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Resumo

Os rios, nascentes, várzeas, cachoeiras, córregos e
ribeirões que nas áreas rurais ainda são facilmente
identificados, nas cidades ficaram invisíveis,
sofreram processos de retificação, mudanças de
curso, canalização, viraram esgotos e acabaram
enterrados sob prédios e ruas em nome do
progresso (ARRUDA, 2008).
Qual será a resposta dos alunos quando indagados
sobre a localização do rio Ivo ou o rio Belém, cujas
margens assistiram o nascimento da Vila de Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais ou sobre a história e a
localização dos rios mais próximos de suas casas e
da escola em que estudam?
Como recorte territorial para o desenvolvimento
dessa pesquisa propomos a Bacia Hidrográfica em
que a escola e a comunidade atendida estão
inseridas – História Local – levando em
consideração as relações com o meio ambiente
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(neste caso a rede hídrica mais próxima), seus usos
e suas representações simbólicas, entendendo o rio
não só como um elemento da natureza, mas como
um patrimônio natural/cultural daquela comunidade
(ORIA, 1998 e PELEGRINI, 2006)
Pretende-se, assim, criar situações didáticas para
que os alunos reelaborem suas impressões sobre o
ambiente em que vivem e estudam por meio de uma
melhor compreensão histórica do processo de
ocupação da cidade e do lugar onde moram,
percebendo as grandes transformações ocorridas
nas últimas décadas do século XX, quando este
processo, em Curitiba e Região Metropolitana, se
intensificou de forma bastante acelerada.
Palavras-chave

História Ambiental, Rios, Curitiba, Patrimônio
Natural/ Cultural, Estudo do Meio
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Aos Professores

O efervescente processo de reformulação da História enquanto ciência, desde
a década de 1970 favoreceu a inserção de novas temáticas, novos objetos, novas
abordagens e metodologias que partiram de questões emergentes, cuja legitimação
brotou de demandas sociais concretas do presente e trouxe a tona personagens e
problemáticas até então marginalizadas ou ignoradas pela História tradicional
(BURKE, 1992), tais como: a história e cultura afro-brasileira e indígena, as questões
de gênero, de sexualidade e também as questões ambientais.
No Brasil, os resultados destes intensos debates na área educacional, foram
contemplados em documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (nº 9394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais propostos pelo
Ministério da Educação e, mais recentemente em âmbito regional, nas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná.
Dentre às demandas sociais apresentadas, privilegiamos neste projeto o
desenvolvimento da temática ambiental relacionada ao ensino de História. Tal
abordagem visa uma aproximação interdisciplinar entre às ciências naturais e às
ciências humanas. Para tanto, embasaremos o nosso trabalho no campo da História
Ambiental, temática que vem tomando corpo no meio acadêmico brasileiro, nas duas
últimas décadas, destacando-se as relações entre sociedade e natureza em
diferentes recortes temporais e espaciais.
Por meio do Projeto de Intervenção Pedagógica “A memória sobre os rios
urbanos em Curitiba na perspectiva da História Ambiental”, buscamos aprofundar a
fundamentação teórico-metodológica e realizar o processo de investigação,
recolhimento e seleção de fontes. Condição essa, imprescindível para a definição do
recorte temático em sua espacialidade e temporalidade, entendendo que as
“verdades” históricas são sempre provisórias e seu tempo de duração está
relacionado as indagações realizadas no presente e a interpretação de outras
evidências e descobertas.
Relembramos que o conceito de representação reforça a idéia de que as fontes
não expressam a verdade, mas explicitam diversas representações sobre o mundo e
o fato em particular. Para que este conceito passe a fazer sentido durante o
processo de análise das fontes será indispensável oportunizar o acesso dos alunos
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a diferentes documentos produzidos por sujeitos diversos, bem como instigá-los a
pensar a respeito do período em que a fonte foi produzida; do lugar em que foi
produzida; dos motivos de sua elaboração; de quem a elaborou; a quem ou a que se
destinava; das contradições que apresenta; das características deste tipo de
documento; e, da comparação entre os diferentes tipos de fontes.
O processo da pesquisa deve ser uma condição inerente ao próprio exercício
da prática docente o que permite ao professor elaborar a sua própria intervenção da
realidade. Para isso o professor-pesquisador deve também dispor de tempo e
condições para o desenvolvimento da atividade de construção do conhecimento
histórico escolar.
Este projeto será implementado durante o primeiro semestre do ano letivo de
2014, com os alunos do 9º ano do ensino fundamental (uma turma no turno da tarde)
da Escola Estadual Santo Antonio, localizada no bairro Órleans, município de
Curitiba.
A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um Caderno Pedagógico
no formato de dossiê, composto um conjunto de atividades (roteiros didáticos) a
serem realizadas com os alunos.
O dossiê está organizado na forma de um conjunto de fichas individuais e
coletivas (em papel tamanho A4) e de cartazetes (em papel tamanho A3) como
recurso didático relacionado aos diferentes usos de fontes e narrativas históricas.
Será utilizado durante todas as etapas do projeto de intervenção pedagógica na
escola, como forma de subsidiar os alunos na compreensão histórica durante o
desenvolvimento da pesquisa.
A primeira parte do Material Didático intitulado “Memória sobre os rios urbanos
de Curitiba” está subdividida de acordo com os seguintes temas:


Introdução



Ficha 01 (A4) – Documento 1: Foi um rio que passou em minha vida –
Documento 2: Poema “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha
aldeia”, de Fernando Pessoa.



Cartazete 01 (A3) – Caminho das Águas: aspectos geográficos: as
bacias hidrográficas de Curitiba e região metropolitana – Os rios que
formam a bacia do Alto Iguaçu.
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Cartazete 02 (A3) – Planta do primeiro núcleo urbano de Curitiba – 1857.
Planta da área central de Curitiba – 2013. Trabalho com mapas do
passado e do presente: mudanças e permanências.



Ficha 02 (A4) – História da formação de Curitiba, seus rios e paisagens.



Ficha 03 (A4) – Água da fonte. As primeiras fontes, bicas e bebedouros
de Curitiba – A fonte da Carioca.



Ficha 04 (A4) – O chafariz do Largo da Ponte – O primeiro sistema de
água encanada de Curitiba – Antonio Rebouças – Cenas cotidianas:
diversão da gurizada.



Ficha 05 (A4) – Trabalhadores anônimos: pipeiros e lavadeiras.



Ficha 06 (A4) – Tipos populares: a história de “Chico Bosta”.



Ficha 07 (A4) – O Passeio Público.



Cartazete 03 – Os Mananciais da Serra: o sistema Carvalho-São
Francisco, primeiro sistema de captação e distribuição de águas em
Curitiba – Patrimônio Histórico e Natural.



Ficha 08 (A4) – De onde vem a água que consumimos? – As represas e
as Áreas de Proteção Ambiental na Região Metropolitana de Curitiba.



Ficha 09 (A4) – O rio Barigui – o Parque Barigui – O maior desastre
ecológico do Paraná.



Cartazete 04 (A3) – Os rios de Curitiba nas manchetes dos Jornais.



Ficha 10 (A4) – A Colônia do Órleans – O “Cinturão Verde” nos
arredores de Curitiba – As colônias polonesas em Curitiba – Mapa do
Distrito da Nova Polônia (região oeste de Curitiba), 1933.



Cartazete 05 (A3) – A bacia hidrográfica do Ribeirão dos Muller –
Delimitação da área de abrangência do Estudo do Meio, envolvendo o
entorno da Escola Estadual Santo Antonio e o Jardim Gabineto –
Investigação histórica e socioambiental.



Considerações finais – Sugestão de sites para aprofundamento.

Todas as fichas e cartazetes são compostos por textos orientadores e
documentos históricos, tais como: relatos, poesias, hinos, recortes de jornais, mapas
(plantas), imagens de satélites, imagens iconográficas (pinturas), imagens
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fotográficas,

charges,

monumentos

públicos

e

monumentos

arquitetônicos

produzidos em diferentes épocas.
As fichas e cartazetes poderão ser utilizadas de forma independente, sem uma
ordem específica, adequando-se ao planejamento de cada professor.
A partir do material disponibilizado caberá ao professor problematizar o
conteúdo apresentado aos diferentes tipos de fontes, relacionando às características
da comunidade e do local onde a escola está inserida.
A segunda parte desta proposta será desenvolvida na escola em conjunto com
os alunos, durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014 e corresponde ao
Estudo do Meio.
A implementação da metodologia de Estudo do Meio, conforme proposta por
Bittencourt (2004) levará em conta o processo de investigação em história local
relacionada ao conceito de Patrimônio Natural/Cultural (ORIA, 1998 e PELEGRINI,
2006) e será organizada em três etapas principais:


1ª. Preparação para o campo – estudo bibliográfico, recolhimento de fontes
(escritas, iconográficas, fotográficas, mapas, entre outras), elaboração dos
instrumentos de entrevista, realização prévia da saída de campo pelos
professores, definição do roteiro para a saída de campo (o roteiro pode ser
traçado em um mapa do local) e divisão das equipes de trabalho;



2ª. Pesquisa de campo - É a etapa mais importante do estudo do meio. Constituise pela aplicação das entrevistas com os representantes da comunidade local (a
memória como fonte de pesquisa); identificação, registro (por escrito e/ou por
imagens), e reflexão das impressões observadas na paisagem local (o olhar do
pesquisador). Serão consideradas as dimensões socioambientais, econômicas e
políticas, levando-se em consideração os conteúdos estruturantes da disciplina
de História: relações de trabalho, relações de poder e relações culturais (Paraná,
2006).



3ª. Produção e sistematização dos trabalhos de campo.
Após a saída de campo, desenvolveremos o processo de sistematização das

informações obtidas e registradas, bem como das impressões e reflexões dos
participantes dentro de uma concepção dialógica.
Uma das etapas mais importantes dessa pesquisa será a socialização dos
resultados dos trabalhos realizados pelos alunos, como forma de promover uma
maior integração da escola junto à comunidade. Seguem abaixo algumas sugestões
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que poderão ser melhor explicitadas na próxima fase do Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE:


Produção de painéis (banners) para a realização de exposição temática no
interior da escola, ou fora dela, aproveitando os eventos da própria
comunidade.



Utilização das novas tecnologias de informação e comunicação (TICS),
valendo-se do envolvimento que esta geração de alunos possui com os
meios digitais e virtuais. Propõe-se a criação de um blog (página na
internet), ou página nas redes sociais, envolvendo os educandos na
construção do conhecimento de forma colaborativa (CARVALHO, 2011). As
etapas propostas neste projeto serão apresentadas por meio de imagens e
relatos que sintetizem o processo, disponibilizando também, as cópias dos
materiais didáticos produzidos.

A escolha dos rios como objeto de estudos, privilegiando o espaço local e a
temática ambiental, tem como principal finalidade o envolvimento dos alunos na
construção do conhecimento histórico sobre o lugar onde vivem. Propomos assim,
atividades que permitam a problematização das relações que se estabelecem entre
o meio ambiente e os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais que
influenciaram a acelerada transformação desse lugar, visando uma melhor
compreensão da realidade como produtos das decisões e ações tomadas pelos
atores sociais ao longo do tempo.
Pretende-se, assim, criar situações didáticas para que os alunos reelaborem
suas impressões sobre o ambiente em que vivem e estudam por meio de uma
melhor compreensão histórica do processo de ocupação da cidade e do lugar onde
moram, percebendo as grandes transformações ocorridas nas últimas décadas do
século XX, quando este processo, em Curitiba e Região Metropolitana, se
intensificou de forma bastante acelerada.
Bom Trabalho!
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Memória sobre os rios urbanos em Curitiba na
perspectiva da História Ambiental

Autor: Prof. João Augusto Reque
Orientação: Profª Drª Nadia G. Gonçalves (UFPR)
História - PDE 2013

Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Introdução
Rios de História
Caro(a) aluno(a),
Você já aprendeu nas aulas de História que os rios foram importantes para muitos povos e
culturas desde os tempos antigos. Segundo o historiador grego Heródoto, o Egito foi “uma dádiva
do Nilo” e junto com a Mesopotâmia (região entre os rios Tigre e Eufrates) formaram-se as
primeiras grandes civilizações na região chamada de “Crescente Fértil” que abrangia o norte da
África e o Oriente Médio. Lembremos ainda da importância do rio Amarelo à civilização chinesa e
dos valores culturais e espirituais atribuídos aos rios Indo e Ganges na Índia.
FIGURA 01 – Paisagem as margens do rio Nilo – Egito

Fonte: Portal Educacional-PR (domínio público)

O surgimento dos grandes centros urbanos da modernidade também está associado aos rios.
O que seria de Londres sem o rio Tâmisa e de Paris sem o Sena? No Brasil não se contesta a
importância geopolítica do grande rio Amazonas e os interesses internacionais sobre suas águas,
ou mesmo a relação do sertanejo com o Velho “Chico”, como é chamado carinhosamente o rio
São Francisco na região Nordeste.
Esta proposta não é só uma história sobre rios, mas das pessoas e comunidades, e o modo
como se relacionaram com os rios ao longo do tempo.
Mas, de que rios estaremos falando, afinal?

Interdisciplinaridade e Ensino de História
Como você poderá perceber, o tema principal deste trabalho envolve questões
relacionadas aos rios e que o mesmo será desenvolvido durante as aulas da disciplina de História.
Nosso objetivo primeiro é o de lançarmos os olhos aos rios que estão próximos a nós. Não
estamos falando somente dos grandes rios, cujos leitos cruzamos eventualmente ao passar uma
ponte em uma estrada, por exemplo. Mas, iremos apurar a nossa percepção junto ao pequeno
regato ou a um córrego perto de nossa casa, que nunca demos a devida atenção e que
comumente é chamado de “valetão”, canal ou mesmo esgoto.
Pretendemos, com este trabalho, ampliar a compreensão sobre as formas com que
exercemos nossas relações com o ambiente a nossa volta ao longo do tempo, pois é nos vales dos
rios que esta relação Homem-Natureza se apresenta com maior intensidade.
Para tanto, pretendemos realizar um trabalho interdisciplinar, isto é, estabelecer um
diálogo com várias disciplinas e em especial com a Geografia.
Quando tratamos dos rios, lembramos logo das questões ambientais, pensamos no estado
de conservação de determinado rio, isto é, se o mesmo está preservado ou se já sofreu com o
intenso processo de degradação causado pelos humanos.
A relação interdisciplinar entre a História, a Geografia pode ser desenvolvida em conteúdos
que, até então, nem imaginaríamos que poderiam estar relacionados às questões ambientais.
Como exemplo, que tal nos lembrarmos da primeira estrofe do nosso Hino Nacional:
“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas...”
João Augusto Reque – PDE 2013
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Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Introdução
Quantas vezes já cantamos este trecho e imaginamos Dom Pedro I, com sua espada em
punho, emitindo o “brado retumbante: – Independência ou Morte!” à beira do famoso rio, como
é retratado no quadro abaixo, de Pedro Américo (1843-1905).
FIGURA 02 - Independência ou Morte (1888), óleo sobre tela de Pedro Américo

Fonte: Wikipédia (domínio público)

Se olharmos com atenção, veremos que lá estão as margens plácidas do Ipiranga,
discretamente no rodapé direito da pintura. Não é a intenção nos esmiuçarmos aqui na análise
da obra que foi produzida no ano de 1888, isto é, 66 anos depois da independência do Brasil, ou
se o “brado do Ipiranga” aconteceu de verdade.
A pergunta que fazemos é outra. O que você sabe sobre o rio Ipiranga? Sabe onde se
localiza? Como é seu estado atual?
Respondendo de forma resumida, o rio Ipiranga, ou melhor, o riacho do Ipiranga, está
localizado em São Paulo, a maior cidade da América do Sul. É um sub-afluente do rio Tietê, isto
é, deságua no rio Tamanduateí e este no Tietê, considerado hoje um dos rios mais poluídos do
mundo.
Portanto, é fácil imaginarmos qual é o estado atual deste famoso riacho. Muitos devem
passar hoje próximos às suas margens e nem sequer relacionam o que vêem com o fato histórico
cantado solenemente nos eventos cívicos.
Abaixo algumas informações colhidas na Internet que nos dão pistas sobre o atual estado do
rio Ipiranga:
As nascentes do Ipiranga encontram-se no Jardim Botânico de São Paulo,
localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, reserva natural de mata
atlântica encravada em plena zona sul da cidade. No entanto, como todos os
demais rios metropolitanos, atualmente, o córrego sofre com a poluição, por
receber altas quantidades de dejetos industriais e domésticos ao longo de seu
trajeto de cerca de 9 km até desaguar na margem esquerda do Rio Tamanduateí
(Fonte: Wikipédia)

Trazendo estas indagações para mais próximos de nós, perguntamos:
- Você conhece os rios que formam o município de Curitiba e suas respectivas bacias
hidrográficas?
- De onde eles vêm e para onde correm?
- Qual o rio próximo de sua casa? De sua escola?
- O que você sabe sobre as histórias destes rios e como foram utilizados pela população ao
longo do tempo?
Lançamos aqui o desafio de investigarmos juntos todos estes questionamentos, além da
possibilidade de realizarmos novas descobertas sobre a história dos rios que estão próximos...
muito próximos de nós e que talvez não nos demos a chance de conhecê-los.
Um ótimo trabalho!
João Augusto Reque – PDE 2013
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Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Ficha 01
Documento 1: Foi um rio que passou em minha vida...
Quando em 1964, mudamos, minha família e eu, da zona rural do município de Tupã-SP
para uma chácara na periferia da cidade, havia um riacho correndo no fundo do terreno.
Meio metro de profundidade e não mais do que dois metros de largura. Nascia, nasce, perto
de uma escola onde estudei meus primeiros oito anos de vida escolar. Pulei, andei, catei
pedras em seu leito, pesquei lambaris, cascudos e caçamos preás, quase sem sucesso. Muitas
vezes levamos os animais domésticos, vacas e cavalos, para beber de suas águas. Quando
chovia tornava-se caudaloso, mas não se tornava uma ameaça às crianças. Não havia notícias
de afogamento, era realmente um pequeno riacho. Naquele momento, metade da década de
1960, a maior parte dos habitantes do município ainda morava na zona rural. A cidade era
um local para as compras semanais, as missas mais importantes, registros de casamentos e
nascimentos, lugar de negócios, máquinas de beneficiamento de café, comércio. A política
de erradicação da cafeicultura promovida pela ditadura militar, baseada no falso
pressuposto de ser anti-econômica, pôs em marcha os homens do campo em direção à
cidade. Quase 40 milhões de brasileiros trocaram o campo pela cidade pequena, e a cidade
pequena pela grande cidade entre 1960 e 1980. Em meados dos anos de 1970, o pequeno
córrego havia transformado seu leito e suas margens em uma imensa voçoroca por causa das
enxurradas, que desciam da parte alta da cidade, provocadas pelo aumento da
impermeabilização de ruas e quintais, destruição dos últimos vestígios de matas ciliares e
loteamentos de suas cabeceiras. O curso do córrego havia se transformado num canal para
as águas das chuvas e do esgoto da cidade. O riacho se vingou arrastando as margens e o que
havia nelas. Quando chovia, ele se transformava em uma torrente de águas barrentas,
perigosas, intransponível. Várias vezes as pequenas pontes e pinguelas foram carregadas
pelas águas das enchentes. Surgiram, então, as promessas de sua canalização de seu
controle. Quando no final dos anos de 1970 mudamos da cidade, continuavam a campanha e
as promessas. Duas décadas após, retornei. As margens da imensa voçoroca foram
desbastadas e contidas com gramas. Os moradores das margens perderam cerca de 50
metros de terreno para poder “urbanizar” o córrego. Lá no fundo do córrego, agora com
cerca de 20 metros de profundidade, corre ainda aquelas águas que um dia foram um
riacho. Não existem mais peixes, não é mais possível caminhar por suas águas. Os homens
eliminaram mais um córrego.
Assim tem sido e os habitantes das cidades desse início do século XXI, cidades grandes,
médias e pequenas, quase não se lembram, ou nunca viram os córregos, riachos e rios que
existiam onde hoje se encontram os monumentos da conquista. Em muitas regiões,
altamente urbanizadas, os córregos, riachos e rios desapareceram de nossas vistas,
transformaram-se em canais, foram tampados, escondidos, transpostos por pontes,
canalizados para evitar as enchentes. Mais longe, os rios, os grandes e os pequenos, foram
interrompidos por barragens para que a força da correnteza movimentasse turbinas para
insaciável fome de energia.
Os que habitam as pequenas cidades, ou que são mais velhos, podem ainda se lembrar
em quantos córregos entraram, mergulharam as mãos e, muitas vezes, com suas águas
mataram a sede. Alguns ainda devem se lembrar de que pescavam ali no córrego onde hoje
é uma avenida. Muitos viajam centenas de quilômetros para pescar, mas não encontram
mais o rio de sua aldeia. Encontram o Tejo que vai para o Mar, o rio da história. Não vemos
mais o córrego de nossa aldeia, pensamos no grande rio que corre atrás das montanhas, nas
hidrelétricas, no abastecimento de água, nas águas calmas e plácidas vistas das varandas das
casas às margens das represas, no descanso dos finais de semana. Não conseguimos ver a
natureza dos rios, vemos as suas funções, mas ele lá está, onde estava muito tempo antes
de nós.
Fonte: ARRUDA, Gilmar (org.). A natureza dos rios: história, memória e territórios. Curitiba: UFPR, 2008.
p.08-09
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Documento 2: Poesia
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.
O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.
O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.
Pelo Tejo vai-se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada.
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

Autor: Fernando Pessoa,
poeta português que assinou este poema
sob o heterônimo de Alberto Caeiro
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O Caminho das Águas
Os rios nada mais são do que caminhos por onde correm as águas superficiais. A altitude, o relevo e a gravidade são
os elementos que definem seus vales e desenham seus leitos, cujas águas fluem sempre das regiões mais altas para as
partes mais baixas do terreno.
Assim surgem as bacias hidrográficas, compostas pelos grandes rios, seus afluentes e subafluentes. Podemos
compará-las a uma grande árvore sem folhas, onde os ramos representam os arroios, pequenos córregos mais próximos
das nascentes, que correm em direção aos afluentes (galhos) e estes, em sua foz, acabam por desaguar no grande rio
(tronco).
Geograficamente, Curitiba localiza-se no Primeiro Planalto
paranaense, com uma altitude média de 934 metros em relação ao
nível do mar. O ponto mais elevado está situado, ao norte, no
bairro Lamenha Pequena (1.021 metros), e o mais baixo encontra-se
no extremo-sul do município, mais especificamente no bairro
Caximba (869 metros).
Ao observarmos o Mapa 01, relacionado aos aspectos físicos de
Curitiba, verificamos que a distribuição das áreas mais elevadas se
concentra na parte norte do município, cuja altitude vai diminuindo
à medida que nos deslocamos em direção ao sul. Assim, podemos
constatar que as águas dos principais rios de Curitiba correm no
sentido Norte-Sul.
Se olharmos os contornos do município, percebemos que 95% de
suas fronteiras são definidas pelos rios. Já foram catalogados mais
de 400 cursos d’água dentro de seu território. São nascentes,
córregos e riachos que formam cinco sub-bacias e que fazem parte
da Bacia do Alto Iguaçu (ver Mapa 03):
 bacia dos rios Atuba-Bacacheri;
 bacia do rio Belém;
 bacia do rio Barigui;
 bacia do ribeirão dos Padilhas e
 bacia do rio Passaúna.
Hoje, a maior parte desta rede hídrica está comprometida, isto
é, sofreu processos de intensa urbanização, degradação e poluição
o que contradiz a imagem de Curitiba com “Cidade Ecológica”.
Muitos destes rios foram canalizados, retificados e enterrados.
Neles são despejados diariamente os esgotos domésticos,
comerciais e industriais da RMC, transformando este trecho do rio
Iguaçu, no segundo mais poluído do Brasil.
MAPA 01 – Hipsometria do Município de Curitiba.

MAPA 02 – Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu.
O rio Iguaçu é o maior rio do território paranaense
com 1.320 km de extensão. Suas cabeceiras
encontram-se na Serra do Mar e atravessa todo o
estado no sentido Leste-Oeste. Pouco antes de sua foz
desaguar no rio Paraná, forma uma das 7 maravilhas
naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu.
No mapa ao lado podemos ter uma noção da rede
hídrica da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu,
queintegra vários municípios da Região Metropolitana
de Curitiba (RMC).
Fonte: ITCG/PR, 2013.
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MAPA 04 - PLANTA DE CURITIBA – 1857
Planta de autor desconhecido encontrada e datada pelo historiador Romário Martins. O mapa apresenta a
Abaixo a planta da região central de Curitiba (2013) e sua localização
formação do núcleo urbano da cidade de Curitiba, além de detalhes de topografia (morros) e hidrografia, dentro do atual município de Curitiba (retângulo azul).
enfatizando as áreas inundáveis denominadas “charcos”.
MAPA 05 – Região Central de Curitiba.

Fonte: Google Maps, 2013.

MAPA 06 – Município de Curitiba

Fonte: CHMYZ, 2003.
(Colorido e legendado pelo autor para fins didáticos).
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Breve história da formação de Curitiba, seus rios e paisagens
A história de Curitiba confunde-se com a de seus rios. Em meados do século XVIII,
faiscadores de ouro (denominação relacionada à cata de ouro no leito dos rios) subiram o Vale
do Rio Ribeira e a Serra do Mar chegando ao Planalto Curitibano. Assim surgiu a primeira
povoação vinculada ao garimpo e fixada às margens do rio Atuba e atualmente localizada no
Bairro Alto em Curitiba.
A atividade mineradora entrou em decadência e a população transferiu-se para o local
onde hoje encontramos a região central da cidade na Praça Tiradentes, entremeio na
confluência dos rios Ivo e Belém (Ver a Planta de Curitiba em 1857 – Cartazete 01). Em 1693, o
povoado transformou-se na Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e no ano de 1842, Curitiba
foi elevada a categoria de cidade.
Em 1854, um ano após a criação da Província do Paraná (antiga 5ª Comarca de São Paulo),
a pequena Curitiba foi escolhida como capital em detrimento à Paranaguá, mais desenvolvida na
época. Por conta desta decisão, alguns anos depois (em 1861), o Sr. Demétrio Acácio Fernandes
da Cruz, funcionário público e morador em Paranaguá, publicou o texto abaixo:
Curitiba não tem recursos para ser uma capital. É com efeito custoso viver numa cidade
lamacenta e charcosa, molhada e fria na maior parte do ano. Este lugar nada promete. Estéril
e sem cultura, nem sequer tem comércio. Exceto um pequeno mercado. O único comércio que
prospera em Curitiba é o da erva-mate e do gado.
Infelizmente para Curitiba o seu presente e seu futuro é desesperador.
Central, sem uma única via de comunicação regular, isolada, sem comércio, não passa do que
realmente é, uma cidade sem significação.
É tão valente a nossa convicção a este respeito que não trepidamos em afirmar que daqui a
um século, correndo como infelizmente correm os nossos negócios provinciais, ela pouco será
que a Curitiba de hoje (citado por MOREIRA, 1990).
FIGURA 03 - Cópia da primeira litografia de Curitiba, gravada em 1887 por Narciso
Figueiras. O desenho é de J.H. Elliot e mostra como era Curitiba em 1855. O Rio Belém
na parte de baixo, com o lago onde hoje é o Passeio Público, e mais ao fundo a Igreja
Matriz, hoje Catedral de Curitiba.

Fonte: Acervo Documental/Sanepar
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Água da fonte
Por volta de 1850, um cidadão que quisesse obter água apropriada ao consumo em
Curitiba, deveria, literalmente, dirigir-se direto à fonte. Devido às características do
terreno úmido, havia inúmeras nascentes nos arredores da cidade, os chamados olhos
d’água, por onde as águas “ferviam”, ou melhor, brotavam do solo.
Dentro do centro urbano duas
nascentes
se
destacavam.
Uma
localizada na atual Avenida Marechal
Deodoro e outra, na Rua Riachuelo, na
época conhecidas por Carioca de Baixo e
Carioca de Cima, ou do Campo
(destacadas no mapa ao lado).
O termo carioca representava
justamente a figura da existência de uma
bica d’água, que diferente do olho
d’água, já possuía uma pseudo-estrutura,
geralmente uma pequena caixa em
alvenaria, cuja argamassa continha como
componente óleo de baleia para fazer o
papel de aglutinador da areia misturada
com argila, que acumulava a água como
se fosse uma cisterna. Para utilizá-la era
só mergulhar o balde, forma com que os
MAPA 07 - Planta de Curitiba em 1850.
Fonte: Acervo documental/Sanepar
moradores delas se serviam às atividades
de cozinha e de higiene.
Durante um tempo, além das fontes, o Rio Ivo se prestou para o abastecimento de
água. A conservação e a qualidade da água passaram a preocupar os governantes. Mesmo
em uma cidade pequena, como a Curitiba desta época, havia o cuidado para que a
população não consumisse “águas imundas e mal-cheirosas”. Em 1837 foi rigorosamente
proibida a atividade de “lavagens de qualquer natureza nas fontes de beber de uso
público”, vindo a ocorrer uma maior fiscalização das autoridades.
Acontecia, porém, que os animais
de carga (primeiramente oriundos das
Tropas e posteriormente dos carroções
de imigrantes) também se utilizavam
daquelas águas, sorvendo-as e nelas
deixando vestígio de baba sedenta. Para
atenuar o problema algumas melhorias
urbanas foram realizadas por conta das
reformas urbanas realizadas em Curitiba
a partir de 1854. Entre elas, a
construção de um bebedouro destinado
aos animais, localizado no final da Rua
Fechada (atual Largo da Ordem). Ainda
hoje encontra-se em frente à Igreja da
Ordem de São Francisco.

FIGURA 04- Bebedouro – Largo da Ordem, Curitiba.
Fonte: Acervo do Autor, 2013.

Adaptado da obra: SCHUSTER, Zair Loruval Luiz. Sanepar 30 anos: resgate da memória do saneamento
básico do Paraná. Curitiba, 1994.
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A Fonte da Carioca
De início a palavra Carioca nos remete aos habitantes nascidos da cidade do Rio de
Janeiro, que desde o século XVIII transformou-se na capital, quando o Brasil era colônia
de Portugal. Mas por que este termo passou a designar também as fontes d’água
potável?
O fato é que ali se constituiu o primeiro sistema de abastecimento de água no Brasil
Colonial. As águas eram captadas no rio Carioca, cujas nascentes ficavam aos pés do
Corcovado.
O contínuo aumento da demanda levou à construção, em 1723, do Aqueduto do
Carioca, com águas captadas no Alto de Santa Tereza e levadas até o Largo de Santo
Antonio, hoje conhecido como Largo da Carioca, onde foi construído um chafariz.
O Chafariz da Carioca, edificado em Portugal e transportado ao Brasil tinha
dezesseis torneiras de bronze. Eram construções em alvenaria, dotados de bica, que
forneciam água. Além de serem importantes fontes de abastecimento para a população
urbana, também eram espaços de sociabilidade, pois em seu redor circulavam as pessoas
em busca da água que necessitavam no cotidiano.
O fato interessante é que todas as bicas e fontes construídas nas vilas e cidades no
período colonial, também passaram a receber a denominação de Cariocas. É o que
aconteceu, por exemplo, nas cidades mais antigas do Paraná: Paranaguá, Antonina e
Curitiba.
(Adaptado do artigo: ZANIRATO, Silvia Helena. Conservação da memória dos usos da água no Brasil. In:
RIBEIRO, Wagner Costa (org.). Governança da água no Brasil: uma visão interdisciplinar. São Paulo:
FAPESP, 2009. p. 179-180)

FIGURA 05- Aqueduto do Carioca, também conhecido como os Arcos da Lapa.

Fonte: Portal Educacional do Estado do PR (Domínio Público)
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O Chafariz do Largo da Ponte
No século XIX o Largo da Ponte (atual Praça Zacarias), situava-se estrategicamente no
começo da Rua da Entrada, local de intenso movimento das tropas de mulas, que iam e vinham
pelo Caminho de Castro, também chamado de Caminho do Mato Grosso. Na época, era o único
meio de transporte para se chegar ao interior do Paraná, na região dos Campos Gerais.
A ponte em questão era muito simples, construída em tábuas largas de imbuia sem
parapeito e transpunha o leito do caudaloso Rio Ivo que corria a céu aberto em direção ao Rio
Belém.
Durante algum tempo o Largo da Ponte também abrigou o primeiro Mercado Municipal.
A idéia de se construir o primeiro Chafariz
de Curitiba partiu de Antonio Rebouças, brilhante
engenheiro afrodescentente que se instalou em
Curitiba a partir de 1864, onde assumiu o cargo
de engenheiro chefe da Estrada da Graciosa.
Hoje em dia, um chafariz é visto apenas
como um monumento que embeleza as praças
públicas nas cidades, mas durante muito tempo,
nas cidades coloniais brasileiras e ainda nos
tempos do Império, representava o que de havia
de mais sofisticado em abastecimento público de
água.
Em 1869, ao passear pelos arredores de
Curitiba, deparou-se com uma região de banhado
conhecida como Campo da Cruz das Almas (atual
Praça Rui Barbosa) onde vertia água de qualidade
indiscutível. Propôs as autoridades locais que
fosse canalizada para mais próximo do núcleo
urbano no Largo da Ponte.
Desenvolveu o projeto nas suas horas de
folga e encomendou do Rio de Janeiro a
tubulação de cobre. A obra teve a duração de
seis meses, entre a colocação dos 21 tubos de
conexão e a confecção da estrutura do Chafariz,
sendo inaugurado festivamente no dia 08 de
setembro de 1871, dia de Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais, Padroeira de Curitiba, quando, em
grande solenidade, jorraram as suas águas pela
primeira vez.
A obra foi muito significativa para a
população atingindo a todas as classes sociais,
permitindo, inclusive, o barateamento do serviço
dos aguadeiros.

FIGURA 06– Chafariz do Largo da Ponte, atual
Praça Zacarias. É constituído por uma coluna de
ferro fundido, com arabescos e simalhas,
sextavada, tendo em faces alternadas, 3
torneiras em bronze trazidas da Suécia. Esta
peça foi colocada sobre uma base de granito,
com 70 cm de altura, peça de cantaria talhada
por um artesão local.

Fonte: Acervo do Autor, 2013.

No século XX o Largo sofreu modificações. O Rio Ivo que corria debaixo da ponte foi vítima
da intensa poluição, tornando-o insalubre. Já no século XX, deu-se início ao processo de
drenagem e canalização do rio. Com o tempo a ponte deixou de existir, o Largo transformou-se
em Praça e o Chafariz em um monumento que, ainda hoje, rememora sua serventia de mais de
um século a cidade.
(Adaptado de: HOERNER JÚNIOR, Valério. Ruas e histórias de Curitiba. Curitiba: Artes & Textos, 1989. p.
53-60)
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FIGURA 07

Fonte: Acervo Documental/Sanepar

Antonio Rebouças (1839-1874)
Nascido na cidade de Cachoeira/BA, junto ao seu
irmão André Rebouças, tornou-se um dos primeiros
engenheiros negros do Brasil num tempo ainda
marcado pela escravidão. Infelizmente, uma exceção
não somente na época do Império.
Já renomado por seus trabalhos anteriores, chegou
a Curitiba, em 1864, sendo responsável pela
construção da Estrada da Graciosa, ligando Curitiba à
Antonina. Concluída em 1873, tornou-se uma das
primeiras estradas de rodagem do Brasil.
Fundou a Companhia Florestal Paranaense,
primeira grande empresa madeireira do Paraná e como
já vimos anteriormente, nas suas horas de folga,
realizou a primeira canalização de águas de Curitiba,
resultando no Chafariz do Largo da Ponte.
Foi o idealizador da ferrovia Curitiba-Paranaguá,
um dos marcos da engenharia nacional, mas faleceu
precocemente, antes de executá-la, aos 34 anos.
Os irmãos engenheiros foram justamente
homenageados dando nome ao primeiro bairro
industrial de Curitiba, o Rebouças.

Cenas cotidianas: diversão da gurizada
Praça Carlos Gomes
Naquele tempo eu morava na rua 1º de Março (Monsenhor Celso) esquina da
praça Carlos Gomes.
(...) do lado de cá, corria o rio Ivo. Filete d’água, lá no fundo, que se avolumava,
trasbordava, com qualquer chuva na cidade.
O rio Ivo barrento, barro branco, era a mina da gurizada para a feitura de bonecos
e pelotas que certa vez... errei de pontaria da setra (estilingue), quebrou a vidraça
do vizinho Nhozinho Gonçalves, gente fina.
Não sei como escapei ao merecido castigo.
A Praça Carlos Gomes, em si, era um atoleiro. Um caminho, em diagonal, da
nossa casa até o chalé verde do Dr. Vitor do Amaral, esquina da rua São José
(Mal. Floriano), viável só em tempo de seca (...).
Alguns chorões, únicas árvores beirando o rio (MACEDO, 1983, p.17-18).

O Chafariz
Chorões beiravam também o rio Ivo no Largo da Ponte (Praça Zacarias), outro
ponto que freqüentamos no tempo de guri, por causa do chafariz.
O chafariz do Largo da Ponte, pois havia sobre o rio Ivo uma grande ponte de
madeira, [saciou a sede dos] curitibanos por quase meio século.
Nós, a gurizada do tempo do chafariz, temos saudade...
A gente ia buscar água em vasilhas, as mais diversas na forma e tamanho.
A folia da garotada era gostosa. Certa a repreensão da Mamãe quando
entrávamos em casa, molhados da cabeça aos pés!
Fora disso, a água cristalina e pura era levada às casas pelos pipeiros ou
aguadeiros, que a transportavam em pipas sobrepostas em carretas de duas
grandes rodas, puxadas por um muar ou um velho cavalo.
Pelo Carnaval, o chafariz se fazia ponto de abastecimento de bisnagas e
revólveres de borracha com que os foliões esguichavam água nas vítimas,
maldosamente enfarinhadas de trigo!
Quando o entrudo atingia o auge do entusiasmo, não se contentavam com as
bisnagas, ou limões-de-cheiro e iam aos baldes d’água! (MACEDO, 1983, p. 23-24).
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Trabalhadores anônimos: Pipeiros e Lavadeiras
Nos tempos do Império,
as famílias mais abastadas
usavam o trabalho de
escravos e escravas na coleta
de água para o dia a dia. A
partir de meados do século
XIX, aqueles que tinham
posses, mas não tinham
escravos, passaram a contar
com
os
serviços
dos
aguadeiros ou pipeiros, como
foram
comumente
conhecidos os que exerciam
o comércio de venda de
água.
Esta
atividade
surgiu
primeiramente em Paranaguá ainda na era colonial,
antes de se desenvolver em
Curitiba, conforme relata o
cronista Manoel Viana:

FIGURA 08– Pintura que retrata antiga fotografia de aguadeiro
enchendo a Carroça-pipa na Praça Zacarias – 1905.

Fonte: Acervo Documental/Sanepar

Durante 200 anos, os aguadeiros traziam água da Fonte às casas de família, cobrando
um tostão (100 réis) por barrilzinho. Era uma carroça, com um barril deitado, tendo
uma grande torneira. A carroça percorria a Vila e depois a cidade, parando nas casas
dos fregueses, com o fim de supri-los de água necessária ao consumo da família. E,
caso curioso: as mulas, de tão habituadas a esse trabalho diário, já sabiam onde
parar, talvez por instinto.
Era gostoso ouvir-se o aguadeiro gritar na porta das casas: “ói a água”... (1976, p. 68)
FIGURA 09 Aguadeiros Profissionais (1871). Na imagem vemos
a pipa puxada em carro de boi. Destaque para o escrito no
rodapé: “Serviço de água e entrega a domicílio, 2 tostão o
barril – Nho Dito Pipeiro”.

Em Curitiba, as Carroças-Pipas
eram abastecidas nas Cariocas.
Após a inauguração do Chafariz
(em 1871) os aguadeiros passaram
a se concentrar no Largo da Ponte,
devido à abundância e a qualidade
da água. Ali enchiam a pipa que se
constituía em um grande barril de
madeira sobre uma carroça,
geralmente puxada por uma mula,
podendo armazenar cerca de 30 a
36 litros d’água cada uma.
Este comércio se prolongou
por, aproximadamente, quarenta
anos até a primeira década do
século XX, quando surgiu o
primeiro sistema de abastecimento
de água de Curitiba.

Fonte: Acervo Documental/ Sanepar.
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FIGURA 10– Uma das primeiras fotografias a retratar a paisagem Curitibana na década de 1870. Esta
imagem foi tirada na região da atual Praça Carlos Gomes, onde lavadeiras trabalhavam à beira do rio Ivo.
O casario ainda era, na sua maioria, em estilo colonial e raros eram os sobrados. Ao fundo, a Antiga Igreja
Matriz, demolida em 1876 para dar lugar à atual Catedral.

Fonte: Acervo Documental/Sanepar.
FIGURA 11– Quadro “As Lavadeiras” (1944). Óleo sobre
tela do pintor Guido Viaro (1897-1971).

FIGURA 12– Fonte Maria Lata D’Água. O
monumento reproduz a obra “Água pro Morro”
(1940), do escultor paranaense Erbo Stenzel
(1911-1980). Localizada aos fundos do Paço da
Liberdade, na Praça José Borges de Macedo.
Único monumento que faz referência ao papel da
mulher negra na sociedade paranaense em seus
fazeres cotidianos.

Fonte: Portal Educacional PR (Domínio Público).
O autor retrata uma cena dos arredores de
Curitiba na primeira metade do século XX. Caracterizase por uma visão realista, enfatizando os aspectos
sociais da vida cotidiana.
Imagens como esta foram também descritas pelo
pintor francês Jean Baptiste Debret (1768-1848) junto
ao Chafariz da Carioca no Rio de Janeiro ainda no
século XIX: “cercados de vastos tanques especialmente
destinados à lavagem de roupas. Por ali se encontram
dia e noite lavadeiras, cujo bater de roupa, se ouve ao
longe” (s/d: 272)
Fonte: Acervo do Autor, 2013.
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Os tipos populares: a história de “Chico Bosta”
No começo do século XX, as condições de higiene eram bastante precárias. Algumas
casas situadas onde é o atual centro de Curitiba passaram a ter sanitários dentro dos
imóveis. Mas isto ainda era um luxo reservado aos mais ricos. A maior parte da
população tinha suas “casinhas” construídas no quintal, sobre fossas livres e abertas. As
águas de lavagem e de cozinha eram simplesmente despejadas em valetas, que
cruzavam os terrenos, recaindo em eventuais riachos próximos ou, na falta destes, em
fossas propositadamente escavadas para tal. Os cidadãos mais relaxados dirigiam essas
valetas para a própria fossa da “casinha”, causando um cheiro insuportável porque o
acúmulo dessas águas nas fossas residuais impedia a fermentação dos detritos.
Com a melhora das construções,
adequando os quartos íntimos no interior
das casas, os despejos faziam-se
naturalmente através de encanamentos,
dirigidos estes a fossas cobertas, que
estavam
sujeitas
a
frequentes
entupimentos.
Um determinado morador da cidade,
em vista de bom negócio, criou uma
empresa sanitária. Utilizava um sistema
mecânico de sucção provido de alavanca
instalada numa carroça, a qual abrigava
uma barrica na parte de trás, uma
verdadeira engenhoca puxada por duas
pacientes mulas. Atendia a qualquer
chamado de necessidades, comparecendo
às residências para limpar as fossas
sobrecarregadas. Era conhecido por
Castelhano, mas com o tempo recebeu
um apelido popular e ficou conhecido por
“Chico Bosta”.
Não
raro,
o
encanamento
industrializado em qualidades precárias,
gasto e carcomido, arrebentava no meio
de seu trajeto, ou seja, no meio da casa,
infestando
o
ambiente
daqueles
característicos odores. O remédio então
era a troca do encanamento, obra na qual
Chico Bosta também era entendido e se
aperfeiçoara.

FIGURA 13- Charge publicada na Revista d’Olho da
Rua. Semanário curitibano do início do século XX.

Fonte: Arquivo documental/Sanepar.

Os negócios prosperaram, o proprietário enriqueceu e pôde contratar o serviço de
mais ajudantes, que ficaram conhecidos por “Bosteiros”. O castelhano passou a vestir-se
e a morar melhor, mas apesar de seu novo Status, a população continuou implacável, e
de “Chico Bosta”, foi agraciado com o pomposo título de “Barão da Merda”.
(Adaptado de: HOERNER JÚNIOR, Valério. Ruas e histórias de Curitiba. Curitiba: Artes &
Textos, 1989. p. 175-176)
João Augusto Reque – PDE 2013

Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Ficha 07
O Passeio Público

O Passeio Público, primeiro parque urbano de
Curitiba, inaugurado no ano de 1886,
representou um dos marcos das primeiras
reformas urbanísticas na capital da província
paranaense.
De início, não foi projetado como área de lazer,
mas sim pela necessidade de uma ação higienista.
Naquele local o Rio Belém se transformava em
verdadeiro pântano. Suas águas paradas causavam
forte cheiro nos dias de calor e focos de esgoto já se
acumulavam a ponto de ocasionar uma possível
epidemia de cólera, malária ou varíola. Então, o
terreno pantanoso virou o que hoje é o Passeio
Público da capital paranaense.
Muito mais do que drenar as extensas várzeas
insalubres do rio Belém, tornou-se símbolo da missão
civilizatória que estava em processo. O objetivo era
transformar o lugar outrora lamacento e charcoso,
ainda com traços coloniais em uma cidade moderna,
seguindo o modelo europeu de reforma urbana.
No final do século XIX, o Passeio Público, com
sua vegetação exuberante e lagos bucólicos, tornouse o local preferido dos passeios da pequena
burguesia que se formava na Belle Epoque curitibana,
os barões e as baronesas do mate. (TRINDADE, 1997).
Esta visão elitista pode ser evidenciada na frase
do poeta Emiliano Perneta: “os pobres e os sapos vão
cada vez para mais longe” (VICTOR, 91).

MAPA 08 - Detalhe do mapa de Curitiba de
1894, mostrando o Passeio Público e sua
posição em relação aos cursos d’água. Esta
área plana era propícia ao acúmulo de água
e à formação de extensos lamaçais.

Na Curitiba da virada do século (XIX e XX) a
modernidade foi se materializando em vários
aspectos. As ruas foram ampliadas e a arquitetura
renovada. A cidade perdeu, aos poucos, o ar de
província com o crescimento de fábricas de cerveja,
Fonte: Wikipédia (Domínio Público).
de erva-mate, de massas alimentícias e de fósforo.
O Governo do Estado passou a investir mais na oferta e aperfeiçoamento dos serviços de
limpeza, água e esgoto, canalização dos rios, bondes elétricos, estação de trem, iluminação e
guarda civil (SCHIMIDT, 1996).

FIGURA 14– Os portões da entrada
do Passeio Público, réplica do
portão do Cemitério de Cães de
Paris, foram construídos no ano de
1914. Seus arcos em estilo Art
Noveau, imitam as curvas da
natureza, eram comuns nas
edificações de Curitiba na época.
Fonte: Acervo do Autor, 2013.

João Augusto Reque – PDE 2013

Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Cartazete 03
Os Mananciais da Serra: o sistema Carvalho–São Francisco

FIGURA 15- Reservatório Carvalho, construído em 1908 – Serra do Mar.
Fonte: Acervo do Autor, 2012.

FIGURA 16- Adutora. Sistema de encanamento em ferro fundido, cujas
conexões eram chumbadas (1908). Ligava o Reservatório Carvalho na Serra do
Mar ao Reservatório São Francisco em Curitiba. Fonte: Acervo do Autor, 2012.

FIGURA 17- Leão de Bronze
Bica do Reservatório Carvalho
Fonte: Acervo do autor

Mananciais da Serra é como
chamamos a belíssima região composta
pelas cabeceiras do Rio Iguaçu na Serra
do Mar, localizada entre os municípios de
Quatro Barras e Piraquara. Foram destas
nascentes que, no início do século XX,
vieram às águas cristalinas do primeiro
sistema de abastecimento de Curitiba,
inaugurado em 1908.
Era
o
sistema
Carvalho-São
Francisco de captação e distribuição de
água, que ligava o Reservatório Carvalho,
aos pés do Conjunto Marumbi em
Piraquara, até o Reservatório do Alto São
Francisco, próximo ao Centro de Curitiba.

A partir de uma tubulação de 38 quilômetros, vinda da Serra do Mar, a
água chegava ao Alto São Francisco, por gravidade e, assim, era distribuída
em 28 torneiras colocadas em pontos mais baixos, nas proximidades das
antigas fazendas ou pequenas chácaras. A tecnologia era considerada
sofisticada, sendo organizado um estudo aprofundado de topografia para que
o sistema desse certo. Diariamente eram fornecidos 150 litros de água por
habitante.
Em 1910 o sistema já era insuficiente para atender uma população de 60
mil habitantes e em 1912 foi prevista a construção de um novo reservatório
de distribuição. Tempos depois, o Alto São Francisco, por questões
econômicas, deixou de receber a água dos manancias da Serra e no ano 2000
passou a captar as águas da represa do Irai.
A construção do Reservatório São Francisco foi tombada pelo Patrimônio
Histórico e Artístico Estadual em 1990 e, nove anos depois, passou por uma
restauração. Todo o sistema que era manual, hoje foi automatizado.
Já o complexo de nascentes que envolvem o Reservatório Carvalho,
pertence ao Parque Estadual do Pico Marumbi, área de conservação criada
também em 1990, a fim de proteger a biodiversidade neste trecho de Floresta
Atlântica da Serra do Mar paranaense. Desde a década de 1940 o Carvalho não
está mais interligado ao São Francisco. Curiosamente, abastece hoje a aldeia
indígena Araçaí que fica nos seus arredores em Piraquara, única aldeia
guarani localizada na Região Metropolitana de Curitiba (Cordeiro, 2008).

MAPA 09 - Imagem de satélite. A linha azul
mostra o trajeto da adutora ligando o
Carvalho ao São Francisco com 38 km de
extensão. Observa-se que a Rua Vitor Ferreira
do Amaral, em Curitiba e a Rodovia João
Leopoldo Jacomel (Pinhais e Piraquara),
seguiram o traçado definido pela adutora,
interferindo na expansão urbana desta parte
da Região Metropolitana de Curitiba. Fonte:
Google Earth, 2013.
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Figura 18 Chafariz – Reservatório São Francisco
Fonte: Acervo do Autor, 2009.

Figura 19 Projeto estrutural do Reservatório São Francisco. Formado
por abóbodas em arcos que remonta a técnica de constru-ção dos
antigos romanos. Fonte: Acervo documental/Sanepar.

FIGURA 20– Apresenta o
Reservatório São
Francisco quando foi
esvaziado para
manutenção em 2009.
Fonte: Acervo do Autor,
2009.

FIGURA 21– Mostra o
Reservatório com a sua
capacidade normal.
Fonte: Acervo do Autor,
2012.

Memória sobre os rios urbanos em Curitiba – Ficha 08
De onde vem a água que consumimos?
Você já parou para pensar de onde vem a água que chega às nossas casas?
Abrir uma torneira é um ato que parece simples, já incorporado ao nosso cotidiano e
realizamos tantas vezes que nem percebemos. Porém, envolve uma logística gigantesca,
conhecimento técnico, projetos, planejamento e decisões políticas que foram tomadas em
diferentes épocas e que geraram grandes impactos ambientais, sociais e econômicos.
Mapa 10

1

APAS da Região Metropolitana
de Curitiba

3

5
2
4

Áreas de Proteção Ambiental –
APAS – são unidades de
conservação que possuem como
objetivo
conciliar
o
desenvolvimento econômico e a
proteção do meio ambiente,
visando
assegurar
a
sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
Na Região Metropolitana de
Curitiba foram criadas as APAS
visando a proteção das bacias
hidrográficas
dos
rios
contribuintes das represas de
abastecimento público de água.
1. APA do Passaúna (1991)
2. APA de Piraquara (1996)
3. APA do Irai (1996)
4. APA do Pequeno (1996)
5. APA do Verde (2000)

Ao observamos o mapa anterior, percebemos que as APAS criaram uma interdependência
entre os municípios da região metropolitana, pois as bacias hidrográficas que as compõem
também extrapolam seus limites políticos. Então para que tenhamos água de boa qualidade
saindo em nossas torneiras, dependemos que as nascentes dos rios que abastecem as represas
sejam preservadas nos municípios vizinhos, refletindo nas condições ambientais, sociais e
culturais dos habitantes destes municípios.
Um exemplo disso está relacionado à construção da represa do rio Passaúna em meados da
década de 1980 e ao desaparecimento da antiga Colônia de Tomás Coelho, fundada em 1876 por
imigrantes poloneses e que localizava-se no município de Araucária, próximo a foz do rio,
quando encontra o rio Iguaçu (PARANÁ, 1986).
Mesmo recebendo indenizações do Estado pelas terras alagadas, as famílias de
descendentes dos antigos colonos que viveram na região por mais de cem anos foram
dispersadas. Suas histórias e seu modo de vida desapareceram, junto com suas casas e a antiga
Igreja de São Miguel, hoje no fundo do lago da represa que abastece boa parte dos habitantes
que vivem na região oeste de Curitiba. Histórias como estas se multiplicam por todas as
comunidades que também foram atingidas pela construção das demais represas.
Sugestão de Filme: Narradores de Javé
A pequena cidade de Javé será submersa pelas águas da represa de uma enorme hidrelétrica.
Seus moradores não serão indenizados e não foram sequer notificados porque não possuem registros nem
documentos das terras. Inconformados, descobrem que o local poderia ser preservado se vier a ser
reconhecido como um patrimônio cultural de valor comprovado em "documento científico". Decidem
então escrever a história da cidade - mas poucos sabem ler e só um morador, o carteiro, sabe escrever.
Depois disso, o que se vê é uma tremenda confusão, pois todos procuram Antônio Biá, o "autor" da obra
de cunho histórico, e tentam persuadi-lo de qual a versão é a verdadeira história de Javé.
Comédia / Drama, Eliane Caffé. Lumière e Riofilme. Brasil: 2003. Color, 100 min. DVD.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Narradores_de_Javé>
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Figura 22

Represa Piraquara I, formada
pelo rio Caiguava, que faz parte
do conjunto de nascentes do rio
Iguaçu, na região dos mananciais
da Serra do Mar, município de
Piraquara (Figura 24).
Inaugurada em 1978 (Figura
25) teve a sua capacidade
ampliada no ano de 2008, com a
construção da barragem
Piraquara II por conta do
aumento da demanda de água na
Região Metropolitana de
Curitiba.

Figura 23

Fonte: Acervo do Autor, 2012

Jornal do Estado
22/03/2002

Água só até 2040
Sâmar Razzak
Se não houver cuidado agora, em 2040 vai faltar água em sua torneira (...)
Considerando a situação de Curitiba e RMC, se o crescimento populacional continuar no
ritmo anual (3% ao ano) e caso não haja mudança de postura da sociedade e investimentos em
projetos de saneamento e tratamento de esgoto, em 30 ou 40 anos vai faltar água (...)
Agenor Zarpelon, gerente de produção da Sanepar para a RMC (...) explicou que , quando
se fala em falta de água em função do uso pouco racional, não quer dizer que não existirá água
nenhuma no futuro. “Se explorássemos, por exemplo, toda a bacia que existe no Alto Iguaçu,
seria possível garantir água até 2050. Mas existe outras possibilidades de exploração, como
pegar água de regiões mais distantes como no Rio da Várzea, ao norte de Curitiba ou a bacia do
rio Negro (sul), ou do rio Ribeira”, disse.
Como se vê, existem alternativas, mas todas são caras. Todos os rios alternativos ficam a
mais de 70 quilômetros distantes de Curitiba (...)
O que acontece é que os rios muito poluídos são descartados do abastecimento porque
suas águas são impossíveis de serem aproveitadas. Rios como o Atuba e o Palmital, que não
conseguem ser revitalizados, já foram excluídos do abastecimento da região. Outros rios como o
Irai e Itaqui, podem entrar nesta lista no futuro.
O problema do abastecimento tem três causas principais: a ocupação urbana nas áreas de
várzea que provoca erosão e aterramento de nascentes; desmatamento que faz com que os rios
percam sua vazão; e esgoto jogado nos rios, responsáveis pela poluição das águas. O mais
preocupante é que os três fatores estão acontecendo simultaneamente – alguns em proporções
menores do que em outros – em Curitiba e RMC.
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O Rio Barigui
O rio Barigui nasce na serra da Betara,
entre Almirante Tamandaré e Rio Branco do
Sul, corta Curitiba por 45 quilômetros e
deságua no rio Iguaçu, na divisa da Capital com
Araucária.
No município de Curitiba, suas águas
passam por 17 bairros: São João, Pilarzinho,
Cascatinha, Vista Alegre, Mercês, Santo Inácio,
Bigorrilho, Mossunguê, Campina do Siqueira,
Bigorrílho, Seminário, Campo Comprido, Santa
Quitéria, Fazendinha, CIC, Tatuquara e
Cachimba.
Ainda em Curitiba, são seus principais
afluentes: rio do Wolf, córrego Vista Alegre, rio
Uvu, rio Mossunguê, córrego Vila Izabel,
ribeirão dos Muller, rio Vila Formosa, arroio dos
Andrade, arroio da Ordem, arroio Pulador,
arroio do Pulo e ribeirão Campo de Santana.
Nesse percurso o Barigui sofre com o
despejo de esgoto doméstico, pois apenas 60 %
das residências estão ligadas a rede de
tratamento. Além disso, o rio sofre com o lixo
despejado em suas águas.

Mapa 11 – Bacia Hidrográfica do rio Barigui.

Campo Largo

Fonte: Acervo Documental/ Sanepar.

Figura 24– Vista do Parque Barigui.

Fonte: Acervo do Autor, 2013.

O Parque Barigui é hoje o mais popular dos parques curitibanos. Sua história está vinculada
ao Plano Diretor de 1965, elaborado pela equipe técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC), que indicava a criação de grandes parques lineares em lugares
estratégicos, junto aos rios que cortavam a cidade, como forma de regular as cheias e, por
conseqüência, evitar enchentes. Em 1972, o Parque Barigui tornou-se o primeiro dos muitos
parques instalados entre as décadas de 1970 e 1990, colaborando para a construção da imagem
de Curitiba como “capital ecológica”. Contraditoriamente, os rios destes mesmos parques
encontram-se assoreados e altamente poluídos, devido, principalmente, aos problemas de
saneamento básico, ainda não resolvidos, e que abrangem os demais municípios da região
metropolitana (OLIVEIRA, 2000).
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Figura 25– Rio Barigui – Ponte entre a Av. N. Sra.
Aparecida e a Rua Eduardo Sprada, no Seminário.

Muitos são os relatos de moradores
mais antigos que, quando criança,
nadavam e pescavam nas águas do rio
Barigui, em vários pontos ao longo de seu
percurso em Curitiba. Estes relatos
geralmente coincidem com o período
entre as décadas de 1950 e 1960.
No ano 2000 o rio Barigui sofreu um
dos
maiores
desastres
ecológicos
ocorridos no Paraná. Leia a notícia sobre
esse acontecimento.

Fonte: Acervo do Autor, 2013.

Jornal O Estado do Paraná
18/07/2000

É o maior desastre ecológico do Paraná
Lyrian Saiki
Vazamento de 4 milhões de litros de óleo pode trazer conseqüências irreparáveis
O vazamento de cerca de 4 milhões de litros de petróleo no último domingo pode gerar o
pior desastre ambiental da história do Paraná. O acidente aconteceu na Refinaria Presidente
Getúlio Vargas, localizada no município de Araucária, a 24 quilômetros de Curitiba. É o segundo
acidente do ano envolvendo refinarias da Petrobrás e o maior dos últimos 26 anos. A mancha de
óleo atingiu o rio Barigui, afluente do rio Iguaçu e o próprio Iguaçu, num raio de 15 quilômetros
até a tarde de ontem, de acordo com a Petrobrás (...)
Figura 26– Derramamento do óleo na confluência do rio Barigui com o rio Iguaçu.
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1399190
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Os rios de Curitiba nas manchetes dos Jornais
Jornal Folha de Londrina

Jornal Folha do Bacacheri

05/06/1988

08/02/2001, p. 11

O outro lado de Curitiba...
Malu Maranhão
Conhecida como “Cidade Sorriso” por sua organização e limpeza, a
Capital paranaense também tem seu lado negativo que agride a natureza
e a população
(...) Todo tipo de sujeira é despejada nos rios que cortam a cidade,
principalmente no Belém.
O rio Belém, que atravessa Curitiba, foi canalizado em partes, mas o
restante é uma água suja que corre a céu aberto e as barrancas viraram
depósitos de lixo (...)

Jornal Gazeta do Povo
16/09/1997

Rio Bigorrilho passa por limpeza
Em 15 dias, prefeitura retira 110 toneladas de lixo em área central de
Curitiba

Jornal Primeira Hora
07/03/2001, p. 07

A falta de respeito com o Barigui
Luís Machado
Morte de peixes e altos índices de poluição mostram o enorme estrago
que já foi feito.
Alguns acontecimentos chocaram os curitibanos nos últimos dias. Não só
pelas imagens, mas também pelo que representam. Primeiro foram
retiradas toneladas de peixes mortos do Rio Barigui. Depois apareceram
frangos e fetos (...)
Independentemente das causas, fica claro que o Barigui vem sendo
desrespeitado. Algumas das agressões ocorrem a muito tempo (...)
No trecho do rio na altura da Ponte da Caximba (...) O pequeno
agricultor João Durski (...) há vinte anos (...) pescou pela última vez no
local. Até então ele melhorava as refeições com carás, lambaris, carpas
e outros. “E olha que tinha bicho grande”, lembra. Durski mora a 50 anos
na região. Do rio limpo só ficaram lembranças. Hoje ele cuida da estação
onde são coletadas amostras de água que comprovam a poluição. Sempre
que chove e a correnteza traz lixo, coloca um improvisado macacão de
borracha para retirar os entulhos. “É o pouco que posso fazer pelo meu
rio”, lamenta.

Em apenas 15 dias, a prefeitura de Curitiba retirou mais de 100
toneladas de entulhos – ou o equivalente à carga de 11 caminhões – do
canal do rio Bigorrilho, que corta parte da região central da cidade. O
trecho coberto da galeria, com extensão de 410 metros, nunca havia
passado por uma limpeza como a que está sendo feita agora...
O rio Bigorrilho faz parte da bacia do rio Ivo...

25/07/1999

Capital mapeia 400 nascentes de rios
Prefeitura busca a ajuda da população para localizá-las e protegê-las.
Uma parceria entre a Prefeitura e a população curitibana começa a
descobrir e preservar as cerca de 400 nascentes de rios que se espalham
pela cidade e nunca foram mapeadas. São elas que alimentam os 7
grandes rios da cidade e sua preservação é um fator vital para combater
a poluição das águas. O Programa Preservando Nascentes, coordenado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e iniciado em março
deste ano, já encontrou 30 nascentes, a maioria localizada nas bacias do
rio Barigui e Belém.
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As enchentes são consequência das ligações irregulares de esgoto
O rio Juvevê e o córrego Tarumã cruzam a região norte da capital, e são
exemplos do abandono dos rios curitibanos. A poluição e o mau cheiro
são características dos dois rios e, segundo a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, as péssimas condições observadas são resultantes das
ligações clandestinas de esgoto ...

Jornal do Estado
20/11/2002, p. 08

Córrego ganha nome e proteção da
comunidade
Mário Akira
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, na semana passada, um projeto
de lei que denomina um córrego que corta a região nas regiões do
Pilarzinho e São Lourenço. O córrego dos Imigrantes recebeu este nome
em homenagem aos povoadores dos dois bairros, alemães e italianos em
especial. O nome foi escolhido pela própria comunidade em plebiscito. É
a primeira vez que isto acontece em Curitiba.

Jornal Diário Popular
Jornal Primeira Hora
30/11/2001, p. 06

Esgoto sufoca e mata todos os rios de
Curitiba
Jornal do Estado

Rio Juvevê e Córrego Tarumã são sinônimos
de poluição

Tatiana Rosa
Ligações clandestinas, falta de rede coletora e de consciência ambiental
são os principais inimigos.
Esgoto e lixo, juntos, são responsáveis por 70% a 80% da poluição dos
rios de Curitiba, sem exceção (...)

Você sabia?

Falou!

O vilão da poluição dos rios na
RMC é o lançamento errado de
esgoto em galerias pluviais e
córregos.

“Todos geramos lixo e esgoto.
Temos que cuidar primeiro do
nosso universo.”
Ana Cecília Nowak
Instituto Ambiental do Paraná

29/03/2010, p. 14

Rio Belém, uma alma condenada que tem
salvação
Com 21 quilômetros de extensão, o rio abriga 40% da população
curitibana, além dos principais pontos turísticos da capital e toda
administração municipal e estadual.
Considerado a alma de Curitiba, o Belém é motivo de orgulho e, ao
mesmo tempo, de vergonha do curitibano.
(...) Cerca de 40% da população da capital paranaense vive nos 37
bairros localizados sobre sua bacia, destes 15 são banhados diretamente
pelo rio. Os principais pontos turísticos da capital também estão no
Belém, como o Parque São Lourenço, Passeio Público, todo Setor
Histórico, Teatro Guaíra, Jardim Botânico, além de toda administração
municipal e estadual.
Quem cruza seu leito torce o nariz e pensa que a capital paranaense,
com seus belos parques e praças com ar de cidade europeia, poderia se
livrar deste esgoto chamado Belém. E não é para menos, a Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar), que faz uma avaliação anual do rio,
desde 1992, o classifica entre muito poluído e extremamente poluído.
Estimasse que 90% desta poluição seja por esgoto doméstico, maior parte
vindas dos bairros do anel central da capital.
Por isso, engana-se que pensa que o problema está na periferia com suas
ocupações irregulares. De acordo com o especialista Harry o maior
problema deste rio é justamente a partir do Centro, quando ele entra no
subsolo e ninguém tem mais controle sobre ele.
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A Colônia do Órleans
A partir da década de 1870, final do
século XIX, foram estabelecidas várias
colônias de imigrantes europeus nos
arredores
de
Curitiba.
Formadas,
principalmente, por poloneses e italianos.
Faziam parte da política imigratória
idealizada pelo então Presidente da Província
do Paraná, Adolpho Lamenha Lins (18751877), com o objetivo de criar um “Cinturão
Verde” nos arredores de Curitiba, garantindo
assim
o
abastecimento
de
gêneros
alimentícios
à
população
da
capital
paranaense.
Em consequência, surgiram nas áreas
rurais do município, as seguintes colônias:
Santa Cândida (1875), Órleans (1875), Santo
Inácio (1876), Riviere (1876), D. Augusto
(1876), D. Pedro (1876), Lamenha (1876) e
Tomás
Coelho
(1876),
compostas
principalmente por poloneses.

FIGURA 28– Colheita de centeio em 1938.
Fonte: WACHOWICZ, 1976.

A religiosidade é uma característica
marcante das comunidades polonesas e, ainda
hoje o cotidiano do bairro gira em torno da
Igreja Santo Antonio de Órleans.
As antigas chácaras existiram até a década
de 1960, quando grande parte delas
desapareceu para dar lugar a Rodovia do Café
(BR 277) e ao progresso.
Tais mudanças foram intensificadas nas
últimas décadas do século XX, quando as
regiões periféricas do município de Curitiba
perderam as características rurais e passaram
por um processo de intensa urbanização com o
surgimento de condomínios, loteamentos e
ocupações irregulares. Estas últimas foram
estabelecidas, principalmente, ao longo dos
vales dos rios na região.
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FIGURA 27– Curitiba em 1910 – Carroções “Polacos”
em frente ao antigo Mercado Municipal, atual Praça
Generoso Marques.
Fonte: Projeto Sesquicentenário/SEED, 2004.

Em seu primeiro censo da Colônia do
Órleans contabilizava 63 famílias
polonesas e 249 habitantes. Seu nome
foi dado em homenagem a Luís Felipe
de Órleans, esposo da Princesa Isabel,
filha do Imperador D. Pedro II.
Era
formada
por
pequenas
propriedades,
onde
os
colonos
cultivavam lavouras de hortaliças,
centeio, feijão, trigo e batata. Na
entressafra exerciam o ofício de
carpinteiros, ferreiros e pedreiros.
Introduziram as carroças puxada a
cavalos como meio de transporte,
numa época em que as cargas ainda
eram levadas pelas tropas de mulas.

FIGURA 29 Vista da atual Igreja de Santo Antonio
de Órleans. Em 1º plano a ponte sobre a BR 277 e,
em 2º plano, o Portal que homenageia os
imigrantes, ambos enfeitados com os lambrequins,
adornos característicos dos beirais das casas
polonesas. Fonte: Acervo do Autor, 2013.
Frente
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Mapa 12
O mapa apresenta a divisão
dos lotes distribuídos aos
imigrantes dentro das
colônias estabelecidas na
região oeste do município
de Curitiba, divisa com
Campo Largo, sendo elas:
Dom Augusto, Rebouças,
Ferraria, Riviere, Dom
Pedro, Santo Inácio e, em
destaque (Laranja), a
Colônia do Órleans. Em
conjunto, formavam o
Distrito da Nova Polônia.
Destacado em Azul vemos
o rio Passaúna, o rio
Barigui e seu afluente, rio
Patrício (atual Ribeirão dos
Muller).
Também podemos observar
que as Colônias estavam
distribuídas ao redor da
Estrada do Matto Grosso,
como era chamado o
caminho que ligava
Curitiba a Campo Largo e
aos Campos Gerais (atual
Rua Eduardo Sprada).
Fonte: WACHOWICZ, 1976.
(colorido pelo autor para
fins didáticos)
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Verso
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MAPA 13– Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Muller

Ribeirão dos Muller

MAPA 14- Ribeirão dos Muller - localização

Definição da área de abrangência para o Estudo do Meio

Escola Estadual
Santo Antonio

Fonte: Sanepar, 2013.
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A Escola Estadual Santo Antonio, além do seu conhecido
endereço, entre o bairro Órleans e a Cidade Industrial de
Curitiba, encontra-se inserida na bacia hidrográfica do rio
Barigui. Mas, mesmo esta bacia ainda é muito extensa para a
investigação que pretendemos realizar, pois, em sua
totalidade, abarca os municípios de Almirante Tamandaré,
Curitiba e Araucária.
Tanto a Escola, quanto a Igreja Santo Antonio e o
Cemitério do Órleans, estão localizados em um ponto elevado
do terreno, ocupando um lugar que demarca a importância da
religiosidade católica à comunidade de origem polonesa que se
estabeleceu naquela localidade no final do século XIX.
Topograficamente, esta elevação é um divisor de águas e dela
resultam as nascentes e os pequenos córregos que irão formar
o ribeirão dos Muller, afluente do rio Barigui, constituindo-se
no objeto central de nossa pesquisa.
O rio em questão nasce na divisa entre os bairros Órleans
e Cidade Industrial de Curitiba, junto a BR 277. Sua área de
abrangência interliga a E. E. Santo Antonio e seu entorno a uma
antiga ocupação irregular já urbanizada, conhecida como
Jardim Gabineto, de onde provém a maior parte dos alunos que
estudam na escola. Mais a frente o rio passa pela Universidade
Positivo e atravessa grande parte da Cidade Industrial de
Curitiba, onde encontra o ribeirão Campo Comprido e deságua
no rio Barigui, já no bairro Fazendinha (PARANÁ, 2008). É no
primeiro trecho, entre a Escola e o Jardim Gabineto, que
pretendemos desenvolver o trabalho de investigação histórica
conhecido como estudo do meio.

Fonte: IPPUC, 2013.

Mapa 15– Detalhe do mapa que
apresenta as Vilas localizadas na
região oeste de Curitiba. O
circulo azul, em destaque,
corresponde a principal área,
entre o bairro Órleans e o
extremo norte da CIC, onde será
desenvolvido o trabalho de
investigação histórica e
socioambiental, intitulado
Estudo do Meio.
Esta região abarca as cabeceiras
do ribeirão dos Muller e a Escola
Estadual Santo Antonio, inserida
na área do Jardim Gabineto.
Fonte: IPPUC, 2013.
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Para Aprofundar
Sugestão de sites que envolvem a história, a cidadania e as questões relacionadas aos rios
urbanos.
Rios e Ruas
http://rioseruas.wordpress.com/
Projeto desenvolvido na cidade de São Paulo. Visa promover o reconhecimento e a exploração “em
campo” das cidades. Redescobrir a natureza de árvores despercebidas e de rios soterrados por ruas e
construções, contribuindo para despertar em jovens e adultos uma compreensão afetiva sobre o uso do
espaço urbano.

Navegando Curitiba
http://www.otv.tv.br/programa/navegando-curitiba/
Uma série de programas desenvolvidos pela Ótv - GRPCOM, com o objetivo de mostrar a população
os cuidados com os rios, nascentes e a natureza da cidade. “Navegando Curitiba. Minha água, minha
vida”.

Expedições Urbenauta
http://www.otv.tv.br/programa/expedicoes-urbenauta/
Outra série de programas da Ótv – GRPCOM. Nesta “Expedição Urbenauta: missão Curitiba”, Eduardo
Fenianos navegou os rios Barigui, Passaúna, Belém, Atuba e Iguaçu; e percorreu a pé o Ribeirão Antonio
Rosa e o Arroio Cachoeira com o objetivo de refazer o mapa dos rios de nossa capital.

Curitiba e suas águas
http://www.jornaldelondrina.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=1237226&tit=Curitibae-suas-aguas
Apesar do link ser do Jornal de Londrina, refere-se a Coluna “Nostalgia” de Cid Destefani, publicada
semanalmente no Jornal Gazeta do Povo. O artigo em questão, traz uma matéria sobre a história dos rios
em Curitiba com imagens fotográficas de diferentes épocas, destacando-se o Passeio Público (foto de
1947), o Tanque do Bacacheri (foto de 1937), a canalização do rio Água Verde (foto de 1941), a cascatinha
do rio Uvu (foto de 1928), a Rua João Negrão e a enchente dos rios Ivo e Belém (foto de 1911) e a ponte
sobre o rio Belém, em frente ao estádio Dorival Brito, por ocasião da Copa do Mundo (foto de 1950).

Rio Belém
http://mps-1mat1.blogspot.com.br/2012/05/rio-belem.html
Blog que trata sobre a história do rio Belém, o Parque Municipal Nascentes do Rio Belém (localizado
no bairro Barreirinha) e a situação atual do rio, com uma proposta de revitalização.

Viva o rio Barigui!
http://amigosdoparquebarigui.blogspot.com.br/2009/03/viva-o-rio-barigui.html
Blog criado pelo Fórum Pró-Barigui e a Associação de Amigos do Parque Barigui, apresentando o
Programa “Viva Barigui”, plano de revitalização do rio Barigui da Prefeitura Municipal de Curitiba.
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Considerações Finais
Procuramos, neste trabalho, desenvolver um panorama histórico e socioambiental sobre os
rios curitibanos. Esperamos ter aberto possibilidades para que você aluno reconheça-se como
sujeito histórico. Como escreveu Hobsbawn (2004, p. 22) “Ser membro de uma comunidade (...)
é situar-se em relação ao seu passado (...) O passado é, portanto, uma dimensão permanente da
consciência humana”. É desta forma que o ensino de História pretende instrumentalizá-lo para
que exerça o seu papel como cidadão participativo na compreensão e na tomada de decisões
dentro do espaço e na comunidade em que vive.
Ao abordar a história dos rios de Curitiba, objetivamos problematizar o fato de que a
condição em que se encontram os rios da capital não é algo natural, mas historicamente
construído pelas ações humanas. Isso nos incomoda e também alenta. Podemos sim, estabelecer
outras relações com os rios que passam logo ali e deixar memórias que indiquem para as novas
gerações a possibilidade de outras memórias sobre os rios.
A continuidade deste texto será realizada com apontamentos de todos os alunos que
participarão do processo de investigação aqui proposto e que se realizará no primeiro semestre
do ano letivo de 2014.
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