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O Córrego Tarumã nasce próximo à Rua Paraguai, entre as ruas México e Estados Unidos, no Bairro
Bacacheri. É afluente do Rio da Vila Marumbi, que por sua vez deságua no Rio Bacacheri, que é uma
sub-bacia do Rio Atuba.

Seu curso de água possui uma área de drenagem de 2,3 km², da qual 0,06 km² compreendem
a área de maciço florestal. O Córrego possui uma extensão de 2,91 km da nascente até a foz.¹

O Córrego cruza a região norte de Curitiba, passando pela Linha Verde próximo à Rua Ozório Duque
Estrada, e corta os bairros Bacacheri, Jardim Social e a divisa dos Bairros Tarumã e Bairro Alto. No
Bosque de Portugal, a mata ciliar em torno do córrego permanece preservada. O Rio também percorre
o Bosque e é cortado por três pontes localizadas nas ruas São Francisco Stóbia e Bernardo Pericás,
além da Praça das Sete Nações da Língua Portuguesa.

O nome do Córrego é homenagem ao Bairro Tarumã, cuja origem vem da grande quantidade
de árvores conhecidas como “tarumã”, nome científico da espécie Vitex montevidensis que existia
naquele local.

Em 1950, a região do Tarumã caracterizava-se pela existência de extensos campos e banhados. Após
a instalação do Jockey Club do Paraná, o bairro começou a se desenvolver, a população aumentou em
grande velocidade, e se instalou em ambos os lados da rodovia BR-116, residindo nas proximidades
das indústrias e empresas de prestação de serviços que haviam ali.²

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
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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.

O Córrego Tarumã, conforme o Índice de Qualidade de Água e pelos padrões internacionais da
National Sanitation Foundation – também utilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), está
classificado como ruim. No primeiro semestre de 2018, foi observada uma melhora muito significativa,
mas em 2019 houve um agravamento. Entretanto, este é um dos rios mais cuidados pela população
de seu entorno, que busca constantemente melhores condições para o Córrego.

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