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O Rio Belém é considerado um rio genuinamente Curitibano, pois nasce e deságua no município. Ele 

nasce ao lado do Cemitério da Barreirinha, no bairro Cachoeira, e após percorrer seus 21,46 km de 

extensão, cruzando a cidade de norte a sul, deságua no Rio Iguaçu, no bairro Alto Boqueirão. 

Sua bacia contempla uma área de 84 km2, o que corresponde a aproximadamente 20% da área 

total do município de Curitiba, ela se estende por 37 bairros e seu curso percorre 14 bairros da cidade, 

com distintas características urbanas, sociais, econômicas e culturais. Está localizado em uma área 

densamente urbanizada, abrange 28% da população, com 28,27 m² de área verde/habitante.

Ele possui 17 afluentes: Córrego Primavera, Córrego do Gava, Córrego da Rua Evaldo Wendler (Córrego 

dos Imigrantes), Córrego da Pedreira, Rio Pilarzinho, Córrego da Rua Inácio Lustosa, Rio Juvevê, Rio Ivo, 

Nascente do Belém, no bairro Cachoeira. Foto: Prefeitura de Curitiba.
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Córrego do Aviário, Córrego Prado Velho, Rio 

Guabirotuba, Rio Água Verde, Rio Pinheirinho, 

Córrego da Rua Evaristo da Veiga, Córrego da 

Rua Cel. José Luiz dos Santos, Córrego da Rua 

Waldemar Loureiro Campos e Rio Areiãozinho.

O Rio Belém destaca-se na paisagem urbana 

da cidade de Curitiba, integrando espaços 

públicos entre o Parque São Lourenço e o 

Bosque do Papa no Centro Cívico, interligando 

ambos por meio de uma grande faixa de 

ciclovia e exuberante área verde ao longo de 

suas margens.

Do Parque das Nascentes do Belém até o 

Parque São Lourenço suas águas fluem em 

valas até formar um lago. Do Parque São 

Lourenço até o Centro Cívico suas margens 

foram quase que totalmente modificadas e 

“cimentadas” para evitar as enchentes que 

eram frequentes. É possível ver suas águas 

passando ao lado do Bosque do Papa. A 

partir da Avenida Cândido de Abreu, próximo 

ao Passeio Público, ele corre em galerias em 
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sua maioria na Rua Mariano Torres, voltando 

a aparecer junto à Rodoviária, ao lado do 

Viaduto do Capanema, passando pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR). Por fim, o Rio deságua no Rio Iguaçu, 

no Parque Náutico.

Na Bacia do Rio Belém, ao longo dos corpos 

hídricos,  estão localizados parque e bosques 

públicos, além de pontos turísticos relevantes 

para o município, dentre os quais: Parque 

das Nascentes do Belém (Rio Belém), Parque 

das Pedreiras e Ópera de Arame (2 rios sem 

nome), Bosque Erwin Groger (Córrego do 

Gava), Parque São Lourenço (Rio Belém), 

Bosque Pilarzinho (Rio da Rua Evaldo Wendler 

(Córrego dos Imigrantes)), Bosque Zaninelli 

(rio sem nome), Bosque Alemão (Córrego da 

Serraria), Bosque do João Paulo II (Rio Belém), 

Bosque Gutierrez (rio sem nome), Passeio 

Público (Rio Belém), Parque Gomm (Rio 

Ivo), Jardim Botânico Municipal (Rio Cajuru), 

Bosque Reinhard Maack (Rio da Rua Evaristo 

da Veiga).
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A história do Rio Belém começa a fazer 

parte da Capital a partir do séc. XVII como 

marco limítrofe de expansão da então Vila 

de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, atual 

Curitiba. Até meados do século XIX, a malha 

urbana de Curitiba era restrita a uma área 

compreendida entre os Rios Ivo e Belém, 

quando, já na alvorada do séc. XX, a cidade se 

desenvolvia. Ele representa bem o modelo de 

urbanização dos desbravadores portugueses 

que, ao fundar vilas, buscavam localizá-las 

entre dois rios: um para captar água e outro 

para escoar o esgoto e lixo, sendo a segunda 

utilidade destinada ao Belém. Ele é o único 

dos grandes rios de Curitiba que não possui 

um nome indígena. Foi batizado com o nome 

de Belém, como uma forma de homenagem 

por parte do desbravador português a uma 

pequena cidade no sul da Judeia, onde nasceu 

Jesus Cristo.

O Rio Belém sofreu várias alterações em 

sua hidrodinâmica e configuração ao 

longo de sua história, sendo exemplos de 
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intervenções urbanas: a retificação e a canalização de trechos, a ocupação irregular de margens, 

além de lançamentos de lixo e esgoto sem o devido tratamento, o que se reflete na atual condição de 

degradação da qualidade de suas águas. Com isso, é considerado hoje um dos principais poluentes 

do Rio Iguaçu.

O monitoramento das águas dos rios curitibanos é realizado duas vezes ao ano para a determinação 

do índice de qualidade de água (IQA). Conforme o valor obtido, é possível classificar o corpo hídrico e 

avaliar as condições em que se encontra. O cálculo do IQA é fornecido por meio de nove parâmetros: 

Sólidos Totais, Turbidez, Coliformes Termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Nitrogênio Total, Fósforo Total, Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura (°C) e Oxigênio Dissolvido. 

São realizadas análises quanto à qualidade da água, em cinco pontos distintos: 1° ponto ao norte, 

no Parque São Lourenço, representado em azul no gráfico; o 2° ponto no início da canalização do Rio 

Belém, na Avenida Cândido de Abreu, em rosa no gráfico; o 3° no final da canalização, no Viaduto do 

Colorado, em grafite no gráfico; o 4°, em frente ao Horto Municipal, próximo à Linha Verde, em verde; 

e o último, ao sul, na ponte da Rua Bley Zornig, próximo a sua foz no Rio Iguaçu, em lilás. 
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Observa-se que a qualidade da água, segundo 

padrões internacionais da National Sanitation 

Foundation, também utilizados pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, é razoável até o Parque 

São Lourenço, primeiro ponto coletado que 

repercute o primeiro quarto de seu curso; piora um 

pouco ao cruzar o Centro Cívico, passando para 

classificação ruim; após o percurso canalizado, e 

a entrada dos Rios Ivo e Juvevê, que são quase que totalmente canalizados, o Rio tem uma piora 

significativa passando a ter a água classificada como péssima. O quarto e quinto pontos coletados 

refletem sua passagem por áreas degradas, com ocupações irregulares e, embora melhore um pouco, 

o Belém chega a sua foz com a qualidade da água classificada como péssima. Ainda, são realizadas 

coletas em seus afluentes, em pontos próximos a foz visando à qualidade do corpo principal da bacia, 

o Rio Belém.

Fontes: National Sanitation Foundation. ANA - Agência Nacional das Águas.
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