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OBSERVATÓRIO DO
ESPAÇO PÚBLICO

O GUIA PAISAGÍSTICO dos Espaços Públicos de Curitiba é um convite para 
que as pessoas vivenciem os espaços públicos da cidade, observando-os 
com um novo olhar. Com o auxílio desse folheto e do nosso podcast, 
buscamos traçar um trajeto a ser seguido, onde evidenciamos aspectos do 
ambiente, descrevendo suas texturas, cores, sons e questionamos as 
sensações do "espectador". Através do guia, gostaríamos de chamar 
atenção para os aspectos históricos e, principalmente, paisagísticos de 
praças, parques, ruas e jardinetes curitibanos de modo que as informações 
expostas sejam confiáveis, claras e acessíveis. 

Afinal, se o Espaço Público é de todos, todos deveriam ter a chance de 
conhecê-lo e experimentá-lo! 

Para acessar o nosso podcast e conhecer todos os aspectos dos 
espaços públicos de Curitiba, acesse nosso site: 

www.observatoriodoespacopublico.com

Vamos explorar juntos a paisagem da 

PRAÇA ZACARIAS
Primeiro, iremos nos localizar no espaço! 

A Praça Zacarias se localiza ao término de uma das 
principais Avenidas de Curitiba, a Marechal Deodoro, 
conectando-se com o mais famoso calçadão da cidade, 
a Rua XV de Novembro. É uma das praças mais antigas 
do município, sendo contemporânea à construção da 
Praça da Matriz, atual Praça Tiradentes, e do Largo 
Lobo de Moura, atual Praça Santos Andrade. Apesar de 
pequeno porte, o local foi de suma importância antes 
da presença de água encanada na cidade, uma vez que 
os moradores iam até a fonte presente na praça para 
lavar suas roupas ou buscar água para consumo 
próprio. Além da questão relacionada ao 
abastecimento, o local já sediava, desde 1864, o 
primeiro Mercado Municipal. Por este fato, a praça 
também ficaria conhecida como Largo do Mercado, 
abrigando sua sede até 1874. O lugar foi então 
renomeado pela última vez em 1915, em homenagem a 
Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente 
da Província do Paraná.
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Rua XV de Novembro

Luminárias Republicanas
Banco
Monumento
Banca de jornal e flores
Ponto de ônibus
Ponto de táxi
Mesas externas
Lixeiras
Paraciclos
Chafariz
Árvore
Palmeira

LEGENDA

Para começar, siga na 
ordem os pontos 

demarcados no mapa 
e prepare-se para 
uma experiência 

INCRÍVEL ! 

N

Preparado(a) para explorar com uma nova 
perspectiva a Praça Zacarias? Se você está andando 
por esse Espaço Público, não deixe de escutar nosso 
podcast disponível no QR-Code ou acesse 

diretamente em nosso site:
 www.observatoriodoespacopublico.com

PRAÇA ZACARIAS

CHAFARIZ
O chafariz é um elemento marcante para a 
história da cidade de Curitiba, sendo parte 
integrante do primeiro sistema de água 
encanada da cidade. O chafariz do Largo da 
Ponte, atual Praça Zacarias, foi inaugurado no 
dia 08 de setembro de 1871, funcionando até 
1910, quando melhorias na cidade garantiriam 
água encanada para os moradores. Desta 
forma, a peça foi desmontada e levada para o 
Museu Paranaense em 1939, onde permaneceu 
até a década de 1960. Somente em 1968 é que 
o chafariz retornou ao seu lugar de origem, 
ganhando forma de monumento e marcando 
sua importância para a história da cidade.

Predominam os tons neutros na Praça Zacarias, 
com a marcante presença do preto e branco do 
pavimento em petit pavet que se intercalam 
com os tons orgânicos da vegetação e da 
madeira dos mobiliários, criando um perfeito 
equilíbrio. Ao caminhar pela praça, é possível 
sentir a textura das pedras portuguesas do piso, 
também chamadas de petit pavet, além do 
pavimento de um espaço mais elevado feito em 
pedra de tom mais avermelhado. Já a textura 
de pedra bruta pode ser observada nos 
canteiros, sobre os quais bancos em concreto 
são apoiados. As fachadas dos edifícios do 
entorno se mostram também  muito presentes 
na paisagem. Para todos os lados que se olhe, 
há diferentes cores e texturas a se explorar. A 
praça é contornada por duas vias bem 
movimentadas, fazendo com que o barulho de 
veículos circulando seja bem evidente. 
Diferentemente de outros espaços públicos, o 
som dos transeuntes não é tão presente, 
apesar de muitas pessoas circularem pelo local. 
O barulho da fonte é outro ponto sonoro 
marcante, porém percebido apenas se estando 
muito próximo a ela, já que o som intenso dos 
veículos abafa o delicado da água em 
movimento.   
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BANCAS DE JORNAIS E FLORES
A praça abriga três das tradicionais estruturas 
de banca de vendas presentes nos espaços 
públicos de Curitiba. Sua cobertura abobadada 
em tons de branco são modelos muito usados 
na cidade. Dentre os produtos comercializados, 
há um estabelecimento que funciona como uma 
lanchonete, sendo ainda uma importante 
ferramenta de socialização, uma vez que 
propicia um contato mais expressivo entre as 
pessoas, principalmente pela presença de 
mesas junto à calçada. Além disso, há ainda 
duas outras bancas que se dedicam à venda de 
flores, atraindo públicos diversos e ajudando a 
colorir, por meio da natureza, o espaço público.  

BANCOS RIPADOS DE MADEIRA
Dispostos principalmente em pares, os bancos 
se tornam um grande atrativo para o uso e 
ocupação da praça pelas pessoas, uma vez que 
criam espaços de socialização e pausa dentro 
da área central da cidade. 

LIXEIRAS
A Praça Zacarias possui duas tipologias de 
lixeiras: uma em estrutura metálica e outra feita 
de ripados de madeira. As lixeiras metálicas são 
as que mais se concentram neste espaço 
público, sendo parte integrante da “Linha 
Curitiba”, desenhada pelo arquiteto Manoel 
Coelho. Já a lixeira em madeira também é 
outra peça muito conhecida nos espaços 
públicos de Curitiba, sendo também chamada 
de “lixeiras da Rua XV”, por terem sido 
instaladas pela primeira vez na cidade na 
década de 1970, em decorrência da construção 
do calçadão.  

LUMINÁRIAS
A principal iluminação noturna na praça é 
através das chamadas Luminárias 
Republicanas, peças tradicionais no centro da 
capital paranaense e que ajudam a criar uma 
atmosfera mais histórica ao espaço público. 
Porém, enganam-se aqueles que pensam que 
essas luminárias datam do início da 
urbanização de Curitiba. Na realidade, esse 
mobiliário urbano foi instalado ao longo de toda 
a cidade apenas na década de 1990.  

MONUMENTO
O busto pertence à Zacarias de Góes e 
Vasconcelos, o primeiro presidente da Província 
do Paraná. O busto foi esculpido em bronze por 
Roberto Lacombe, tendo sido instalado na 
praça em 19 de Dezembro de 1915, ano do 
centenário de nascimento do estadista. 
Atualmente, a peça original encontra-se no 
Memorial de Curitiba e, na Praça Zacarias, está 
apenas uma réplica.

CANTEIROS E FLOREIRAS
Estes são elementos recorrentes na praça, 
sendo a base para a presença da vegetação e, 
principalmente, das palmeiras suntuosas que se 
destacam na paisagem urbana. Em sua 
maioria, os canteiros se localizam junto dos 
bancos de madeira, criando áreas sombreadas 
quando há a presença de árvores plantadas. 
Porém, há também as floreiras que já se 
integram aos assentos em concreto, 
evidenciando o contato muito próximo entre as 
áreas de estar e a natureza.  


