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RESUMO 
As cheias e as inundações são fenômenos naturais e resultam do comportamento sazonal do 
ciclo hidrológico. Cheias são entendidas como desastres que, por transbordamento dos rios 
sobre uma planície fluvial, provocam danos e perdas às populações ribeirinhas, fato 
amplamente registrado no rio Nilo, na Antiguidade. As inundações urbanas têm sido frequentes 
tanto devido à crescente urbanização em superfícies de risco, quanto pelas modificações 
provocadas no trajeto das águas fluviais. Estrangulamento de seções do rio pela construção de 
aterros, pontes e o assoreamento do leito do rio, são fatores contribuintes às inundações. 
Assim, este artigo apresenta os resultados de um estudo exploratório cujo objetivo foi delimitar 
as áreas sujeitas à inundação no município de Jaguariaíva – PR, tendo como base o histórico 
de ocorrências, a partir do primeiro registro, em 1954 até o último evento corrido em janeiro de 
2010. A área de estudo localiza-se sobre os terrenos na transição do embasamento cristalino 
para a borda oriental da bacia sedimentar do Paraná, com forte influência do Arco de Ponta 
Grossa. Na área de estudo predominam as atividades do setor primário, a agropecuária 
disputando espaços com a silvicultura para abastecer a indústria de celulose. A mineração 
aparece na como atividade histórica, ex. o diamante – nos rios Tibagi, Jaguariaíva e Capivari, 
mantendo-se ainda, na área de estudo, a extração de areia.  A pesquisa envolveu coleta de 
dados sobre os eventos; entrevistas semiestruturadas com moradores e governantes 
municipais; levantamento dos pontos do último evento e registros com receptor GPS; 
morfometria da bacia hidrográfica e identificação das alterações realizadas e presentes ao 
longo do canal fluvial. Os resultados mostraram que o comportamento da pluviosidade 
mantém-se dentro da normal regional, média anual de 1400 mm, distribuídos em dois períodos 
distintos, estiagem no inverno e cheias no verão; pela morfometria a bacia hidrográfica 
apresenta uma forma mais alongada, pelo índice de circularidade, pelo coeficiente de 
compacidade e fator de forma. A densidade de drenagem de 2,34 km/km² apresentando forte 
controle estrutural da drenagem. A recorrência de inundações urbanas deve-se ao crescimento 
da cidade, que se desenvolveu ao longo da planície de inundação do rio Capivari. As 
intervenções estruturais realizadas ao longo do tempo interferiram na morfologia do canal, 
favorecendo o processo de assoreamento, embora haja a extração de areia, além de 
interromperem a livre circulação da vazão. As dragagens realizadas no trecho urbano do rio 
têm apresentado resultados apenas momentâneos. Antigos registros fotográficos e 
depoimentos de moradores indicaram que as inundações têm obedecido à rota topográfica da 
planície e o traçado das vias de circulação. Assim, concluiu-se que, como acontece na grande 
maioria das cidades atingidas por inundações, faz-se necessário a implantação de gestão 
compartilhada dos fatores condicionantes, bem como da aplicação da legislação 
urbana/ambiental ao processo de ocupação de áreas de risco. 
Palavras – chaves: inundação, urbanização, bacia hidrográfica, morfometria. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As cheias fluviais são fenômenos naturais e a principal causa de 

inundações. Segundo a United Nations (2004), as inundações causaram 



 

aproximadamente um terço do prejuízo econômico e foram responsáveis por 

dois terços da população afetada por desastres naturais no mundo. A falta de 

planejamento urbano relacionado com a drenagem urbana e as alterações que 

o meio sofre por causa do uso inadequado do solo, formam juntas condições 

favoráveis à geração de problemas urbanos, muitas vezes de soluções difíceis 

e que requerem medidas estruturais onerosas. 

À medida que ocorrem as alterações do uso do solo através da 

implantação das atividades humanas com a presença de construções e 

edificações, ocorre um aumento da impermeabilização da superfície do 

mesmo, logo se altera também o ciclo hidrológico natural, diminuindo a 

infiltração da água no solo e a recarga do lençol freático.  

De acordo com TUCCI (2005) nos países em desenvolvimento o 

crescimento é ainda muito grande e a projeção das Nações Unidas é de que a 

estabilização da população ocorrerá apenas em 2150; com isto, há uma grande 

demanda social em cidades em pleno crescimento urbano, exigindo condições 

mínimas para adquirir moradias em lugares  afastados das áreas de enchentes. 

Neste caso, muitos moradores acabam comprando ou mesmo invadindo áreas 

que são suscetíveis à inundação e, expondo-se freqüentemente a essas 

calamidades. 

A fim de iniciar uma discussão pontual a cerca deste tema tomou-se 

como estudo de caso exploratório o município de Jaguariaíva - PR, com o 

objetivo de delimitar dentro do perímetro urbano as áreas sujeitas às 

inundações freqüentes, a partir do último evento corrido em janeiro de 2010. O 

trabalho apoiou-se no histórico de ocorrências, a partir do primeiro registro, em 

1954.  

 Mesmo apresentando um histórico de inundações desde a década de 

1950, a região não teve estudos específicos sobre o tema.  Assim sendo, este 

trabalho é uma primeira tentativa de mapeamento das áreas inundáveis do 

município de Jaguariaíva – PR, onde foi constatado que a expansão do 

perímetro urbano sobre a planície de inundação deu-se de forma desenfreada 

e baseada em interesses econômicos, sem prévio planejamento para respeitar 

as normas que regulamentam a utilização das várzeas de inundação que, 

legalmente, são delimitadas pelo Plano Diretor Municipal. Porém, município de 

Jaguariaíva não possui tal documento norteador do crescimento urbano do 



 

município e, portanto, deve-se seguir o Código Florestal decretado em 2012, 

que regulamenta as Áreas de Preservação Permanente de 50 metros de faixa 

marginal para rios de 10 a 50 metros de largura (BRASIL, 2012). 

Segundo Figueiredo (2003), o mapeamento de áreas inundáveis 

representa uma ferramenta importante para o direcionamento das expansões 

urbanas e a ordenamento do uso e ocupação do solo, dispondo-se de uma 

ferramenta de zoneamento dessas áreas onde se possa delimitá-la e designá-

las para usos mais adequados.  

 

2.  Cheias, inundações e enchentes 

 Inundação e enchente são problemas geoambientais derivados de 

fenômenos ou perigos naturais de carácter hidrometeorológico ou hidrológico 

de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica (ISDR, 2002). 

 Na literatura existe uma grande confusão e controvérsia no emprego dos 

termos enchentes e inundação, traduzidos dos termos “flood” e “flooding” e, às 

vezes, de “inundation”.  A inundação é definida como o transbordamento das 

águas de um curso d’água atingindo a planície de inundação e/ou a área de 

várzea, já o conceito de enchente refere-se à elevação do nível d’água no 

canal de drenagem devido ao aumento da vazão atingindo a cota máxima do 

canal sem transbordar. Alagamento é entendido como o acumulo momentâneo 

de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem, e a 

enxurradas, por sua vez, refere-se ao escoamento superficial concentrado e 

com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de 

domínio dos processos fluviais.  (TOMINAGA, et al. 2009).   

A magnitude e frequência das inundações ocorrem em função da 

intensidade e da distribuição da precipitação, do grau de saturação do solo, da 

taxa de infiltração de água no solo e das características morfométricas e 

morfológicas da bacia de drenagem, estando relacionadas com a quantidade e 

intensidade da precipitação atmosférica (Souza, 1998). 

Em condições naturais as planícies e fundos de vales estreitos 

apresentam lento escoamento superficial das águas das chuvas, já nas áreas 

urbanas, este fenômeno tem sido intensificado por alterações antrópicas, como 

a impermeabilização do solo, retificação e assoreamento de cursos d’água. A 

ocupação das planícies de inundação e impermeabilizações dos solos ao longo 



 

das vertentes, o uso do espaço que afronta a natureza, e, mesmo em lugares 

de topografia relativamente plana, onde, teoricamente, a infiltração seria 

favorecida, os resultados são catastróficos (Tavares & Silva, 2008). 

Tominaga (2009) ressalta que de acordo com as características do vale 

é possível prever a velocidade do processo de inundação, sendo que nos vales 

encaixados (em V) e vertentes com altas declividades as águas tendem a 

atingir grandes velocidades em curto tempo, causando inundações bruscas e 

mais destrutivas, já os vales abertos com extensas planícies e terraços fluviais 

tendem a ter inundações mais lentas /graduais, devido ao menor gradiente de 

declividade das vertentes do entorno.  

A presença de vegetação auxilia na retenção de água no solo e diminui 

a velocidade do escoamento superficial, minimizando assim as taxas de 

erosão. A impermeabilização dos solos pelo asfalto impede a infiltração sendo 

responsável pelo aumento da velocidade do escoamento superficial, já as 

retificações, as canalizações e o assoreamento alteram também a dinâmica da 

vazão dos cursos d’água, sendo que com a eliminação dos meandros 

existentes em alguns cursos água ocorre a concentração do fluxo em pouco 

tempo, e gera as chamadas “inundações relâmpagos” (TOMINAGA, 2009). 

Chow (et al., 1988) apresenta resumidamente efeitos conhecidos da 

urbanização nos processos hidrológicos de duas maneiras: a primeira é que 

quantidade de água aumenta na mesma proporção em que aumenta as áreas 

impermeabilizadas e como consequência há a redução no volume de água 

infiltrada; a segunda deve-se ao fato de que a velocidade da drenagem 

superficial e o pico de enchente aumentam devido ao aumento da eficiência do 

sistema de drenagem.  

 

3.  Área de Estudo 

O topônimo Jaguariaíva na língua tupi-guarani significa: jaguar=onça, 

acrescido de i=rio + aíva=ruim (“rio da onça ruim”). 

O povoado de Jaguariaíva que nasceu do histórico processo de 

transporte de mulas ao longo do Caminho de Viamão, no Rio Grande do Sul à 

Sorocaba- São Paulo, do século XVIII até o final do século XIX, hoje compõe a 

turística Rota dos Tropeiros. Ele que foi um dos locais de descanso de tropas e 

tropeiros no Paraná, à margem esquerda do rio Jaguariaíva, passou por 



 

diversas transformações políticas até chegar a ser promovida a categoria de 

cidade pela lei Estadual nº 811 de 05 de Maio de 1908. (FIGURA 01). 

 

FIGURA 01 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari e os Pontos de Inundação de 
2010, no município de Jaguariaíva, organizado por SANTOS, E.F. (2013).  

 

De acordo com os dados do Censo de 2010, o município possui uma 

área territorial de 1.456,401 Km², e uma população de 32.606 habitantes 

(IBGE, 2010), sendo 32.041 hab. da área urbana e 4.565h da zona rural 

(IPARDES-12/2012), 

O atual município se situa na mesorregião geográfica Centro Oriental do 

Paraná, nos domínios do Segundo Planalto Paranaense, região fisiográfica dos 

Campos Gerais, localmente denominada de Campos de Jaguariaiva 

(MINEROPAR, 2001). Sua posição geográfica central é dada pelas 



 

coordenadas: -24º14’ 49” e 49º 42’ 23”W,  numa  altitude de 891m/NM, 

conforme RN situada na Praça Dr. Domingos da Cunha, sede municipal.   

Esta posição geográfica contribui para a ocorrência de um clima 

predominante do tipo subtropical (mesotérmico) com estações bem definidas. 

Dentro da classificação de Köppen, CAVIGLIONE (2000) insere o município de 

Jaguariaíva como clima do tipo Cfb - Clima temperado propriamente dito; 

temperatura média no mês mais frio abaixo de 18°C (mesotérmico), com 

verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22°C e sem 

estação seca definida. 

Segundo Melo (2007) a região de Jaguariaíva tem precipitação anual 

entre 1400 e 1600 mm. Os meses de maior concentração pluviométrica são 

meses de dezembro a março, meses estes correspondentes ao verão. 

Do ponto de vista do sistema hidrográfico o município está condicionado 

ao regime pluvial, rico em pequenos cursos d’água que formam as bacias dos 

rios Jaguaricatú, Cinzas e Jaguariaíva. A bacia hidrográfica considerada  como 

de integração municipal é formada pelo rio Jaguariaíva que possui suas 

nascentes nas proximidades da Serra de Paranapiacaba, no Sertão de Cima e 

seus afluentes pela margem esquerda: o riacho Espigão alto, da Barra, Butiá, 

Sabiá, Santo Antônio, Jerivá, Barra Mansa e o rio Capivari (objeto do estudo) e  

pela margem direita: os riachos Palhanos, Conceição, Lanças, e os rios 

Lajeado Grande, das Mortes, Samambaia e Cajurú. O principal afluente pela 

margem esquerda é o rio Capivari que corta a cidade. 

A bacia do rio Capivari esta localizada no planalto de São Luiz do 

Purunã (em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 520 metros com 

altitudes variando entre 780 (mínima) e 1.300 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em calha 

muito encaixados. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em 

rochas da Formação Furnas) e Planalto de Jaguariaíva (Em relação ao relevo, 

apresenta um gradiente de 640 metros com altitudes variando entre 640 

(mínima) e 1.280 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos 

alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é 

NW/SE, modelada em rochas da Formação Ponta Grossa) (MINEROPAR, 

2006).  



 

Estas condições topográficas associadas às condições climáticas-, 

precipitações – e ao processo de urbanização da planície de inundação do rio 

Capivari têm contribuído favoravelmente à ocorrência de inundações.  

Os registros de inundações ocorridas em Jaguariaiva datam de: 1954, 

1963, 1989, 1997, 2003, 2009 e 2010, com exceção daquela ocorrida em 1929 

sem registros documentais. Existe apenas um registro fotográfico de uma ponte 

que foi projetada após essa enchente. (FIGURAS 02 e 03).  

 

 
FIGURA 02 – Ponte Férrea depois da enchente de 1929, e a Ponte Nova. 
 

Cabe salientar que as duas piores inundações já registradas em 

Jaguariaiva ocorreram em 1989 e 1997, segundo relatos de moradores do 

município 

 
FIGURA 03 – Inundações no município de Jaguariaíva dos anos de 1964 e de 1963. 

 

A área de estudo, apresenta dois principais tipos de solo: cambissolo, 

em sua maior porção, e latossolo vermelho nas margens do curso d’agua 

principal 

Aproveitando-se das condições físico-naturais o município tem sua base 

produtiva atual baseada no plantio de espécies florestais exóticas, tendo 

grande parte da área da bacia hidrográfica do rio Capivari utilizada para o 

plantio de pinus. Com o crescimento econômico da região através de um 

 



 

modelo monocultor baseado em grandes propriedades, acelerou o êxodo rural 

e a, conseqüente, expansão desordenada da área urbana.  

No final da década de 1970 e início da década de 1980, iniciou-se um 

processo de conversão do solo arenoso, pouco produtivo para as culturas 

agrícolas, para plantio de variedades de pinus, espécie exótica que hoje ocupa 

grande parte da bacia hidrográfica do rio Capivari. 

Segundo Melo (2007) devido à localização e posição mais declivosas, 

por serem solos rasos e por possuírem texturas predominantemente médias, 

tendendo a arenosas, os cambissolos tem mais fragilidade ambiental do que os 

latossolos, e são muito sujeitos a erosão. 

Em março de 1992 foi criada a APA da escarpa devoniana, unidade de 

conservação estadual que visa assegurar a proteção do limite natural entre o 

primeiro e o segundo planalto paranaense. Com isso em 2004 foi elaborado o 

plano de manejo da Unidade instituindo um zoneamento para a região. 

Segundo IAP (2004) a região da bacia do rio Capivari, inclusive a área urbana 

do município de Jaguariaíva está inserido nos limites da Unidade, e zoneado 

como ZC4, o que proíbe o plantio de pinus em área de vegetação nativa. Cabe 

salientar que o plano de manejo da APA da escarpa devoniana é o único 

instrumento de planejamento da região uma vez que o plano diretor do 

município foi decretado porem carece de projetos executivos.  

 

4. Materiais e Métodos 

Para a delimitação da área de estudo – a represa, a bacia, hidrografia e 

as estradas - foi utilizado o software ArcView 3.2, e as cartas topográficas do 

Serviço Geográfico do Exército – DSG- em escala 1:50.000. As cartas usadas 

foram Jaguariaíva (2001), Arapoti (2001), Serra das Furnas (2001) e Barra 

Brava (2001).  

As imagens de satélites utilizadas para o levantamento de uso da terra, 

bem como mapeamento das ruas da cidade foram: Spot 2001, 2003 e 2006 

disponibilizadas no Google Earth. Após do mapeamento de cada classe da 

construção do croqui das ruas, os arquivos (kml) foram transferidos para os 

softwares Trackmaker-Pro e, posteriormente para ArcGis 9.3 onde, já em 

formato shape, foi realizada a construção do layout do mapa. As classes 



 

indicadas no mapa de uso da terra foram construídas com base na metodologia 

utilizada por MELO (2007), sendo caracterizadas pelos seguintes aspectos: 

 - Campo: todas as classes de campos naturais somados ás áreas destinadas 

às atividades de pastagem; 

- Área urbana: áreas com adensamento de construções residências e 

comerciais; 

- Agricultura: áreas destinadas à todo o tipo de cultivo, que tenham em seu 

desenho características que se enquadrem na categoria, independente de 

apresentar a cultura ou esta com solo exposto em função da colheita. 

- Mata: áreas caracterizadas pela existência de espécies arbóreas e arbustivas 

(capões, matas ciliares etc.); 

- Silvicultura: áreas caracterizadas pela existência de reflorestamento, 

independente da espécie; 

Foram feitos dois levantamentos de campo, sendo um para o 

reconhecimento da área e do canal fluvial e outro para o levantamento de 

dados até onde a inundação de 2010 atingiu a zona urbana do município.  Com 

a utilização de aparelhos GPS forma coleta de dados e, posteriormente, 

tratados, juntamente, com as demais informações georreferenciadas através de 

software ArcView 3.2. Foram feitos ainda registros fotográficos, e entrevistas 

com moradores da área afetada. Para levantamento da precipitação foram 

utilizados dados fornecidos pela SUDERSHA - Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, da estação 

pluviométrica de Jaguariaíva.  

Para determinar a hierarquia fluvial foi utilizado o método de Strahler 

(1952 apud CRISTOFOLETTI, 1980), que para os menores canais sem 

tributários são considerados de primeira ordem se estendendo desde a 

nascente até a confluência, os de segunda ordem surgem da confluência de 

dois canais de primeira ordem, o de terceira ordem surgem da confluência dos 

de segunda ordem podendo receber tributários das ordens inferiores e assim 

sucessivamente.  

O comprimento do rio principal é a distância que se estende ao longo 

do curso de água a desembocadura até determinada nascente. Para 

determinar o rio principal foi utilizado o curso mais longo, da desembocadura 



 

da bacia até determinada nascente, medido como a soma dos comprimentos 

dos seus ligamentos (Shreve, 1974:1168, apud Christofoletti, 1980). 

O índice de forma relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, 

avaliando o grau de alongamento da bacia, sendo irregular quando o valor é 

próximo a zero e regular quando próximo a um, calcula-se este índice pela 

relação entre a área da bacia e o comprimento axial da bacia (desde a 

nascente até o enxutório), pela fórmula (CRISTOFOLETTI, 1980): 

K = A/L²  (1.1) 
Onde: 

K = índice de forma; 
A = área da bacia; 
L = comprimento axial da bacia. 

 
O índice de compacidade relaciona a forma da bacia com um círculo, 

assim como o índice de circularidade. Informam sobre o potencial de 

escoamento da bacia e quando o valor encontrado se aproxima da unidade a 

bacia tende a ser circular. Calcula-se o índice de compacidade pela fórmula 

(CRISTOFOLETTI, 1980): 

Kc = 0,28 P/√A       (1.2) 
Onde: 

Kc = índice de compacidade; 
P =  perímetro da bacia; 
A =  área da bacia de drenagem (km²); 
Ic = A/Ac        (1.3) 

Onde: 
Ic = índice de circularidade; 
Ac = área do círculo de perímetro igual ao da bacia considerada (km²). 

 
O índice de sinuosidade do rio refere-se aos segmentos curvos 

delineados pela drenagem, diferente de meandros, podendo ser curvos, mistos 

e retilíneos, sendo que a presença de sinuosidade abrupta mostra que o 

terreno possui uma anomalia, devido um controle estrutural ou litológico. 

Calcula-se o índice de sinuosidade pela relação do canal principal com a 

distância vetorial entre os pontos extremos do canal principal, ou seja, o 

comprimento axial da bacia, pela fórmula (CRISTOFOLETTI, 1980):  

Is = L/dv        (1.4) 
Onde: 

Is = índice de sinuosidade; 
L = comprimento do canal principal;  
dv = comprimento axial da bacia. 

 

A densidade dos rios refere-se à relação existente entre os números 

totais de rios e a área da bacia, cuja finalidade é de comparar a frequência ou a 



 

quantidade de cursos de água existentes numa área de tamanho padrão e 

representa o comportamento hidrológico de determinada área em sua 

capacidade de gerar novos cursos de água. A ordenação de Strahler o número 

de canais correspondentes à quantidade de rios de primeira ordem porque todo 

e qualquer rio surge em uma nascente (CRISTOFOLETTI, 1980). Calcula-se a 

densidade dos rios pela seguinte fórmula: 

Dr = N/A        (1.5)  
Onde: 

Dr = densidade de drenagem; 
N = número total dos rios ou cursos de água; 
A = área da bacia hidrográfica. 

 

O cálculo do tempo de concentração foi realizado considerando toda a 

extensão do talvegue até a sua foz no rio Jaguariaíva. Sabendo-se que existem 

várias equações desenvolvidas para estimar o tempo de concentração de 

bacias hidrográficas que geralmente apresentam resultados divergentes, foi 

utilizada neste trabalho uma das equações mais utilizadas, por apresentarem 

resultados satisfatórios, sendo esta a equação da “Califórnia Culverts Practice” 

(1942) que é uma adaptação da equação de Kirpich (1940) (Paiva e Paiva, 

2003).  

                                                                                   (1.6) 
onde:   

tc - tempo de concentração em minutos;  
L - comprimento do talvegue em km;  
H - desnível entre duas seções de análise em metros. 
 
 

5. RESULTADOS 

Na tabela 01 são apresentadas as características da bacia hidrográfica 

do Rio Capivari, sendo que a área de drenagem encontrada na bacia foi de 

178,51 km² e o seu perímetro foi de 77,19 km.  

            Tabela 01 – Aspectos morfométricas da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari 

Aspectos morfométricos Valores 

Área da bacia de drenagem 178,51 km² 

Perímetro da bacia 77,19 km 

Comprimento axial da bacia 22,11 km 

Comprimento do rio principal 33,55 km 

Índice forma 0,36 

Índice de compacidade 1,61 

Índice de circularidade 0,37 

Densidade de Drenagem 2,34 m/km² 

Altitude máxima 1266 

Altitude mínima 830 

Variação altimétrica 436 

1,155 - 0,385 Tc = 57 x L              x H 



 

 

A forma da bacia é determinada por índices que relacionam com formas 

geométricas conhecidas, como o fator de forma (F), coeficiente de 

compacidade (Kc) e índice de circularidade (IC). A forma superficial de uma 

bacia hidrográfica é importante na determinação do tempo de concentração, ou 

seja, o tempo necessário para que toda a bacia contribua para a sua saída 

após uma precipitação. Quanto maior o tempo de concentração, menor a vazão 

máxima de enchente, se mantidas constantes as outras características 

(VILLELA e MATTOS, 1975, apud TONELLO 2006). A bacia em estudo 

apresenta maior tempo de concentração de água da chuva e menor riscos de 

enchentes pelo fato do coeficiente de compacidade (Kc) ser mais afastado da 

unidade, sendo 1,61, e o fator forma ser de valor baixo, sendo ele de 0,38. 

Esses valores indicam que a bacia apresenta-se de forma mais alongada, cujo 

fato pode ser comprovado pelo índice de circularidade ser de 0,37.  

O sistema de drenagem, de acordo com a hierarquia de Strahler 

(FIGURA 04), apresentou grau de ramificação de quinta ordem, sendo a 419 

canais de primeira ordem, 64 de segunda ordem, 12 de terceira ordem, 5 de 

quarta ordem, e 1 de quinta ordem. E a densidade de drenagem foi de 2,34 

km/km², sendo que este grau pode variar segundo Villela e Mattos (1975 apud 

Tonello 2006), esse índice pode variar de 0,5 km/km² em bacias com drenagem 

pobre a 3,5 ou mais nas bacias excepcionalmente bem drenadas, indicando, 

portanto, que a bacia em estudo apresentava uma média capacidade de 

drenagem. 



 

 
FIGURA 04 – Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, segundo a hierarquia de STRAHLER, 

organizado por OLIVEIRA, K.A. (2013).  

 

Mesmo com forma alongada – indicador de menor risco de enchente - a 

bacia do Capivari tem um tempo de concentração rápido, segundo a equação 

da “Califórnia Culverts Practice” (1942), de 3 horas e 17 minutos/para um 

comprimento de rio de  33,55 Km. Isto está associado ao fato de apresentar um 

forte controle estrutural de drenagem e ter uma variação altimétrica de 436 m, 

decorrente da a altitude máxima encontrada em suas nascentes (1266m), e 

mínima encontrada próximo a sua foz, dentro da cidade(830m).  

Em relação ao uso da terra a bacia hidrográfica do rio Capivari 

apresenta aproximadamente 45,95 %, de área ocupada por silvicultura, 26,22 

% de área de campo, 18,25% de mata, 6,38 % de agricultura e 3,18 % que 

corresponde ao perímetro urbano do município de Jaguariaíva (FIGURA 05). 

KOBIYAMA (et al., 2008), avaliou as influencias de diferentes usos de 

solo (reflorestamento de pinus e vegetação nativa “Floresta de Araucária”) na 

qualidade e quantidade de água através de um monitoramento e modelagem 

numérica, chegando ao resultado de que houve um aumento de 270% da 

vazão em relação ao reflorestamento de pinus após o corte do talhão em uma 

estação após o corte, indicado que a um indicio de que existe um tempo 



 

necessário para a estabilização da vazão, sendo que ela não é recuperada 

imediatamente.  

 
Figura 05 – Mapa de uso da terra da bacia do Rio Capivari localizado em Jaguariaíva, 

organizado por MIRANDA, L.V. (2013). 

 

Com relação à precipitação do município, foi realizado um levantamento 

dos índices pluviométricos entre os anos de 1976 e 2011 da estação 

Jaguariaíva. Optou-se por fazer uma análise temporal de 35 anos para 

observar todos os anos completos em que houve a captação de dados.  

Segundo os dados obtidos entre janeiro de 1976 e dezembro de 2011, a 

média de precipitação anual é de 3.009,7mm, apresentando um desvio padrão 

de 271,9mm, com isso, ao se somar a média ao desvio padrão, obtêm-se 

3.281,6mm e ao subtrair o valor do desvio padrão da média, vê-se que o valor 

encontrado é 2.737,8mm.  A maior precipitação anual entre 1976 e 2011 

ocorreu em 1983, com 2.243,8 mm, e o ano de menor pluviosidade observada 

nesse período foi 1950, com apenas 933,4mm.  

Percebe-se que o ano de maior pluviosidade entre os 35 anos, não foi 

um ano com registro de inundações. Os anos com registros de inundações 

foram 1989 com uma precipitação anual de 1.976,2mm, o ano de 1997 com 

2.066,5mm, de 2003 com 1.526,6mm, o ano de 2009 com 1.887,1mm e 2010 

teve uma precipitação anual de 1606,5mm.  



 

Realizou-se uma análise das médias mensais de precipitação dos anos 

em que ocorreram as inundações, sendo possível observar na figura 04 que os 

meses que tiveram maiores índices de precipitação em geral foram janeiro e 

dezembro. Esses meses correspondentes ao ano e mês de inundação, 

conforme registros de dados da Defesa Civil do Paraná, onde a inundação de 

1989 ocorreu em dezembro e de 1997 a 2010 em janeiro.  

       

 
Figura 04 – Gráfico da precipitação mensal dos anos de ocorrência de            
inundação em Jaguariaíva. Fonte: SUDERSHA, organizado por OLIVEIRA, 
2013.  

 

Segundo Junior (et al. 2011), a ocorrência de enxurradas em Jaguariaíva 

se classifica de 2 a 3 eventos no período de 1980 a 2011, e a ocorrência de 

enchentes de 2 a 4 eventos no período de 1980 a 2011. Ainda cita que o 

município de Jaguariaíva possui 5 assentamentos, localizados em áreas de 

APA, margem de rio, rodovia e encosta. Muitos desses assentamentos sofrem 

inundações, quando o fluxo do rio ultrapassa os limites do seu leito normal e 

avança sobre os terrenos localizados além de suas margens, e pode ter 

também problemas de alagamento, quando a água proveniente da chuva é 

represada, e problemas de deslizamentos, principalmente em terrenos 

próximos às encostas. 

A fim de delimitar as áreas sujeitas a inundações no município, foi 

utilizado como base pontos georreferenciados com GPS, da inundação 

ocorrida em 2010. Como pode-se observar na figura 01 os primeiros pontos de 

saída de água são os pontos 9 e 8. No ponto nove há uma barreira na margem 



 

esquerda e um muro na margem direita que serve como empecilho para o 

escoamento do rio, já o ponto 8 há contribuição significativa da água da chuva. 

Em entrevistas com moradores do local foi relatado que a água chegou a 

alcançar 60 cm na parede de sua casa. O ponto 3 e 4, apresentam indícios de 

alagamento, sendo que a água atingiu 100 e 70 cm, respectivamente as casas. 

No ponto 6, levantou-se que o fluxo da água se dá na direção rua-rio, sendo 

esta a área onde constatou-se a maior altura da lâmina d’água, chegando a 

150 cm. Já no ponto 07 ocorre o transbordamento pela tubulação de esgoto, 

nessa área a altura d lâmina d’água atinge 20cm. Finalizando, nos pontos 1 e 2 

a água alcançou 94 e 80 cm, respectivamente, nessas áreas as construções 

atuam como barreira do canal fluvial.  

Ao observar o traçado das ruas que cercam a margem do rio na área 

urbana de Jaguariaíva, percebe-se que muitas delas têm um grau de inclinação 

muito elevado e que suas águas recaem diretamente dentro do rio. O 

funcionamento da captação de águas pluviais, apesar de que em algumas ruas 

estarem regularizadas, não tem local apropriado para armazenamento e acaba 

da mesma forma serem depositados dentro da calha do rio (FIGURA 06). 

 
FIGURA 06 – Pode-se observar o traçado das ruas e o crescimento da cidade com o passar 
dos anos.  

 

Além disso, há uma barragem, construída no rio Capivari, na década de 

1950, para facilitar atividades de um matadouro pode estar afetando a vazão 

do curso d’agua, que percorre toda a zona urbana do município. Esta represa 

citada, segundo entrevistas com moradores, funciona agora como termômetro 

para aumentar ou diminuir a vazão e diminuir o odor provocado pela presença 

do esgoto, que não é tratado e é despejado no leito do rio.  

Segundo moradores, na década de 1990, houve um estudo técnico 

realizado pelos órgãos municipais no rio que corta a cidade e a represa, sendo 



 

retirada uma das comportas central e deixada somente uma comporta lateral, 

que no período de chuva não dá a vazão necessária para escoamento das 

águas da chuva. Durante o estudo técnico citado pelos entrevistados, a 

população não teve acesso às informações coletadas, mas resulta também do 

estudo o alargamento das margens sob a ponte que faz a ligação entre as duas 

partes da cidade, melhorando a vazão em períodos de chuva. Cabe aqui 

ressaltar que em nenhuma das pontes e nenhum outro local do leito do rio foi 

encontrado uma régua de medição para estar sendo monitorada a elevação do 

nível das águas do rio durante os períodos de chuva. 

Ao longo da calha fluvial há presença de assoreamento do leito, onde se 

encontra, em alguns lugares, extração irregular de areia sem a prévia 

autorização dos órgãos responsáveis, bem como a realização de dragagem da 

cava do leito do rio que apresenta resultados apenas momentâneos nos 

períodos de chuvas. 

Baseado nas medições em campo foi constatado uma diminuição das 

margens plenas do rio, apresentando um afunilamento do leito na área urbana 

o que pode estar contribuindo para as inundações nas épocas chuvosas desta 

região. Segundo entrevistados, ocorreram mudanças perceptíveis no leito do 

rio na década de 1980, que em função de especulação imobiliária e/ou 

interesses dos moradores ribeirinhos, foi realizado um assoreamento do leito 

do rio para que casas vizinhas pudessem aumentar a área de seus terrenos 

(FIGURA 07).  

 
FIGURA 07 – Observa-se a inundação que ocorreu em 1989, e o canal fluvial que percorre a 

cidade atualmente.  

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As causas de inundação denotam-se em originar devido à ocupação 

urbana irregular das margens ribeirinhas que não tem obedecido às normas 



 

regulamentadas e vigentes pelos órgãos competentes, e durante as entrevistas 

com moradores e autoridades percebe-se a relutância dos moradores 

ribeirinhos em desapropriar as margens ocupadas, devido ao seu alto valor 

imobiliário não aceitando esta desapropriação e mudança para áreas livres de 

inundação, mas que não tem o mesmo valor imobiliário. Decorrente desta 

ocupação irregular das margens nota-se que a população não tem acesso à 

rede de esgotos canalizados, não somente as áreas irregulares, mas 

construções regularizadas despejam o esgoto sanitário diretamente no objeto 

de estudo.  

 As antigas intervenções estruturais bem como as novas intervenções na 

morfologia do canal por meio de barragens e contínua extração de areai 

favorecem o assoreamento do canal, como também interrompem a livre 

circulação da vazão, e a dragagem realizada teve apenas resultado 

momentâneos, indicando que a inundação tem obedecido à rota topográfica da 

planície e o traçado nas vias de circulação.  

 Conclui-se que assim como acontece na grande maioria das cidades 

atingidas por inundação, faz-se necessário à implantação de gestão 

compartilhada dos fatores condicionantes, bem como a aplicação da legislação 

urbana/ambiental ao processo de ocupação de áreas de risco. Sendo que uma 

boa gestão e o planeamento podem reduzir os impactos dos riscos à 

inundação necessitando de um esforço contínuo de conjugação de ações 

múltiplas, desenvolvidas por várias entidades, em todos os níveis, o nacional, o 

regional e o local. 
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