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RESUMO 

 

O objetivo principal do presente estudo versa sobre os episódios de chuvas 
concentradas que ocorreram em outubro de 2011 e junho de 2012, em Londrina, 
PR. Busca-se evidenciar os impactos socioambientais causados pelos episódios 
pluviométricos intensos sobre o município, além de proceder a uma avaliação prévia 
dos danos e das causas sobre o espaço urbano, bem como espacializar os locais 
mais afetados pelas inundações no território. Cabe ressaltar que as análises 
apresentadas são prévias e iniciais, que geram apenas uma primeira aproximação 
dos problemas e da busca de seus entendimentos, sendo, portanto, um debruçar 
inicial sobre a complexidade das informações apresentadas, que demandarão uma 
continuidade de levantamentos, abordagens e análises – mas propicia entender e 
abrir debates para as questões socioambientais londrinenses contemporâneas. Tais 
fatos, inicialmente, evidenciam as questões vinculadas ao crescimento populacional 
numa cidade projetada para 70.000 habitantes convivendo, em 2012, com 515.000.  
 

Palavras-chave: Vulnerabilidade ambiental. Acidentes ambientais. Enchente 

urbana. Londrina. Paraná. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta uma análise inicial dos episódios de chuvas que 

ocorreram nos anos de 2011 e 2012, em Londrina, PR e tem como objetivo 

evidenciar os impactos socioambientais causados por episódios pluviométricos 

intensos sobre o município, além de proceder a uma avaliação prévia dos danos e 

das causas sobre o espaço urbano. Cabe ressaltar que as análises apresentadas 

são prévias e iniciais, que geram apenas uma primeira aproximação dos problemas 

e da busca de seus entendimentos, sendo, portanto, um debruçar inicial sobre a 

complexidade das informações apresentadas, que demandarão uma continuidade 

de levantamentos, abordagens e análises – mas propicia entender e abrir debate 

para as questões socioambientais londrinenses. 

De maneira geral, o Estado do Paraná tem apresentado registros de 

episódios climáticos críticos, que a cada ano surpreendem com ritmos e intensidade 

distintas, de acordo com suas especificidades. Via de regra, os azares climáticos no 

Estado parecem não apresentar um padrão regular de ocorrência em termos dos 

locais e dos meses de incidência dos fenômenos, permitindo pressupor que os 

mesmos vêm se distribuindo desigualmente no tempo e espaço. 

O Paraná possui um potencial natural riquíssimo, sobre o qual muitas vezes 

tem havido um inadequado manejo ambiental, como historicamente atestam a forma 

e o uso impróprio do planejamento dado a parcelas de seu território. A identidade 

agrícola do Estado e ainda a expansão populacional de suas cidades, colocam em 

evidencia os riscos e prejuízos socioeconômicos a que o mesmo está sujeito por 

ocasião de adversidades climáticas, que dado aos impactos gerados, podem 

configurar-se sob dimensões de calamidade pública.  

Tais eventos contribuem negativamente com o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, uma vez que canalizam recursos dos cofres públicos em 

ações emergências de socorro, limpeza, e infraestrutura em geral, notadamente nas 

áreas urbanas.  

Os impactos ambientais, socioeconômicos e as ações políticas deles 

derivadas constituem a preocupação de uma significante parcela de estudiosos das 



ANAIS DO 
III SIMPÓSIO PARANAENSE DE ESTUDOS CLIMÁTICOS e 

XXVIII SEMANA DA GEOGRAFIA DA UEL 
22 a 26 de outubro de 2012 – Londrina/PR 

4 
 

 
EVENTOS CLIMÁTICOS 

EXTREMOS 
Conhecimentos e 

desafios 

mais diversas áreas. No âmbito desta pesquisa, esta preocupação se volta para a 

espacialização  dos impactos decorrentes das adversidades climáticas e suas 

gêneses, de modo a subsidiar as ações da Defesa Civil, e ainda na perspectiva de 

contribuir para um adequado gerenciamento/planejamento de suas estruturas 

espaciais, em especial, no caso de Londrina, onde tais impactos vem sendo 

registrados nos últimos anos. 

As perspectivas de análise dos diversos fatores ambientais relacionados ao 

espaço/tempo, que em determinados momentos colocam Londrina em risco 

ambiental, são passíveis de serem estudados pela ciência geográfica, em particular 

a nacional, com longa história de busca de metodologias para o melhor 

entendimento de diversos fenômenos da natureza e aqueles decorrentes da relação 

homem/meio.  

Nesse contexto, até a segunda metade do século XIX, a densidade 

demográfica paranaense permaneceu muito baixa, caracterizando até essa época, 

uma interação com o ambiente físico calcado na tentativa de romper as resistências 

ambientais, pois a natureza era vista como um obstáculo para ser superado. A forma 

de povoamento do território sofre mudanças com a concessão de vastas glebas de 

terras às companhias colonizadoras européias, que foram gradativamente ocupando 

o vazio demográfico existente, acarretando em novos padrões de interação entre o 

homem e o meio. O padrão de gestão dos recursos naturais estabelecidos no século 

XIX (início da ocupação) sofre modificações com o acelerado processo de 

urbanização e ocupação do espaço dos vales pelas colônias agrícolas, sendo que 

no interior do Estado (Terceiro Planalto), tais fundamentos ocorrem no século XX, 

notadamente onde se localiza Londrina. 

Um dos maiores problemas sofridos pelo Estado no período reportado até a 

atualidade diz respeito, sobretudo às enchentes urbanas e enchentes no meio rural. 

Para avaliar e qualificar os efeitos provocados no escoamento pela urbanização, 

pretende-se usar, no avançar das análises futuras, o modelo hidrodinâmico 

estabelecido por Barbassa (1991)4, com metodologia de um modelo hidrológico para 

transformação de precipitação em vazão, pois deve-se considerar que poucas 

cidades brasileiras possuem controle e dados históricos de registros de enchentes. 

                                            
4
 BARBASSA, A. P. Simulação de Efeito da Urbanização sobre a Drenagem Pluvial da Cidade de 

São Carlos. São Paulo: EESC-USP, 1991 [Tese de Doutorado]. 
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Intimamente ligado a questão da distinção entre clima e tempo, tomar-se-á a 

definição de Ayoade (1996, p. 2), onde o tempo é o “estado médio da atmosfera 

numa dada porção de tempo em um determinado lugar” e o clima, pode ser definido 

como sendo “a síntese do tempo em um dado lugar durante um período de 

aproximadamente 30 a 35 anos”. Ou ainda, a “climatologia, por intermédio de 

técnicas estatísticas, faz uso de dados meteorológicos, valores médios, freqüências, 

variações e distribuição geográfica, buscando a compreensão dos processos 

atmosféricos”,  conforme estabelece Tubellis (1986, p.1). 

As variações climáticas são a base fundamental das análises que se está 

fazendo, por isso insere-se no âmbito da climatologia, uma vez necessitar trabalhar 

e coletar séries (no caso aqui 50 ou 60 anos no mínimo) históricas de dados. Conti 

(1998, p. 76) contribui de forma a estabelecer uma taxônomia para as diversas 

modificações climáticas, passíveis de ocorrência dentro de um determinado período 

de tempo. Há outras definições e caracterizações para uma taxônomia das 

mudanças e dinâmicas climáticas, dentre elas pode-se destacar a elaborada por 

Christofoletti (1993, p. 18-29) e ainda as análises meteorológicas de Vianello & Alves 

(2000).    

Nesse sentido, tem-se como preocupação não somente o estudo relacionado 

às questões naturais e problemas geoambientais, mas a interrelação existente entre 

a ação antrópica e os problemas naturais, seja ao nível econômico, político ou 

cultural. Dessa forma, a pesquisa pretende, ainda e no seu transcorrer, transcender 

ao plano físico-natural e integrar as diferentes formas de ocupação, organização e 

transformação do espaço pelo homem. 

 O espaço não é humano porque o homem o habita, mas porque é produzido 

pelos homens. Um espaço desigual e contraditório é reflexo da sociedade que o 

produziu por intermédio do trabalho coletivo. Compreender as contradições 

presentes no espaço é o objetivo do conhecimento geográfico, perceber além da 

paisagem visível, que é a imagem, o reflexo da construção humana. É preciso 

considerar-se o espaço geográfico a partir de vários aspectos interligados e 

interdependentes, os fenômenos naturais e a ação humana, as transformações 

impostas pelas relações sociais e as questões ambientais de alcance, no caso aqui 

em reflexão. (MENDONÇA, 1997) 
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Sob tais perspectivas, a discussão proposta por Souza (1996)5 vem reforçar a 

noção de que toda a mudança social demanda de uma nova organização espacial 

e6, uma nova organização espacial, deve se constituir em significante diminuição das 

mazelas causadas pelas adversidades climáticas em Londrina. Uma ocupação do 

solo menos danosa para o meio ambiente diminuiria a destruição causada a cada 

enchente, por exemplo.  

Assim, ao buscar a análise que permita compreender o processo de formação 

dos fenômenos climáticos críticos que conduzem a situações de calamidade, essa 

pesquisa pretende ainda e futuramente, apontar os meses caracterizados como os 

mais susceptíveis a ocorrência de tais eventos, com o intuito de instrumentalizar o 

corpo técnico da Defesa Civil, servindo de referência no que diz respeito as 

adversidades climáticas e sua distribuição no espaço e no tempo. 

 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Tomando-se como base a Teoria Geral de Sistemas, a proposta metodológica 

desta pesquisa constitui-se na geração de um sistema aberto cujas partes são 

constituídas por subsistemas que se articulam como insumidores, como ocorrência 

dos episódios propriamente ditos, como produção dos impactos socioambientais e 

como as ações estatais e civis adotadas diante da ocorrência dos acidentes 

climáticos considerados, conforme apresenta a Figura 1. 

Não se abre mão, de no futuro e na continuação das análises, ampliar os 

estudos sobre outros acidentes climáticos considerados e que correspondem às 

secas, enchentes, nevoeiros, geadas, granizos, deslizamentos, descargas elétricas, 

tornados, chuvas tropicais concentradas, vendavais, ondas de calor e de frio e seus 

reflexos sobre o município de Londrina.  

 

 

                                            
5
 SOUZA, Marcelo Lopes de. A teorização sobre o desenvolvimento em uma época de fadiga 

teórica, ou: sobre a necessidade de uma “Teoria Aberta” do desenvolvimento sócio-espacial. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará. Território, n. 1, v. 1, jul. - dez. 1996, p. 11. 
6
 (...) “ o desenvolvimento é, necessariamente, sócio-espacial, ou seja, da sociedade e do espaço: tão 

tola quanto a crença de se transformar substantivamente as relações sociais apenas por meio de 
intervenções do espaço (“fetichismo espacial” tipificado por certos urbanistas) é a negligência para 
com o fato de que a mudança social demanda concomitantemente (mesmo que isso nem sempre 
ocorra), a mudança da organização espacial que ampara as velhas relações sociais”. (SOUZA, 1996, 
p. 11). 
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Figura 01: Esboço metodológico.  

 

Os dados a serem utilizados estão obtidos a partir do levantamento de  

documentação indireta, por meio de  jornais, registros de órgãos públicos tais como 

Defesa Civil, da Assembléia Legislativa do Estado e dos Bombeiros, entre outros, e 

dados diretos obtidos junto às estações e postos meteorológicos oficiais, sendo que 

estes serão trabalhados em etapas.  

Está-se, ainda colhendo informações indiretas obtidas em  órgãos  estatais, 

tais como: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, a Secretaria de Desenvolvimento Estadual, a 

Secretarias de Obras, Administração, Indústria, Cultura, além de dados coletados 

nos diversos órgãos e autarquias municipais, assim como de Jornais locais, da 

Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina, do Arquivo Público de Londrina e 

da Companhia Paranaense de Energia – COPEL e da Companhia de Saneamento 

do Estado do Paraná – SANEPAR. 

São também utilizados como fonte de dados os arquivos do extinto 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS e do ex-MIR - Ministério da 

Integração Regional, devido a implantação de obras reguladoras ambientais 

(planejamento). 

Os dados climatológicos estão sendo obtidos junto ao Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET, Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR, Instituto 

Ambiental do Paraná – IAPAR, entre outros. 

Os dados estão sendo tabulados, classificados, quantificados e mapeados, 

em conformidade com cada um dos objetivos anteriormente expressos, além dos 

eventos climáticos pesquisados, utilizando-se programas de computador pertinentes, 

e tomando-se o município como unidade espacial de referência. 

Será discutido o conceito de área de risco climático que irá conduzir a 

construção de uma cartograma e/ou mapa homônimo, por meio de SIG a ser 

definido oportunamente, cujo produto final será a espacialização da classificação 

das áreas municipais sob risco de acidentes climáticos.  
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Na área piloto a ser selecionada oportunamente, serão discutidos junto com a 

Defesa Civil local, estratégias de ação e organização da sociedade atingida pelos 

azares climáticos e de acompanhamento de eventos climáticas críticos. 

 

 

A BASE FÍSICO-NATURAL 

 

O município de Londrina localiza-se sobre o terceiro planalto paranaense, que 

representa: 

o plano de declive que forma a encosta da escarpa da serra Geral do 
Paraná, sendo denominada serra da Boa Esperança, ou escarpa 
mesozóica. Esta escarpa é constituída por estratos do arenito São Bento 
Inferior, ou Botucatu, com espessos derrames de lavas básicas muito 
compactadas do trapp do Paraná, que na testa da escarpa apenas 
evidenciam espessuras de 50 a 200 metros, atingindo, entretanto mais para 
oeste 1.100 a 1.750 metros. (MAACK, 2002, p. 410).  
 

 Em síntese, “o terceiro planalto representa a região dos grandes derrames de 

lavas básicas do vulcanismo gondwânico do pós-triássico até o neocretáceo.” 

(MAACK, 2002, p. 424).  

 Celligoi e Duarte (1994, p. 425-426) afirmam que Londrina está totalmente 

localizada sobre a formação Serra Geral, sendo que essas rochas apresentam uma 

textura microcristalina, com uma estrutura maciça e vesicular, bem como um intenso 

fraturamento. 

 O melhor solo de Londrina e um dos mais férteis do mundo está na região 

setentrional do município, que se caracteriza por uma topografia mais plana, onde 

predominam os solos Terra Roxa Estruturada Eutrófica, Latossolo Roxo Eutrófico e, 

em menor quantidade, o Brunizen Vermelho e o Litólico Eutrófico. Aos primeiros, só 

se comparam os famosos Chernozen (solos negros) da Ucrânia. (LONDRINA, 2012) 

 No que tange a pedologia da cidade de Londrina, os solos são classificados 

como sendo, segundo Archela & Barros (2009, p. 103), do tipo Latossolo Vermelho 

Eutroférrico, Distroférrico e Aluminoférrico; Nitossolos Vermelho Eutroférrico e 

Distroférrico; Chernossolos e Neossolos Litólicos. 

 A respeito dos tipos do solo, Archela & Barros  (2009, p. 103) explicam que:  

[...] o tradicional adjetivo roxo desapareceu da denominação oficial, a nova 
classificação revela a presença marcante do ferro que, em nossa região, é o 
grande responsável pela coloração avermelhada. Valoriza também a 
diversidade e fertilidade com os termos Eutroférricos (Rico), Distroférrico 
(Pobre) e Aluminoférrico (Rico em alumínio), assim como aspecto lustroso, 
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ceroso ou com brilho graxo da antiga Terra Roxa Estruturada, como no 
nome Nitossolo (camada horizonte Nítico: reluzente). 
 

 Ao analisar a Geomorfologia do município de Londrina, a Mineropar (2006) 

impõe que: 

O município de Londrina situa-se na unidade morfoescultural do Terceiro 
Planalto Paranaense. A maior parte está inserida na subunidade 
morfoescultural do Planalto de Londrina, apresentando um relevo com 
dissecação média, topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”. 
Algumas áreas na porção noroeste estão inseridas na subunidade do 
Planalto de Maringá que apresenta uma geomorfologia com dissecação 
baixa, topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. Na 
porção sudoeste, próxima ao rio Tibagi, existem pequenas áreas inseridas 
na subunidade morfoescultural do Planalto da Foz do Areia, apresentando 
um relevo com dissecação alta, topos alongados, vertentes retilíneas e 
côncavas e vales em degraus. 

  

 O ponto mais alto do Município tem uma altitude de 820-844  m e fica próximo 

a Lerroville, à leste, na estrada em direção à represa. Localiza-se em um espigão, 

não sendo perceptível, uma vez que não é um morro, mas apenas um ponto 

demarcado. (LONDRINA, 2012) 

 Outra caracterização geomorfológica de Londrina, estabelecida por 

LONDRINA (2008/09, p. 30) exprime que no município: 

As altitudes variam entre 350 metros e 860 metros acima do nível do mar, 
sendo que as áreas mais altas estão na porção sul do município nos 
divisores de água das sub-bacias do Ribeirão Taquara e Apucaraninha, e as 
áreas mais baixas se encontram na calha do rio Tibagi, na porção centro-
leste do município, além disso, percebe-se que o município de Londrina 
possui uma direção de nível que decresce de oeste para leste.  

 

 Por este trabalho caracterizar acidentes ambientais decorrentes das chuvas 

intensas no período de 2011 e 2012 na zona urbana de Londrina, sendo que o 

perímetro urbano é constituído hidrograficamente, segundo Archela e Barros (2009, 

p. 105), pelas bacias hidrográficas do Jacutinga, Lindóia, Cambé, Limoeiro, Cafezal 

e Três Bocas.  

 Archela e Barros  (2009, p. 105) afirmam que a área ocupada por essas 

bacias, no perímetro urbano de Londrina, é de 245,52 km², sendo que o padrão 

geral de drenagem dessas bacias é do tipo paralelo, onde o mesmo resulta do forte 

tectonismo que afetou a área em épocas remotas, fazendo com que os cursos de 

águas seguissem as diáclases e as fraturas no basalto. Em alguns trechos ao sul da 

área urbana, o padrão de drenagem é do tipo dendrítico, decorrente da 

movimentação do relevo.  
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 Todas as bacias citadas têm sua foz no Rio Tibagi, com exceção da bacia do 

ribeirão Lindóia que tem sua foz na bacia do ribeirão Jacutinga.  Segundo Maack 

(2002, p. 329), o rio Tibagi, localizado na latitude 22º47’22” S e longitude 51º02’59” 

W, é o principal afluente do rio Paranapanema, onde seu percurso abrange, 

aproximadamente, 550 quilômetros. Geograficamente, o rio Tibagi localiza-se a leste 

da cidade de Londrina. 

 Afim de que se entenda o porquê dessas intensas chuvas nos períodos 

analisados, é necessário identificar o tipo de clima que compõe o quadro regional de 

Londrina. “O clima no município de Londrina é Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa) 

em locais de menores altitudes, de verões quentes, geadas pouco freqüentes e 

chuvas com tendência de concentração nos meses de verão.” (MAACK, 1968 apud 

LONDRINA, 2008/09). 

  A temperatura média do mês mais quente é, geralmente, superior a 25,5° C e 

a do mês mais frio, inferior  a  16,4° C. (LONDRINA, 2012) 

 De acordo com Londrina (2008/09, p. 28) “a faixa de precipitação no ano é de 

1.400 a 1.600 mm, sendo que a faixa de precipitação nos meses menos chuvosos 

(junho, julho, agosto) é de 225 a 250 mm e nos meses mais chuvosos (dezembro, 

janeiro e fevereiro), é de 500 a 600 mm.”.  

 É importante ressaltar que, segundo Marcori (2008, p. 47) o município de 

Londrina está “localizado em uma área de transição climática, entre sistemas 

atmosféricos intertropicais e equatoriais que lhe proporciona temperaturas 

agradáveis na maior parte do ano e um regime pluviométrico bem distribuído durante 

todo o ano.” 

 

A BASE HUMANA: FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Com o intuito de desbravar novas terras para o plantio do café, fazendeiros 

paulistas e mineiros deram início no princípio do século XX, a colonização do norte 

do Paraná, após a ocupação do oeste. Tradicionalmente está associada 

principalmente com a expansão da cafeicultura paulista. 

A partir de 1920 começa a construção da Estrada de Ferro São Paulo 

(EFSPP), que foi um projeto iniciado por um grupo de fazendeiros que visava a 

ligação entre os municípios de Ourinhos a Cambará como uma forma de 
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escoamento da produção agrícola dessa região para o porto de Santos. (ARIAS 

NETO, 1998). 

Porém, por falta de capital dos fazendeiros a construção ficou paralisada. O 

governo então começou a vender terras por preços muito baixos, pois na falta de 

acesso, as pessoas não tinham interesse por essas terras, foi nessa mesma época 

que um grupo de ingleses vieram ao Brasil em uma missão chamada Missão 

Montegu, 1923. (ARIAS NETO, 1998). 

Os fazendeiros viram essa missão como uma chance para conseguirem um 

empréstimo para continuar a construção da ferrovia. Começaram então a tentar 

atrair a atenção dos ingleses para a área da cafeicultura. 

No período da estada da Missão Montagu, Lord Lovat viajou por várias 

regiões do Brasil. Porém foi o norte do Paraná que o impressionou devido a 

excelência de seus solos, viajou por convite dos fazendeiros, mas sua única 

intenção era apenas pesquisar novas áreas para o cultivo do algodão. (ARIAS 

NETO, 1998).  

Após estudar as possibilidades de trazer sua companhia e aplicar seu capital 

no Brasil, Lovat e seus sócios fundaram, em 1924, a Brasil Plantation Syndicate, 

firma fundada e dedicada à exploração do plantio do algodão. 

Sua subsidiaria no Brasil era a CTNP (Companhia de Terras do Norte do 

Paraná), que entre os anos de 1925/27 adquiriu, por meio de concessão, uma área 

de 515.000 alqueires de terras no norte do Paraná. Essas terras foram doadas com 

a intenção de colonização, pois seria uma das formas de arrecadar dinheiro para 

cobrir os gastos que o governo teve com a Guerra do Contestado. (TOMAZI, 2000). 

As diretrizes de planejamento, adotadas pela CTNP, inspiradas em 

experiências anteriores, possibilitaram um sucesso imediato ao empreendimento, 

em boa parte devido à conjuntura da época. A situação de crise econômica dificultou 

substancialmente a venda de grandes lotes, daí a divisão em lotes pequenos. Dessa 

forma as terras foram rapidamente povoadas por proprietários e colonos. O Paraná 

passa a receber migrantes de quase todos os estados brasileiros. (WONS, 1990) 

Até 1928 a CTNP, preocupava-se apenas com a produção de algodão em 

fazendas experimentais adquiridas no estado de São Paulo e, por outro, com a 

aquisição de terras situadas entre os rios Paranapanema, Ivaí, Tibagi. Até por volta 

de 1928 os interesses da CTNP estavam ligados à instalação de uma plantation 
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algodoeira e tanto o empréstimo aos acionistas da EFSPP, bem como as compras 

descartadas pelos ingleses. 

Porém, a CTNP, visando maiores lucros percebe que com o progresso da 

estrada de ferro, iria garantir a vinda dos desbravadores que aumentava ano a ano, 

percebendo que a organização imobiliária não poderia trabalhar sozinha, precisaria 

de uma colonização do transporte, gerando um projeto imobiliário planejado em 

áreas de expansão capitalista. 

Com o grande fluxo de pessoas que vinham para a compra de terras, 

Londrina tornou-se o centro da região, já que nela estavam instalados os escritórios 

da CTNP. Na mesma década, foram criadas também as cidades de Cambé, 

Rolândia, Arapongas, Mandaguari e Apucarana. Além de serem os únicos 

municípios, a fase inglesa da CTNP, estiveram, até 1943, subordinadas de várias 

formas à cidade de Londrina. (TOMAZI, 2000) 

O norte do Paraná é, no entanto, muito maior que a área da CTNP ou do 

município de Londrina. A companhia foi responsável por apenas 20% da ocupação 

da área em estudo. 

Os primeiros passos no Paraná foram dados em meados do séc. XIX, quando 

se começou a plantar café em algumas colônias fundadas na orla da grande floresta 

“desabitada” que ocupava a região norte. 

Um exemplo é o encarte “Documento sobre o café” intitulado – CAFÉ- O 

FORTE. 

O café povoou o norte do Paraná, levantou cidades e desenvolvimento 
econômico do Estado. Num contexto novo o café desencadeou, no Paraná, 
o mesmo progresso que promovera em São Paulo. 

 

Esse encarte mostra um pouco da força que o café teve no inicio da 

ocupação. Um motivo lógico é a fertilidade das terras, havia uma relação muito 

significativa entre todos os fatores ambientais. Entretanto, devastada a floresta, o 

solo não tinha mais a mesma proteção. Nas primeiras colheitas ainda se podia 

usufruir das condições iniciais de fertilidade, mas nas seguintes foram decaindo, 

porque as condições iniciais iam sendo degradadas. (WACHOWICZ, 199-) 

A produção de café no norte começou a expandir-se, porque a transferência 

para o Paraná foi a saída encontrada por muitos fazendeiros paulistas e mineiros 

que queriam aumentar sua produção mesmo após o convênio de Taubaté, quando 
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São Paulo, Minas Gerias e Rio de Janeiro fizeram um acordo coibindo aumento de 

produção cafeeira. 

Porém, nessa fase, a produção não chegou a ter significado econômico, pois 

o Paraná estava em situação tranqüila quanto ao produto, pois tinha uma 

participação muito reduzida. Foi somente nos anos de 1915 e 1916 que o governo 

do Paraná passa a olhar e agir de forma mais efetiva para o que estava ocorrendo 

em sua região norte. 

Em uma mensagem ao Congresso Legislativo do Paraná, o presidente do 

estado, Carlos Cavalcanti de Albuquerque (1916), assim se expressa: 

 

O cultivo do café progride de modo verdadeiramente extraordinário no 
território noroeste do Estado, que incontestavelmente em não afastados 
dias concorrerá aos mercados estrangeiros com uma avultada parte da 
exportação geral. Para isso basta que uma linha de estrada de ferro, 
atravesse aquele território, aproximando-o dos pontos de embarque, 
principalmente se, como até aqui, quizerdes manter a taxa mínima que é 
cobrada sobre este produto, a título de animação, aliás bem necessária 
para maior e mais rápido desenvolvimento de respectiva exportação. 

 

A questão dos caminhos seja rodovias ou ferrovias sempre foi uma questão 

nos discursos, em 1920. Fazer a ligação ferroviária entre São Paulo e o Paraná era 

fundamental que mais tarde veio a se chamar Companhia Ferroviária São Paulo-

Paraná, como ficou mais conhecida. 

A ferroviária foi uma das razões da expansão da história da cafeicultura, o 

desenvolvimento da economia não teria sido possível sem as estradas de ferro. Com 

as estradas as distâncias deixaram de ser obstáculos importante. 

A maioria dos fazendeiros, que participaram da construção da ferrovia, tinha 

fazendas nos dois estados (SP e PR) e sabiam muito bem o que estavam fazendo e 

a perspectiva que tinha o investimento. 

Em 1920 o Paraná ocupava o 7º lugar no ranking brasileiro da produção de 

café. Em 1938 já ocupava o 5º lugar e 2º entre as lavouras paranaenses. A partir de 

então, a cafeicultura cresceu, fez surgir cidades, expandiu ferrovias. 

A cafeicultura teve uma boa contribuição na formação de cidades, pelo 

abastecimento das frentes cafeeiras que partiram em todas as direções. O grande 

período de expansão da cafeicultura paulista em terras do norte paranaense foi 

exatamente quando houve o aumento da migração São Paulo-Paraná, nas décadas 

de 40 e 50. 



ANAIS DO 
III SIMPÓSIO PARANAENSE DE ESTUDOS CLIMÁTICOS e 

XXVIII SEMANA DA GEOGRAFIA DA UEL 
22 a 26 de outubro de 2012 – Londrina/PR 

15 
 

 
EVENTOS CLIMÁTICOS 

EXTREMOS 
Conhecimentos e 

desafios 

Também nesse período, no Norte Velho e Novo, já começava a escassez das 

terras, reflexo da exploração irracional dos solos que, ficando gastos, começaram a 

surtir efeitos na redução da produtividade. Mas o fator determinante de rumo foram 

as geadas na década de 1960 e 1970. A cafeicultura ainda sobrevive, pesando 

ponderavelmente nas finanças, porém o ciclo se foi, dando vez ao cultivo de soja e a 

indústria que aos poucos foi conquistando posições. 

 

A BASE SOCIOAMBIENTAL ATUAL: OS ACIDENTES AMBIENTAIS 

 

A disposição do relevo, do solo, da vegetação e da ação antrópica no espaço 

físico das bacias que compõem Londrina são condicionantes necessárias ao 

entendimento da dinâmica local dos acidentes ambientais (enchentes urbanas) 

registradas nos últimos anos, pois, está ligada a ocupação efetiva da região. A 

expressão quantitativa dos efeitos apontados se revela na inter-relação das diversas 

condicionantes locais das enchentes, além da introdução de sucessivas variáveis 

pela ocupação antrópica analisadas na seqüência deste trabalho.   

Para um entendimento adequado das variantes das enchentes, faz-se 

necessária a ligação com os impactos ambientais nos padrões da organização 

espacial. Precisa-se considerar o modelo de ocupação e gestão de recursos naturais 

introduzidos desde o processo inicial de ocupação regional. O modelo de 

colonização adotado, principalmente a estrangeira, introduziu novas formas de 

interação com o meio e tentativa de romper as resistências ambientais, quando se 

considera a natureza como um obstáculo a ser rompido. 

Nesta pesquisa, consideram-se distorções conceituais de inundação, 

enchente e cheia. Inundação será considerada como sinônimo de enchente, 

quando ocorre o transbordamento de água do canal natural, além dos seus leitos 

maiores, periódicos ou sazonais, ou mesmo, quando atingindo o leito maior 

excepcional, ocupando ou não este leito. Cheia, refere-se aos maiores débitos que 

ocorrem durante o período de um ano, ocupando a várzea do rio e não 

transbordando, sem ocorrer, portanto inundação (CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 56). 

Deve-se considerar que, nos dias de hoje, as enxurradas causam maiores 

problemas do que as enchentes. 

Embora uma bacia hidrográfica possa receber um elevado acréscimo de 
chuvas intensas em períodos prolongados, as ocorrências das enchentes 
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dependem das características geométricas do canal fluvial, caso seja 
meandroso, ou apresente obstáculos naturais em seu leito menor, ou 
mesmo o seu estreitamento – causam retenção das águas com a 
permanência prolongada das enchentes. Outro fator corresponde aos 
diferentes gradientes, em conseqüência de apresentar uma maior ou menor 
declividade. Quer dizer, que as enchentes nem sempre ocorrem em, toda a 
bacia, durante a mesma intensidade de chuvas e, o seu estudo é dirigido às 
regiões produtoras, rurais e urbanas. (FRANÇA, 1993, p. 83-84) 

 

 Uma enxurrada se dá quando a inundação vem acompanhada por uma forte 

corrente de água, gerando quase que sempre, um evento catastrófico, de curta 

duração, diferentemente das enchentes, que geralmente costumam se manter por 

um período mais longo. Desta forma, se torna difícil definir com precisão os 

acidentes ambientais ocorridos em Londrina em outubro de 2011 e junho de 2012, 

pois o sítio urbano se encontra sobre uma área de espigão, geralmente próximo as 

nascentes de rios e riachos que percorrem a cidade, desaguando em rios de maior 

importância, no meio rural. 

 As chuvas mais intensas e quase ininterruptas ocorreram principalmente no 

dia 15 de outubro de 2011, quando o SIMEPAR registrou 85 mm de precipitação, 

mais do que a metade da média mensal, que gira entorno de 140 mm. Tais 

concentrações de chuvas ocasionaram muitos prejuízos para Londrina, inundando 

casas, ruas e provocando transtorno para a população, conforme pode ser verificado 

nas figuras 1 e 2. 

              
Figura 1: Alagamento urbano.                                           Figura 2: Via tomada pelas águas. 
Fonte: Folha de Londrina, 2011.                                        Fonte: André Francisco Aguiar, 2011 

 

 Segundo o jornal O Diário (2011), as chuvas concentradas causaram 42 

alagamentos, danificando casas e ruas em Londrina, onde, segundo informações do 

Corpo de Bombeiros: 

14 casas foram danificadas, 29 residências foram vistoriadas, 42 
alagamentos foram registrados, duas quedas de árvore, sete desabamentos 
de fossas, dois princípios de incêndio e dois riscos de desabamento de 
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muro. Cerca de 25 bombeiros que estavam de folga foram chamados para 
trabalhar, dando apoio aos outros 50 homens que estavam de plantão. A 
chuva também danificou a estrutura destinada a índios na Avenida Dez de 
Dezembro e 61 pessoas ficaram desabrigadas. Elas foram levadas 
provisoriamente para o ginásio do Moringão, onde aguardam 
encaminhamento (O DIARIO, 16/10/2011). 

 

 As informações, em princípio contidas nos jornais de notícias, com dados da 

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, demonstram os danos e problemas enfrentados 

pela população de Londrina nos acidades ambientais de outubro de 2011, quando 

14 ruas e avenidas foram alagadas, em 10 bairros da cidade.  

 Antes de se descrever brevemente os acidentes ambientais de junho de 2012, 

há que se mencionar que parte dos problemas socioambientais vividos nos espaços 

brasileiros são oriundos da falta de planejamento e de políticas públicas coerentes 

com a realidade do crescimento populacional das cidades brasileiras desde a 

década de 1970. 

É certo que a pobreza e a falta de acesso a serviços públicos, como os de 
saúde, e as políticas de desenvolvimento, contribuem para criar riscos e 
vulnerabilidades diante de um desastre natural ou diante de outra situação 
que ameaça a dignidade humana  (BBC BRASIL, 2003, p.79).  
 

 Em junho de 2012, de acordo com a estação meteorológica do Instituto 

Agronômico do Paraná - IAPAR, apenas no dia 19 choveu mais de 200 milímetros 

em Londrina (200,5 mm). O volume de chuvas em todo o mês de junho, 344,2 

milímetros, foi 290% maior que a média esperada para todo o mês, que é de 87 

milímetros. O número ultrapassou o antigo recorde registrado pela estação, que era 

de 161 milímetros em junho de 1997. Há o registro de nove ruas alagadas e três 

pontes danificadas, isso em três bairros da cidade, conforme se pode verificar na 

figura 3. 

 

 

Figura 3: Via tomada pelas águas. 
Fonte: Alex Lima, 2012.                                         
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Na figura 4 é possível se verificar os índices pluviométricos e a alta 

concentração de chuvas que caíram sobre Londrina nos meses de outubro de 2011 

e de junho de 2012. Tais dados corroboram com a avaliação de que a alta 

concentração de chuvas, aliada a impermeabilização do espaço urbano londrinense 

e a dimensão das galerias pluviais que não são dimensionadas para tais índices e 

tamanha urbanização, são co-responsáveis pelos acidentes ambientais nos dois 

anos estudados. 

 

 
 

Figura 4: Índice Pluviométrico de Londrina, 2011 e 2012. 
Fonte: INMET, 2012. 

 

Os acidentes ambientais ocorridos em Londrina, nos anos de 2011 e 2012, se 

devem principalmente pelas características do quadro natural aliadas ao processo 

de apropriação dos recursos naturais e a conseqüente implantação do sítio urbano, 

que avançou dos espigões para os fundos de vales desde o forte crescimento 

populacional da cidade, em quase oito décadas de efetiva ocupação. São estes os 

elementos formadores e a gênese dos conflitos socioambientais em relação às 

enchentes registradas nos últimos anos, trazendo no bojo as discussões atinentes 

às relações homem/meio ambiente, no contexto geográfico da construção da 

paisagem local e, não diferente, no nível regional também (FRAGA, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES (NÃO) FINAIS 

 

Analisando os acontecimentos de 2011 e 2012, baseados nos parcos dados 

gerados pelos órgãos públicos de assistência ao cidadão, para o caso de acidentes 

ambientais extremos, se aponta para um aumento da vulnerabilidade de tais eventos 

no município de Londrina. Com o crescimento constante da população, há 

inequívoca possibilidade deles continuarem ocorrendo no futuro e, considerando as 

políticas públicas em curso, podendo haver um piora nestas questões. 

Em municípios como Londrina não se pode, ainda, falar em sustentabilidade 

socioambiental, longe disso, pois a dimensão da cidade não permitiria, e a falta de 

um planejamento para enfrentar o futuro deixa sua população na rota de novos 

acidentes ambientais.  

Constatou-se que a sociedade atuou (e vem atuando) no meio físico natural, 

provocando modificações, e estas produziram respostas e continuarão produzindo, 

observadas no aumento da freqüência e magnitude das enchentes, ou seja, de 

acidentes ambientais extremos. A reação da sociedade ainda é inexistente e o poder 

público vem fazendo remendos nos locais que sofreram danos, sem que haja uma 

política pública de planejamento para o futuro, objetivando a minimização ou até 

mesmo conter os efeitos deletérios dos acidentes ambientais extremos. 
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