canais; 1 

aterro e 1 sistema de diques. Dentre tais medidas propostas, que envolveram 26 

bacias da região, estavam envolvidas as bacias tratadas neste Plano Diretor de 

Drenagem: Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu (Rio Alto Boqueirão, Ribeirão Ponta 

Grossa, Arroio Espigão e Arroio Prensa) Ribeirão dos Padilha e Passaúna.  

O PDD 2002 menciona 200 intervenções, porém a soma das intervenções 

recomendadas totaliza 202. 
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Quadro 19 – Medidas Estruturais de Controle Propostas no PDD/2002.  

Bacias envolvidas neste Plano Diretor 
de Drenagem (2011) 

Medidas  Estruturais de Controle  
propostas no PDD-2002 

Lagoas de 
acumulação 

Substituição 
de 

Travessias 

Melhoria da 
Capacidade 
Hidráulica 
do canal 

Diques e 
aterros 

Bacia do rio Atuba 20 3 6.384 m - 
Bacia do rio Barigui 13 1 4.631 m - 
Bacia do rio Belém 30 - 6.436 m - 
Bacia do rio Ribeirão dos Padilha 9 - - - 
Bacia do rio Passaúna - - - - 

FONTE: CH2M HILL 

O quadro anterior mostra uma relação da quantidade de medidas estruturais de 

controle que foram propostas do PDD-2002. Em virtude do interesse deste 

Relatório, somente serão apresentadas as intervenções propostas entre as 

bacias envolvidas neste Plano Diretor de Drenagem. 

Os padrões de medidas estruturais de controle foram apresentados e 

subdivididos em três grupos no PDD-2002: 

 No primeiro grupo foram listados os dispositivos que efetuam a retenção ou 

a detenção temporária de parte das vazões máximas que escoam por um 

curso d’ água, reduzindo assim a freqüência e a amplitude das inundações 

em áreas de jusante. Estas medidas de controle podem ser dispositivos de 

armazenamento, nos quais se enquadram: os micro reservatórios, as 

bacias de detenção, de retenção, as bacias subterrâneas, os condutos de 

armazenamento e os telhados reservatórios. Podem, ainda, ser 

dispositivos de infiltração, nos quais se enquadram: pavimentos porosos, 

trincheiras de infiltração, poços de infiltração e faixas gramadas. 

 O segundo grupo é composto de medidas que ampliam a capacidade de 

escoamento das calhas dos cursos d’ água, objetivando a evacuação 

rápida das águas para jusante e possibilitando o controle das enchentes 

em determinadas áreas. As principais medidas deste grupo são: 

substituição de estruturas de travessias dos rios sob vias públicas e 

melhoria das condições de escoamento dos canais. 
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 O terceiro grupo abrange medidas que oferecem proteção a áreas urbanas 

sujeitas a enchentes e é composto pelas seguintes medidas principais: 

diques de proteção e aterros para elevação de cotas de áreas sujeitas a 

inundações. 

A escolha das medidas estruturais de controle que foram aplicadas no PDD-2002 

seguiu critérios baseados nos resultados de simulações de cenários dirigidos.  

Na aplicação de dispositivos de armazenamento em tais simulações, se as linhas 

de inundação fossem compatíveis com as ocupações urbanas adjacentes, 

indicava que as medidas de controle propostas estavam adequadas. Caso 

negativo, outras proposições deveriam ser analisadas, desde o aumento da 

capacidade de amortecimento das medidas de controle até mesmo a opção de, 

em casos específicos, conviver com enchentes.  

O PDD-2002 discorreu também sobre a avaliação dos impactos ambientais que 

são causados pelas obras de engenharia no ambiente urbano. Tais impactos 

poderiam ser previstos. As possíveis medidas de controle destes impactos foram 

apresentadas em um quadro resumo. 

A função de tais medidas está mais relacionada com ações mitigadoras de 

impactos negativos decorrentes da ocupação urbana irregular que se agrupa, 

cresce e demanda serviços públicos indiferente ao fenômeno natural de cheias. 

Muitas delas ainda estão inseridas em um conjunto de obras hidráulicas para a 

Região Metropolitana de Curitiba que visam ao aproveitamento de recursos 

hídricos e outras visam ao controle de inundações. 

A regulamentação das medidas de controle foi feita por distrito no PDD-2002. O 

objetivo foi possibilitar o planejamento das ações que deveriam ser implantadas 

em cada município. De acordo com as propostas do PDD-2002, as ações que 

reduziriam os riscos de inundação deveriam observar três níveis básicos, que 

seriam o controle das inundações decorrentes do crescimento urbano (medida 

não estrutural), o zoneamento das áreas de inundação (medida não estrutural) e 

a implantação de obras no sistema de macrodrenagem.  
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As obras de macrodrenagem seriam empregadas em duas situações: como 

medidas corretivas (quando as inundações já acontecem em áreas urbanizadas) 

e como medidas preventivas (quando não é possível evitar os impactos 

decorrentes do desenvolvimento urbano somente com medidas não estruturais). 

A regulamentação destas medidas de controle estruturais serviu para 

identificação de quais obras cabem a cada município, através dos distritos de 

drenagem criados. A regulamentação (por distrito) foi apresentada no PDD-2002 

como Anexo 2 do Volume 3, Tomo 3.1. O critério utilizado para priorizar as 

medidas estruturais de controle no PDD-2002 foi aquele de se ter no conjunto de 

obras a máxima eficiência de desempenho dos elementos do sistema com o 

melhor custo-benefício, além de uma mínima interferência com obras/programas5 

ou elementos existentes da infraestrutura urbana (pública) ou da iniciativa 

privada. 

Por fim, citou-se que para as propostas do PDD-2002 fossem efetivas, seria 

necessária a implementação de outros programas complementares, citados como 

‘recomendações’ por não trem sido objetos de estudo para o PDD-2002. Dentre 

eles, destacam-se: 

 Cadastro no sistema de drenagem, que contemplaria o levantamento 

planialtimétrico cadastral de faixas ao longo dos rios e o cadastro especial 

de canais fechados; 

 Complementação da base cartográfica do SIRHG, principalmente na região 

de Curitiba, onde haveria deficiências que ocasionam distorções nos 

resultados da modelagem, segundo citado no PDD-2002; 

 Desenvolvimento de projetos básicos executivos, com detalhamentos 

necessários para a viabilização do programa de obras proposto no PDD; 

 Detalhamento dos estudos de impacto ambiental; 
                                                            
5 O PDD‐2002 apresenta critérios e sugestões para a elaboração de programas de implantação de medidas 

estruturais propostas no PDD, considerando as interfaces com as proposições do Plano de Despoluição 

Hídrica, elaborado pela empresa CH2M HILL no ano 2000. 
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 Inserção do PDD no Plano de Bacia, mesmo já tendo sido prevista nas 

posturas que regem o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

4.3.2. Análise Técnica das Medidas Estruturais 

As medidas estruturais de controle são obras de médio a grande porte de 

engenharia, visando o controle das inundações decorrentes do processo de 

urbanização. As medidas estruturais de controle requerem um investimento 

elevado, por isso devem ser analisadas e estudadas para o sucesso nos 

resultados de sua implantação. 

Estas obras de Engenharia para controle das cheias repercutem no meio 

ambiente, gerando vários impactos negativos. Em contrapartida são gerados 

benefícios de ordem econômica, a saúde publica e a educação. 

No sub capítulo 5.7.2 são apresentadas fichas de compatibilidade do PDD Alto 

Iguaçu x Diretrizes de Curitiba, contemplando as medidas estruturais propostas 

no PDD/2002, situação atual das mesmas e análise técnica das medidas 

estruturais propostas em 2002. 

 

4.4. Estudos Hidrológicos 

4.4.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O relatório em questão menciona os Estudos Hidrológicos realizados para o PDD-

2002 e expõe qual foi a metodologia aplicada e os critérios utilizados para o 

cálculo dos parâmetros e elaboração dos modelos de interesse.   

O estudo do sistema da macrodrenagem das bacias hidrográficas desenvolveu-se 

considerando o cenário atual (retrata as condições de 2002 de 

impermeabilização), o cenário tendencial (retrata as condições futuras de 

impermeabilização e das bacias em decorrência do processo de urbanização 

previsto para o ano de 2020) e o cenário dirigido (retrata a mancha urbana 
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prevista para 2020 e a situação futura do sistema de macrodrenagem com a 

implantação das medidas de controle). 

Nas bacias hidrográficas constituintes do PDD-2002 as condições de 

impermeabilização foram obtidas através de caracterização geológica dos solos e 

estudos demográficos e de ocupação urbana que levaram em conta a população 

atual e sua distribuição espacial, bem como a projeção e distribuição da 

população ao longo do período de planejamento, a partir da tendência de 

crescimento e das leis de zoneamento e uso do solo. 

A metodologia utilizada pelo PDD-2002 para o estudo do escoamento superficial 

direto, foi o “número de curva” - CN6 desenvolvido pelo US Soil Conservation 

Service – USCS. A definição de valores de CN levou em consideração a 

constituição geológica da área da bacia e o tipo de cobertura e/ou uso do solo. 

O quadro a seguir apresenta de forma esquemática a metodologia utilizada nas 

etapas dos estudos hidrológicos: 

Quadro 20 – Metodologia do estudo do escoamento superficial direto 

METODOLOGIA DO ESTUDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO – CONFORME 

PDD/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuva de projeto 

As precipitações de projeto 
consideradas são normalmente 
determinadas a partir de relações 
intensidade-duração-frequencia 
(curvas IDF). 

Precipitação de projeto 
constante – Método Racional 

Precipitação de projeto variada 
no tempo – Aplicação 
Hidrograma Unitário 

Método da precipitação máxima 
provável (PMP) 

Precipitação Máxima Pontual 

Dados pluviométricos e 
pluviográficos 

Intensidade-duração-frequencia 
– IDF  /   Curva IDF de Prado 
Velho (maior atualidade dos 
dados utilizados para o seu 
ajuste - facilidade de uso) 

                                                            
6 CN é um parâmetro adimensional que regula a separação do escoamento – o volume da 
precipitação que infiltra no terreno. 
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METODOLOGIA DO ESTUDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO – CONFORME 

PDD/2002 

Distribuição Espacial e Coeficientes 
de Abatimento 

Coeficiente de abatimento radial 
da precipitação em função da 
área ao redor do ponto de maior 
intensidade. Ka 

Aplicado o abatimento para 
bacias com área superior a 10 
km2 

Distribuição Temporal 

Método dos Blocos Alternados – 
devido à simplicidade de 
aplicação com posicionamento 
do pico de chuva no centro da 
duração 

Modelo de 
Transformação 
Chuva-Vazão 

Transformação de chuva em vazão Soil Conservation Service (SCS) 
com a variável CN número de 
curva ou deflúvio 

Geração dos hidrogramas de cheia  Simulações hidrodinâmicas: 
IPHS-1 

Simulações hidrológicas: CABC 

Segmentação das 
Bacias e Simulações 
Hidrológicas 

A bacia do Alto Iguaçu foi dividida em bacias hidrográficas, que 
correspondem aos afluentes diretos do rio Iguaçu. Estas bacias forma 
divididas em sub-bacias que correspondem aos afluentes desses rios. 
Dessa foram, as unidades básicas de simulação são as sub-bacias, e 
para elas foram definidos todos os parâmetros necessários para a 
modelagem dos processos considerados 

O hidrograma unitário sintético proposto pelo SCS é definido com base 
no tempo de concentração da bacia, este sendo um dos parâmetros 
do modelo 

O processo de mapeamento dos grupos hidrológicos de solo, feito a 
partir de cartas geológicas, tem uma precisão estimada em cerca de 2 
km2 

Evitou-se a segmentação das bacias em áreas, menores de 4 km2. Em 
casos excepcionais pode-se considerar áreas de até 2 km2, mas 
nunca menores que esta. 

Tempo de 
Concentração 

Bacias pequenas, onde as 
condições naturais ainda não foram 
significativamente alteradas 

Fórmula de Kirpich: 
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METODOLOGIA DO ESTUDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO – CONFORME 

PDD/2002 

Bacias com predominância de 
escoamentos em canais bem 
definidos  

Método cinemático: 

 

Bacias urbanas sem predominância 
de escoamentos em canais 

Fórmula de Germano: 

 

 

Período de Retorno  Pn = risco ou probabilidade de uma 
precipitação ou vazão geral ou 
superior num determinado período 
de anos (n) 

Tempo de Retorno (TR) = 10 e 25 
anos 

 

FONTE: PDD/2002 

A determinação dos grupos hidrológicos baseou-se na metodologia de SETZER e 

PORTO (1979) 7, que por sua vez tomou como referência o Guia hidrológico para 

planejamento de bacias hidrográficas, publicado pelo U.S. Soil Conservation 

Service8. Foram utilizados os atributos básicos como morfologia, geologia e 

pedologia, além de dados referentes à ocupação do solo e cobertura vegetal. A 

interpretação destes atributos (metodologia) conforme feito para terrenos do 

Estado de São Paulo foi aplicada para a região da Bacia do Alto Iguaçu. 

Para o levantamento desses atributos, foram consultadas cartas geoambientais9 

e pesquisados documentos do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, Minerais do 

                                                            
7 SETZER, J e PORTO, R.L.. Tentativa de avaliação de escoamento superficial de acordo com o 
solo e o seu recobrimento vegetal nas condições do Estado de São Paulo. Boletim Técnico do 
DAEE, 2(2) : 82-135, São Paulo, mai/ago 1979.   

8 U.S. Soil Conservation Service - Hydrology guide for use in watershed planning, National 
Engineering Handbook, 1975. 

9 Cartas Geoambientais na escala 1:150.000 integrantes do “Atlas Geoambiental da Região 
Metropolitana de Curitiba: Subsídios ao Planejamento Territorial” (1998) do Projeto Curitiba / 
Programa Informações para Gestão Territorial – GATE, do CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 
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Paraná S.A – MINEROPAR, Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – EMATER e Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR.  Também foram consultados órgãos e instituições de São Paulo para 

levantamento bibliográfico. 

As principais unidades litológicas que constituem a Bacia do Alto Iguaçu foram 

listadas e foram caracterizadas as informações superficiais a partir das 

informações obtidas sobre o processo de origem do material, a rocha original, a 

textura, as características do material inconsolidado e o perfil típico de alteração 

das unidades litológicas identificadas. 

Com base nas informações levantadas, o PDD-2002, identificou quarenta e três 

unidades geoambientais. 

A partir da definição e dos ajustes destas quarenta e três unidades, buscou-se 

enquadrá-las dentro de tipos de solos homogêneos, conforme seus atributos 

básicos, altitude e clima predominante. 

Dessa forma foram definidos dezesseis tipos de solos com diferentes 

porcentagens dos cinco grupos hidrológicos. 

Posteriormente, estudos foram desenvolvidos para determinar a evolução da 

mancha urbana, servindo de base para a formulação de cenários para a 

avaliação do comportamento do sistema de macrodrenagem tanto na 

configuração de 2002 como na configuração proposta pelo PDD-2002.  A 

metodologia empregada levou em conta os dados disponíveis e as 

especificidades da região, procurando identificar a real ocupação urbana. 

Os resultados dos estudos foram basicamente três: 

 O mapa de “Densidade Demográfica Atual” (2002) e o mapa “Densidade 

Demográfica para o Ano de 2020”, com os cenários tendencial e dirigido. 

 Índices de Impermeabilização atual e para o ano 2020 nas áreas urbanas 

dos municípios abrangidos; 
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 Relação entre CN e Índices de Impermeabilização das Áreas Urbanizadas, 

com a apresentação de um quadro com os resultados para cada bacia, um 

gráfico com a evolução da impermeabilização e outro com a evolução das 

CNs. 

Com base nos resultados obtidos, a conclusão do Relatório foi de que haveria um 

incremento muito pequeno nos CNs com a urbanização, devido às características 

dos solos ainda sujeitas à ocupação e devido à ocupação já estabelecida nas 

áreas com CNs menores. A partir disso, outra conclusão seria a de que Medidas 

de Controle de inundações na região praticamente independeriam de futura 

urbanização na Bacia do Alto Iguaçu. 

4.4.1. Análise Técnica dos Estudos Hidrológicos 

O PDD-2002 utilizou metodologias e bases confiáveis e adequadas para o 

desenvolvimento dos estudos hidrológicos.  

As metodologias “número de curva” – CN, utilizadas para o estudo do 

escoamento superficial direto e a metodologia de SETZER e PORTO, utilizada 

para determinação dos grupos hidrológicos, possibilitaram a obtenção de 

parâmetros de boa qualidade e que conseguiram retratar a realidade. 

4.5. Simulações Hidrodinâmicas 

4.5.1. Caracterização Conforme PDD 2002 

O Plano Diretor de Drenagem de 2002 utilizou dois métodos distintos para 

determinar as cotas de nível de água: o método hidrodinâmico e o método 

hidráulico-hidrológico.  

O método hidrodinâmico foi baseado em equações de escoamento não 

permanente (conservação de massa e quantidade de movimento) através da 

utilização do software MIKE 1110 associado ao modelo hidrológico IPHS 1. Este 

                                                            
10 O Software MIKE 11 pertence ao DHI (Danish Hydraulic Institute). 
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método é considerado ‘mais sofisticado’ por ser capaz de simular situações mais 

complexas – que exigem uma base de dados mais precisa e com maior 

detalhamento – com mais elevado nível de precisão. 

O método hidráulico-hidrológico foi baseado em conceitos de translação da onda 

de cheia e armazenamento. Foi considerado um método mais simplificado por 

trabalhar com menor quantidade de dados. Todavia, conseguiu-se obter, para o 

exercício de planejamento, um resultado com satisfatório nível de precisão. A 

aplicação de tal método se fez através do software CABC em associação às 

curvas chave (cota x vazão) de seções estratégicas do sistema de 

macrodrenagem. Essas seções foram levantadas por critérios hidráulicos com 

base nas equações de movimento permanente e uniforme. 

Das 27 bacias estudadas no Plano Diretor de Drenagem de 2002, 14 delas foram 

simuladas com o modelo hidrodinâmico e as outras13 com o modelo hidráulico-

hidrológico. 

O quadro a seguir mostra qual o método utilizado para cada bacia, com destaque 

para aquelas de interesse para o PDDU 2012: 

Quadro 21 – Tipo de Simulação Hidrodinâmica, por Bacia (PDD – 2002) 

Bacia 
Modelo Utilizado para as Simulações das Linhas de 

Inundação 

Rio do Moinho Hidrodinâmico 

Rio Avariú Hidrodinâmico 

Arroio Mascate Hidrodinâmico 

Rio Atuba Hidrodinâmico 

Rio Itaqui Hidráulico - Hidrológico 

Rio Pequeno Hidrodinâmico 

Rio Cambuí Hidrodinâmico 

Rio Belém Hidrodinâmico 

Rio Barigui Hidrodinâmico 

Rio Palmital Hidrodinâmico 

Ribeirão dos Padilha Hidrodinâmico 
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Bacia 
Modelo Utilizado para as Simulações das Linhas de 

Inundação 

Rio Itaqui – Campo Largo Hidráulico - Hidrológico 

Rio da Ressaca Hidrodinâmico 

Ribeirão da Divisa Hidráulico - Hidrológico 

Rio Alto Boqueirão Hidrodinâmico 

Rio Iraí Hidráulico - Hidrológico 

Rio Maurício Hidráulico - Hidrológico 

Ribeirão Ponta Grossa Hidrodinâmico 

Arroio Espigão Hidráulico - Hidrológico 

Arroio da Prensa Hidrodinâmico 

Rio Passaúna Hidráulico - Hidrológico 

Rio do Engenho Hidráulico - Hidrológico 

Rio do Cerne Hidráulico - Hidrológico 

Rio Miringuava Hidráulico - Hidrológico 

Rio Cotia Hidráulico - Hidrológico 

Rio da Cachoeira Hidráulico - Hidrológico 

Rio Verde Hidráulico - Hidrológico 

 

A metodologia adotada para a simulação hidrodinâmica foi a seguinte descrita: 

 Montagem do Sistema Topológico, com a definição da Base de Dados a 

ser utilizada, da Malha Hídrica e das Estruturas Hidráulicas. O modelo de 

simulação utilizado pelo PDD-2002 (hidráulico-hidrológico ou 

hidrodinâmico) foi executado a partir de características físicas de cada 

bacia e disponibilidade de dados. Com relação à base de dados, o PDD-

2002 considerou os seguintes subsídios básicos:  

o Disponibilidade de levantamento topo-batimétrico de seções 

transversais, de forma a contemplar toda a área a ser modelada; 

o Disponibilidade de séries históricas de nível de água ou de vazão, 

nos limites do sistema hídrico modelado; 
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o Os limites da modelagem deveriam estar localizados a uma 

distância suficiente das áreas onde serão implementadas ações de 

natureza estrutural do sistema hídrico, de forma que as alterações 

que possam ocorrer no escoamento não interfiram nas condições de 

contorno impostas;  

o Disponibilidade de informações observadas, tendo em vista os 

trabalhos de aferição e calibragem do modelo de simulação. 

 Levantamento das Seções Transversais, através de pesquisa de dados 

realizada junto a arquivos técnicos das Prefeituras Municipais e 

levantamentos complementares em campo.  

 Apresentação do Coeficiente de Rugosidade, característico de cada 

seção transversal (variando de 0,050 a 0,015), avaliado a partir dos 

revestimentos indicados nas seções e no levantamento fotográfico 

realizado; 

 Avaliação das Condições de Contorno, através de hidrogramas de 

montante e de nível de água à jusante; 

 Calibragem e ajustes do Modelo de Simulação, através de um processo 

de tentativas, onde procurou-se melhor aderência entre valores simulados 

e observados, através de ajustes na adoção do coeficiente de rugosidade; 

 Exploração do Modelo de Simulação, de acordo com as linhas de água 

de inundação definidas, relacionadas com as condições atuais (e futuras) 

de urbanização. Essas condições de urbanização foram descritas de 

acordo com rês cenários: 

o Cenário atual – considerando condições então atuais de 

urbanização 

o Cenário tendencial – considerando condições para 2020, sem 

implantação de medidas de controle; 
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o Cenário dirigido – considerando condições para 2020 com a 

aplicação de medidas de controle 

Através das simulações hidrodinâmicas foi possível a obtenção das linhas de 

inundação referentes aos cenários atual, tendencial e dirigido, conforme 

fluxograma da metodologia proposta no PDD 2002.  

A análise dos resultados das modelagens das linhas de inundação (para cenários 

Atual, Tendencial e Dirigido) foi feita para possibilitar o estudo de alternativas de 

soluções e a concepção das medidas de controle estruturais. Essas soluções 

foram descritas nos tomos 4.1 a 4.27 do volume III do PDD de 2002 e resumidas 

– por bacia – no sub item 5.6 (Medidas de Controle de Cheias) deste presente 

capítulo. 

A concepção do cenário Dirigido do sistema de macrodrenagem da bacia do Alto 

Iguaçu, o PDD-2002 partiu de dois princípios: 

 Buscar soluções que privilegiassem a retenção das águas pluviais em 

excesso junto à origem de escoamento (através da redução das 

inundações através de reservatórios de amortecimento). 

 Utilização de “áreas disponíveis” nas bacias para a implantação de 

reservatórios de controle de cheias. Tais áreas disponíveis são entendidas 

como as áreas não ocupadas situadas nas várzeas dos rios. 
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Figura 3 – Fluxograma Metodológico aplicado no PDD-2002. 

 

Fonte: PDD-2002. 
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4.5.2. Análise Técnica das Simulações 

O PDD-2002 utilizou metodologias e bases confiáveis e adequadas para o 

desenvolvimento das simulações hidrodinâmicas.  

O software MIKE 11 associado ao modelo hidrológico IPHS 1, utilizados no 

método hidrodinâmico, bem como o software CABC em associação às curvas 

chave (cota x vazão) de seções utilizadas no método hidráulico-hidrológico, 

possibilitaram a obtenção das linhas de inundação, e a partir desses resultados 

foram estabelecidos as melhores alternativas e soluções para cada caso. 

4.6. Medidas de Controle de Cheias 

4.6.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O Volume 4 – Capacidade do Sistema Atual e Medidas de Controle de Cheias do 

PDD-2002 está dividido em 30 tomos. Os Tomos 1 a 27 abordam sobre a as 

modelagem das linhas de inundação para cada bacia dos afluentes do rio Iguaçu. 

Foram analisadas as medidas de controle nos tomos referentes às bacias que 

são escopo do PDD-2011/2012, como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 22 – Tomos do PDD-2002 de interesse para o PDD de Curitiba 

Volume 4 - Capacidade do Sistema Atual e Medidas de Controle de Cheias 

Tomo 4.4 Rio Atuba 

Tomo 4.8 Rio Belém 

Tomo 4.9 Rio Barigui 

Tomo 4.11 Ribeirão Padilha 

Tomo 4.21 Rio Passaúna 

Tomo 4.15 Rio Iguaçu - Rio Alto Boqueirão  

Tomo 4.18 Rio Iguaçu - Ribeirão Ponta Grossa 

Tomo 4.19 Rio Iguaçu - Arroio Espigão 

Tomo 4.20 Rio Iguaçu - Arroio da Prensa 
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A. Bacia do rio Atuba 

De acordo com o Tomo 4.4, para a Bacia do Rio Atuba, foram propostas as 

seguintes medidas de controle: 

 20 lagoas de acumulação (17 laterais, 3 centrais), descritas no quadro 

abaixo: 

Quadro 23 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Atuba– Lagoas de 
Acumulação 

LAGOA RIO ENDEREÇO 

1 AT01-03 Atuba PR 418 - Rodovia Eugênio Bertolli - Contorno Norte 

2 AT01-06 Atuba 
Próximo a Estrada da Uva - PR 417, atrás da Discapry 
Ind. Dist. Alimentos 

3 AT01-07 Atuba Próximo a Estrada da Uva - PR 417 

4 AT02-01 Atuba Parque Atuba 

5 AT02-02A Atuba 
Entre a Rodovia Regis Bittencourt e a Estrada da 
Graciosa 

6 AT02-02B Atuba Próximo Rua Baptista Ramos 

7 AT02-03 Atuba Av. Maringá 

8 AT02-04 Atuba 
PR 415 - Rod. João Leopoldo Jacomel x R. Alvorada do 
Sul 

9 AT03-03 Bacacheri 
R. Prof Omar Gonçalves da Mota quase esquina com a 
R. Carlos Garibaldi Biazatto 

10 AT03-05 Bacacheri Parque Bacacheri 

11 AT03-10 Bacacheri R. Alfeneiros esquina R. Adão Casemiro Troczinski 

12 AT03-06 Bacacheri Mirim R. Domingos Pigatto 

13 AT03-07 Bacacheri Mirim Av. Paraná esquina R. Cel. Wallace Scott Murray 

14 AT03-08 Bacacheri Av. Paraná (frente estacionamento Big Boa Vista) 

15 AT04-01 Bacacheri Final R. Ernesto Edmundo Weigert 

16 AT04-02 Bacacheri R. Ver. Antonio Domaskoski 

17 AT04-04 Vila Marumbi 
BR 116 - Regis Bittencourt quase esquina com R. Dante 
Angelote 

18 AT04-05A Bacacheri R. Ver. Nicolau Lange (estacionamento) 

19 AT04-05B Bacacheri Entre as ruas Paulo Turkiewicz e Napoleão Bonaparte 

20 AT04-06 Bacacheri Av. Victor Ferreira do Amaral x Brasílio de Lara 

Fonte: CH2M HILL 

 

 Substituição de 3 travessias de vias públicas por pontilhões, conforme 

quadro abaixo: 
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Quadro 24 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Atuba– Substituição de 
Travessias 

Travessia N.º Estaca Situação Atual Proposição 

MC AT02-08 19+875 Pontilhão Novo Pontilhão 

MC AT 02-07 16+378 Bueiros Pontilhão 

MC AT 02-06 12+116 Bueiros Pontilhão 
Fonte: CH2M HILL 

 Melhoria das condições do canal do rio Atuba em uma extensão de cerca 

de 6 km: 

Quadro 25 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Atuba – Melhorias das 
condições do canal 

Medida de Controle Estaca Características Principais 

MC AT 02-05 
Entre 11+500 e 

17+500 

Limpeza geral das paredes e do fundo do 
canal; Desassoreamento do fundo; 
Regularização dos taludes laterais e do 
fundo; Proteção dos taludes com grama 

Fonte: CH2M HILL 

 Implantação de cinco galerias multicelulares de concreto armado, descritas 

no quadro a seguir: 

Quadro 26 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Atuba– Implantação de 
Galerias 

Implantação Rio Estaca 
Extensão 

(m) 
Existente Implantar 

AT 03-11 Bacacheri 7+157 a 7+310 153 1 Cel 4,0 x 3,0m 1 Cel 4,0 x 3,0m 

AT 03-12 
Bacacheri 

Mirim 
0+731 a 0+761 30 1 Cel 4,0 x 3,0m 1 Cel 2,0 x 3,0m 

AT 03-13 
Bacacheri 

Mirim 
0+455 a 0+512 57 1 Cel 4,5 x 3,0m 1 Cel 2,5 x 3,0m 

AT 03-14 
Bacacheri 

Mirim 
0+291 a 0+364 127 1 Cel 4,5 x 3,0m 1 Cel 4,5 x 3,0m 

AT 03-15 
Bacacheri 

Mirim 
0+175 a 0+192 17 1 Cel 4,5 x 3,5m 1 Cel 4,5 x 3,5m 

Fonte: CH2M HILL 

 

B. Bacia do rio Belém 

Para a Bacia do Rio Belém (Tomo 4.8) as medidas não estruturais de controle 

são: 

 16 lagoas de acumulação (13 laterais abertas, 2 laterais cobertas. 1 

central), conforme quadro a seguir: 
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Quadro 27 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Belém– Lagoas de 
Acumulação 

LAGOA RIO ENDEREÇO 
1 BE01-01 Belém Parque São Lourenço 

2 BE01-03 Belém Centro Cívico 

3 BE01-05 Belém Centro Cívico 

4 BE01-07 Belém Academia 

5 BE07-01 Belém Passeio Público 

6 BE08-01 Belém Vila Pinto 

7 BE01-04 Rio Pilarzinho Praça  

8 BE02-01 Rio Ivo Praça Osório 

9 BE02-02/03 Rio Ivo Estacionamento/ Rua Visconde de Nacar 

10 BE02-04 Rio Ivo Praça Zacarias 

11 BE02-09 Rio Ivo 
Área de Ferrovia próximo rua Mariano 
Torres 

12 BE02-06 Rio Ivo Praça Espanha 

13 BE02-07 Rio Ivo Praça do Batel 

14 BE02-08 Rio Ivo Praça Rui Barbosa 

15 BE02-05 Bigorrilho Praça 29 de Março (distante do rio) 

16 BE03-01 Rio Água Verde Praça do Atlético 

17 BE03-02 Rio Água Verde Ruas Almirante Gonçalves x Brasílio Itiberê 

18 BE04-03 Rio Juvevê Rua João A. R. de Oliveira 

19 BE04-04 Rio Juvevê Rua Camões 

20 BE04-05 Rio Juvevê Rua Moyses Marcondes x Minas Gerais 

21 BE04-06/07 Rio Juvevê Ambiental I - Rua do Herval 

22 BE04-01 Rio Juvevê Escola Agronomia e Veterinária 

23 BE04-02 Rio Juvevê Terreno de propriedade do INSS 

24 BE05-01 Rio Vila Guaíra Praça Elias Bittar 

25 BE05-02/04 Rio Vila Guaíra Favela da Vila Guaíra e Campo de Futebol 

26 BE05-03 Rio Pinheirinho 
Ruas Pres. Wenceslau Braz x Eduardo 
Vardânega 

27 BE06-01 Rio Areiãozinho Praça Japonesa 

28 BE06-02 Rio Areiãozinho Jardim das Américas - Prox. Av. das Torres 

29 BE06-03 Rio Areiãozinho Jardim das Américas - Prox. Av. das Torres 

30 BE06-04/05 Rio Areiãozinho Confluência rios Belém x Areiãozinho 
Fonte: CH2M HILL 

Foram propostas 30 lagoas de acumulação, destas, segundo o próprio PDD-

2002, apenas 16 possuiriam efeito significativo na diminuição dos picos de vazão. 

As lagoas de acumulação excluídas do PDD-2002 estão destacadas com a cor 

cinza. Porém o estudo não descarta essas lagoas, considerando-as válidas para 

estudos futuros. 



 
 

59 
 

 Aumento da capacidade hidráulica de nove trechos de afluentes do rio 

Belém, descritas na tabela a seguir: 

Quadro 28 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Belém– Aumento da 
Capacidade Hidráulica 

Medida de 
Controle 

Rio Características Principais 

BE 02-10 Ivo 

Localização do trecho: entre estacas 1+150 e 2+650 
Extensão: 500m 
Seção atual: Galeria de concreto de 4m x 3m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 4m x 3m 

BE 04-07 Juvevê 

Localização do trecho: entre estacas 0+000 a 1+000 
Extensão: 1.000m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 4,5m x 3m 
Seção Proposta: Acrescentar mais duas galerias de 
concreto de 4,5m x 3m 
 

BE 04-08 Juvevê 

Localização do trecho: entre estacas 1+000 a 2+305 
Extensão: 1.305m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 4,5m x 3m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 4,5m x 3m 
 

BE 04-09 Juvevê 

Localização do trecho: entre estacas 2+355 a 3+811 
Extensão: 1.456m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 3,5m x 2m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 3,5m x 2m 
 

BE 04-10 Juvevê do Norte 

Localização do trecho: entre estacas 0+000 a 0+942 
Extensão: 942m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 3m x 2m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 3m x 2m  
 

BE 05-05 Pinheirinho 

Localização do trecho: entre estacas 0+000 a 0+484 
Extensão: 484m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 5,5m x 4m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 5,5m x 4m 

BE 05-06 Pinheirinho 

Localização do trecho: entre estacas 0+484 a 0+712 
Extensão: 228m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 6,5m x 4m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 5m x 4m. 

BE 05-07 Pinheirinho 

Localização do trecho: entre estacas 0+712 a 0+736 
Extensão: 36m 
Seção Atual: Galeria de concreto de 5,5m x 4m 
Seção Proposta: Acrescentar mais uma galeria de 
concreto de 5,5m x 4m 
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Medida de 
Controle 

Rio Características Principais 

BE 09-01 Evaristo Veiga 

Localização do trecho: entre estacas 1+790 a 2+287 
Extensão: 497m 
Seção Atual: Canal Trapezoidal com b=2m e h=2m; 
Taludes 1H:4V 
Seção Proposta: Ampliação para canal trapezoidal com 
b=4m, h=2m; taludes 1H:33V 

Fonte: CH2M HILL 

 

C. Bacia do rio Barigui 

Para a Bacia do Rio Barigui (Tomo 4.9) foram propostas como medidas de 

controle: 

 13 lagoas de acumulação (11 laterais, 2 centrais), conforme quadro a 

seguir: 

Quadro 29 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Barigui– Lagoas de 
Acumulação 

LAGOA RIO ENDEREÇO 
1 BA03-01 Barigui Curitiba 
2 BA03-02 Barigui Curitiba 
3 BA03-03 Barigui Curitiba 
4 BA03-06A Barigui Curitiba 
5 BA03-10 Barigui Almirante Tamandaré 
6 BA03-11 Barigui Almirante Tamandaré 
7 BA03-13 Barigui Curitiba 
8 BA03-14 Barigui Curitiba 
9 BA04-01 Gleba da Ordem Curitiba 
10 BA05-01 Mossunguê Curitiba 
11 BA05-02 Mossunguê Curitiba 
12 BA10-01 Barigui Almirante Tamandaré  
13 BA10-03 Ribeirão Mueller Curitiba 

Fonte: CH2M HILL 

 Substituição de uma ponte no rio Barigui: 

Quadro 30 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Barigui– Substituição de 
ponte 

Medida de Controle Estaca Características Principais 

MC BA 03-15 20+780 
Existente: Vão livre de 19m e largura de 4m. 
Proposta: Vão livre de 30m e altura de 4m 

Fonte: CH2M HILL 
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 Melhoria das condições do canal do rio Barigui em uma extensão de 4,6 

km descritos no quadro a seguir: 

Quadro 31 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Barigui– Melhoria do Canal 

Medida de Controle Estaca Características Principais 

MC BA 03-16 
Entre 17+553 e 
22+184 

 Limpeza geral das paredes e do fundo do 
canal; 

 Desassoreamento do fundo 
 Execução das paredes laterais em taludes 

com inclinação 1V:2H 
 Regularização dos taludes laterais e do 

fundo 
 Proteção dos taludes com revestimentos de 

concreto (coeficiente de Manning n=0,018) 
 Seção de escoamento média resultante 

trapezoidal, com base de 13m, altura de 2m 
e paredes com inclinação 1V:2H. 

Fonte: CH2M HILL 

 

D. Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

O PDD-2002 não faz recomendações específicas para a Bacia do Ribeirão dos 

Padilhas, apenas observa que as medidas não estruturais sejam implantadas 

visando à preservação das características naturais de permeabilidade da bacia e 

a não alteração do regime de escoamento das águas do escoamento superficial e 

que também atuem no sentido de recuperação, proteção e manutenção da 

qualidade das águas. 

 

E. Bacia do rio Passaúna 

O caso do rio Passaúna é considerado similar ao do Ribeirão Padilha, o PDD-

2002, não prevê a implantação de obras e observa que as áreas sob risco de 

inundação consistem nas várzeas naturais não ocupadas e, desde que fossem 

adequadamente preservadas, não seriam necessárias medidas estruturais para a 

redução nos níveis de enchentes. A única recomendação proposta, como medida 

de controle para o sistema de macrodrenagem foi a regulamentação do uso do 

solo das áreas de risco indicadas pelo estudo. 
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F. Bacia do rio Iguaçu 

Compreendem a bacia do rio Iguaçu as sub-bacias: rio Alto Boqueirão, Ribeirão 

Ponta Grossa, Arroio Espigão, Arroio da Prensa. 

Foram propostas duas medidas de controle para o rio Alto Boqueirão: substituição 

da travessia sob a via férrea que cruza a bacia em sua parte de jusante, e o 

aumento da capacidade hidráulica do canal em um trecho com extensão de 

938m. 

 Substituição da Travessia sob a Ferrovia 

Quadro 32 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Alto Boqueirão– Substituição 
da Travessia 

Medida de Controle Estaca Principais características 

MC AB 01-01 Entre 1+000 
Substituição da travessia existente por um bueiro 
constituído de 4 tubos, cada um com diâmetro de 
3,0m e comprimento de 250m. 

Fonte: CH2M HILL 

 

 Aumento da capacidade hidráulica do canal do rio Alto Boqueirão (aumento 

da seção de vazão, alargamento e aprofundamento do canal, 

regularização de taludes laterais fundo; proteção dos taludes com grama). 

Quadro 33 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do rio Alto Boqueirão– Aumento da 
Capacidade Hidráulica 

Medida de Controle Estaca Principais características 

MC AB 01-02 Entre 1+000 e 1+938 

Localização do trecho: estacas 1+000 a 1+050 
Extensão: 50m 
Seção Atual: base b=3,2m; altura h= 2,8m, boca 
I= 7,30m 
Seção Proposta: base b=5,20m; altura h=3,80m; 
boca I=11,45m 
Localização do trecho: estacas 1+050 a 1+500 
Extensão: 450m 
Seção Atual: base b= 3,10m; altura h=2,80m, 
boca I= 9,20m 
Seção Proposta: base b= 5,10m; altura h= 4,40m; 
boca I= 11,20m 
Localização do trecho: estacas 1+500 a 1+938 
Extensão: 438m 
Seção atual: base b= 3,0m, altura h=5,0m, boca 
I=7,3m 
Seção Proposta: concordar linearmente, ao longo 
do trecho, a seção proposta para a estaca 1+500 
com a seção atual na estaca 1+938 
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As medidas de controle propostas para a bacia do ribeirão Ponta Grossa foram: 

 Implantação de duas lagoas de acumulação conforme a descrição a seguir: 

Quadro 34 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do ribeirão Ponta Grossa – Lagoas 
de Acumulação 

LAGOA RIO ENDEREÇO 
1 PG 01-01 Ponta Grossa Curitiba 
2 PG 01-02 Ponta Grossa Curitiba 

Fonte: CH2M HILL 

 

 Substituição das seguintes travessias: 

Quadro 35 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do ribeirão Ponta Grossa – 
Substituição de Travessias 

Travessia N.º Rio Estaca Nova Travessia 
MC PG 01-03 Ponta Grossa 6+257 Reforço tubo de concreto D=1,8m 
MC PG 01-04 Ponta Grossa 5+439 Bueiro unicelular de concreto 3m x2m 
MC PG 01-05 Ponta Grossa 2+400 Pontilhão de concreto armado – vão 6m 
MC PG 01-06 Ponta Grossa 1+507 Pontilhão de concreto armado – vão 6m 
MC PG 02-01 Afluente margem direita 1+167 Pontilhão de concreto armado – vão 6m 
Fonte: CH2M HILL 

 

 Aumento da capacidade hidráulica do canal do afluente da margem direita 

(aumento da seção de vazão com alargamento do canal; regularização dos 

taludes laterais e do fundo; proteção dos taludes com grama) 

Quadro 36 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do ribeirão Ponta Grossa – 
Aumento da Capacidade Hidráulica 

Medida de Controle Estaca Principais características 

MC PG 02-02 
Entre 0+750 e 

2+010 

Localização do trecho: entre estacas 0+750 e 0+963 
Extensão: 213m 
Seção Atual: base b= 2m; altura h= 2m 
Seção Proposta: base b= 4m; altura h= 2m. 
Localização do trecho: entre estacas 0+963 e 1+150 
Extensão: 187m 
Seção Atual: base b= 1,7m; altura h= 1,55m 
Seção Proposta: base b= 6m; altura h= 1,55m 
Localização do trecho entre estacas 1+150 e 2+010 
Extensão: 860m 
Seção atual: base b= 1m, altura h= 0,6m 
Seção Proposta: base b= 6m; altura h= 0,6 

Fonte: CH2M HILL 
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Para a bacia do arroio Espigão não foi necessário implantar no período de estudo 

do PDD-2002 medidas estruturais de controle de enchentes. A recomendação foi 

de que as medidas estruturais fossem implantadas visando à preservação das 

características naturais de permeabilidade da bacia e a não alteração do regime 

de escoamento das águas do escoamento superficial direto e que também 

atuassem no sentido da recuperação, proteção e manutenção da qualidade das 

águas. 

Outra recomendação do PDD-2002 era de que quando da ocorrência de obras 

viárias, fossem feitas adequações necessárias ao greide para a construção das 

obras de drenagem necessárias.  

As medidas de controle propostas para a bacia do arroio da Prensa constituem na 

substituição das seguintes travessias: 

Quadro 37 – Medidas de Controle de Cheias para Bacia do arroio da Prensa – Substituição 
de travessias 

Travessia N.º Estaca Nova Travessia 
MC PR 01-01 5+707 Substituição de uma travessia do arroio 

sob a rua Santo Antonio Tortato por um 
Pontilhão de 7m de vão 

MC PR 01-02 4+914 Substituição de uma travessia do curso 
d’água sob uma via pública por um 
pontilhão de 6m de vão. 

 

4.6.1. Análise Técnica das Medidas de Controle 

A partir dos estudos das áreas de risco de inundação, obtidos por meio da 

modelagem matemática (base SIGRH) e da análise obtida através do modelo 

hidrodinâmico Mike 11 aplicados nos cenários atual, tendencial e dirigido, foram 

definidas as medidas de controle para cada bacia. As medidas de controle 

possíveis, estabelecidas pelo PDD-2002 envolvendo as bacias escopo do PDD-

2002 foram: 

 Lagoas de acumulação; 

 Substituição de travessias e pontes; 

 Limpeza das paredes e fundo do rio; 
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 Desassoreamento do fundo; 

 Regularização dos taludes laterais e do fundo; proteção dos taludes com 

grama; 

 Implantação de galerias; 

 Alargamento do canal 

As lagoas de acumulação, implantação de galerias, substituição de travessias e 

pontes são medidas de controle mais complexas que requerem mais recursos 

implicando em maiores custos. 

As operações de limpeza do fundo são medidas de controle de manutenção 

essenciais que permitem o bom escoamento da água. 

As regularizações e proteção dos taludes são medidas preventivas e que 

possuem papel fundamental para o funcionamento do rio. 

O PDD-2002 selecionou medidas de controle que vão desde as mais complexas 

às mais simples. Algumas requerem mais recursos implicando em maior custo. 

Observa-se que as medidas de controle propostas foram bem concebidas em 

cada bacia, considerando o contexto de cada área e a vulnerabilidade às 

inundações para diferentes períodos de retorno. 

4.7. Modelagem das Linhas de Inundação 

4.7.1. Caracterização Conforme PDD - 2002 

O tópico modelagem das linhas de inundação apresenta o estudo das áreas de 

risco de inundação ao longo da rede de macrodrenagem das bacias de Curitiba. 

Os estudos do sistema de macrodrenagem das seis bacias se desenvolveram em 

três cenários: 

Quadro 38 – Cenários Considerados para as bacias dos rios Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu, 
Padilhas e Passaúna no PDD-2002 

Cenários Considerados 
Cenário atual Diagnóstico com situação existente 
Cenário tendencial Cenário futuro com situação existente 
Cenário dirigido Cenário futuro com intervenções propostas 

FONTE: PDD/2002 
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Nos cenários atual e tendencial, não foi contemplada a implantação de qualquer 

medida de controle visando à contenção e ao controle de cheias. 

 Os dados utilizados para a modelagem das linhas de inundação foram: 

o Base Cartográfica escala 1:10.000 do SIRGH fornecida pela 

SUDERHSA, e as mesmas foram analisadas e preparadas de modo 

a possibilitar a sua utilização com o modelo de simulação 

hidrodinâmico Mike 11. 

o Perfil Longitudinal  

Quadro 39 – Perfil longitudinal – PDD - 2002 

Dado Método 
 
 
Perfil longitudinal 

Estaqueamento do curso no sentido da foz para as cabeceiras.  
O perfil longitudinal do terreno, ao longo do trecho estaqueado, foi 
composto extraindo-se da base cartográfica as cotas das margens 
nos pontos onde o traçado do curso intercepta as curvas de nível. 
O perfil longitudinal do fundo do curso d’água foi determinado a partir 
das cotas das margens indicadas no perfil longitudinal do terreno, 
descontando-se destas a profundidade média dos leitos menores que 
compõem o trecho de macrodrenagem. 

FONTE: PDD/2002 

 Seções Transversais 

Quadro 40 – Seções transversais – PDD – 2002 

Dado Método 
 
 
 
 
Seções Transversais 

Cada seção transversal não enterrada foi composta de duas partes, o 
leito menor e a várzea. 
As características geométricas das seções de leito menor foram 
obtidas em levantamentos de campo efetuados pela CH2MHILL 
A várzea, ou fundo de vale inundável, foi caracterizada em situações 
de mudança de declividade, com auxílio do modelo digital do terreno 
obtido da base cartográfica. 
Bacia do rio Atuba: 
Coeficientes de rugosidade (Manning) leito menor = 0,018 
Coeficientes de rugosidade (Manning) várzea e n = 0,022 
Bacia do rio Belém: 
Coeficientes de rugosidade (Manning) leito menor = 0,028 a 0,040 
Coeficientes de rugosidade (Manning) várzea e n = 0,060 

FONTE: PDD/2002 
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 Condições de contorno 

Quadro 41 – Condições de contorno – PDD - 2002 

Dado Método 

 

 

 

Condições de 
Contorno 

Geração dos hidrogramas de cheias: Modelo IPHS1 –  software 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (UFRGS). 

Operações de transformações chuva-vazão: foi selecionado o método 
do Soil Conservation Service dos EUA. 

Simulações hidrodinâmicas: foram utilizadas as vazões dos 
hidrogramas gerados nos estudos hidrológicos, elaborados para os 
períodos de retorno de 10 a 25 anos. 

FONTE: PDD/2002 

 

 De uma maneira geral, para todas as bacias, os resultados obtidos a partir 

dos dados coletados foram os seguintes: 

A partir das simulações hidrodinâmicas observou-se que a linha da envoltória das 

cotas máximas de inundação nas bacias do rio Atuba e do rio Belém pouco se 

alterou do cenário então atual (2002) para o cenário tendencial, para ambos os 

períodos de retorno (TR de 10 e 25 anos), devido principalmente às bacias não 

sofrerem alterações significativas de impermeabilização de um cenário para 

outro. Constata-se, portanto, que as áreas de risco apresentam-se muito 

semelhantes para os dois cenários, considerando para ambos o mesmo período 

de retorno.   

Através dos hidrogramas pôde-se verificar a translação das ondas de enchentes 

no trecho de macrodrenagem definido das bacias do rio Atuba e do rio Belém. 

Nos cotagramas pôde-se identificar, através da cota de extravasamento, o tempo 

de permanência de enchente na seção para as mesmas bacias. Analisando os 

resultados expostos na tabela estaca x cota x vazão, verificou-se também a 

ocorrência um pequeno acréscimo dos níveis máximos de água ao longo do 

período de planejamento nas bacias do rio Atuba e do rio Belém. 

A análise das manchas de inundação ficou comprometida devido à falta de dados 

cartográficos suficientes para gerar um Modelo Digital de Terreno (MDT) de boa 

qualidade para as bacias. Dessa forma, serviram apenas para ilustração, uma vez 

que a análise seria desenvolvida através dos níveis máximos d’água. 
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Segundo o PDD - 2002 pode-se concluir que as principais causas de ocorrência 

de inundações para as bacias do rio Atuba e do rio Belém além da baixa 

capacidade hidráulica do leito, são também as restrições ao fluxo decorrentes das 

diversas singularidades. Diante do exposto, foi recomendada a implantação de 

obras de detenção/retenção e implantação de medidas não-estruturais. 

4.7.2. Análise Técnica da Modelagem 

Conforme opinião e autocrítica do próprio PDD-2002, a base cartográfica do 

SIGRH, utilizada no estudo das linhas de inundação, apresenta baixa densidade 

de informações altimétricas, gerando resultados inconsistentes. 

A modelagem das linhas de inundação é feita basicamente em duas etapas. A 

primeira consiste na obtenção das cotas de inundação com a utilização do 

modelo matemático. A descrição tipológica do sistema, obtida da base 

cartográfica, é um dos dados de entrada utilizados nessa etapa. A segunda etapa 

consiste na geração de plantas de áreas inundáveis, com a utilização de um 

modelo de espacialização. Nesta etapa, dentre outros, são utilizados como dados 

de entrada os resultados de etapa anterior e a grade altimétrica que representa a 

topografia do terreno. 

Portanto, o trabalho de modelagem consiste, basicamente, na transformação em 

resultados dos dados de entrada fornecidos aos modelos. Quanto mais precisos e 

confiáveis esses dados, tanto mais precisos e confiáveis são os resultados. O 

oposto também é verdadeiro, quanto menos precisa a base, menos confiáveis os 

resultados. 

A base de Curitiba tem como origem plantas antigas do IPPUC e é representada 

no SIGRH somente pelas curvas de nível mestras, isto é: apenas por uma curva 

de nível a cada 5 m e sem cotas de pontos notáveis (como cruzamentos de vias 

públicas, talvegues ou pontos altos).Este aspecto por si só fragiliza de maneira 

irrecuperável a qualidade da simulação. 

Existe o aspecto paradoxal de que o modelo hidrodinâmico utilizado para o 

estudo da macrodrenagem tem a capacidade de simular níveis de água com 

precisão maior que decímetro; entretanto a base cartográfica apresenta-se com 

curvas de nível espaçadas a cada 5,0 m; ou seja, cotas e níveis com variações 
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menores que 5,0 m não são representadas de forma coerente em planta. 

Decorre portanto que a grade altimétrica regular do Modelo Digital do Terreno 

(MDT), gerada através do software Spring, não representa a topografia com 

exatidão e as seções transversais e perfis da macrodrenagem, obtidos a partir 

dessa grade, apresentam patamares horizontais, entre as curvas de níveis. 

Devido aos patamares horizontais gerados pelo modelo para representar o rio, os 

resultados das simulações hidrodinâmicas ficam prejudicados, uma vez que a 

representação apurada do perfil é fundamental para a obtenção de resultados 

confiáveis. 

A espacialização das inundações apresenta também outro problema devido às 

limitações das bases cartográficas. 

As manchas que representam as áreas de risco são desenhadas pelo modelo nos 

locais onde o nível de água está acima do terreno. Como o terreno é 

representado por uma sucessão de degraus, estas áreas, quando transcritas para 

as plantas, acabam sendo truncadas, como se existisse uma série de obstáculos 

ao longo de seu caminhamento. 

As linhas de inundação geradas pela modelagem matemática, na área do 

município de Curitiba, não representam com a precisão desejada as áreas de 

risco apresentadas no Plano Diretor de Drenagem. 

Conforme descrito no texto do PDD da bacia Alto Iguaçu (2002): “Essas 

deficiências não invalidam o trabalho realizado; ainda assim foi feito o pré-

dimensionamento das medidas estruturais de controle, mesmo para as bacias 

cobertas por uma cartografia de precisão não apropriada”. 

Discorda-se do parágrafo acima, pois a fragilidade dos dados topográficos, tal 

como obtidos, e inseridos nas modelagens hidráulicas comprometem de forma 

irremediável a qualidade e fidedignidade dos resultados obtidos. 

A qualidade dos estudos apresentados no PDD-2002 refere-se principalmente na 

caracterização física das bacias e nas proposições apresentadas conceitualmente 

e deve-se considerar com muita reserva e zelo as intervenções tal como foram 

propostas. 
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Quadro 42 – Observações sobre Aspectos Deficientes do Estudo Anterior 

Parâmetros Observações sobre aspectos deficientes e comprometedores 
Base cartográfica Baixa densidade de informações altimétricas 
Altimetria Apenas curvas de nível a cada 5 m e sem cotas de pontos notáveis 

Grade altimétrica 
Pouco confiável pois foi gerada através do software Spring, sobre base 
sem precisão. 

Simulações 
hidrodinâmicas 

Pouco confiável devido à carência de informações planialtimétricas 

Espacialização das 
inundações 

Pouco confiável devido a limitações das bases cartográficas 

Linhas de inundação 
Pouco confiáveis pois foram geradas pela modelagem matemática, 
não representando com a devida precisão as áreas de risco. 

FONTE: PDD/2002 

 

4.8. Anteprojeto Hidráulico para as Medidas Estruturais de Controle 

4.8.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O Tomo em questão11 apresentou os Anteprojetos Hidráulicos para as medidas 

estruturais de controle de cheias propostas no Volume IV do PDD-2002 

(Capacidade do Sistema Atual e Medidas de Controle de Cheias). Essas 

medidas, por sua vez, foram propostas após a Modelagem das Linhas de 

Inundação para as bacias da RMC, também constantes no Volume IV e cujos 

Tomos foram numerados de 4.1 a 4.27 e já analisadas neste presente capítulo. 

Da mesma forma, este capítulo também já abordou em itens anteriores a 

simulação do cenário tendencial de cada bacia, na qual foram identificadas as 

áreas que deveriam ter suas cheias reduzidas / eliminadas com a implantação de 

medidas de controle. Os efeitos da implantação dessas medidas foram avaliados 

nas simulações dos cenários dirigidos, tendo sido definidas (também em itens 

anteriores) quais as medidas estruturais de controle que efetivamente fariam 

parte do Plano Diretor de Drenagem. 

O Tomo agora analisado (Anteprojeto hidráulico para as medidas estruturais de 

controle) apresentou: 

                                                            
11 Tomo 4.28 - Anteprojetos Hidráulicos para as medidas estruturais de controle, parte integrante 
do Volume IV do Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana 
de Curitiba (PDD-2002). 
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 Anteprojeto das Lagoas de Acumulação, constando os tipos e o 

princípio de funcionamento, os desenhos técnicos e a estimativa de 

custo das lagoas propostas.  

 A descrição das singularidades propostas (substituição de travessias 

sobre vias públicas) e a estimativa de custo de cada uma delas.  

 A definição das melhorias do escoamento dos canais (melhorias no 

canal, alargamento), execução de diques de proteção / aterramento em 

áreas sob risco de inundação. 

O principal objetivo do Tomo 4.28 era fornecer subsídios para a elaboração de 

estudos e projetos que seguissem o PDD-2002 (como plano de bacias, projetos 

básicos e executivos das medidas estruturais de controle, implantação de obras, 

etc) e apresentar estimativas de custo que orientassem a previsão dos recursos 

necessários à obtenção de financiamentos e à elaboração de planos de 

implantação das medidas. 

4.8.2. Análise Técnica 

O anteprojeto hidráulico das medidas estruturais de controle desenvolvido no 

PDD-2002 teve caráter de auxiliar nas escolhas das medidas estruturais de 

controle a serem implantadas.  

O estudo desenvolvido no anteprojeto estabeleceu as condicionantes e critérios 

de cada tipo de medida estrutural: lagoa de acumulação, substituição de 

travessias, melhoria da capacidade de canais, diques de proteção e aterro de 

áreas de risco avaliando suas implantações relacionadas a custos em cada área 

de inundação de cada sub bacia.  

4.9. Projeto Conceitual de Urbanização e Paisagismo 

4.9.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

Para o desenvolvimento do Tomo 4.29 (Projeto Conceitual de Urbanização e 

Paisagismo), bem como para o desenvolvimento de todo o processo de seleção 
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das medidas de controle de enchentes para a retenção ou detenção das águas 

pluviais, foi desenvolvido um Relatório Intermediário M 04-07. Nele, foram 

catalogadas fichas com as informações de cada local de interesse de implantação 

das medidas estruturais de controle propostas, estando presentes informações 

coletadas em consultas a bases de dados existentes, visitas a campo e 

reconhecimento preliminar da problemática urbana e paisagística da região. 

Os locais em questão foram analisados segundo suas características, suas 

deficiências e potencialidades, em relação aos aspectos: 

 Naturais: componentes físicos (clima, atmosfera, água, solo, subsolo), 

biológicos (fauna, flora). 

 Antrópicos: aspectos territoriais (uso e ocupação do solo), sociais 

(população, equipamentos e serviços sociais presentes), econômicos 

(atividades produtivas, ocupação e renda), institucionais (administração, 

projetos, normatização). 

Dos dados coletados, os locais de interesse de implantação de medidas de 

controle foram subdivididos em quatro tipologias, de acordo com o grau de 

importância para a implantação de futuras intervenções paisagísticas, sendo: 

Quadro 43 – Tipologias para Intervenções Urbanísticas, Segundo o PDD-2002 

Tipologia Voltado para: Descrição Principais intervenções 

01 
Proteção 
ambiental 

Baixo 
potencial para 

tratamento 
paisagístico 

Cobertura vegetal, caminhos para circulação de 
pedestres/ciclovias, obras de reduzida 

infraestrutura (drenagem/ilumin. pública) e 
mobiliário (bancos, luminárias, lixeiras) 

02 

Proteção 
ambiental 

associada à 
arte 

paranaense 

Médio-baixo 
potencial para 

tratamento 
paisagístico 

Cobertura vegetal, caminhos para circulação de 
pedestres/ciclovias, obras de pequeno/médio porte 
(área de estar, playground, cancha poliesportiva, 

pista de cooper, inst. sanitárias, área de 
alimentação. 

03 

Proteção 
ambiental 

associada à 
música 

brasileira 

Médio-alto 
potencial para 

tratamento 
paisagístico 

Cobertura vegetal, caminhos para circulação de 
pedestres/ciclovias, obras de médio/grande porte 

(área de estar, playground, playfield, cancha 
poliesportiva, churrasqueira, pista de cooper, 

módulo policial, inst. sanitárias, área de 
alimentação. 
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Tipologia Voltado para: Descrição Principais intervenções 

04 

Proteção 
ambiental 

associada à 
memória e 
tradição da 

região  

Alto potencial 
para 

tratamento 
paisagístico 

Cobertura vegetal, obras de grande porte. As 
mesmas da tipologia 3, somadas a centros 

comunitários, de educação ambiental, de cultura e 
memória local/regional, centro de convenções, de 
lazer, esporte, centro gastronômico e de turismo. 

Fonte: CH2MHILL 

 

As tipologias foram atribuídas de acordo com a análise do potencial turístico de 

cada ponto de interesse de implantação de lagoas de acumulação de cheias e 

foram na sequência analisadas de acordo com a relação benefício/custo de sua 

implantação, que será melhor descrita no item “Subsídios Técnicos e 

Econômicos” deste relatório. 

4.9.2. Análise Técnica 

O PDD-2002 adotou uma metodologia especifica para elaborar o projeto de 

urbanização de paisagismo da área de implantação de medidas de controle. 

A metodologia basicamente foi caracterizar as áreas de interesse e na sequencia 

classifica-las de acordo uma tipologia especifica de acordo com o seu potencial 

turístico. 

A caracterização levou em conta importantes elementos como os fatores naturais 

(físico e biológico) e antropicos (territoriais, sociais, econômicos e institucionais).  

No critério de classificação importantes elementos urbanísticos foram 

considerados como, caminhos para circulação de pedestres/ciclovias, área de 

estar, playground, cancha poliesportiva, churrasqueira, pista de cooper, módulo 

policial, instalações sanitárias, área de alimentação. Estes elementos buscaram 

envolver a população com a intenção de motiva-la a frequentar estes locais, 

proporcionando assim, maior interação entre eles e potencializando a utilização 

dessas áreas e desse modo evitar o abandono e o risco de sofrer futuras 

ocupações. 
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4.10. Plano de Ação para Situações de Emergência 

4.10.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O PASE (Plano de Ação em Situações de Emergência) foi criado para possibilitar 

articulações de sistemas e estruturas institucionais de alerta de enchentes e de 

defesa civil para a Região Metropolitana de Curitiba. As medidas de controle 

constantes no PASE são de caráter não estrutural e constituem um instrumento 

de ação que minimizaria os impactos das cheias nas áreas urbanas sujeitas a 

enchentes e inundações. 

Seu principal objetivo foi evitar a perda de vidas humanas. Objetivos secundários 

foram: redução do agravamento das situações de enchentes, a redução dos 

transtornos à rotina da cidade e a redução dos danos e prejuízos materiais. Já o 

objetivo institucional do PASE é se tornar um instrumento de ação que possibilite 

aos órgãos públicos (estadual e municipal) prever, prevenir e controlar situações 

em casos de emergência relacionados a enchentes e inundações. 

O PASE foi elaborado seguindo a seguinte metodologia, de acordo com o 

relatório do PDD/2002: 

 Identificação e mapeamento das áreas críticas a enchentes e 

inundações na Bacia do Alto Iguaçu através do levantamento de dados 

dos municípios.  

 Reconhecimento e análise dos cenários de risco relacionados aos 

processos hidrológicos ocorrentes na Bacia em questão; 

 Análise da criticidade das bacias, municípios e distritos envolvidos; 

 Reconhecimento e análise dos sistemas e estruturas institucionais 

relacionados a atividades de monitoramento, previsão e alerta de 

cheias 

 Reconhecimento e análise dos planos preventivos de defesa civil e de 

segurança urbana existentes na Região Metropolitana de Curitiba; 
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 Articulação dos sistemas e estruturas existentes, de previsão de cheias 

e de defesa civil e montagem de logística de desencadeamento de 

ações do PASE. 

Para a elaboração do PASE, os aspectos abordados foram principalmente 

relacionados aos seguintes itens: 

 Análise de Planos de Ações Emergenciais existentes e desenvolvidos 

nos anos mais recentes; 

 Identificação e análise de áreas críticas de enchentes e inundações, 

sendo 173 no total (das quais 138 se situam em Curitiba), dos graus de 

risco de cada área (em função da população habitante e da frequência 

de ocorrência); 

 Reconhecimento e caracterização dos cenários de risco, sendo 

identificados cinco cenários distintos: 

o Enchentes e inundações atingindo ocupações ribeirinhas; 

o Inundação de áreas de baixada, atingindo adensamentos 

urbanos 

o Instabilização de taludes marginais, atingindo ocupações 

ribeirinhas e trechos do sistema viário; 

o Enchentes rápidas, inundações e alagamentos em áreas 

urbanas consolidadas; 

o Enchentes, inundações e alagamentos atingindo ocupações 

urbanas restritas, vias públicas ou trechos de rodovias em áreas 

de baixada. 

A base funcional do PASE foi composta por dois sistemas de acordo com a tabela 

abaixo. As atribuições, capacitações e recursos dos órgãos e instituições abaixo 

relacionados – e suas devidas articulações – formam a base sobre a qual o Plano 
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foi concebido: 

Quadro 44 – Base Funcional do PASE 

Sistema 
Órgãos / Instituições 

envolvidos (as) 
Contribuição para o PASE 

Sistema de Monitoramento, 
Previsão e Alerta de Cheias 

SUDERHSA Sistema de alerta de cheias 

SIMEPAR 
Sistemas existentes de previsão 
meteorológica 

Sistema Metropolitano de 
Defesa Civil 

Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil (CEDEC) 

Estrutura Operacional do Sistema 
Metropolitano de Defesa Civil 

FONTE: PDD/2002 

 

O PASE buscou adequar-se a aos sistemas já existentes dos órgãos envolvidos 

para poder ser implantado de forma imediata, mas não descartando a 

possibilidade de ajustes e aprimoramentos. As ações correspondentes a cada 

instituição / órgão envolvidos estão discriminados em uma tabela elaborada no 

PDD/2002 e encontra-se anexo a este Relatório. 
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FONTE: PDD/2002. 
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4.10.2. Análise Técnica 

O Plano de Ação em Situações de Emergência – PASE - proposto pelo PDD de 

2002 atende as premissas básicas de um sistema de controle de enchentes que 

é: prever, prevenir e controlar situações de anormalidade. 

Para compor o PASE foram analisados itens indispensáveis que garantem a 

eficácia do sistema como: a análise de Plano de Ações Emergenciais existentes, 

a identificação e análise de áreas críticas e o reconhecimento e caracterização de 

cenários de risco. 

Como medidas de controle foram levadas em consideração as medidas não 

estruturais que são as medidas mais economicamente viáveis e que 

proporcionam melhores resultados em longo prazo. 

Para articular sistemas de alertas de enchentes e de defesa civil foi proposta a 

atuação da antiga SUDERHSA e SIMEPAR em conjunto com a Defesa Civil, uma 

proposta inteligente que soube potencializar as atribuições e recursos desses 

órgãos dando enfoque para a problemática das enchentes. 

4.11. Manual de Drenagem Urbana 

4.11.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O Manual de Drenagem desenvolvido no PDD-2002 teve o objetivo de orientar os 

profissionais que planejam a drenagem Urbana na Região Metropolitana de 

Curitiba, bem como de orientar os profissionais que projetam a ocupação de 

áreas ribeirinhas nas cidades da RMC. Ele buscou definir critérios sobre: 

 Variáveis hidrológicas para projetos de drenagem urbana na RMC; 

 Elementos hidráulicos de estruturas de controle não convencionais 

 Aspectos de ocupação urbana relacionados com a drenagem 

 Aspectos de controle da qualidade da água pluvial 

 Legislação e regulamentação associada 
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É parte integrante do Plano Diretor de Drenagem de 2002 e foi apresentado no 

volume VI, dividido em três seções: Concepção e Princípios do Plano Diretor de 

Drenagem (seção I); Critérios de Projeto (seção II) e Regulamentação por 

Distritos de Drenagem (seção III). 

 Na seção I foram apresentados os principais elementos que nortearam 

o PDD-2002, bem como foi feito um resumo dos principais assuntos 

referentes às enchentes em áreas urbanas, com o intuito de uniformizar 

conhecimentos e estabelecer padrões de nomenclatura. Nesta seção 

também é apresentada a filosofia que rege o Manual, que adotou 

princípios de controle de enchentes que respeitassem o critério 

fundamental de não ampliar a cheia natural e o controle distribuído na 

bacia hidrográfica, sem transferência para jusante. Foram apresentadas 

também idéias de integração de aspectos multidisciplinares, 

principalmente no tocante à engenharia e urbanismo. 

 Na seção II foram apresentados critérios e métodos básicos para 

elaboração de um projeto de drenagem urbana, desde a apresentação 

de elementos conceituais relacionados com os projetos de drenagem, 

nomenclaturas e metodologias até a descrição dos fundamentos e das 

metodologias sugeridas para a obtenção de precipitações, vazões e 

hidrogramas de projeto. Também foram caracterizadas as principais 

medidas de controle na fonte para a drenagem pluvial urbana, com 

orientações de pré-dimensionamento. Foram ainda descritos os 

procedimentos utilizados no projeto de redes pluviais de 

microdrenagem – com o controle do aumento da vazão – e os 

elementos para projetos de redes pluviais de macrodrenagem, desde o 

planejamento da bacia, a metodologia de simulação quantitativa e 

qualitativa dos diferentes cenários e os elementos de controle previstos, 

além de indicadores de custo. 

 A seção III apresentou, por fim, uma proposta para a regulamentação 

de distritos de drenagem na Bacia do Alto Iguaçu com a finalidade de 

identificar as propostas do PDD-2002 para cada Distrito, o que 
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possibilita cada município planejar as ações que deverá implantar em 

seu território, considerando os efeitos dessas ações nas bacias 

hidrográficas e os impactos sobre os municípios vizinhos. Para efeito 

desta regulamentação, Distrito de Drenagem é definido como sendo a 

área situada na intersecção de uma bacia com um município e seria 

regulamentada conforme figura esquemática a seguir: 

Figura 4 – Figura Esquemática da Divisão por Distritos de Drenagem. 

 

 

De acordo com a figura esquemática, a bacia exemplificada abrangeria parte de 

três municípios e, portanto, três distritos. Para o Distrito D1 a regulamentação 

incluiria 100% do reservatório lateral de amortecimento MC L1, 50% do 

reservatório central MC C2 e uma área com alto nível potencial de impacto sobre 

a drenagem. Para o Distrito D2, a regulamentação incluiria 50% da MC C2 e 

100% da MC L2. Para o Distrito D3, a regulamentação abrangeria 100% da MC 

C1 e o zoneamento de uma área inundável. 

As orientações contidas no Manual serviram de subsídio para o desenvolvimento 

dos estudos do PDD-2002, principalmente os conceitos relativos à aplicação de 

“medidas e ações não estruturais”. e à utilização de “medidas de controle” na 

Fonte: PDD-2002. 
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macrodrenagem. Ao final do Manual de Drenagem, um anexo identifica, por 

distrito, se há zoneamento de inundação e sugere a implantação de medidas de 

controle estruturais de macrodrenagem, identificadas através de codificação 

elaborada no volume IV do PDD-2002. 

O quadro abaixo menciona as intervenções propostas, por distrito, na região de 

Curitiba, conforme o Manual de Drenagem: 

Quadro 45 – Zoneamento de Inundação e Medidas de Controle por Distrito. 

Distrito 
Zon. de 

Inundação 

MCs 
Centrais 

Ampliação de 
Singularidade 

Melhoria de 
Canal 

MCs 
Laterais 

Ref. 

 PDD 
2002 

(Tom
o) 

100
% 

50% 100% 50% 100% 50% 

Alto 
Boqueirão 
(Iguaçu) 

sim - - 1 - 1 - - 4.15 

Atuba sim 2 - - 3 5 1 12 4.4 

Barigui sim 1 - 1 - 1 - 9 4.9 

Belém sim 1 - - - 9 - 29 4.8 

Espigão 
(Iguaçu) 

sim - - - - - - - 4.19 

Ribeirão 
Padilha 

sim - - - - - - 9 4.11 

Passaúna sim - - - - - - - 4.21 

Ponta 
Grossa 
(Iguaçu) 

sim - - 5 - 1 - 2 4.18 

Prensa 
(Iguaçu) 

sim - - 2 - - - - 4.20 

FONTE: Manual de Drenagem – PDD-2002 

As colunas do quadro indicam, respectivamente: 

 Zoneamento de Inundação: se é indicado ou não prever, na legislação 

de uso do solo, o zoneamento de inundação para o Distrito; 
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 MCs Centrais: mostra a quantidade de reservatórios de amortecimento 

do tipo central previstos para cada Distrito. Se o reservatório estiver 

localizado na divisa do Distrito, é considerado como 50%, o que 

significa que seu custo deverá ser dividido com o Distrito vizinho. Se o 

reservatório estiver inteiramente no Distrito, ele é considerado como 

sendo 100%; 

 Ampliação de Singularidade: obras de aumento de capacidade 

hidráulica de singularidades redutoras da capacidade do canal, tais 

como pontes e bueiros; 

 Melhoria de Canal: obras de ampliação de capacidade de canal tais 

como aumento de seção, revestimento, entre outras. Este tipo de obra 

somente foi indicado no PDD em casos especiais, geralmente quando o 

aumento do pico de cheia provocado por este tipo de intervenção 

pudesse ser absorvido por algum reservatório a jusante; 

  MCs laterais: são reservatórios de amortecimento situados 

lateralmente em relação aos rios. Todos as MCs laterais são 

construídas inteiramente dentro de um único Distrito e, portanto, não é 

necessário classifica-las quanto a sua posição em relação às divisas. 

 Ref. PDD 2002: apresenta os tomos onde são apresentadas as 

modelagens de cada Distrito. Nesses tomos é possível encontrar todas 

as informações sobre as MCs e linhas de inundação. 

4.11.2. Análise Técnica 

As informações do Manual estão divididas em três seções, o que confere uma 

maior organização das idéias e facilita o acesso às informações atendendo o 

objetivo de orientar os profissionais que planejam e os que projetam a drenagem 

pluvial na cidade. 

O Manual de Drenagem prioriza o princípio de controle visando não ampliar a 

cheia natural sem transferência à jusante. O Manual busca uniformizar os 

conhecimentos e estabelecer padrões, definir os critérios e métodos básicos para 
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projetos de drenagem urbana (elementos conceituais, nomenclaturas, 

metodologias).  

Propõe ainda, a regulamentação por Distrito de Drenagem o que é uma 

abordagem positiva abrangente, pois considera os efeitos das ações adotadas 

em um município e nos municípios vizinhos.  

Destaca-se também o elemento essencial na problemática das enchentes que 

trata da regulamentação do zoneamento e sugere medidas de controle estruturais 

de macrodrenagem com orientações de pré-dimensionamento e indicadores de 

custo. 

4.12. Pré-dimensionamento de Obras para Redução de Vazões em Sistema 

de Macrodrenagem 

4.12.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O pré-dimensionamento de obras para redução de vazões em sistemas de 

macrodrenagem foi apresentado no PDD-2002 dentro do Manual de Drenagem, 

possibilitando ao usuário do Manual a obtenção de uma análise preliminar da 

aplicabilidade das medidas de controle potencialmente utilizáveis, caso a caso. 

No Manual de Drenagem, foram apresentados procedimentos básicos gerais para 

o pré-dimensionamento das medidas de controle (MCs), englobando macro e 

microdrenagem. Também foram disponibilizadas fórmulas e exemplos de cálculo 

para o pré-dimensionamento hidráulico. Nota-se que foi considerado somente o 

aspecto quantitativo de retenção / redução do escoamento superficial.  

Como medidas de redução de vazões em sistemas de macrodrenagem, o Manual 

menciona as bacias de detenção, de retenção, faixas gramadas e faixas 

arborizadas, contempladas em dois tipos de ações: 

 Reservatórios para laminação de cheias nos rios ainda a céu aberto 

 Zoneamento ou reserva de espaços disponíveis nas margens para 

encaixe natural das cheias 

O cálculo de pré-dimensionamentos das medidas de controle foi dado pelo 

método das curvas de massa afluente e efluente, onde a máxima diferença entre 
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as duas curvas é o volume de pré-dimensionamento. A curva afluente deve ser 

calculada com base na curva IDF12, representada em volume acumulado sobre o 

a área, reduzido por coeficientes de escoamento. Já a curva efluente é admitida 

como uma reta, uma vez que é admitida uma vazão de saída constante do 

dispositivo (saída por infiltração no solo e/ou liberada para um exutório).  

Para o cálculo, foi adotada a premissa de que na análise do escoamento gerado 

por um empreendimento onde há áreas com ou sem interferência de medidas de 

controle, o conjunto do empreendimento gera no máximo uma vazão de 27 

l/(s.ha). Isso porque foi determinado como premissa: 

 Que as medidas de controle de infiltração13 promovem infiltração no 

solo de todo o excesso pluvial a elas destinado, sendo consideradas de 

escoamento superficial nulo, para o período de retorno de projeto.  

 Que as medidas de controle de armazenamento sem infiltração no 

solo14 são dimensionadas para liberar o escoamento máximo 

equivalente a 27 l/(s.ha) sendo, portanto, as áreas por ela controladas, 

de escoamento superficial de projeto de 27 l/(s.ha). 

 Que as medidas de controle de armazenamento com infiltração no 

solo15 são dimensionadas para liberar o escoamento máximo 

equivalente a 27 l/(s.ha). 

Já para as vazões das áreas não controladas por medidas de controle, foi 

indicado que o cálculo deve ser feito pelo método racional, descrito no capítulo 4 

do Manual de Drenagem. 

 

                                                            
12 A equação IDF utilizada foi a de Fendrich e Freitas (1989). 

13 Exemplos de medidas de controle de infiltração: pavimento poroso, microrreservatório 
infiltrante, trincheira, vala, poço e bacia de infiltração. 

14 Exemplos de medidas de controle de armazenamento sem infiltração no solo: bacias de 
detenção e retenção com leitos considerados impermeáveis. 

15 São exemplos de medidas de controle com infiltração no solo: bacias de detenção e retenção 
com leitos considerados permeáveis. 



 
 

85 
 

4.12.2. Análise Técnica 

O PDD-2002 forneceu procedimentos básicos para o pré-dimensionamento das 

medidas estruturais de controle para a micro e macrodenagem. 

Porém foi considerado apenas o aspecto quantitativo da retenção e para efeito de 

cálculo foram feitas algumas premissas que levaram a um escoamento gerado 

por um empreendimento de 27 L/s. ha. 

As premissas consideraram um escoamento superficial nulo das medidas de 

controle, ou seja, promove infiltração no solo de todo o excesso pluvial a elas 

destinado. E que medidas de controle de armazenamento sem infiltração e com 

infiltração são dimensionadas para liberar o escoamento máximo equivalente a 27 

l/(s.ha). O valor máximo adotado de 27 L/s. ha é um valor pré-estabelecido que 

permite avançar nas avaliações com a segurança requerida. 

4.13. Subsídios Técnicos e Econômicos 

4.13.1. Caracterização Conforme PDD – 2002 

O Tomo 7.1 do PDD-2002 apresenta a metodologia que foi aplicada no 

desenvolvimento de subsídios técnicos e econômicos aplicados em uma bacia 

situada dentro da abrangência do PDD-2002. 

Para a quantificação de benefícios resultantes de intervenções urbanas 

propostas, podem ser seguidas duas linhas de estimação: composição de 

benefícios ou valores agregados. No PDD-2002, foi seguida a linha de estimação 

por valores agregados. Nessa linha, busca-se quantificar os benefícios 

resultantes da intervenção proposta através de avaliações agregadas da 

sociedade – basicamente pesquisas de opinião, das quais estima-se o quanto a 

sociedade estaria “disposta a pagar” (como por exemplo, aumento de impostos 

ou de tarifas) pela existência da intervenção.  

O objetivo não seria avaliar especificamente os benefícios econômico-financeiros 

das intervenções urbanas, mas embasar critérios de decisão de investimentos 

que satisfaçam à sociedade. 

A forma escolhida para a avaliação do benefício gerado pela implantação de 
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melhorias do sistema de drenagem foi a de comparação de preços com e sem a 

intervenção urbana, com a percepção local. A variação de preço da propriedade é 

avaliada de acordo com a fórmula:  

 

 

Nessa fórmula, “A k i” é o grau de um atributo K analisado (de fácil percepção 

pela sociedade que afeta de maneira positiva ou negativa a qualidade de vida da 

sociedade) em um lote sem benfeitoria “ i ”; “p k i” o peso do atributo em relação a 

outros atributos; f é a função que é estabelecida entre os atributos e os pesos 

para a formação do preço.  

O Tomo 7.2 apresenta a implementação da metodologia descrita no Tomo 7.1, 

para a avaliação do benefício gerado pelas soluções propostas no PDD 2002 

para a bacia do rio Atuba. Tal bacia foi pega como modelo de aplicação da 

metodologia, devendo o gestor de recursos hídricos aplicar os mesmos 

procedimentos para as demais bacias, se necessário.  

O Tomo 7.2, portanto, apresentou primeiramente uma descrição de todas as 

medidas estruturais de controle propostas no PDD 2002 para a bacia do rio 

Atuba; depois, a quantificação dos benefícios proporcionados pelas melhorias 

propostas e a relação entre benefício e custo a partir do parâmetro 

Benefício/Custo. Por último, foi feita uma análise conclusiva dos resultados 

obtidos, que gerou a exclusão de algumas medidas propostas anteriormente pelo 

próprio PDD 2002, além de fornecer algumas recomendações finais. 

Analisando os resultados obtidos, tem-se que o custo de implantação das 

medidas estruturais de controle propostas seria de 107,3 milhões de reais, sendo 

103 milhões para a implantação das lagoas de acumulação e o restante para a 

implantação de travessias, galerias e melhorias nas condições de escoamento do 

rio Atuba. Já os benefícios diretos da implantação das soluções propostas no 

PDD 2002 para a bacia do Atuba giraram em torno de 13,5 milhões de reais, 

correspondendo à Valorização do Preço da Propriedade nas áreas da intervenção 

– critério este escolhido como Benefício para a análise de Benefício/Custo. 

Esses benefícios estariam ligados à redução das áreas inundáveis (cerca de R$ 
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8,97 milhões) e ao prazer estético e paisagístico gerado pela intervenção 

(aproximadamente R$ 4,53 milhões). A valorização das propriedades na área da 

intervenção, em termos gerais, ficaria em torno de 24%, dependendo da área 

analisada. Isso corresponde a um incremento de R$ 13,79 no preço por metro 

quadrado das propriedades inseridas na área atingida pelas medidas estruturais 

de controle de cheias propostas no PDD-2002. No município de Curitiba, a 

valorização variaria entre 16 e 34%. 

Conhecidos os benefícios (B) e os custos (C), a razão B/C ficou em 0,13. O 

próprio PDD, no relatório conclusivo desse Tomo 7.2, analisou como ‘muito baixo’ 

o índice, colocando em xeque a implantação das benfeitorias: “as obras 

propostas, concebidas dentro do ‘princípio de máxima de retenção de vazões16’, 

apresentam, nesse caso, custos incompatíveis com os benefícios produzidos nas 

áreas diretamente afetadas”. 

A idéia de se manter a proposta de implantação das medidas de controle de 

cheias na Bacia do rio Atuba foi justificada pelo fato da análise de benefício/custo 

ter se dado somente em relação à área da intervenção, sem contar os benefícios 

gerados nas áreas à jusante ou ainda em toda a RMC, indiretamente. Cita-se, por 

exemplo, a questão do tráfego, que antes prejudicado pelas enchentes, depois da 

intervenção não mais seria afetado, gerando benefício para toda a população 

transeunte.  

Foram avaliadas as intervenções para três cenários diversos, conforme a tabela a 

seguir: 

                                                            
16 O Plano Diretor de Drenagem de 2002 foi elaborado de modo a priorizar medidas de retenção 
em detrimento das medidas de aceleração de escoamento. 
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Quadro 46 – Análise de Benefício / Custo dos cenários avaliados 

Cenário Descrição sucinta 
Benefício 

(R$) 
Custo (R$) 

Benefício
/ Custo 
(índice) 

- Todas as medidas implantadas 13,5 milhões 107,3 milhões 0,13 

01 
Todas as medidas implantadas, exceto a 
lagoa MCAT-02-03) 

10,3 milhões 92,4 milhões 0,11 

02 
Todas as medidas implantadas, exceto a 
lagoa MCAT-01-07) 

13,25 
milhões 

92,5 milhões 0,14 

03 

Desconsiderada a implantação de lagoas 
de acumulação. Somente melhorias nas 
travessias, galerias e nas condições 
hidráulicas do rio Atuba 

3,58 milhões 3,57 milhões 0,21 

Fonte: CH2MHILL 

 

A respeito dos resultados, foram feitas considerações para o município de 

Curitiba: 

 Sendo a relação Benefício/Custo proporcional ao tamanho das áreas de 

risco analisadas e sendo as áreas de risco de Curitiba analisadas sobre 

uma base cartográfica cujas curvas de nível se apresentam de 5 em 

5m, sem cotas de pontos notáveis, os valores obtidos para Curitiba 

poderão ser diferentes caso sejam definidas as áreas de risco sobre 

uma base cartográfica com informações mais precisas. 

 O valor dos benefícios decorrentes da redução das áreas de risco e das 

melhorias urbanísticas advindas das medidas de controle propostas foi 

calculado tomando como base somente o cálculo dos benefícios nas 

áreas diretamente afetadas pelas intervenções. Para uma análise mais 

precisa, deveriam ser calculados também os benefícios nas áreas 

indiretamente afetadas. Isso incluiria a análise dos benefícios gerados 
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por outros programas desenvolvidos pela PROSAM17, como o Plano 

de Despoluição e o Plano de Implantação de Wetlands, entre outros. 

É defendida a implementação das lagoas de acumulação, mesmo apresentando 

estas um baixo desempenho na minimização dos impactos da inundação (análise 

benefício/custo). Todavia, as lagoas são defendidas como medidas bastante 

promissoras para a contenção de cheias, se caracterizadas como sistemas 

preventivos, em áreas onde se está iniciando o processo de urbanização.  

Apesar da metodologia adotada não quantificar outros benefícios gerados pela 

implantação das medidas estruturais de controle de cheias, há o reconhecimento 

de que os benefícios de tal implantação vão muito além da valorização do valor 

da propriedade diretamente afetada pela medida de controle. 

4.13.2. Análise Técnica 

A quantificação de benefícios resultantes de intervenções urbanas propostas foi 

estimada de acordo com os valores agregados, onde de busca quantificar os 

benefícios resultantes através de avaliações agregadas da sociedade. 

A metodologia consistiu primeiramente em quantificar o beneficio e o custo das 

intervenções para na sequencia avalia-la de acordo com parâmetro 

beneficio/custo (B/C). 

No caso da bacia do Atuba o parâmetro obtido foi baixo, ou seja, as obras 

propostas apresentaram custos incompatíveis com os benefícios produzidos nas 

áreas diretamente afetadas. Porém a análise do B/C do PDD-2002 se restringe 

apenas à área de intervenção, ou seja, não foram considerados os benefícios à 

jusante ou na RMC. 

Para uma análise mais detalhada, precisam ser considerados os benefícios 

gerados nas áreas indiretamente afetadas. No caso da região de Curitiba, com 

uma base cartográfica mais detalhada podem-se obter valores diferentes, e mais 

adequadas à realidade do sistema de drenagem. 

O PDD-2002 ressalva, porém a implantação lagoas de acumulação como 

medidas bastante promissoras para a contenção de cheias. 

                                                            
17 PROSAM – Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba. 
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CAP. 2 – RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O PLANO E AS AÇÕES EM 

DESENVOLVIMENTO 

1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo procura identificar os programas, planos, projetos, ações, estudos, 

intervenções e obras já implantadas ou a implantar que tenham relação com as 

seis bacias da cidade de Curitiba, no que tange aos aspectos do sistema de 

macrodrenagem urbana. 

De posse deste rol de informações sistematizadas, avaliam-se as suas 

atualidades enquanto intervenções propostas e sua manutenção como solução 

técnica adequada e faz-se a correlação entre elas e as proposições contidas no 

Plano Diretor de Drenagem da SUDERHSA de 2002, com a finalidade de resgatar 

conceitos e proposições técnicas, ambientais e legais, concatenadas e coerentes, 

e que sirvam de lastro para o desenvolvimento do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de Curitiba 2012. 

Outrossim, incluem-se nesta análise algumas regulamentações, leis e decretos 

cujos teores têm vínculos com a problemática da macrodrenagem, não apenas de 

forma direta, mas também indiretamente, no tocante a aspectos de uso e 

ocupação do solo, remoção de ocupações irregulares entre outros, os quais 

interferem em ocorrências como inundações. 

Tais medidas não estruturais, pela sua importância e especificidade, serão 

abordadas em capítulo exclusivo neste Plano de Drenagem. 

A confiabilidade e a precisão deste estudo é função direta da qualidade das 

informações coletadas junto aos diferentes entes governamentais e já constantes 

do banco de dados.  

Desta forma, discorre-se também sobre outras fontes de informações que de 

maneira direta ou indireta também contribuem para o enriquecimento do acervo 

do tema de macrodrenagem de Curitiba.Incluem-se nesta classificação as 

informações obtidas junto à SUDERHSA, IAP, SMOP, SMMA, IPPUC, 

SANEPAR, COMEC, COHAB, COHAPAR e Defesa Civil. 
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2. METODOLOGIA 

Na abordagem metodológica descrita a seguir, apresentam-se os critérios 

utilizados para a compatibilização das informações constantes no banco de 

dados. 

Primeiramente, programas, planos, projetos, ações, estudos, intervenções e 

obras são identificados, compilados e descritos de maneira sucinta. 

Desta forma tem-se a dimensão dos problemas, suas áreas, suas prioridades e 

como estão planejadas e projetadas as soluções propostas. 

Observa-se nesta abordagem que existe uma gama bastante extensa de 

documentos, desde planos globalmente abrangentes, que contemplam todas as 

bacias e sub bacias do estudo, até projetos localizados, pensados, concebidos e 

projetados para determinado trecho de determinada sub bacia.  

No seguimento das descrições são tecidas considerações e feitas análises 

críticas sobre a contemporaneidade dos estudos (se ainda são válidos) e sua 

pertinência quanto à aplicabilidade no contexto deste Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de 2012. 

As leis, decretos e resoluções são apresentadas em uma lista separadamente, 

onde estão descritas e enfatizadas suas particularidades que têm correlação com 

os sistemas de macrodrenagem. 
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3. AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 

São apresentados no seguimento os documentos coletados e compilados para 

descrição e análise para todas as bacias e para cada bacia individualmente. 

3.1. Planos 

3.1.1. Plano Diretor de Curitiba 

O Plano Diretor de Curitiba é instituído pela Lei nº 11.266 de 16 de dezembro de 

2004: "Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da 

Cidade - Lei Federal nº 10.257/01, para orientação e controle do 

desenvolvimento integrado do Município”.  

O Plano Diretor esta dividido em três partes: Parte 1 – Os caminhos, Parte 2 – O 

Plano Diretor de 1966, Parte 3 – O Plano Diretor -2004 – Estatuto da Cidade. 

A Parte 1 aborda os aspectos do desenvolvimento da cidade de Curitiba 

destacando os principais eventos urbanísticos desde o século XVII até os dias de 

hoje, entre eles o Plano Agache. 

A Parte 2 discorre sobre os principais aspectos do Plano Diretor de 1966 como, 

evolução física, territorial, ambiental, social, econômica e cultural. 

A Parte 3 se refere ao Plano Diretor de 2004 que foi revisado buscando atender o 

estabelecido no Estatuto das cidades.  

Observa-se que o Plano Diretor trata de questões fundamentais para a questão 

da drenagem urbana. Estabelece diretrizes fundamentais em relação a questão 

da regulamentação do zoneamento, ocupação do espaço urbano, direito de 

preempção, habitação de interesse social. Parâmetros que serão considerados 

no desenvolvimento deste Plano Diretor de Drenagem. A estrutura do Plano 

Diretor Urbano é a seguinte: 
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Quadro 47– Estrutura do Plano Diretor de Curitiba 

Plano Diretor de Curitiba – Estrutura. 

TÍTULO I 
DA ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA 

TÍTULO II 
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

TÍTULO III 
DA POLÍTICA 
URBANÍSTICO – 
AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURAÇÃO 
URBANA 

SEÇÃO I 
DO MACROZONEAMENTO 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

SEÇÃO III 
DOS EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA 

SEÇÃO IV 
DOS EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DO 
TRANSPORTE COLETIVO 

CAPÍTULO II 
DA MOBILIDADE 
URBANA E 
TRANSPORTE  

SEÇÃO I 
DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

SEÇÃO II 
DOS SISTEMAS VIÁRIO, DE CIRCULAÇÃO 
E TRÂNSITO 

SEÇÃO III 
DO TRANSPORTE DE CARGAS 

CAPÍTULO III 
DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL 

CAPÍTULO IV 
DA PAISAGEM 
URBANA E DO USO 
DO ESPAÇO PÚBLICO 

SEÇÃO I 
DA PAISAGEM URBANA 

SEÇÃO II 
DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO 

CAPÍTULO V 
DA HABITAÇÃO 

SEÇÃO ÚNICA 
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

TÍTULO IV 
DA POLÍTICA 
SOCIAL E 
ECONÔMICA 
 

CAPÍTULO I 
DO 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 
 

SEÇÃO I 
DO ABASTECIMENTO 

SEÇÃO II 
DA CULTURA 

SEÇÃO III 
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL 

SEÇÃO IV 
DA EDUCAÇÃO 
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Plano Diretor de Curitiba – Estrutura. 

SEÇÃO V 
DO ESPORTE E LAZER 

SEÇÃO VI 
DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

SEÇÃO VII 
DA SAÚDE  

CAPÍTULO II 
DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

TÍTULO V 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

TÍTULO VI 
DOS 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA URBANA 

CAPÍTULO I 
DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

CAPÍTULO II 
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO 
COMPULSÓRIOS 

CAPÍTULO III 
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

CAPÍTULO IV 
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR  

CAPÍTULO V 
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

CAPÍTULO VI 
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

CAPÍTULO VII 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

CAPÍTULO VIII 
DO MONITORAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
 

3.1.2. Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável 

Em 1966 Curitiba criava o seu Plano Diretor (Lei 2.626/66). Em 2001, a Lei 

Federal 10.257/01 que instituiu o Estatuto da Cidade, fez com que esse Plano 
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Diretor fosse revisado através da Lei 11.266/04 (“Dispõe sobre a adequação do 

Plano Diretor ao Estatuto das Cidades”). Dentre as novas diretrizes e 

instrumentos de política urbana dispostas no Plano Diretor - 2004 está a 

elaboração dos Planos Setoriais.  

A existência deste documento segue o disposto nos Artigos 20 e 88 do Plano 

Diretor de Curitiba de 2004: 

Art. 20. São diretrizes gerais da política municipal do meio ambiente:  

XV – reduzir anualmente, a emissão de poluentes nocivos à saúde 

despejados no ar, no solo e nas águas, segundo o Plano Municipal de 

Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, observados os 

protocolos internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil. 

Art. 88. No prazo máximo de 3 (três) anos, contados a partir da vigência deste 

Plano Diretor, deverão ser elaborados, entre outros, os seguintes planos, 

observado o contido no art. 48: 

I – Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Integrado; 

II – Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 

III – Plano de Desenvolvimento Econômico; 

IV – Plano de Desenvolvimento Social; 

V – Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; 

VI - Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável; 

O objetivo geral do Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável é o Desenvolvimento Sustentável é a construção de uma sociedade 

sustentável entendida como aquela que determina seu modo de organização, 

produção e consumo a partir da sua história, sua cultura, e seus recursos 

naturais, estimulando e fortalecendo uma consciência critica sobre a problemática 
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ambiental, onde o desenvolvimento da cidade se dará através de um processo 

equilibrado e de respeito com o meio ambiente. 

O Plano Setorial em questão aborda os seguintes temas:  

 Recursos atmosféricos;  

 Áreas verdes; 

 Fauna;  

 Recursos hídricos; 

 Recursos minerais; 

 Passivos ambientais; 

 Educação Ambiental; 

 Resíduos sólidos; 

 Ruído urbano; 

 Unidades de Conservação; 

 Patrimônio; 

 Sistema de informações 

ambientais; 

 Legislação 

Para cada tema são estabelecidos Objetivos e Metas acompanhadas de 

Programas e Ações que seguem um cronograma. 

Vale ressaltar o tema Recurso Hídrico, no que diz respeito à drenagem urbana. 

As informações contidas no Plano Municipal de Controle Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável referente a este tema estão descritas na sequência: 

O documento propõe a elaboração de um Plano Municipal de Recursos Hídricos 

dividido em seis sub temas: (i) Gerenciamento das Bacias Hidrográficas 

(desocupação das margens, recuperação das margens, metas de qualidade 

hídrica e recuperação da mata ciliar; (ii) Saneamento (abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto, drenagem); (iii) Controle Ambiental (fiscalização e 

monitoramento); (iv) Educação Ambiental; (v) Águas Subterrâneas e (vi) Sistema 

de informações de recursos hídricos. 

As tabelas a seguir apresentam os Objetivos, Metas, Programas e Ações de cada 

sub tema: 
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Quadro 48– Objetivos, Metas, Programas, Ações e Prazos estipulados pelo Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável referente ao tema Recursos Hídricos 

SUBTEMA: GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

1Gerenciar as 
bacias 

hidrográficas do 
município de 

Curitiba 

1.1 Elaborar o planejamento estratégico 
para a revitalização das bacias 

hidrográficas com vistas à redução da 
poluição hídrica, relocação de domicílios 

das APPs, recuperação e revegetação das 
margens dos rios e limpeza dos corpos 

d’água. 

1.1.1 Planejamento 
estratégico para a 

revitalização da bacia 
hidrográfica do rio Barigui. 

1.1.1.1 Realizar levantamentos e 
estudos para subsidiar o 

planejamento para a revitalização 
da bacia. 

 

1.1.1.2 Realizar reuniões com a 
COHAB, SMOP, IPPUC e demais 

secretarias e órgãos afins para 
unificar e direcionar as ações já 

desenvolvidas para a bacia. 

2008 

1.1.1.3 Executar o 
reconhecimento in loco para 
direcionar a elaboração dos 

projetos executivos. 

2008 

1.1.1.4 Elaborar os projetos 
executivos para a revitalização da 

bacia. 
2008 / 2009 

1.1.1.5 Executar os projetos 
executivos para a revitalização da 

bacia. 
2009 / 2010 
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SUBTEMA: GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

1.1.1.6 Intensificar as ações de 
fiscalização das ligações 

irregulares de esgoto e da rede 
de coleta. 

2008 / 2009 

1.1.1.7 Intensificar as ações de 
educação ambiental na área de 

abrangência da bacia. 
2009 /2010 

1.2 Propor o monitoramento da qualidade 
d’água para todas as bacias hidrográficas 

do Município utilizando organismos 
aquáticos através do índice de integridade 

Biótica. 

1.2.1 Índice de integridade 
Biótica. 

1.2.1.1 Realizar estudos para a 
elaboração do índice de 

integridade Biótica para todas as 
bacias hidrográficas do Município.

2009 - 2020 

1.3 Propor a elaboração de legislação 
municipal para a gestão de recursos 

hídricos. 

1.3.1 Criar documento legal 
que proíba a canalização 

dos corpos d’água e 
incentive a renaturalização 

dos mesmos. 

1.3.1.1 Realizar reuniões com os 
órgãos afins para elaboração do 

documento legal. 
2008 / 2009 

1.3.1.2 Incentivar a 
renaturalização de alguns corpos 

d’água no Município, 
incorporando-os a paisagem 

urbana novamente. 

2010 / 2011 



 
 

99 
 

SUBTEMA: GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

1.3.1.3 Elaborar fóruns de 
discussão com os diferentes 

segmentos da sociedade. 
2011 

1.4 Integrar as ações relativas aos recursos 
hídricos no município em um único órgão 

gestor. 

1.4.1 Criar um 
Departamento específico 
para recursos hídricos. 

1.4.1.1 Elaborar organograma 
para criação do Departamento. 

2008 

1.4.2 Estruturar o 
Departamento específico 
para recursos hídricos. 

1.4.2.1 Estruturar o 
Departamento. 

2008 
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SUBTEMA: SANEAMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS  AÇÕES DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

2. Garantir o 
abastecimento de água, 
Esgotamento sanitário, 
drenagem e limpeza 
urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 
realizados de formas 
adequadas à saúde 
pública e à proteção do 
meio ambiente. 

2.1 Garantir 100% de abastecimento 
de água potável com qualidade e em 
quantidade, constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e 
instalações necessárias ao 
abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição. 

2.1.1 Criação de 
Departamento específico 
para desenvolver e 
acompanhar as ações 
propostas (Programa 1.4.1 – 
Subtema 1). 

2.1.1.1 Criar Departamento 
específico para propor, 
desenvolver e acompanhar a 
gestão de recursos hídricos no 
município. 

2008 

2.1.1.2 Acompanhamento das 
metas referentes ao 
abastecimento de água potável 
por meio da Comissão de 
Avaliação do Contrato da 
SANEPAR. 

2008 - 2020 

2.1.1.3 Desenvolver políticas 
para aumentar adequadamente 
o acesso à água potável, 
objetivando acesso a todos até 
2015. 

2008 - 2015 

2.1.1.4 Solicitar à 
Concessionária que estabeleça 
um sistema com índice de alerta 
para comunicar 
automaticamente a população 

2008 
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SUBTEMA: SANEAMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS  AÇÕES DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

sobre os níveis de água nos 
reservatórios que abastecem a 
cidade. 

2.1.1.5 Acompanhar com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
os relatórios com os dados de 
qualidade da água potável. 

2008 - 2020 

2.1.1.6 Adotar diretrizes 
municipais de gerenciamento de 
desperdício de água e reduzir o 
volume de descarte de água 
não tratada. 

2009 - 2015 

2.2. Aumentar progressivamente o 
atendimento de coleta e tratamento de 
esgoto para 100% de cobertura no 
território do município até 2020, 
constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequada dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais, 
estação de tratamento até o seu 
lançamento final no meio ambiente. 

2.2.1 Acompanhamento das 
metas referentes ao 
atendimento de coleta e 
tratamento de esgotos por 
meio da Comissão de 
Avaliação do Contrato da 
SANEPAR. 

2.2.1.1 Realizar 
acompanhamento do 
atendimento das metas por 
meio de sistema 
georeferenciado. 

2008 - 2020 

2.2.1.2 Verificar as condições 
das redes coletoras e esgoto e 
as ligações a estas redes por 
meio da execução do Programa 
de Despoluição Hídrica. 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: SANEAMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS  AÇÕES DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

2.2.1.3 Estabelecer sistemas 
compatíveis entre a S.M.M.A. e 
a SANEPAR para otimização 
dos trabalhos do Programa de 
Despoluição Hídrica –PDH. 

2008 

2.2.1.4 Realizar inventário da 
situação das ligações de 
esgotos dos próprios 
municipais. 

2008 - 2011 

2.3 Realizar a drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas, compreendido 
pelo conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de 
águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas. 

2.3.1 Elaboração do Plano 
Municipal de Drenagem. 

2.3.1.1 Formar um grupo técnico 
com representantes de outras 
secretarias afins para a 
elaboração de termo de 
referência para elaboração do 
plano municipal de drenagem. 

2008 

2.3.1.2 Discutir com o grupo 
técnico formado por 
representantes de outras 
secretarias afins para a 
elaboração do plano municipal 
de drenagem. 

2008 



 
 

103 
 

SUBTEMA: SANEAMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS  AÇÕES DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

2.3.1.3 Contratar estudos e 
levantamentos para elaboração 
do plano municipal de 
drenagem. 

2008 / 2009 

2.3.1.4 Executar o Plano 
Municipal de Drenagem. 

2010 - 2012 

2.3.1.5 Incentivar o reuso da 
água conforme preconizado na 
Lei Municipal 10.785/03 e 
regulamentada no Decreto 
293/06. 

2009 - 2020 

2.4 Fomentar a regulamentação de 
subsídios para os serviços de 
saneamento por meio da criação de 
instrumento econômico de política 
social para garantir a universalização 
do acesso e a correta utilização do 
sistema. 

2.4.1 Criação de política 
para criação de 
instrumentos econômicos de 
política social para garantir a 
universalização do acesso e 
a correta utilização do 
sistema de esgotamento 
sanitário. 

2.4.1.1 Realizar reuniões com 
diversos segmentos da PMC 
para avaliar a possibilidade de 
criação de instrumentos 
econômicos de política social 
para garantir a universalização 
do acesso e a correta utilização 
do sistema de esgotamento 
sanitário. 

2008 / 2009 

 2.5 Sensibilizar a população sobre o 
uso correto da infraestrutura do 

2.5.1 Programa de 
Educação Ambiental para 

2.5. 1.1 Realizar atividades de 
educação ambiental para 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: SANEAMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS  AÇÕES DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

sistema de esgotamento sanitário por 
meio de atividades de educação 
ambiental. 

saneamento. sensibilizar a população sobre o 
uso correto da infra-estrutura do 
sistema de esgotamento 
sanitário, sobre o desperdício de 
água, sobre aproveitamento de 
água de chuva, entre outros. 
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SUBTEMA: CONTROLE AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

3. Promover a melhoria da 
qualidade da água de todas as 
bacias hidrográficas do 
município por meio de ações 
preventivas (licenciamento) e 
ações corretivas (fiscalização). 

3.1 Realizar a caracterização das 
bacias hidrográficas. 

3.1.1 
Caracterização das 
bacias 
hidrográficas. 

3.1.1.1 Realizar estudos técnicos 
para realizar a caracterização das 
bacias hidrográficas para subsidiar 
as ações previstas na ação 1.1.1.1. 

2008 - 2010 

3.2 Intensificar as ações do 
Programa de Despoluição Hídrica - 
PDH para todas as bacias 
hidrográficas do município. 

3.2.1 PDH 
ampliado. 

3.2.1.1 Ampliar a estrutura do PDH 
para o atendimento de todas as 
bacias hidrográficas do município. 

2009 

3.2.1.2 Compatibilizar os sistemas 
do PDH com o Programa de 
Despoluição Ambiental – PDA da 
SANEPAR para otimizar os 
procedimentos de fiscalização. 

2008 / 2009 

3.3 Verificar, preventivamente, a 
ligação predial na rede coleta de 
esgoto, nos imóveis novos, no ato 
da vistoria para emissão do 
Certificado de Vistoria de 
Conclusão de Obra – CVCO. 

3.3.1 Realização de 
novos 
procedimentos para 
vistoria. 

3.3.1.1Discutir com a SMU normas 
para realizar, preventivamente, 
vistoria para verificar a ligação 
predial na rede coleta de esgoto nos 
imóveis novos, no ato da vistoria 
para emissão do CVCO. 

2008 / 2009 

3.4 Realizar inventário na coletora 
de esgoto. município para 

3.4.1 Inventário dos 
imóveis não 

3.4.1.1 Realizar levantamento da 
situação dos imóveis não atendidos 

2009 / 2010 
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SUBTEMA: CONTROLE AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

identificar os imóveis que não são 
atendidos por rede de coleta de 
esgoto. 

atendidos pela rede 
coletora. 

pela rede. 

3.4.1.2 Estudar e propor alternativas 
técnicas mais adequadas para o 
tratamento do esgoto doméstico 
para os imóveis não atendidos por 
rede de coleta de esgoto. 

2010 

3.5 Criar cadastros das atividades 
com potencial poluidor dos 
recursos hídricos. 

3.5.1 Cadastros de 
Usuários de 
Recursos Hídricos. 

3.5.1.1. Elaborar cadastro para 
identificar as atividades com 
potencial poluidor dos recursos 
hídricos. 

2009 

3.5.1.2. Realizar inventário por bacia 
hidrográfica das atividades com 
potencial poluidor dos recursos 
hídricos. 

2008 

3.5.1.3. Criar sistema informatizado 
para georreferenciar às atividades 
com potencial poluidor dos recursos 
hídricos. 

2010 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

4. Sensibilizar a população para o 
entendimento da hidrografia da cidade 
de Curitiba objetivando a gestão 
compartilhada dos recursos hídricos e o 
reconhecimento dos rios como 
patrimônio natural da cidade. 

4.1 Estabelecer a Rede Municipal 
das Águas como uma ferramenta 
indispensável para a gestão dos 
recursos hídricos, aliando o 
desenvolvimento da cidade com a 
conservação ambiental numa 
percepção sistêmica. 

4.1.1 Rede 
Municipal das 
Águas. 

4.1.1.1 Cadastrar os grupos, 
mapear e convidá-los a fazer parte 
da Rede Municipal das Águas. 

2008 / 2009 

4.1.1.2 Estabelecer a Rede 
Municipal das Águas na bacia do 
rio Barigui com os grupos já 
atuantes para posterior expansão 
nas demais bacias. 

2008 

4.1.1.3 Criar o sistema na internet 
para que todos os participantes da 
rede possam acessar e trocar 
informações. 

2008 / 2009 

4.1.1.4 Avaliação contínua e 
retroalimentação do sistema. 

2010 

4.2 Efetivar a caracterização das 
bacias hidrográficas através do 
diagnóstico participativo. 

4.2.1 
Diagnóstico 
participativo – 
Programa 

4.2.1.1 Identificar grupos 
interessados em participar do 
programa. 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

Olho D’Água. 
4.2.1.2 Realizar estratégias de 
mobilização para ampliar as 
possibilidades de participação de 
parcelas mais amplas da 
comunidade. 

2008 - 2020 

4.2.1.3 Ampliar a participação 
comunitária através da formação 
de grupos de monitoramento que 
terão sua atuação referenciada 
nas bacias hidrográficas do 
Município e na Rede Municipal das 
Águas. 

2008 - 2020 

4.2.1.4 E laborar material 
instrucional e de divulgação, 
adequados aos diferentes públicos 
participantes do Programa, como 
vídeos institucionais e 
informativos, cartilhas, folders, 
entre outros. 

2008 - 2020 

4.2.1.5 Utilizar os dados 
levantados pelo Programa como 
subsídios indispensáveis para a 
análise tanto das necessidades 
levantadas pela comunidade como 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

das potencialidades da região. 

4.2.1.6 Propiciar às pessoas a 
oportunidade de desenvolver o 
senso crítico a partir da reflexão 
sobre o uso e conservação dos 
recursos hídricos da cidade. 

2008 - 2012 

4.2.1.7 Apresentar os conteúdos 
informativos através de técnicas 
pedagógicas diferenciadas a fim 
de construir uma linguagem 
comum entre todos os 
participantes. 

2008 - 2020 

4.2.1.8 Contratar e capacitar 
equipes para o desenvolvimento 
dos trabalhos tendo como 
referência de atuação a bacia 
hidrográfica. 

2009 - 2020 

4.2.1.9 Para a avaliação do 
Programa serão utilizados 
indicadores, como registros 
fotográficos (antes/depois), os 
índices de qualidade ambiental 
Olho D’Água, a participação nas 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

atividades, o nível de satisfação da 
comunidade medido através de 
formulário específico, criação de 
uma Ouvidoria do Programa, entre 
outros. 

4.2.1.10 Publicação de coletânea 
dos melhores trabalhos 
desenvolvidos pelas crianças 
compondo juntamente com os 
dados técnicos a caracterização da 
bacia e de um livro contendo a 
evolução histórica do uso e 
ocupação do solo e a relação com 
os rios. 

2010 

4.2.1.11 Publicação de coletânea 
dos melhores trabalhos 
desenvolvidos pelas crianças 
compondo juntamente com os 
dados técnicos a caracterização da 
bacia e de um livro contendo a 
evolução histórica do uso e 
ocupação do solo e a relação com 
os rios. 

2010 

4.2.1.10 Publicação de coletânea 
dos melhores trabalhos 

4.3.1 
Mobilização 

4.3.1.1 Estabelecer parcerias com 
os grupos identificados já atuantes 

2008 - 2020 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

desenvolvidos pelas crianças 
compondo juntamente com os 
dados técnicos a caracterização da 
bacia e de um livro contendo a 
evolução histórica do uso e 
ocupação do solo e a relação com 
os rios. 

social. na área de recursos hídricos como 
estratégia para aproximar o saber 
tradicional com o técnico, bem 
como fortalecer a atuação dos 
grupos nos encaminhamentos dos 
problemas e das possibilidades 
elencadas 

4.3.1.2 Estabelecer termos de 
cooperação técnica com 
instituições de ensino superior, que 
já desenvolvem trabalhos nas 
bacias do Município, é 
fundamental para a validação da 
comunidade científica aos 
resultados obtidos pelo programa. 

 

 

 

 

 

2008 
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SUBTEMA: ÁGUAS SUBTERRÃNEAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

5. Estabelecer um sistema 
efetivo de monitoramento, 
acompanhamento e 
fiscalização do uso da água 
subterrânea de Curitiba. 

5.1 Criar normatização 
conjunta com o órgão 
estadual responsável pela 
outorga do uso da água 
subterrânea visando 
acompanhamento do seu 
controle, monitoramento e 
fiscalização. 

5.1.1 Programa de Controle e 
Monitoramento do uso da água 
subterrânea de Curitiba. 

5.1.1.1 Fiscalizar, acompanhar e 
anuir integralmente a respeito do 
uso da água subterrânea para fins 
de abastecimento público ou 
privado. 

2009 - 2020 

5.1.1.2 Identificar e monitorar 
possíveis focos potenciais de 
poluição da água subterrânea. 

2009 - 2020 

5.1.1.3 Elaborar, produzir e 
divulgar materiais instrucionais e 
ações que visem orientar e 
sensibilizar a população quanto à 
correta utilização da água 
subterrânea e a sua qualidade. 

2008 - 2012 

5.2 Estabelecer um banco 
de dados sobre o uso, 
qualidade e disponibilidade 
da água subterrânea de 
acordo com as províncias 
hidrogeológicas da cidade. 

5.2.1 Programa de 
Cadastramento de Dados 
Hidrogeológicos de Curitiba. 

5.2.1.1 Realizar levantamento dos 
dados existentes nos diversos 
bancos de dados público e 
privados. 

2008 - 2010 

5.2.1.2 Realizar o mapeamento 
das informações hidrogeológicas 
de Curitiba. 

2008 
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SUBTEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

5.2.1.3 Definir e exigir dos usuários 
das águas subterrâneas de 
Curitiba informações a respeito do 
aqüífero utilizado. 

2008 

5.2.1.4 Elaborar, produzir e 
divulgar materiais instrucionais, 
desenvolvendo ações que visem 
orientar e sensibilizar a população 
quanto à correta utilização das 
águas subterrâneas (Educação 
Ambiental 5.1.1.4). 

2008 - 2012 
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SUBTEMA: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS PROGRAMAS AÇÕES 

DATA 
PREVISTA 

PARA 
EXECUÇÃO 

6. Criar Sistema 
Municipal de 
Informações sobre 
Recursos Hídricos.

6.1 Criar Sistema Municipal de Informações sobre 
Recursos Hídricos, contendo informações como 
exemplo: a delimitação das áreas críticas a 
eventos extremos, cadastro e controle das fontes 
de poluição da águas, cadastro dos mananciais, 
cadastros dos aproveitamentos hídricos, cadastro 
dos usuários efetivos e potenciais, implantação 
de sistema de monitoramento da quantidade e 
qualidade da água superficial e da água 
subterrânea, entre outras. 

6.1.1 Sistema 
Municipal de 
Informações sobre 
Recursos Hídricos. 

6.1.1.1 Aquisição de sistemas que 
possibilitem a demarcação das 
bacias hidrográficas do Município. 

2008 

6.1.1.2 Levantamento das ações 
para elaboração dos cadastros: de 
controle das fontes de poluição da 
água, dos mananciais superficiais e 
subterrâneos, dos aproveitamentos 
hídricos, dos usuários efetivos e 
potenciais. 

2008 / 2009 
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3.1.3. Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado 

O Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado foi criado em março de 

2008, pela Prefeitura Municipal de Curitiba, com uma parceria com o IPPUC – 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 

O Plano Diretor de Curitiba, consolidado na Lei nº. 11.266 de 2004 determinou a 

elaboração de seis Planos Setoriais para Políticas Públicas locais, dentre eles o 

Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado. 

O Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado é dividido em 5 anexos 

distintos, onde cada um dos 4 primeiros traz consigo um tipo de diagnóstico e por 

último, uma proposta preliminar. 

No que diz respeito à elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Curitiba, o 

plano em questão não apresenta contribuições significativas. 

3.1.4. Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico (PDE) de Curitiba data de 

março de 2008 e foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Curitiba e Fundação 

Getúlio Vargas. 

O PDE encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Volume I – Diagnóstico; 

 Volume II – Diretrizes e Propostas. 

O assunto foi divido em três partes fundamentais, a saber: 

 Diagnóstico; 

 Cenários; 

 Diretrizes e Propostas. 

O Diagnóstico (Volume I) está estruturado em quatro partes: fundamentos, análise 



 

116 
 

de contexto, análise de desenvolvimento empreendido em Curitiba e avaliação 

temática integrada. 

Foram propostos três cenários: tendencial, possível e desejado. As principais 

intervenções buscam a sustentabilidade do tripé (social, ambiental e econômico). 

A questão ambiental é mencionada na consideração dos cenários. No cenário 

tendencial são identificados quatro principais problemas: uso do solo, mananciais 

de abastecimento, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. No cenário possível 

o PDE cita que é imprescindível estabelecer regras adequadas levando em conta 

a densidade na ocupação de espaços territoriais especialmente protegidos. E por 

fim, no cenário desejado o PDE expõe: 

 

“Buscando um pensamento de desenvolvimento ideal, nos aspectos econômico, 

social e ambiental, após o município ter suprido suas deficiências mais palpáveis 

em relação aos recursos hídricos (que inclui disponibilidade e qualidade de água 

potável, destinação adequada de efluentes líquidos e resíduos sólidos e ocupação 

de mananciais, fundos de vale e áreas de preservação) é necessário, para 

planejamento de toda a rede de atividades necessárias ao desenvolvimento 

econômico e social da cidade, que o sistema e licenciamento ambiental dessas 

atividades seja desburocratizado através de regras pré-estabelecidas para cada 

atividade, agilizando processos mais simples e se concentrando nos processos de 

maior impacto ambiental, melhorando a fiscalização de todas as atividades. Além 

disso, em virtude da grande pressão existente em áreas prioritárias a 

conservação, deve ser revisada a legislação de zoneamento e uso do solo, 

especialmente em virtude de parâmetros onde a pressão ambiental se faz mais 

presente, buscando alternativas adequadas para que o desenvolvimento 

econômico e social possa efetivamente acontecer, mas com o devido cuidado 

com o ambiente.” 

Na sequência o PDE faz a proposição de diretrizes, propostas e ações 

estratégicas para Curitiba inclusive para as Administrações Regionais. No que diz 

respeito à drenagem urbana, foram levantadas as seguintes necessidades 
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socioeconômicas: 

Quadro 49– Necessidades socioeconômicas das Administrações Regionais  

Administração 
Regional 

Tema Necessidades Socioeconômicas  

Pinheirinho 

Meio 
Ambiente 

 Revitalização das margens dos rios com trabalho de 
conscientização da população; 

 Canalização de trechos pequenos de córregos que se 
encontram interrompidos; 

Habitação  

 Implantação de novos loteamentos para atender a demanda 
resultante da REPAR 

 Relocação de famílias em área de risco – 5 áreas: Vila 
Papelão, Vila Pluma, Vila Ulisses Guimarães, Terra Santa – 
HABITAR BRASIL Beira Rio. 

Boqueirão 
Meio 
Ambiente 

 Preservação das áreas verdes e da vegetação nativa 
existente / Ocupação sustentável.  

 Sistema de Unidades de Conservação APA Iguaçu / bosques 
/ hidrografia  

 Eliminação de pontos críticos de inundação: Ruas das 
Carmelitas com Joaquim de Freitas; Carlos Essenfelder com 
Via Férrea; Profª. Joanita B. de Passos, entre Mal.Floriano 
Peixoto e José Hauer; João B. Z. Passos com David Tows; 
Ribeirão dos Padilhas; Anne Frank com Rev. Augusto P. De 
Ávila e Carolina Derosso com Aníbal Requião.  

 Rede de esgoto e drenagem: Drenagem nas Ruas João B. Z. 
Passos, Ten. Tito T. de Castro, Dr. Simão Kossobudski e 
Prof. José Maurício Higgins;  

 Valetas a céu aberto: Ruas Joanita Bernett Passos, Cleto da 
Silva e Abrão Winter;  

 Implantação de rede de esgoto nas Vila Pantanal e Vila Nova. 
Revitalização de Parques, bosques: Parque Náutico, Bosque 
Reinhardt Maack e Zoológico. 

 Necessidade de área para depósito de material reciclável: 

Fonte: PDE (2008) 

O Plano estabelece ainda, diretrizes e propostas para o Meio Ambiente 

identificando duas potencialidades para a cidade de Curitiba: recursos hídricos e 

uso do solo. 
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Quadro 50 – Diretrizes e Propostas para o Meio Ambiente 

 Potencialidades 

 Recursos Hídricos Uso do solo 

Deficiências: 

Risco de aumento da contaminação dos 

recursos hídricos; risco de aumento de 

perda de solos e assoreamento dos 

corpos d’ água; degradação das 

nascentes e mata ciliar. 

Elevada incidência de áreas de risco; 

diminuição da permeabilidade do solo 

urbano; incidência de áreas irregulares, 

grande incidência de áreas 

degradadas; ocupação de fundos de 

vale; ausência de infra-estrutura em 

ocupações irregulares; aumento da 

pressão por ocupação em áreas de 

conservação. 

Política Conservação Ambiental Sustentabilidade sócio-espacial 

Programas: 
Controle Ambiental e Recuperação 

Ambiental 

Estruturação habitacional, estruturação 

espacial e estruturação legal. 

Projetos 
Controle da quantidade e qualidade 

hídrica; controle da erosão do solo; 

Regularização da ocupação do solo; 

ordenamento do espaço urbano 

(realizado também através do programa 

de estruturação legal) 

 

 Melhorar a sistematização do 

controle da qualidade hídrica 

(especialmente em áreas de 

mananciais); 

 Levantamento de áreas sujeitas à 

inundação em virtude de seu tempo 

de recorrência de pelo mínimo 40 

anos;  

 Controle da poluição, gerando menos 

resíduos para serem absorvidos pelo 

 Estabilizar áreas de risco e 

promover a realocação social 

adequada da população residente 

nestes locais;  

 Adequar progressivamente os 

instrumentos urbanísticos à 

realidade e possibilidade de 

crescimento urbano, promovendo 

quando possível a regularização 

dos loteamentos clandestinos e/ou 

irregulares;  
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 Potencialidades 

meio Ambiente;  

 Complementação dos diagnósticos 

físico e ambiental das bacias 

hidrográficas, prioritariamente 

naquelas com maior pressão 

ambiental;  

 Identificação mínima das fontes de 

poluição pontual nos cursos hídricos 

que funcionam como mananciais de 

captação como forma de recuperar o 

dano ambiental,  

 Controlar os poluentes e prevenir 

novos pontos de lançamento;  

 Estabelecer através de leis e 

decretos padrões de qualidade 

ambientais aceitáveis para que se 

faça cumprir no ambiente;  

 Estabelecer que recursos 

provenientes de medidas 

compensatórias de processos de 

licenciamento ambiental sejam 

prioritariamente aplicados em 

programas vinculados ao ambiente 

como o apoio e melhoria da 

organização e associações dos 

catadores de papel de Curitiba. 

 Recuperar áreas degradadas, 

procurando incorporá-las à estrutura 

urbana, valorizando seus aspectos 

naturais;  

 Definição de áreas prioritárias de 

ação governamental;  

 Promover a difusão de tecnologia 

de manejo do meio ambiente, a 

divulgação de dados e informações 

ambientais e a formação de uma 

consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico;  

 Oferecer incentivos estabelecidos 

formalmente na produção ou 

instalação de processos voltados 

para a melhoria da qualidade 

ambiental;  

 Estabelecer regras para o sistema 

poluidor ou predador, da obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados;  

 Revisão e atualização das 

atividades efetivamente ou com 

potencial poluidor;  

 Manter e atualizar o sistema de 

informação sobre o meio ambiente, 

permitindo seu acesso promovendo 

assim a democratização da 

informação; 
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 Potencialidades 

 Estabelecer processos compatíveis 

com as atividades para solicitação 

de avaliação de impacto ambiental;  

 Desenvolver uma legislação 

específica em relação ao uso e 

ocupação do solo para fins 

residenciais (condomínios 

horizontais, verticais, loteamentos) 

baseado na avaliação de impacto 

simplificada 

  Estabelecer regras adequadas 

levando em conta a densidade na 

ocupação de espaços territoriais 

especialmente protegidos. 

Fonte: PDE (2008) 

Em síntese o PDE estabelece: 

 Promoção contínua dos fatores e dos ativos de desenvolvimento 

econômico-produtivos locais, visando melhoria na qualidade de vida da 

população e bem estar da sociedade, com base nos princípios da 

sustentabilidade e prioridade no desenvolvimento local endógeno; 

 Crescente formalização e estímulo à urbanidade entre as atividades 

produtivas; 

 Articulação de esforços públicos e privados, em todas as frentes do 

desenvolvimento local e regional, apoiando a ocupação sustentável e 

racional do território e visando ampliar as iniciativas para gerar um 

ambiente produtivo que consolide as potencialidades reais da cidade e 

da região metropolitana, de caráter solidário e competitivo nos termos 

do Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI da região; 
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 Cooperação metropolitana intermunicipal nas ações pragmáticas do 

fomento econômico, bem como também com as demais esferas 

públicas; 

 Estratégias articuladas e integradas dos agentes públicos, comunitários 

e privados, sobretudo em Segurança e em Desenvolvimento: 

econômico, urbano-ambiental e cultural. 

3.1.5. Plano Municipal de Desenvolvimento Social 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Social foi elaborado em março 2008 pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba através do IPPUC e das Secretarias Municipais 

de Abastecimento, Esporte e Lazer, Saúde, Educação e Fundação de Ação Social 

e Cultura de Curitiba. 

O Plano Diretor de Curitiba, consolidado na Lei nº. 11.266 de 2004 determinou a 

elaboração de seis Planos Setoriais para Políticas Públicas locais, dentre eles o 

Plano Municipal de Desenvolvimento Social. 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Social está divido em seis capítulos. O 

capítulo 1 conceitua o desenvolvimento social e faz a contextualização do 

conceito em seis áreas diferente de atuação no município de Curitiba: 

 Educação (infantil, fundamental, médio, superior e especial); 

 Saúde; 

 Abastecimento; 

 Assistência e promoção social; 

 Esporte e lazer; 

 Cultura. 

Ao final de cada tema é apresentado um quadro apresentando os principais 

programas e projetos desenvolvidos no ano de 2007. 

O capítulo 2 traz o significado de políticas públicas, que são o conjunto de 
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decisões, disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação 

política do Estado, bem como aplicam as leis e regulamentam os artigos 

constitucionais. O capítulo 3 trata do tema Sistema de Proteção Social e Garantia 

de Direitos, apresentando um histórico e os principais conceitos acerca do tema.  

O capítulo 4 apresenta uma leitura técnica do município de Curitiba, destacando 

os itens: localização, o crescimento populacional regional, perfil da população de 

Curitiba, perfil socioeconômico, rede pública de serviços sociais, apresentando 

em cada item os principais indicadores da cidade. 

Na sequência, o capítulo 5 fala sobre as propostas para o tema em questão, 

apresentando o objetivo geral que é “o desenvolvimento de Programas Sociais de 

forma a garantir a execução democrática e abrangente das políticas sociais.”, 

apresenta ainda as diretrizes, as linhas de ação e prioridade: “em que pese o 

atendimento universal, a prioridade sempre será a população em vulnerabilidade 

e risco social, na busca de inclusão e equidade.” Ao final do capítulo é 

apresentado um quadro contendo propostas, ações e resultados esperados. 

No capítulo 6 são feitas as considerações finais, ressaltando a importância do 

Plano Municipal de Desenvolvimento Social como um apoio e um facilitador na 

busca da condição de vida digna e plena em sua cidadania a todos os cidadãos. 

Em síntese o Plano estabelece: 

 Promoção social por meio da redução das desigualdades, da inclusão e 

da equidade social para o conjunto da população, tendo como 

pressupostos o resgate da cidadania e a sustentabilidade; 

 Priorização de grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade ou 

risco social, bem como a garantia de direito das minorias; 

 Articulação entre as diversas políticas públicas da área social, 

potencializando seu efeito junto à população, na busca da melhoria das 

condições de vida e dos níveis de desenvolvimento social; 
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 Cooperação metropolitana intermunicipal e com as demais esferas 

públicas; 

 Estratégias articuladas e integradas dos agentes públicos, comunitários 

e privados sobretudo de segurança e de desenvolvimento: econômico, 

urbano-ambiental e cultural. 

3.1.6. Plano Municipal de Segurança e Defesa Social 

O Plano Municipal de Segurança e Defesa Social foi criado em março de 2008, 

pela Prefeitura Municipal de Curitiba, através do IPPUC – Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba.  

O Plano Diretor de Curitiba, consolidado na Lei nº. 11.266 de 2004, determinou a 

elaboração de seis Planos Setoriais para Políticas Públicas locais, dentre eles o 

Plano Municipal de Segurança e Defesa Social. 

O Plano Municipal de Segurança e Defesa Social é dividido em dois volumes, 

onde o primeiro, denominado Diagnóstico e Cenário, é subdividido em dois 

capítulos; o primeiro se refere à situação geral do município, destacando idéias 

como: Contextualização da Cidade; Evolução Geopolítica da Cidade e da 

Metrópole; Perfil Cultural e reflexos na Segurança da Defesa Social; Demografia e 

Aspectos Socioespaciais; Modernização, Tendências e Perspectivas (2005-2015); 

Estrutura Institucional, Instrumentos e Recursos locais e Estratégias Gerais do 

Plano Diretor e suas linhas para Segurança e Defesa 

Já o segundo capítulo do primeiro volume diz respeito aos contextos da 

segurança e defesa social, destacando não só os contextos mundiais, nacionais, 

estaduais e municipais, mas também um acompanhamento de Ação Comunitária 

para Compartilhamento e alguns Marcos Conceituais para projetos, ações e 

Disposições Operacionais. 

O segundo volume do Plano de Segurança e Defesa Social contém 115 páginas 

ao todo, e também os capítulos 1 e 2 do volume um. O Volume II está estruturado 

em sete capítulos. 
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Seguindo a linha do plano, o terceiro capítulo diz respeito aos fundamentos de 

uma Política Democrática, abrangendo o tema, os direitos, o cidadão e a 

comunidade, e ainda, como um todo, a organização da política. 

Os capítulos 4 e 5 relatam assuntos como as diretrizes gerais usadas para 

comandar a política pública de municipal de defesa social, e as específicas que 

estão voltadas para a atuação externa do município em relação ao cenário 

nacional e estadual e a atuação externa do município em relação ao Poder 

Legislativo Municipal, órgãos da administração direta e indireta e da população 

em geral. 

Já o capítulo 6, abrange os programas, tais como os de organização 

administrativa, desenvolvimento pessoal, multidisciplinares e específicos criados 

para melhorar a situação da comunidade. Esses planos têm como finalidade de 

implantação gradativa de uma política democrática para a área de segurança 

municipal, propondo a instituição de programas institucionais. 

No capítulo 7 encontram-se os anexos e o relatório de apoios utilizados para a 

formulação do plano em questão. 

De modo geral o Plano Municipal de Segurança e Defesa Social destaca: 

 Medidas que promovam a proteção do cidadão, articulando e 

integrando organismos governamentais e sociedade, para organizar e 

ampliar a capacidade de defesa da comunidade e dos próprios 

municipais, mediante integração de serviços de controle ou 

policiamento, municipalização de estratégias, educação e mobilização 

para maior urbanidade e civilidade do tecido socioeconômico e 

configuração urbano-ambiental propícia; 

 Cooperação metropolitana intermunicipal nas ações pragmáticas do 

fomento econômico, bem como com demais esferas públicas, com 

ênfase a ações descentralizadas sob coordenação da Defesa Social; 

 Estratégia voltada a ações integradas com os agentes privados e 

comunitários, bem como com serviços locais de desenvolvimento 
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socioeconômico, sobretudo os focados em emprego, renda e lazer 

(esportivo ou cultural). 

3.1.7. Plano Municipal de Regularização Fundiária em Áreas de 

Preservação Permanente (PMRF-APP) 

Este plano foi desenvolvido pelo IPPUC e pela SMMA, abrangendo apenas as 

ocupações situadas em áreas de preservação permanente. É de fundamental 

importância para o PDD, pois tal plano vincula as habitações existentes às áreas 

marginais dos córregos e rios das bacias hidrográficas de Curitiba em estudo. 

Existe ainda como estudo complementar a este, o Plano de Habitação e de 

Interesse Social de Curitiba, que abrange a regularização fundiária não só no 

município como em todo o Paraná. 

O Plano Municipal de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação 

Permanente (PMRF-APP) foi desenvolvido com a participação conjunta dos 

seguintes órgãos governamentais: 

 IPPUC – CONSECON – Conselho consultivo 

 SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 COHAB – Companhia de Habitação de Curitiba 

 COMEC – Coordenação da Região Metropolitana 

 Secretaria de Governo, Urbanismo e Assuntos Metropolitanos; 

 Fundação de ação social de Curitiba – FAS 

 Unidades regionais de Curitiba – Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, 

Cajuru, CIC, Matriz, Portão, Pinheirinho e Santa Felicidade. 

 UFPR – Universidade Federal do Paraná 

 

Este plano permitiu ao Conselho Municipal de Meio Ambiente a emissão da 

Resolução 001/2007 aprovando as condições de hierarquização e priorização das 

intervenções nele estabelecidas. 



 

126 
 

Nessa linha de atuação observa-se que desde a década de 80, a COHAB – 

Curitiba, entidade responsável pela gestão da Política Habitacional da cidade, 

vem regulando através de medidas políticas, institucionais e técnicas, a questão 

fundiária da população de baixa renda. Dessa forma implementa-se a 

regularização fundiária, a oferta de loteamentos populares para a população de 

baixa renda, a aquisição de lotes em novas áreas e realocação no caso de 

ocupação de áreas de risco.  A COHAB também atuava no controle pela restrição 

de ocupação de áreas de risco. 

Entretanto, na sua origem, década de 80, houve aspectos políticos que 

prevaleceram sobre os aspectos legais da propriedade ou titulação, o que 

resultou que as ocupações irregulares foram então contempladas com 

implantação de infraestrutura, equipamentos comunitários e oferta de serviços 

públicos; assim surgiram alguns bairros e vilas em locais tecnicamente não 

recomendados. 

Naquela época, década de 80, houve inclusive a necessidade da criação de 

legislação específica para atender às necessidades de regularização das 

ocupações, e dentre elas, a criação dos Setores Especiais de Habitação de 

Interesse Social (SEHIS). 

Finalmente, em 1998, através da Lei nº 9.460, houve a permissão de adoção de 

parâmetros diferenciados para aprovação de loteamentos com ocupação 

consolidada, bem como a criação do Grupo de Análise e Avaliação de 

Loteamento de Interesse Social – GAALIS – para agilizar os processos de 

aprovação.  

O Plano de Regularização Fundiária (PMRF-APP) apresenta ainda outras 

informações consideradas importantes para o PDD de Curitiba, que são 

mostradas nos quadros a seguir. 
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Quadro 51 – Áreas das Bacias dentro do Município de Curitiba Plano Municipal de 
Regularização Fundiária 

Bacia Área (km²) 

Passaúna 37,9 

Barigui 140,8 

Belém  87,8 

Atuba  63,7 

Padilhas 33,8 

Alto Iguaçu 68,2 

Total  432,0 

 

 

Quadro 52 – Área Verdes Remanescentes Florestais do Plano Municipal de Regularização 
Fundiária 

Bacia hidrográfica Áreas verdes 

Passaúna 1.431,5 

Barigui 2.798,7 

Belém  536,3 

Atuba  864,3 

Padilhas 286,0 

Alto Iguaçu 1.857,9 

Total 7.774,7 
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Quadro 53 – Domicílios em APP Conforme Plano Municipal de Regularização Fundiária 

Bacia hidrográfica Domicílios (ud) 

Passaúna 496 

Barigui 5.970 

Belém  1.027 

Atuba  2.919 

Padilhas 1.465 

Alto Iguaçu 1.259 

Total  13.136 

 

Existem em Curitiba, conforme o PMRF-APP, 17 parques municipais, sendo o 

mais antigo o Passeio Público, desde 1886 e o mais recente o Parque do Atuba, 

inaugurado em 28/03/2004. A área total abrangida pelos 17 parques é de 1.848,1 

hectares, sendo que o menor deles – o Parque das Nascentes do Belém – possui 

uma área de 1,12 ha e o maior – o Parque do Iguaçu – uma área de 826,4 ha. 

Existem também 919 áreas classificadas como praças, jardinetes, largos, jardins 

ambientais e centros esportivos, totalizando uma área de 358,2 hectares. Já os 

bosques municipais são 13 e apresentam uma extensão total de 65,0 hectares. 

Quadro 54 – Resumo dos bosques municipais conforme Plano Municipal de Regularização 
Fundiária 

Categoria Quantidade Área (ha) 

Parques 17 1848,1 

Bosques 13 65,0 

Praças e jardinetes 919 358,2 

Total 949 2.271,4 

 

O PMRF–APP apresenta uma estimativa de custos, referenciados ao ano 2007, 

para a regularização e reassentamento de 13.136 domicílios, cujo montante é da 

ordem de R$ R$ 511.719.448,00. Este valor constitui-se a priori num importante 

balisador e indicador da dimensão do problema existente, a ser estudado no PDD 

de Curitiba. 
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Dentre outras conclusões, ressaltam-se as prioridades estabelecidas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, sendo elas a recuperação imediata dos rios Barigui (recuperação total) e 

Belém (recuperação do trecho norte) e a regularização no próprio local de 50% 

(estimativa) das ocupações irregulares. 

3.1.8. Plano de Manejo Parques de Curitiba 

 Plano de Manejo do Parque Bacacheri 

O Plano de Manejo é uma exigência da Lei Federal 9985/2000 que trata do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.  

O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Lazer “General Iberê de 

Matos – Bacacheri.” é o documento no qual se estabelecem o zoneamento e as 

normas que devem orientar o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

incluindo a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão do Parque. 

O estudo foi elaborado pela empresa Bio Lógica Consultoria Ambiental e Serviços 

Ltda e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, tendo o apoio do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). 

O Parque Natural Municipal de Lazer “General Iberê de Mattos” - Bacacheri foi 

inaugurado em 1988 e possui 152.000 mil metros quadrados. Está inserido na 

bacia do Alto Iguaçu na sub bacia do Atuba. 

Os principais assuntos abordados no Plano são: histórico do parque; localização; 

entorno; clima; fatores sócio-econômicos (zoneamento e ocupação do solo, 

sistema viário; setores censitários, turismo); solo e geologia; levantamento 

planialtimétrico; hidrografia; fauna; flora; infraestrutura; perfil do visitante; 

zoneamento e programas. 

Baseando-se nos dados levantados e levando-se em consideração o conceito de 

Unidades de Conservação foram definidas as seguintes zonas para o Parque 

Bacacheri: zona intangível; primitiva; de uso extensivo; intensivo (lazer/ visitação 

e acesso); de recuperação; de uso especial; de uso controlado e de 

amortecimento. A zona de amortecimento compreende os imóveis existentes no 

entorno da Unidade de Conservação, que estarão sujeitas a normas e restrições 
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legais, de forma a minimizar os impactos sobre a mesma e a possível ampliação 

da Unidade de Conservação. 

O estudo propôs também, vários programas entre eles o de Regularização 

Fundiária e o de Ampliação da Unidade de Conservação. O Programa de 

Regularização Fundiária tem por objetivo o conhecimento da situação fundiária da 

Unidade de Conservação e a definição da estratégia para se ter à posse da área 

de forma gradativa e priorizada. E o Programa de Ampliação da Unidade de 

Conservação que prevê a identificação das áreas com características ambientais 

de interesse para a anexação à Unidade de Conservação. 

 Plano de Manejo do Parque Tingui 

O Plano de Manejo da Unidade de Conservação - Parque Municipal Tingui foi 

elaborado em 2009 pela empresa Ecotécnica.  

O estudo é apresentado em dois volumes: 

 Volume I – Diagnóstico 

 Volume II – Zoneamento 

O Volume I – Diagnóstico contém o levantamento e análise de dados das áreas 

do Parque Natural Municipal Tingui e as áreas de influência, dados que foram 

coletados entre os meses de outubro e dezembro de 2008. 

O Diagnóstico do Parque Tingui esta divido em seis capítulos, o capítulo 1 faz 

uma introdução destacando a função do Plano de Manejo. O capítulo 2 identifica 

o Parque Tingui mostrando as suas áreas de estudo. No capítulo subseqüente, o 

Plano de Manejo faz uma contextualização da área na esfera federal, estadual e 

municipal.  

O Plano de Manejo ressalta que conforme a Lei Municipal N° 9.804 de 03/01/2000 

- Sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba - o Parque 

Tingui é enquadrado no Artigo 3º da lei como “Parque Linear” que se configura 

como área de propriedade do Município destinada à proteção dos recursos 

naturais existentes, que possua uma área mínima de dez hectares e que se 
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destine à manutenção da qualidade de vida e à proteção do interesse comum de 

todos os habitantes. 

O Capítulo 4 traz uma análise regional do Parque Tingui, abordando temas como: 

enquadramento geopolítico e biogeográfico, aspectos socioambientais, 

socioeconômicos e institucionais. 

Nesse contexto, o estudo observa que o Parque Tingui esta inserido no primeiro 

dos três trechos delimitados para implantação do Plano Estratégico de 

Revitalização da Bacia do rio Barigui, (Viva Barigui). Ressalta ainda que a 

incorporação de novas áreas para os parques localizados nesse trecho – Tingui, 

Tanguá e Barigui – vem sendo considerada, com o propósito de integração e 

consolidação do Parque Linear do rio Barigui. 

No capítulo 5 é feito uma análise da unidade de conservação abordando os 

fatores abióticos (clima e ar, água, solo e subsolo) fatores biótica (flora, fauna) e 

fatores antrópicos (aspectos socioespaciais, saneamento, circulação, segurança, 

socioeconômicos, institucionais e atividades desenvolvidas no parque). 

No aspecto de saneamento, no que se refere à drenagem, o estudo ressalta a 

função do Parque em amortecer os picos de enchentes. O Parque dispõe de uma 

estrutura composta de bocas de lobo ou caixas de captação que encaminham as 

águas diretamente ao lago. Quanto ao esgoto, o estudo apontou para a existência 

de ligações irregulares no entorno do Parque Tingüi, sendo que se observa o 

encaminhamento de água pluvial para a rede coletora de esgoto, como também 

efluentes provenientes de lotes do entorno sendo direcionados ora para a rede 

coletora de esgoto ora para as galerias de águas pluviais, que acabam 

sobrecarregando o sistema. 

Por fim no capítulo 6 o estudo faz uma análise integrada expondo as deficiências, 

potencialidade, ameaças e oportunidades encontradas no Parque Tingui, dentre 

as quais, podemos destacar àquelas referentes a drenagem urbana: 
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Quadro 55 – Análise Integrada da drenagem do Parque Tingui – Plano de Manejo 

ANÁLISE INTEGRADA: DRENAGEM DO PARQUE TINGUI 

Deficiência Alguns lançamentos pluviais (que desembocam no lago) podem estar 

causando assoreamento e erosão nas suas margens. 

 Potencialidade Presença de rede de galerias pluviais no Parque. 

Atuação do Lago como bacia de amortecimento para contenção de 

cheias. 

Ameaça 

 

Insuficiência de bueiros em algumas vias perpendiculares ao Parque. 

Lançamento de algumas galerias pluviais de esgoto in natura que chega 

até o lago. 

Cadastro incompleto de todas as galerias pluviais das vias do entrono, 

realizado pela SMOP. 

Oportunidade Plano Diretor de Drenagem para a bacia do Tio Iguaçu na região 

Metropolitana de Curitiba 

Fonte: Ecotécnica (2009) 

O Plano de Manejo menciona ainda sobre a susceptibilidade física, fragilidade 

biológica, intervenção humana e impõe restrição ao uso. 

O Volume II – Zoneamento está divido em quatro capítulos, os quais tratam 

respectivamente: introdução, objetivos específicos de manejo, estruturação da 

infra-estrutura e implementações de ações. 

Alguma característica do zoneamento proposto pelo Plano de Manejo para o 

Parque Tingui está apresentado na tabela abaixo: 
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Quadro 56 – Zoneamento Parque Tingui – Plano de Manejo 

Zonas Área (ha) Proporção (%) 

Zona Primitiva 3.11 8,42 

Zona de Uso Extensivo 8,34 22,59 

Zona de Uso Intensivo 4,50 12,18 

Zona de Uso Especial 0,94 2,55 

Zona Especial do Lago 8,52 23,08 

Zona de Uso Conflitante 0,12 0,33 

Zona de Preservação de Fundo de Vale 11,39 30,85 

Área Total 36,92 100 

Fonte: Ecotécnica (2009) 

Dentre os Programas de Manejo e Desenvolvimento propostos pelo Estudo 

podemos destacar o Programa de Manejo do Meio Ambiente o qual faz menção 

ao controle de cheias definindo este projeto de controle de cheias de alta 

prioridade, ou seja, com investimentos no 1° e 2° ano entre os anos de 2010 e 

2014. 

  Plano de Manejo do Parque Tanguá 

O Plano de Manejo do Parque Tanguá foi elaborado pela Fundação de Pesquisas 

Florestais do Paraná (FUPEF) em 2000. A criação do Parque Municipal Tanguá 

teve como objetivo principal à preservação ambiental da área de influência do rio 

Barigui, a proposição de usos não conflitivos para o fundo de vale e impedir 

invasões em áreas de risco de enchentes. 

A área da Unidade de Conservação do Parque Municipal Tanguá localiza-se ao 
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norte do Município de Curitiba na Bacia do Rio Barigui, fazendo divisa com o 

Município de Almirante Tamandaré. 

O Plano de Manejo começa com um historio do Parque e na sequência cita os 

aspectos gerais do Parque: localização, entorno, fatores sócio-econômicos, solos, 

topografia, hidrografia, vegetação, uso atual do solo e infra-estrutra.  

O Plano de Manejo definiu as seguintes zonas para o Parque Tanguá: zona de 

administração / serviço; zona de segurança; zona tampão / conflito; zona de risco 

1; zona de risco 2; zona de recuperação exóticas / nativas; enriquecimento 

florestal; uso controlado; uso intensivo – lazer; uso intensivo – visitação; uso 

intensivo – acesso. 

O Plano propõe programas para o parque, dentre os quais podemos destacar 

para efeito da drenagem: Programa de Qualidade da Água o Subprograma de 

Limpeza do rio Barigui, Afluentes e Lagos que propõe a retirada dos resíduos 

sólidos dos lagos e seus contribuintes e prevê um programa de dragagem para a 

área. 

 Plano de Manejo do Parque Barigui 

O Plano de Manejo do Parque Barigui foi elaborado pela Ecotécnica e 

apresentada em 2007 em dois volumes: 

 Volume I – Diagnóstico 

 Volume II – Parte 1 – Zoneamento 

 Volume II – Parte 2 – Apêndices e Anexos  

O Volume I – Diagnóstico do O Plano de Manejo do Parque Barigui está divido em 

seis capítulos. Os dois primeiros capítulos fazem uma introdução e identificação 

do Parque Barigui.  

 O capítulo 3 fala sobre o Parque Barigui com enfoque federal, estadual e 

municipal. O capítulo 4 faz a análise regional abordando os seguintes temas: 
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enquadramento geopolítico, biogeográfico, aspectos socioespacias, econômicos e 

institucionais. 

É feito também uma análise da unidade de conservação citando os fatores 

abióticos (clima e ar, água, solo e subsolo), bióticos (flora, fauna) e antrópicos 

(aspectos socioespaciais, equipamentos e serviços sociais, saneamento, 

circulação, atividades desenvolvidas no parque, aspectos socioeconômicos e 

institucionais). 

Em relação à drenagem do Parque Barigui, foi observado insuficiência de buieros 

em algumas vias perpendicualres à Rua Dr. Aluízio França e alguns processos 

erosivos nas margens do lago. 

No último capítulo tem-se uma análise integrada de todos os dados levantados 

destacando: 

Quadro 57 – Análise Integrada da Drenagem do Parque Barigui – Plano de Manejo 

ANÁLISE INTEGRADA: DRENAGEM DO PARQUE BARIGUI 

Deficiência Alguns lançamentos pluviais (que desembocam no lago) podem estar 

causando assoreamento e erosão nas suas margens. 

 Potencialidade Presença, no interior do parque, de rede de galerias pluviais; 

Atuação do Lago como bacia de amortecimento para contenção de 

cheias. 

Ameaça 

 

Insuficiência de bueiros em algumas vias perpendiculares ao Parque. 

Lançamento de algumas galerias pluviais de esgoto in natura que chega 

até o lago. 

Poluição do lago a partir do esgoto sanitário; 

Cadastro incompleto de todas as galerias pluviais das vias do entrono, 

realizado pela SMOP. 
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 Plano de Manejo do Parque São Lourenço 

O Plano de Manejo do Parque São Lourenço foi elaborado pela empresa 

Ecotécnica e apresentado em julho de 2009.  

O Plano é apresentando em dois volumes, a saber: 

  Volume I – Relatório Final – Diagnóstico 

 Volume II – Zoneamento 

O Volume I (Relatório Final – Diagnóstico) identifica e faz a contextualização do 

Parque São Lourenço no enfoque Federal, Estadual e Municipal. Na sequência 

faz uma análise regional, abordando o seu enquadramento regional, aspectos 

sócio espaciais, aspectos sócio econômicos e aspectos institucionais. O 

documento faz ainda uma análise da unidade de conservação abordando os 

fatores abióticos (clima e ar, água, solo e subsolo), fatores bióticos (flora, fauna) e 

fatores antrópicos (aspectos sócio espaciais, saneamento, circulação, segurança, 

atividades desenvolvidas no parque, manutenção do parque, aspectos 

socioeconômicos) e fatores institucionais (situação fundiária e administrativa). 

Finalmente apresenta uma análise Integrada das deficiências, potencialidades, 

ameaças e oportunidades. 

No aspecto do sistema de drenagem do Parque São Lourenço foram 

identificados: 

Quadro 58 – Análise do Plano de Manejo do Parque São Lourenço referente à Drenagem 

ANÁLISE INTEGRADA: DRENAGEM DO PARQUE SÃO LOURENÇO 

Deficiência: Alguns lançamentos pluviais (que desembocam no lago) podem estar 

causando assoreamento e erosão nas suas margens;  

Insuficiência de bueiros e, algumas vias do parque, ocasionando 

formação de pequenos pontos de alagamento;  

Falta de manutenção e limpeza periódica. 
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ANÁLISE INTEGRADA: DRENAGEM DO PARQUE SÃO LOURENÇO 

 Potencialidade Presença no interior do parque (proximidade da pista de rolimã), de rede 

de galerias pluviais;  

Atuação do Lago como bacia de amortecimento para contenção de 

cheias. 

Ameaça: 

 

Ineficiência do sistema de captação de águas pluviais de algumas vias 

com declividade em direção aos limites do parque; 

Lançamento, em algumas galerias pluviais, de esgoto in natura vindo a 

poluir o lago; 

Cadastro incompleto de todas as galerias pluviais das vias do entrono, 

realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP. 

FONTE: Ecotécnica (2009) 

O Volume II (Zoneamento) cita a organização espacial do Parque São Lourenço 

fazendo a redelimitação da área, estabelecendo critérios de zoneamento e 

normas de manejo da unidade. Aborda também sobre a Infraestrutura e 

estabelece programas de manejo e desenvolvimento, assim como a estrutura de 

gestão dessas medidas. 

Um dos programas previstos pelo Plano de Manejo é o Programa de Manejo e 

Meio Ambiente, que objetiva primordialmente proteger os recursos naturais da 

UC. Inseridos nesse programa estão os Projetos de Controle de Cheias e de 

Recuperação das Margens do Lago. 
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Quadro 59 – Programas propostos pelo Plano de Manejo do Parque São Lourenço 
referentes à drenagem  

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO E MEIO AMBIENTE 

PROJETOS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS 

Controle de Cheias Controlar enchentes; 

Manter o lago do parque com vazão adequada especialmente 
em relação a seu vertedouro. 

Recuperação das Margens do 
Lago. 

Propiciar a recuperação da borda das margens do lago 
provocadas por processos erosivos, principalmente na sua 
porção leste. 

 

3.1.9. Plano Diretor de Drenagem Urbana Para Bacia do Rio Iguaçu na 

Região Metropolitana de Curitiba (PDD-2002) 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana para Bacia do Rio Iguaçu na Região 

Metropolitana de Curitiba foi elaborado em 2002 pela CH2M HILL. 

O objetivo do PDD-2002 foi fornecer subsídios técnicos e institucionais às 

instituições públicas e à comunidade da Bacia do Alto Iguaçu que permitam 

reduzir os impactos das cheias. 

O Plano Diretor compreende as bacias dos afluentes do Rio Iguaçu desde seus 

formadores, rios Iraí e Atuba, até as bacias dos rios Itaqui II e Maurício. O 

conjunto destas bacias, denominado neste trabalho como Bacia do Alto Iguaçu, 

abrange 14 municípios da Região Metropolitana de Curitiba: Almirante 

Tamandaré; Araucária; Balsa Nova; Campina Grande do Sul; Campo Largo; 

Campo Magro; Colombo; Curitiba; Fazenda Rio Grande; Mandirituba; Pinhais; 

Piraquara; Quatro Barras; São José dos Pinhais. 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana está dividido em dez volumes: 
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Quadro 60 – Estrutura do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDD-2002) 

Volume Tema Objetivos Principais 

Volume 1 Sistema Institucional; Definir o arranjo institucional a ser implementado 

pelo Plano. 

Volume 2 Políticas e Ações Não 

Estruturais 

Controlar a drenagem urbana através de medidas 

de controle do uso do solo. 

Volume 3 Capacidade do Sistema 

Atual e Medidas de 

Controle de Cheias - 

Relatório Geral (4 tomos); 

Caracterizar o sistema de macrodrenagem, efetuar 

a modelagem matemática e mapear as áreas de 

risco de inundação. 

Estudar, otimizar e propor medidas estruturais de 

controle. 

Volume 4 Capacidade do Sistema 

Atual e Medidas de 

Controle de Cheias – 

Modelagem das Linhas 

de Inundação (30 tomos); 

Caracterizar o sistema de macrodrenagem, efetuar 

a modelagem matemática e mapear as áreas de 

risco de inundação. 

Estudar, otimizar e propor medidas estruturais de 

controle. 

Volume 5 Plano de Ação para 

Situações de 

Emergências (2 tomos); 

Organizar um plano para atender a população 

afetada por inundações. 

Volume 6 Manual de Drenagem 

Urbana; 

Fornecer subsídios técnicos às entidades 

responsáveis pela implementação do Plano. 

Volume 7 Subsídios Técnicos e 

Econômicos (2 tomos); 

Desenvolver estudos de benefício-custo para uma 

bacia piloto. 

Volume 8 Capacitação Técnica; Ministrar curso sobre o Plano Diretor aos técnicos 

responsáveis por sua implementação. 

Volume 9 Sistema de Divulgação e 

Interação com os 

Projetar quatro folders e um site na internet para 

divulgar o Plano Diretor, estimular a população e 
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Volume Tema Objetivos Principais 

Usuários entidades afins à participar da concretização das 

suas propostas.  

Volume 10 Síntese - 

Fonte: Adaptado de CH2M HILL 

 

3.1.10. Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Curitiba 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba 

constitui-se de um instrumento voltado para fomentar o desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Curitiba. Elaborado em 2006 pela Coordenação da 

Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), o Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Curitiba está dividido em três partes: 

 Parte 1: Trata da contextualização da Região Metropolitana de Curitiba 

através de dados obtidos de órgãos como BIRD, IPARDES, SEPLAN, 

SEAB, EMATER, COMEC;  

 Parte 2: Trata das condicionantes estruturais identificadas, dos objetivos e 

das diretrizes das propostas de ordenamento territorial. 

 Parte 3: Trata de uma proposta institucional, considerando este não apenas 

para a implantação das propostas, mas também para o processo de gestão 

metropolitana. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) teve sua configuração inicial com a 

criação da Lei Complementar Federal n.° 14/73 em que compreendia 14 

municípios, nos decorrer dos anos alguns municípios aderiram a região 

metropolitana ate em 2002 chegar a configuração 25 municípios por meio da lei 

estadual n.° 13.512/2002. Em síntese a Parte 1 faz uma abordagem geral sobre 
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as regiões metropolitanas, histórico do desenvolvimento da RMC e movimentos 

migratórios. Também caracteriza cada município da RMC e fala do contexto 

econômico e social.  

O PDI traz o conceito de aglomerados subnormais que podem ser caracterizados 

pela precariedade nas condições de moradia, seja pela resultante das condições 

físicas do imóvel e do seu entorno, seja pela carência ou inadequação da 

infraestrutura e serviços, ou pela condição de instabilidade do morador.  

O Plano diz ainda que em Curitiba tem-se que 8% do total de domicílios do 

município, correspondendo a 37.716 moradias e aproximadamente 148 mil 

pessoas, estavam em aglomerados subnormais, o que representava 87% dos 

domicílios em aglomerados subnormais na RMC. 

A Parte 2 trata da proposta de ordenamento territorial e adota como condições 

estruturantes da proposta: 

 Condicionantes à ocupação: condicionantes físicas e bióticas (aspectos 

naturais do território) legais (aspectos referentes às legislações federais, 

estaduais e municipais que regulam o uso e a ocupação do solo) e 

acessibilidade (para atividades urbanas em geral e a produção industrial de 

forma especifica) 

 Demandas por Áreas: trata da determinação das áreas necessárias para a 

ocupação urbana futura, relacionada com o espaço demandado pela 

população a ser obrigada na região. 

Adota também as seguintes linhas estratégicas e diretrizes da proposta:  

 1ª linha – proteção, conservação e preservação do meio ambiente  

 2ª linha - Ordenamento da expansão e do crescimento urbano 

O quadro a seguir faz uma síntese da proposta de ordenamento territorial: 
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Quadro 61 – Objetivos, Metas, Programas, Ações e Prazos estipulados pelo Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável referente ao tema Recursos Hídricos 

OBJETIVOS 
LINHAS 

ESTRATÉGICAS 
DIRETRIZES AÇÕES 

 

Proteger os 

mananciais 

superficiais e 

subterrâneos 

destinados ao 

abastecimento 

atual e futuro 

Garantir a 

conservação e 

preservação dos 

biomas mais 

significativos 

 

1ª Linha Estratégica – 

Proteção, 

Conservação e 

Preservação do Meio 

Ambiente 

 

Consolidação do Sistema 

Integrado de Gestão de 

Preservação dos Mananciais – 

SIGPROM, instituído pela Lei 

Estadual n.º 12.248/98 

Regulamentação, no âmbito 

estadual, das exigências 

legislativas federais referentes 

ao parcelamento urbano e 

licenciamento ambiental; e 

Consolidação do aparato legal 

e instrumentos existentes de 

proteção, conservação e 

preservação ambiental. 

 

Aprovação da nova proposta de delimitação das áreas destinadas 

à proteção dos mananciais de abastecimento. 

Consolidação dos instrumentos previstos pela Lei estadual n.º 

12.248/98 destinada à proteção dos mananciais de abastecimento 

público da RMC. 

Infra-estruturação de esgotamento sanitário, prioritariamente sobre 

as áreas urbanas com ocupação nas áreas destinadas à proteção 

dos mananciais de abastecimento público. 

Promoção da relocação de famílias instaladas em áreas 

inadequadas à ocupação, priorizando as localizadas nas áreas de 

uso controlado sobre manancial subterrâneo e superficial 

Estudo e implementação de mecanismos que atuem na 

consolidação de uma manejo rural sustentado em áreas de 

mananciais de abastecimento público. 
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OBJETIVOS 
LINHAS 

ESTRATÉGICAS 
DIRETRIZES AÇÕES 

 

Regulamentação, no âmbito estadual da emissão da anuência 

prévia da COMEC. 

Regulamentação dos empreendimentos urbanísticos, na forma de 

condomínios horizontais e de empreendimentos indústrias. 

Promoção da compatibilização das legislações municipais de uso e 

ocupação do solo com as diretrizes estaduais oriundas do plano de 

uso e ocupação do solo da área de interesse do Carste. 

Consolidação dos instrumentos previstos por lei para as áreas 

definidas como ambientalmente protegidas. 

Instituição de um instrumento legal de proteção das várzeas do 

Iguaçu. 

Estudo e implantação de mecanismos de desfragmentarão 

florísticas, integrando a conservação das áreas protegidas e o 

manejo florestal sustentado. 
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OBJETIVOS 
LINHAS 

ESTRATÉGICAS 
DIRETRIZES AÇÕES 

 

Otimizar a 

urbanização nas 

porções territoriais 

com menor nível de 

restrição 

 

2ª Linha Estratégica – 

Ordenamento da 

Expansão e do 

Crescimento Urbano 

 

Estímulo ao adensamento e à 

ocupação de vazios urbanos; 

Direcionamento das futuras 

ocupações para as áreas do 

território metropolitano com 

maior aptidão e menor 

restrição; 

Indicação das áreas dotadas 

de condições adequadas para 

as atividades ligadas ao setor 

secundário; e  

Estruturação viária adequada 

do território. 

 

Implementação de instrumentos que visem a ocupação de vazios 

urbanos e o adensamento das áreas de consolidação da ocupação. 

Planejamento para a ocupação futura das áreas de expansão. 

 Incentivo à instalação das atividades ligadas ao setor secundário 

nas áreas dotadas de potencialidade logística e industrial, 

observando-se as restrições legais. 

Consolidação da nova proposta de diretrizes para o sistema viário 

da Região Metropolitana de Curitiba. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento integrado (2006) 
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A Parte 3 traz uma proposta de um novo arranjo institucional baseado nos 

seguintes princípios balizadores: 

 A institucionalização das regiões metropolitanas, entendida como a criação 

de organismos público para o trato das Funções Públicas de Interesse 

Comum, que será efetivado a partir da definição da forma de participação 

de cada unidade de poder organizacional já instituída e atuante no espaço 

metropolitano; 

 As Funções Públicas de Interesse Comum Metropolitanas, apesar de 

constituírem funções de interesse supra-municipal, não deixam de 

pertencer ao conjunto dos interesses municipais, não podendo ser 

dissociado do processo de administração local. 

 O órgão metropolitano, responsável pela gestão das Funções Públicas de 

Interesse Comum, seguirá o paradigma das organizações abertas, flexíveis 

e orgânicas, permitindo elevando grau de interação com seu meio 

ambiente, de onde serão extraídos os insumos de seu trabalho diário. 

 

3.1.11. Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná 

(PEHIS) 

O PEHIS tem como finalidade traduzir a política habitacional do Estado do Paraná 

em ações concretas com prazos, programas, recursos e responsabilidades, 

fazendo a interface em nível nacional, assim como com o municipal, com uma 

visão estratégica do problema habitacional 

O plano citado abrange aspectos sociais, econômicos, financeiros e ambientais, 

apresentando como princípios:  

 Moradia digna; 

 Atendimento ao caráter social da propriedade conforme o Estatuto das 

cidades; 
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 Habitação como política de estado; 

 Gestão democrática com participação popular; 

 Integração da política habitacional com a política urbana e desenvolvimento 

regional do estado; 

Sua implantação será em etapas entre os anos de 2010 e 2023, entre elas a 

proposta, o diagnóstico e o plano de ação. Na etapa de diagnóstico, o plano fará a 

análise das necessidades habitacionais, da precariedade habitacional, dos 

presentes déficits quantitativos e qualitativos, além de estimar a demanda 

demográfica futura. Fará ainda uma análise de como pode ser a produção 

habitacional – alternativas, programas, padrões e custos – e finalizará com um 

quadro geral das necessidades habitacionais. 

3.2. Projetos e Estudos 

3.2.1. Projeto Viva Barigui 

O Viva Barigui é um projeto iniciado em 22 de março de 2007 e que tem como 

objetivo central a revitalização e conservação da bacia hidrográfica do rio Barigui, 

que abrange um terço do território da cidade e um terço da população de Curitiba. 

Os objetivos do programa são: 

 Reverter as situações de degradação;  

 Preservar ambientes naturais, a paisagem regional e suas áreas verdes; 

 Reordenamento de ocupação ilegal nas margens do rio;  

 Melhorias na qualidade da água;  

 Preservação de nascentes e conservação de sistemas naturais ainda 

existentes, através das Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal 

(RPPNM). 
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Para tanto as principais frentes de ação do programa são: 

 Relocação de famílias que vivem em casas localizadas nas margens;  

 Reenchimento de Áreas de Preservação Permanente (APP) com 

vegetação nativa;  

 Supervisão do sistema de esgoto com correção de ligações de esgoto 

doméstico e industrial ilegais. 

 Educação ambiental através campanhas educativas e participação da 

sociedade;  

 Avaliações da qualidade da água 

 Desassoreamento dos rios e remoção de resíduos sólidos. 

Também estão previstas obras de infra-estrutura, como as obras: 

 Recuperação da erosão e vegetação das margens dos rios;  

 Implantação e revitalização das unidades de conservação de lazer 

Essas ações visam consolidar o Barigui como Parque Linear. Em 2008 foi 

inaugurado o Parque Cambuí. O Cambuí é o décimo oitavo parque de Curitiba e o 

quarto localizado às margens do rio Barigui, onde os parques Tanguá, Tingui e 

Barigui já estão localizados. 

Pelas características de uso e ocupação, o Planejamento estratégico da Bacia do 

Rio Barigüi foi dividido em três trechos: 

 Primeiro trecho: divisa com Almirante Tamandaré, onde o rio entra em 

Curitiba, até o parque Barigüi.  

 Segundo trecho: Parque Barigüi até a rua Ciro Correia Pereira, no bairro 

CIC, é o perímetro mais urbanizado.  

 Terceiro trecho: rua Ciro Correia Pereira até onde o rio Barigüi deságua no 

rio Iguaçu, é o trecho menos urbanizado da bacia. 
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Figura 5 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Barigui uilizada na divulgação do Projeto Viva 
Barigui. 

 

Fonte: http://www.biocidade.curitiba.pr.gov.br/biocity/12.html. 

 

3.2.2. Plano de Gerenciamento do Material Gerado pelas Ações de 

Desassoreamento e Limpeza – PGMDL 

O Plano de Gerenciamento do Material gerado pelas Ações de Desassoreamento 

e Limpeza – PDMDL tem como objeto a dragagem do Rio Barigui no trecho 

compreendido entre a ponte do CIC da estrada de acesso a Araucária e a ponte 

da rodovia do Xisto, numa extensão aproximada de 4.200,0 m. 
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3.2.3. Projetos em Andamento para a Bacia do Rio Belém - Água Verde  

Para a bacia do rio Água Verde as informações mais seguras e confiáveis foram 

obtidas dos estudos abaixo, justamente os de elaboração mais recente e com 

maior vínculo com o rio em pauta: 

 Relatório Ambiental Prévio (RAP) – Obras de ampliação do Estádio 

Joaquim Américo para a copa do mundo 2014. 

 Projeto de galerias de concreto desenvolvidas pela SMOP. 

Dentre outras capitais dos estados brasileiros, Curitiba constitui-se em cidade que 

irá sediar alguns jogos da Copa do Mundo em 2014.  

Em Curitiba o Estádio Joaquim Américo do Clube Atlético Paranaense foi o 

escolhido para receber os jogos da copa; o qual para adequar-se aos critérios de 

exigibilidade da FIFA, deverá ser submetido a reformas de ordem estrutural, tanto 

internamente com nas suas vizinhanças. 

No estádio em si, as reformas dizem respeito às acomodações do publico e da 

imprensa, inclusive acessos e estacionamentos. 

Quanto à finalidade deste PDDU 2012 existe uma interface muito importante e de 

alta vulnerabilidade com o estádio, que diz respeito à infra estrutura urbana que é 

a canalização do rio Água Verde, que passa sob as estruturas da arquibancada 

do estádio. 

Esta área da cidade, delimitada pelo polígono definido pelas ruas Getúlio Vargas, 

Brasílio Itiberê, Coronel Dulcídio e seguindo pelo fundo de vale no sentido da 

avenida Marechal Floriano Peixoto, ruas João Negrão, Francisco Nunes e 

finalmente rio Belém, apresenta alta vulnerabilidade às inundações e encontra-se 

na zona de influência do estádio.  
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3.2.4. Propostas para a Intervenção do Trecho do rio Água Verde 

Referente às Obras de Ampliação do Estádio Joaquim Américo 

O Estádio Joaquim Américo está inserido na sub-bacia do rio Água Verde. 

O empreendimento abrange um trecho do rio Água Verde que está canalizado, 

localizado entre as ruas Coronel Dulcídio e Buenos Aires, em paralelo com a rua 

Getúlio Vargas 

O projeto de ampliação do estádio prevê a instalação de oito pilares sobre o curso 

do rio Água Verde, até o momento não existe definição da solução a ser adotada 

em relação à intervenção junto ao rio. 

O Relatório Ambiental Prévio (RAP) prevê três propostas de intervenções que 

estão sendo discutidas entre o poder público e o Clube Atlético Paranaense. 

A seguir são descritas as propostas do RAP contendo uma descrição das 

alternativas e com a avaliação do custo-benefício. 

 Proposta I - Desvio do curso do rio Água Verde pela Avenida Getúlio 

Vargas 

Descrição: Essa proposta 1 do RAP trata do desvio da calha do rio Água Verde, 

que atualmente está sob a arquibancada do estádio Joaquim Américo, para a 

avenida Getúlio Vargas. O desvio tem início no local em que o rio cruza com a rua 

Coronel Dulcídio, prolongando-se em uma linha reta até a esquina com a avenida 

Getúlio Vargas, estendendo-se até a rua Bueno Aires e, nesta, seguindo em uma 

linha reta em direção à rua Engenheiros Rebouças, ponto a partir do qual se 

conecta com a calha atual do rio Água Verde. O desvio do curso pela avenida 

Getúlio Vargas não é uma solução proposta pelo Clube Atlético Paranaense e, 

desse modo, o Clube não dispõe de pré-projeto detalhando a vazão, seção de 

vazão e tempo de recorrência esperados. Essas informações deverão ser 

determinadas com base em estudos posteriores, caso opte-se pelo 

desenvolvimento dessa proposta como solução à intervenção no rio. 
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Avaliação de custo-benefício: Esta proposta é altamente positiva no sentido de 

adequar definitivamente o trecho canalizado do Rio Água Verde à legislação 

pertinente, possibilitando a retificação de seu curso e uniformização da seção da 

galeria, com dimensões adequadas para evitar enchentes a montante do estádio. 

Porém o custo dessa proposta (estimada em cerca de R$ 30 milhões) é 

extremamente elevado quando comparado ao investimento total realizado pelo 

poder público na adequação do estádio às exigências da Federation international 

de Football Association – FIFA para a Copa do Mundo de 2014, representando 

uma alternativa de viabilidade questionável para a prefeitura da cidade. Além 

disso, por exigir a construção de ângulos retos nos vértices do desvio proposto, 

existe maior probabilidade de deposição de sedimentos exigindo remoções 

periódicas, mesmo com um aumento local da calha, o que implicará em um custo 

fixo na manutenção desse trabalho. 

 Proposta II - Retificação e adequação da seção da calha do rio Água Verde 

sob o estádio 

Descrição: A proposta II trata-se da retificação da calha do rio, a partir do ponto 

em que esse cruza com a rua Coronel Dulcídio. Diferente do desvio para Av. 

Getúlio Vargas (proposta I), a sugestão consiste em transformar a calha do rio em 

uma linha reta entre o trecho que vai da Rua Coronel Dulcídio até a Rua Buenos 

Aires, mantendo o rio dentro dos limites do terreno do estádio. 

Além da retificação também seria feita uma uniformização da seção de vazão do 

trecho para permitir a entrada de máquinas para manutenções quando necessário 

e também para evitar o efeito de represa ou gargalo em caso de chuvas intensas. 

As informações técnicas do projeto preliminar dessa proposta referentes à vazão, 

seção e tempo de recorrência, são: vazão de 35,3 m3/s, seção de vazão igual a  

4x3m; tempo de recorrência de 25 anos. 

Avaliação de custo-benefício: Esta proposta é positiva no sentido de adequar o 

trecho do rio Água Verde com dimensões suficientes para evitar enchentes a 
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montante do estádio com aproveitamento de parte da calha já existente, 

reduzindo significativamente os custos quando comparada com a Proposta I. 

Os riscos de sedimentação ficarão limitados ao ângulo reto formado para ligar o 

trecho retificado à continuidade da calha na Rua Buenos Aires e a probabilidade 

de inundações a montante ou no Estádio ficariam reduzidas. 

Porém, quando analisada à luz da legislação pertinente percebe-se que tal 

solução não atende aos requisitos legais relacionados ao recuo mínimo exigido 

entre a calha do rio e a área construída, uma vez que mesmo retificado e relocado 

para o limite do terreno, o leito do rio permaneceria a uma distancia inferior ao 

recuo mínimo exigido em lei. 

 Proposta III - Adoção de salva-guardas de engenharia 

Descrição: Esta proposição visa adotar solução de engenharia para garantir a 

integridade da galeria existente do rio, considerando a manutenção da situação 

atual, sem alteração das variações de direção e seção de vazão, mantendo a 

calha do rio em seu local atual. 

O projeto de ampliação do estádio prevê a instalação de 08 pilares sobre o curso 

do rio Água Verde e a adoção de salva-guardas de engenharia, para que não haja 

comprometimento de sua estrutura.  

Para apoiar a execução da proposta, o Clube Atlético Paranaense realizou 

diversas sondagens ao longo do rio (na porção a ser afetada pelos pilares de 

sustentação da arquibancada) para conhecimento das características geotécnicas 

do terreno e correto dimensionamento do projeto (conforme detalhado no RAP).  

A solução apresentada pelo Clube foi a utilização de pilares que distribuem a 

carga ao redor do curso do rio, sem afetar sua calha. 

Além dos pilares o projeto prevê a construção de caixas de contenção para 

regulação do fluxo hídrico e prevenção de enchentes dentro do terreno do 

estádio. 
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As informações técnicas do projeto preliminar dessa proposta referentes à vazão, 

seção e tempo de recorrência, são: vazão de 35,3 m³/s; seção de vazão igual a 

4x3 m; tempo de recorrência maior que 25 anos – devido à existência das caixas 

de contenção, previstas no projeto. 

Avaliação de custo-benefício: A vantagem desta proposta consiste em não 

implicar em custos elevados por parte do poder público, ao contrário das 

propostas I e II, uma vez que a solução técnica para não impactar o leito do rio 

está sendo proposta pelo próprio Clube Atlético Paranaense. Além disso, essa 

proposta não acarretará à realocação do rio ou sua retificação. 

Os riscos desta proposta consistem na probabilidade de inundações a montante 

ou extrapolação da capacidade da calha podendo existir alagamento de setores 

ou partes do Estádio, embora historicamente não existam registros da ocorrência 

de inundações a montante ou na área do estádio. 

Essa proposta possui como ponto negativo o não cumprimento dos preceitos 

legais no que se diz respeito ao recuo mínimo exigido entre a calha do rio e a 

área construída (faixa não-edificável), tal qual a proposição anterior. 

 

3.2.5. Projetos e Estudos da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) realiza diversos estudos para a 

drenagem urbana do município. Dentre eles, destaca-se pela sua relevância o 

estudo para a retificação e adequação do rio Água Verde, integrante da Bacia do 

rio Belém. Nele, a SMOP propõe cinco seções de galerias de concreto distintas. O 

quadro a seguir mostra, resumidamente, as características dos estudos. 
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Quadro 62 – Estudo de Retificação e Adequação do rio Água Verde - OPO 

Projeto 
Estudo de Retificação e Adequação do rio Água Verde  (2010) 

Local Estádio Joaquim Américo  

Seção Características 

1 

Localização Avenida Getúlio Vargas 

Trecho Rua Ângelo Sampaio a Rua Cel. Dulcidio 

Galeria Reservatório 
Altura = Variável 

Largura = 11,50 m 

2 

Localização Avenida Getúlio Vargas 

Trecho Rua Ângelo Sampaio a Rua Cel. Dulcidio 

Galeria Reservatório 
Altura = Variável 

Largura = 11,50 m 

Estacionamento 
Altura = 3 m 

Largura = 11,50 m 

3 

Localização Avenida Getúlio Vargas 

Trecho Trincheira com a Rua Cel. Dulcidio 

Galeria Reservatório 
Altura = Variável 

Largura = 11,50 m 

Trincheira 
Altura = 4,60 m 

Largura = 11,50 m 

4 

Localização Avenida Getúlio Vargas 

Trecho Trincheira com a Brigadeiro Franco 

Galeria Reservatório 
Altura = Variável 

Largura = 11,50 m 

Trincheira 
Altura = 4,60 m 

Largura = 11,50 m 
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Projeto 
Estudo de Retificação e Adequação do rio Água Verde  (2010) 

Local Estádio Joaquim Américo  

Seção Características 

 Estacionamento 
Altura = 3 m 

Largura = 11,50 m 

5 

Localização Avenida Getúlio Vargas 

Trecho Rua Buenos Aires a Rua Brigadeiro Franco 

Galeria Reservatório 
Altura = Variável 

Largura = 11,50 m 

Estacionamento 
Altura = 3 m 

Largura = 11,50 m 

Estacionamento 
Altura = 3 m 

Largura = 11,50 m 

 

A bacia hidrográfica do rio Água Verde está totalmente inserida na área urbana de 

Curitiba, e drena uma área de 4,91 km² (SERENCO/97), distribuída ao longo de 

seu curso de 4,45 km (SERENCO/97).  

Aquele estudo considerou o rio Água Verde dividido em 3 sub-bacias, cujos 

exutórios são: 

 Bacia 1 – cruzamento com a rua Buenos Aires; A = 1,53 km²; L = 0,8 km; 

 Bacias 1 e 2 – cruzamento com a avenida Mal Floriano Peixoto; A = 3,98 

km²; L = 3,12 km; 

Conforme estudo do PDD da bacia do Alto Iguaçu (2002) a área da bacia do rio 

Água Verde é de 4,18 km² e o curso do rio possui uma extensão de 2,52 km. Esta 

extensão considera apenas o trecho do rio a partir da rua Buenos Aires 

Desde sua nascente até a foz no rio Belém, o rio Água Verde possui uma 
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extensão aproximada de 4,0 km (Google Earth). 

A bacia hidrográfica do Rio Água Verde ocupa uma região de relativa declividade, 

ou seja, 30,0 m em 4,0 km o que resulta numa declividade média de 0,75%, 

0,0075m/m. Suas nascentes estão localizadas no bairro Água Verde, nas 

proximidades da confluência da avenida Silva Jardim com rua Coronel Dulcídio. 

Na maior extensão de seu curso, constitui-se de galeria fechada e enterrada, 

inicialmente sob o pavimento da avenida Iguaçu, segue sob as arquibancadas do 

estádio do Atlético, passa sob a praça do Atlético, passa sob o cruzamento das 

ruas Eng. Rebouças e Brigadeiro Franco. Deste local para jusante segue 

enviesada sob as residências dessa quadra, até atingir o cruzamento das ruas 

Brasílio Itiberê com Lamenha Lins, e deste ponto segue sob a pista da rua Brasílio 

Itiberê. 

A área verde da bacia é bastante reduzida, composta pelo gramado do campo de 

futebol do Atlético, praça Afonso Botelho, praça Ouvidor Pardinho e área verde do 

canteiro central da rua João Negrão. 

Estudo da SMOP - Os desenhos da SMOP sobre intervenções no rio Água Verde 

denominam-se “Estudo de retificação e adequação do rio Água Verde” e constam 

de seções de galerias projetadas em concreto. 

 

 Histórico de Enchentes do Rio Água Verde 

A canalização do rio Água Verde foi realizada em 1954, com o objetivo de conter 

as cheias.  

A foz do rio Água Verde localiza-se no seu encontro com rio Belém. Por dados 

fornecidos pela SANEPAR (2011), a base de controle pluvial está localizada ao 

lado da Pontifícia Universidade Católica-PR, no Prado Velho, registrando dados 

do rio Belém desde 1981. De acordo com estes dados, a última cheia aconteceu 

em 21 de fevereiro de 1999, em que o rio Belém subiu 1,20m e a vazão mais alta 

registrada neste dia foi 253 m³/s. Em conseqüência disto, houve inundação do rio 
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Água Verde devido ao alto nível do rio Belém, impedindo o desaguamento, o que 

provocou enchente nas proximidades. Esta ocorrência foi a 2,6 km a jusante do 

estádio, próximo ao rio Belém. 

Dentre as vazões máximas, a menor registrada no período monitorado pela 

SANEPAR foi de 18,66 m3/s em 2004. Em relação à vazão média anual 

monitorada, a maior registrada ocorreu em 1982, 3,28 m3/s, e a menor em 1985, 

0,72 m3/s. em 1999, último registro de grande enchente nas proximidades da foz 

do Rio Água Verde, a vazão média anual do rio Belém foi 2,47 m3/s. Em 2010 a 

vazão máxima registrada foi de 53,37 m3/s, sendo a média anual 2,39 m3/s.  

3.3. Obras  

No primeiro semestre de 2012, a Prefeitura Municipal de Curitiba, publicou editais 

de licitação para contratação de empresas de consultoria para prestação de 

serviços especializados de elaboração de projeto de engenharia para a gestão 

das águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem urbana para as bacias 

do Atuba, Barigui, Belém e Ribeirão dos Padilhas. 

As obras serão executadas com recursos oriundos do Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC-2 – Saneamento, repassados por meio da Caixa 

Econômica Federal –CEF. Na sequencia serão apresentados mais detalhes das 

obras licitadas por bacia: 

3.3.1. Bacia do Rio Atuba 

Edital de Concorrência n.°: CN/076/2012-SMOP/OPO 

Objeto da Licitação: contratação de empresa(s) de consultoria para prestação 

de serviços especializados na elaboração de projetos de engenharia para a 

gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem urbana para a 

Bacia do rio Atuba, no Município de Curitiba, composto de 7 lotes. 

Termo de Compromisso n°: 035125933/2011/Ministério das Cidades/CAIXA, 

celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização 

e abrangência estão descritas no Edital, conforme o que segue: 
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Quadro 63 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – CN 076 

Descrição dos Serviços 
Valor Global 

Limite (R$) 

Prazo de 

Execução 

Lote 1 Bacia de Detenção Rio Bacacheri (MC AT 03-05). 

Área: 132.300m2. 

Pg. 50 PDDe 

268.731,08 210 dias 

Lote 2 Bacia de Detenção Rio Bacacheri (MC AT 03-06)  

Área: 24.100m2. 

Pg. 51 PDDe 

236.200,26 210 dias 

Lote 3 Bacia de Detenção Rio Atuba (MC AT 01-07). 

Área: 254.500m2. 

Pg. 50 PDDe 

331.836,71 210 dias 

Lote 4 Perfilamento do Rio Bacacheri 

Extensão: 6.300m. 

Pg. 50 PDDe 

279,386,25 210 dias 

Lote 5 Renaturalização do Rio Bacacheri com o rio Atuba. 

Extensão: 800m 
197,172,13 210 dias 

Lote 6 Contenção Lateral no Rio Bacacheri – R. João 

Gbur e Canadá. Extensão: 500m 
143.514,65 210 dias 

Lote 7 Contenção Lateral no Córrego Jardim Natália – R. 

Filipinas e BR 277. Extensão 500m 
143.514,65 210 dias 

Total (R$) 1.580.355,73  
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A figura abaixo localiza as intervenções citadas acima por lote. Pode-se observar 

que as obras estão incluídas nas manchas de enchentes. Nas páginas seguintes, 

estão apresentados os quadros com a descrição de cada lote, o projeto, a 

localização da intervenção em fotos de satélite (GoogleEarth) e as fotos dos 

locais. 

Figura 6 – Intervenções Bacia do rio Atuba - lotes 
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Quadro 64 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 01 

LOTE 1 – BACIA DE DETENÇÃO (AT 03-05) 

Localização: Parque Bacacheri 

Área prevista da bacia: 138.000 m² 

Volume de armazenamento: 157.000 m³ 

Bacia / Rio: Atuba / Rio Bacacheri 

Vazão de entrada: 84,20 m³/s 

Vazão de saída: 23,90 m³/s 

Estaca de projeto (anterior): 6+400 

Arquivo de referência: SUD014RP-WR104-FI.pdf 

Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.4 

Projeto (conforme PDD 2002) 
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LOTE 1 – BACIA DE DETENÇÃO (AT 03-05) 

 
Imagem Google Earth 

 
 

Imagens do local 
 

Vista do Parque Bacacheri: área prevista para bacia AT 03-05. 

Esta intervenção está fundamentada no PDD-2002, identificada como Bacia de 

Detenção Rio Bacacheri (MC AT 03-05) e que agora terá o seu projeto executivo 

e provável implantação no biênio 2013/14.  Neste local está instalado o Parque 

Bacacheri; portanto o objetivo deste projeto é adequar o lago do parque às 

finalidades de retenção conforme estabelece no PDD 2002. 
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Quadro 65 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 02 

LOTE 2 – BACIA DE DETENÇÃO (AT 03-06) 

Localização: Rua Domingos Pigatto, bairro Tingui. 

Área prevista da bacia: 24.100 m² 

Volume de armazenamento: 41.500 m³ 

Bacia / Rio: Atuba / Rio Bacacheri Mirim 

Vazão de entrada: 79,38 m³/s 

Vazão de saída: 64,51 m³/s 

Estaca de projeto (anterior): 0+540 

Arquivo de referência: SUD014RP-WR104-FI.pdf 

Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.4 

 

Projeto 
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LOTE 2 – BACIA DE DETENÇÃO (AT 03-06) 
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Imagem Google Earth 

 

 
 

Imagens do local 
 

 
Vista da área prevista para a bacia AT 03-06 na Rua Domingos Pigatto. 
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Quadro 66 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 03 

LOTE 3 – BACIA DE DETENÇÃO (AT 01-07) 

Localização: Próximo a Estrada da Uva - PR417. 

Área Prevista da bacia: 254.500 m² 

Volume de armazenamento: 684.400 m³ 

Bacia / Rio: Atuba / Rio Atuba 

Vazão de entrada: 328,10 m³/s 

Vazão de saída: 208,90 m³/s 

Estaca de projeto (anterior): 18+100 

Arquivo de referência: SUD014RP-WR104-FI.pdf 

Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.4 
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Projeto 
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Imagem Google Earth 

 
 

 
 
 
 

Imagens do local 
 

 
Vista da área prevista para a Lagoa AT01-07 final da Rua Juraci Milani. 
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Quadro 67 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 04 

LOTE 4 - PERFILAMENTO DO RIO BACACHERI 

Extensão: 6.300m 

Imagem Google Earth 
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Quadro 68 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 05 

LOTE 5 – RENATURALIZAÇÃO DO RIO BACACHERI COM O RIO ATUBA 

Extensão: 680m 

Imagem Google Earth 
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Quadro 69 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 06 

LOTE 6 – CONTENÇÃO LATERAL NO RIO BACACHERI 

Localização:  Entre as ruas João Gbur e Canadá 

Extensão: 500m 

Imagem Google Earth 
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Quadro 70 – Obras licitadas na bacia do rio Atuba – Lote 06 

LOTE 6 – CONTENÇÃO LATERAL NO CÓRREGO JARDIM NATÁLIA 

Localização:  Entre a Rua Filipinas, bairro Cajuru, e BR 277 

Extensão: 500m 

Imagem Google Earth 
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3.3.2. Bacia do Rio Barigui 

Edital de Concorrência n.°: CN/078/2012-SMOP/OPO 
Objeto da Licitação: contratação de empresas de consultoria para prestação de 
serviços especializados de elaboração de projeto de engenharia para a gestão 
das águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem urbana para a Bacia 
do Rio Barigui, no Município de Curitiba, composto de 6 lotes. 
Termo de Compromisso n°: 035123982/2011/Ministério das Cidades/CAIXA, 
celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização 
e abrangência estão descritas no Edital, conforme o que segue: 

Quadro 71 – Obras licitadas na bacia do rio Barigui – CN 078 

Descrição dos Serviços 
Valor Global Limite 

(R$) 
Prazo de 
Execução 

Lote 1 – Bacia de Detenção Rio Cascatinha (MC CA 
27/51). 
Área: 100.000 m2 

215.855,53 210 dias 

Lote 2 – Bacia de Detenção Rio Cascatinha (MC CA 
27/51). 
Área: 90.000 m2 

212.848,99 210 dias 

Lote 3 – Bacia de Detenção Rio Cascatinha (MC CA 
27/51). 
Área: 60.000 m2 

207.571,11 210 dias 

Lote 4 – Perfilamento do Rio Cascatinha. Extensão: 
6.300m 

225.024,20 210 dias 

Lote 5 – Galeria Celular (MC CA 27/51) 
R. C. V. Camargo. 

86.740,47 210 dias 

Lote 6 – Galeria Celular (MC CA 27/51) 
R. Marchanjo. 

86.740,47 210 dias 

 1.034.780,77  
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Edital de Concorrência n.°: CN/053/2012-SMOP/OPO 

Objeto da Licitação: contratação de empresas de consultoria para prestação de 
serviços especializados de Supervisão de Obras de Infraestrutura Urbana de 
Drenagem no Município de Curitiba para o Perfilamento do Canal do Rio Barigui – 
Etapa I, com extensão de 22 km, no segmento compreendido entre km 0,00 (foz 
com o Rio Iguaçu) e km 22 (rua Dionira Moletta Klemtz). 
Termo de Compromisso n°: 0351030-77/2011/Ministério das Cidades/ CAIXA, 
celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização 
e abrangência estão descritas no Edital, conforme o que segue: 

Quadro 72 – Obras licitadas na bacia do rio Barigui - CN 053 

Descrição dos Serviços 
Valor Global 
Limite (R$) 

Prazo de 
Execução 

Prestação de serviços especializados de Supervisão de 
Obras de Infraestrutura Urbana e de Drenagem, do 
Município de Curitiba, para o Perfilamento do Canal do 
Rio Barigui – Etapa I. 

887.224,19 19 meses 

 
PERFILAMENTO DO CANAL DO RIO BARIGUI – ETAPA I 

Extensão: 22.000m 

Localização: 
Segmento compreendido entre km 0,00 (foz com rio Iguaçu) e km 22 (Rua 
Dionira Moletta Klemtz) 

Imagem Google Earth 
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3.3.3. Bacia do Rio Belém 

Edital de Concorrência n.°: CN/077/2012-SMOP/OPO 
Objeto da Licitação: contratação de empresa(s) de consultoria para prestação 
de serviços especializados de elaboração de projetos de engenharia para a 
gestão de águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem urbana para a 
Bacia do Rio Belém, no Município de Curitiba, composto de 9 lotes. 
Termo de Compromisso n°: 035122748/2011/Ministério das Cidades/ CAIXA, 
celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização 
e abrangência estão descritas no Edital, conforme o que segue: 

Quadro 73 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – CN 077 

Descrição dos Serviços 
Valor Global Limite 

(R$) 
Prazo de 
Execução 

Lote 1 – Bacia de Detenção Rio Pilarzinho (MC BE 
01-04) – entre Mamoré e Solimões. 
Área: 0,29 ha 

223.335,24 210 dias 

Lote 2 – Bacia de Detenção Rio Pilarzinho (MC BE 
01-04) – CD 13/19. 
Área: 0,60 ha 

225.870,87 210 dias 

Lote 3 – Bacia de Detenção Rio Juvevê (MC BE 04-
03). 
Área: 0,63 ha 

225.961,07 210 dias 

Lote 4 – Bacia de Detenção Rio Juvevê (MC BE 04-
05) – Rua Camões. 
Área: 0,88 ha 

226.712,71 210 dias 

Lote 5 – Bacia de Detenção Rio Juvevê (MC BE 04-
04) – Rua do Herval. 
Área: 0,33 ha 

225.059,11 210 dias 

Lote 6 – Perfilamento Rio Pilarzinho. Extensão: 
3.600m 

254.846,21 210 dias 

Lote 7 – Perfilamento do Rio Belém. Extensão: 
7.200 m 

296.052,72 210 dias 

Lote 8 – Contenção Lateral no Rio Belém – Vila das 
Torres.  
Extensão: 500 m 

166.664,87 210 dias 

Lote 9 – Adequação de canais para Retardamento 
do Escoamento com reservatório de Amortecimento 
de Cheias do Rio Água Verde - CAP 

372.850,62 210 dias 

 2.217353,42 210 dias 
 
 

A figura a seguir localiza as intervenções citadas acima por lote. Pode-se 
observar que as obras estão incluídas nas manchas de enchentes. 
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Figura 7 – Intervenções Bacia do rio Belém - lotes 
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Quadro 74 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lotes 01 e 02 

LOTE 1 e 2 - BE 01-04 
Localização: Entre ruas Mamoré e Solimões no bairro Mercês. 
Área Prevista da lagoa: 2.900 m² 
Volume de armazenamento: 4.400 m³ 
Bacia / Rio: Pilarzinho / Belém 
Vazão de entrada: 7,50 m³/s 
Vazão de saída: 5,40 m³/s 
Estaca de projeto (anterior): - 
Arquivo de referência: SUD014RP-WR108-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.8 

 
Projeto 
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Imagem Google Earth 

 
 

 
 
 
 

Imagens do local 
 

 
Área proposta para a lagoa BE 01-04 no bairro Mercês. 

 
 



 
 

178 
 

Quadro 75 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 03 

LOTE 3 - BE 04-03 

Localização: 
Rua João A. R. de Pliveira entre as ruas Reinaldo Heiding e 
Alfredo Wenske. 

Área Prevista da Lagoa: 6.300 m² 
Volume de Armazenamento: 12.600 m³ 
Bacia / Rio: Juvevê / Belém 
Vazão de Entrada: 35,20 m³/s 
Vazão de Saída: 33,50 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): - 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR108-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.8 

 
Projeto 
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Imagem Google Earth 

 

 
Imagens do local 

 

 
Área proposta para a lagoa BE 04-03 vista da rua João A. de Oliveira, Cabral. 

 
 



 
 

180 
 

Quadro 76 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 04 

LOTE 4 - BE 04-04 

Localização: 
Rua Camões entre as ruas Dep. Carneiro de Campos e 
Jaime Balão, bairro Hugo Lange. 

Área Prevista da Lagoa: 8.800 m² 
Volume de Armazenamento: 17.600 m³ 
Bacia / Rio: Juvevê / Belém 
Vazão de Entrada: 46,70 m³/s 
Vazão de Saída: 41,40 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): - 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR108-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.8 

 
Projeto 
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Imagem Google Earth 

 

 
 

Imagens do local 
 

 
Área proposta para a lagoa BE 04-04, vista da rua João D. Perneta. 
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Quadro 77 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 05 

LOTE 5 - BE 04-05 

Localização: 
Final das ruas Moyses Marcondes e Barão dos Campos 
Gerais, bairro Juvevê. 

Área Prevista da Lagoa: 3.300 m² 
Volume de Armazenamento: 4.950 m³ 
Bacia / Rio: Juvevê / Belém 
Vazão de Entrada: 27,30 m³/s 
Vazão de Saída: 26,50 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): - 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR108-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.8 

 
Projeto 
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Imagem Google Earth 

 

 
 

Imagens do local 
 

 
Vista da área proposta para a lagoa BE 04-02 no bairro Juvevê. 
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Quadro 78 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 06 

LOTE 6 - PERFILAMENTO DO RIO PILARZINHO 
Extensão: 3.600m 

Imagem Google Earth 
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Quadro 79 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 07 

LOTE 7 - PERFILAMENTO DO RIO BELÉM 
Extensão: 7.200 m 
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Quadro 80 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 08 

LOTE 8 - CONTENÇÃO LATERAL DO RIO BELÉM – VILA TORRES 
Extensão: 500 m 

Imagem Google Earth 
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Quadro 81 – Obras licitadas na bacia do rio Belém – lote 09 

LOTE 9 – ADEQUAÇÃO DE CANAIS PARA RETARDAMENTO DO ESCOAMENTO COM 
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS DO RIO ÁGUA VERDE 

Imagem Google Earth 
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3.3.4. Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

Edital de Concorrência n.°: CN/076/2012-SMOP/OPO 
Objeto da Licitação: contratação de empresa(s) de consultoria para prestação 
de serviços especializados na elaboração de projetos de engenharia para a 
gestão das águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem urbana para a 
Bacia do Ribeirão dos Padilhas, no Município de Curitiba, composto de 5 lotes. 
Termo de Compromisso n°: 0351241-23/2011/Ministério das Cidades/CAIXA, 
celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização 
e abrangência estão descritas no Edital, conforme o que segue: 

Quadro 82 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas 

Descrição dos Serviços 
Valor Global 
Limite (R$) 

Prazo de 
Execução 

Lote 1 
Bacia de Detenção Córrego Jardim Esmeralda (MC PA 
01-02). 
 

235.778,26 210 dias 

Lote 2 
Bacia de Detenção Córrego Cercado (MC PA 01-05)  
 

231.702,64 210 dias 

Lote 3 
Bacia de Detenção Arroio Boa Vista (MC PA 01-08/09). 
 

232.303,95 210 dias 

Lote 4 
Bacia de Detenção Ribeirão dos Padilhas (MC PA 01-11). 
 

231.973,23 210 dias 

Lote 5 
Perfilamento do Ribeirão dos Padilhas  

297.352,16 210 dias 

Total (R$) 1.229.110,24  
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Quadro 83 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas – lote 01 

LOTE 1 –  BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-02 
Localização: Parque Esmeralda rua Dante Honório, bairro Xaxim. 
Área Prevista da Lagoa: 17.500 m² 
Volume de Armazenamento: 11.800 m³ 
Bacia / Rio: Padilha / Ribeirão dos Padilhas 
Vazão de Entrada: 8,80 m³/s 
Vazão de Saída: 8,00 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): 0+500 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR111-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.11 

 
Projeto 
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LOTE 1 –  BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-02 
 

Imagem Google Earth 
 
 

 
 
 
 

Imagens do local 
 

 
 

Vista da área proposta para a lagoa 01-02, atual Praça Esmeralda, bairro Xaxim. 
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Quadro 84 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas – lote 02 

LOTE 2 – BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-05 

Localização: 
Rua Dr. Pedro Zavaski esquina com a Rua Antônio 
Woicik no bairro do Pinheirinho. 

Área Prevista da Lagoa: 15.500 m² 
Volume de Armazenamento: 33.600 m³ 
Bacia / Rio: Padilhas / Ribeirão dos Padilhas 
Vazão de Entrada: 99,60 m³/s 
Vazão de Saída: 99,20 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): 5+800 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR111-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.11 

 
Projeto 
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LOTE 2 – BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-05 
 

Imagem Google Earth 
 
 

 
 
 
 

Imagens do local 
 

 
Vista da área proposta para lagoa PA 01-05, rua Antonio Woicik, Pinheirinho. 
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Quadro 85 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas – lote 03 

LOTE 3 – BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-08/09 

Localização: 
Rua Dr. Lauro Gentil P. Tavares esquina com a Rua 
Cel. Joaquim A. de Azevedo no bairro Sítio 
Cercado. 

Área Prevista da Lagoa: 9.500 m² 
Volume de Armazenamento: 24.600 m³ 
Bacia / Rio: Boa Vista / Ribeirão dos Padilhas 
Vazão de Entrada: 39,62 m³/s 
Vazão de Saída: 39,60 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): 0+150 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR111-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.11 

 
Projeto 
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LOTE 3 – BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-08/09 
 

Imagem Google Earth 
 
 

 
 
 

Imagens do local 
 

 
Área proposta para lagoa PA 01-08/09, rua Cel. Joaquim A. de Azevedo, Sítio Cercado. 
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Quadro 86 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas – lote 04 

LOTE 4 – BACIA DE DETENÇÃO - PA 01-11 

Localização: 
Rua Aristides Marchezini entre as ruas Francisco 
Kochinski e Des. Carlos Pinheiros Guimarães no 
bairro Sítio Cercado. 

Área Prevista da Lagoa: 8.400 m² 
Volume de Armazenamento: 13.200 m³ 
Bacia / Rio: Padilha / Ribeirão dos Padilhas 
Vazão de Entrada: 162,30 m³/s 
Vazão de Saída: 161,90 m³/s 
Estaca de Projeto (anterior): 3+300 
Arquivo de Referência: SUD014RP-WR111-FI.pdf 
Seção/Subseção: Relatório Final Vol 4 / Tomo 4.11 

Projeto 
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Imagem Google Earth 

 
 

 
 
 
 

Imagens do local 
 

 
 

Vista da área proposta para lagoa PA 01-11, Parque do Semeador, Sítio Cercado. 
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Quadro 87 – Obras licitadas na bacia do Ribeirão dos Padilhas – lote 05 

LOTE 5 – PERFILAMENTO DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS 
 

Imagem Google Earth 
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3.4. Leis  

São destacadas neste capítulo algumas leis implantadas pela municipalidade que 

pelas suas regulamentações caracterizam as diretrizes do município no tocante 

aos aspectos da Drenagem Urbana. A relação completa das leis pertinentes a 

este tema se encontra no Tomo 2 deste volume.  

3.4.1. Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal (Rppnm) 

 Lei Municipal 12.080 de 19/12/2006 

Esta lei institui a Criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – 

RPPNM. Seu fundamento, conforme seu artigo 1º, diz respeito à possibilidade do 

proprietário de um imóvel solicitar à SMMA a transformação de uma área, dentro 

do seu lote, em Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – RPPNM, 

desde que o lote apresente o mínimo de 70% de sua área total com “bosques 

nativos relevantes” coberta de vegetação natural, que não esteja edificada e que 

no lote esteja edificada, no máximo, uma residência unifamiliar.  

Parágrafo 1º da lei: A RPPNM é unidade de conservação de domínio privado, com 

o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada em perpetuidade, por 

intermédio de Termo de Compromisso averbado à margem da inscrição do 

Registro Público de Imóveis. 

No desenvolvimento deste relatório nos próximos meses serão acrescentados os 

direitos e deveres do proprietário que opta por transformar seu lote em RPPNM. 

Quadro 88 – Áreas de RPPNM, conforme registros da SMMA 

RPPNM Área em (m²) 

Barigui 4.563 

RPPNM Cascatinha 8.200 

RPPNM Ecoville 15.961 

RPPNM Bacacheri 5.000 

Bosque da Coruja 5.400 

Total 39.124 
FONTE: SMMA 
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 Lei Ordinária13.899 de 09/12/2011 

Esta lei altera dispositivos da Lei Municipal 12.080 de 19/12/2006 que 

estabeleceu a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – 

RPPNM. A criação da RPPNM passa a ser em conformidade com o que 

preceituam os arts. 2º e 3º da Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965 e o art. 21 da 

Lei Federal nº 9.985 de 18/07/2000, regulamentado pelo Decreto nº 5.746 de 

058/04/2006. 

De acordo com o art. 2º passa a pode requerer sua transformação em RPPNM: 

 Imóveis atingidos por Bosques Nativos Relevantes em taxa superior a 70%, 

com no máximo um núcleo familiar; 

 Imóveis atingidos em uma área superior a 80% por Áreas de Preservação 

Permanente (APP) , com no máximo um núcleo familiar; 

 Imóveis atingidos pelos dois anteriores que inviabilize 100% sua ocupação; 

 Imóveis que estejam cobertos no mínimo em 60% por vegetação nativa, 

com no máximo um núcleo familiar. 

Fica acrescido que deve ser apresentado em 180 dias da criação da RPPNM o 

Plano de Manejo de Reserva. 

A regulamentação da presente lei define critérios para a transferência do potencial 

construtivo das RPPNMs. A concessão do potencial construtivo das RPPNMs 

poerá ser renovada periodicamente. A SMMA verifica o estado de proteção da 

RPPNM e o cumprimento dos Programas estabelecidos no Plano de Manejo 

aprovado. 

As RPPNMs somente poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas e visitação com objetivos ecológicos, turísticos, recreativos e 

educacionais, previstos no Plano de Manejo (NR). 

Poderá ser requerida a SMMA edificação unifamiliar ou implantação de estrutura 
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de apoio às atividades de educação ambiental, turismo ou recreação. 

Para fins de apuração do potencial construtivo, não serão considerados fatores 

depreciatórios correspondentes à área ocupada por bosque ou Área de 

Preservação Permanente. 

3.4.2. Anel Sanitário Ambiental 

A Lei Municipal nº 9.805 de 03/01/2000 estabeleceu a criação do Anel de 

Conservação Sanitário e Ambiental. 

Conforme o artigo 1º tem como finalidade: 

Incentivar e garantir o uso adequado das faixas de drenagem e a manutenção das 

faixas de preservação permanente; Ainda conforme o artigo 1º estas medidas 

visam: 

 Permitir o bom escoamento das águas pluviais; 

 Recuperação da mata ciliar; 

Minimização das enchentes. 

No artigo 2º são descriminados 28 cursos de água do município de Curitiba, com 

as delimitações de suas faixas de preservação permanente, em ambas as 

margens do rio. Foram estabelecidas seis larguras de faixa, compreendidas entre 

o mínimo de 40,0 m e o máximo de 200,0 m. 

As maiores faixas, de 200,0 m de cada lado estão estabelecidas para o rio Barigui 

– entre o rio Iguaçu e a Rodovia do Xisto – e para o rio Iguaçu – entre o final do 

zoológico e a rodovia BR – 277. 

As menores faixas, de 40,0 m, estão definidas para os cursos de água do rio 

Belém, Uvu e Cascatinha; para os córregos Estribo Ahú, Capão da Imbuia, Alto 

Boqueirão, Areãozinho, Boa Vista, Osternack, Capão Raso e para o Ribeirão dos 

Padilhas. 
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3.4.3. Plano Municipal de Recursos Hídricos 

O decreto nº 1756 de 23/12/2010 institui o Plano Municipal de Recursos Hídricos.  

Considerando a necessidade de: 

 Atender os preceitos contidos no Plano Diretor do Município; 

 Revitalização das bacias hidrográficas e a melhoria da qualidade da água; 

 Racionalização do consumo da água; 

 Gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos e com base no 

Processo nº 157.668/2010 – PMC. 

Decreta a instituição do Plano Municipal de Recursos Hídricos – PMRH. O PMRH 

deverá ser revisado a cada 5 anos. 

3.4.4. Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU-2012)  

A instituição do próprio PDDU é parte das atuais diretrizes de Curitiba para o 

aspecto da Drenagem Urbana.  

Foi concebido a partir de estudos que coletaram dados da situação da drenagem 

da cidade, estabelecendo ações a curto, médio e longo prazos para reabilitar o 

sistema de drenagem existente na cidade, ampliar a cobertura do serviço, bem 

como aumentar sua eficiência, por meio da implantação de novas unidades 

operacionais (obras) e ações não estruturais (como novas leis e campanhas 

educativas), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Um de seus objetivos é contemplar a geração de produtos, como planos de ação, 

regulamentações e planos de gestão de drenagem urbana, além de prever futuros 

programas de monitoramento, educação ambiental e treinamentos de pessoal. 

A criação de um fundo de combate às enchentes e a implantação de um sistema 

de monitoramento dos rios são necessários, para controlar o nível das águas, o 

grau de poluição dos rios e para que a municipalidade possa agir em situações 
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críticas e de calamidade. Este monitoramento abrange instalação de estações de 

controle, permitindo ações futuras de controle das cheias. 

O PDDU tem, como aspecto metodológico, identificar os problemas causados 

pelos alagamentos e apontar soluções, buscando equilibrar o desenvolvimento 

com a manutenção das boas condições ambientais da cidade, e integrando-se 

aos planos de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, tendo assim o 

diagnóstico necessário. 

Apresenta formas de medidas para minimizar os problemas já existentes em 

decorrência da urbanização, como também elenca possíveis ações para 

prevenção da ocorrência de enchentes e alagamentos.  

A implementação de tais medidas de controle deve estar legalizada através de 

decretos ou instrumentos legais vinculados ao PDDU, instituídos e 

regulamentados por instituições governamentais.  
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4. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O PLANO E AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 

Foram identificadas neste capítulo as ações e diretrizes que a Prefeitura Municipal 

de Curitiba e demais órgãos competentes estão executando e seguindo, 

respectivamente.  

Paralelamente, foi apresentado, dentre os estudos existentes sobre o tema de 

macrodrenagem da cidade de Curitiba, o Plano Diretor de Drenagem da bacia do 

rio Iguaçu (PDD-2002), no âmbito da Região Metropolitana de Curitiba. 

O PDD-2002 teve como objetivo fornecer às instituições públicas e à comunidade 

da Bacia do Alto Iguaçu subsídios técnicos e institucionais que permitissem 

reduzir os impactos das cheias na sua área de abrangência. 

A Prefeitura Municipal de Curitiba, ciente da importância e da qualidade do Plano 

Diretor de Drenagem da bacia do rio Iguaçu (PDD-2002), propôs a 

compatibilização entre esse Plano e as diretrizes técnicas ambientais e todo o 

arcabouço legal vigente na municipalidade, com a finalidade de permitir 

mecanismos e proposições tanto no nível de intervenções físicas como no nível 

de adoção de medidas não estruturais.  

Uma primeira análise do PDD-2002 já foi anteriormente apresentada, capítulo a 

capítulo, identificando que vários temas abordados naquele Plano Diretor de 

Drenagem ainda continuam válidos e servem de importante embasamento para a 

consolidação das diretrizes de Curitiba no tocante à Drenagem Urbana.  

A seguir (Anexo I), estão apresentadas as fichas de compatibilização entre o 

Plano e as ações em desenvolvimento, que se mostram como a síntese deste 

capítulo, evidenciando quais das medidas estruturais propostas pelo PDD-2002 

ainda são válidas.  

No lado esquerdo superior da ficha, estão os dados conforme apresentados no 

PDD-2002. No lado direito, as considerações finais sobre a compatibilidade de 

tais medidas com as diretrizes de Curitiba para a Drenagem. 
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A ficha mostra também a localização da intervenção proposta pelo PDD-2002 e 

fotos atuais dos locais. 

É certo que nem todas as medidas propostas naquele momento ainda são 

válidas, dado o crescimento urbano que inviabilizaria a adoção de certas medidas 

de controle em determinados trechos das bacias.  

Todavia, conclusivamente faz-se necessário dar seguimento às ações já em 

desenvolvimento que se basearam no PDD-2002 e fazendo com que o presente 

PDDU (2012) seja uma ferramenta de continuidade, atualização e 

aprofundamento das propostas anteriormente apresentadas no âmbito estadual e 

da Região Metropolitana. 
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ANEXO I – FICHAS DAS LAGOAS DE DETENÇÃO PROPOSTAS EM 2002 

BACIA DO RIO ATUBA 
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BACIA DO RIO BARIGUI 
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BACIA DO RIO BELÉM 
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BACIA DO RIO PONTA GROSSA – BACIA DO RIO IGUAÇU 
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BACIA DO RIO RIBEIRÃO PADILHA 
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