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O objetivo deste trabalho é 
compreender quais motivos se deram 
para a cidade não reconhecer seus rios e 
propor uma hipótese de projeto que auxilie 
na mitigação deste cenário degradante 
que encontramos. Para isso, este trabalho 
se divide em quadro partes:

Inicialmente é apresentado um estudo 
realizado sobre a geomorfologia da cidade 
de São Paulo, buscando entender o porquê 
ela foi fisicamente remodelada, como se 
deu seu desenvolvimento e para onde 
foram as vastas áreas de rios.

Em seguida, há uma análise voltada ao 
Rio Pinheiros, a qual é um dos objetos 
principais abordados, apresentando 
suas transformações até os dias atuais, 
apontando as consequências das decisões 
tomadas ao longo do tempo.

Com estas informações foi possível propor 
hipóteses que pudessem auxiliar na 
melhoria desta situação, em que a cidade 
nega seus recursos naturais e as pessoas 
não têm mais nenhuma ligação com seus 
rios. Nesta etapa é apresentado estudos de 
caso que foram usados como referências 
projetuais e, em sequência, a proposta para 
uma área de aproximadamente 60.000 
metros quadrados, localizado em Santo 
Amaro. Neste momento é exibido todas 
as diretrizes que foram utilizadas para a 
transformação de um área subutilizada em 
um espaço público, convidativo e benéfico 
para a cidade.

Por fim, há uma discussão sobre a 
importância da conscientização das 
pessoas quanto este assunto, para que 
seja possível revitalizar a cidade de 
maneira que as próximas gerações não 
continuem cometendo as mesmas falhas. 

RESUMO
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The aim of this study is to understand 
which were the motives for the city not 
recognize its rivers and to propose a project 
hypothesis that assists in the mitigation of 
this degrading scenary that is found. To 
that end, this study has four parts:

Initially is presented a study about the 
geomorphology of the city of São Paulo, 
seeking to understand why it was physically 
remodeled, how it developed and where 
the vast river area went. 

There is also an analysis of the Pinheiros 
river, which is one of the main subjects, 
presenting its transformations until the 
present day, pointing the consequences of 
the decisions made over the years. 

With these informations, it was possible 
to propose hypotheses that could help 
improve this situation, which the city denies 
its natural resources and the population 
doesn’t have any connection with the 
rivers. At this stage it is presented studies 
that were used as design references 
and, following that, the proposal for a 
approximately 60.000 square meters, 
located on Santo Amaro. Then, it’s exibited 
all the guidelines of the transformation of 
an underused area to an invitive, beneficial 
public space for the city.

Finally, there is a discussion about the 
importance of the people’s awareness to 
this matter, to be possible to revitalize the 
city in a way that the next generations will 
not commit the same mistakes.

ABSTRACT
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Os rios que passam por São Paulo sempre estiveram presentes na história da 
cidade, ainda que como coadjuvantes, e ao estuda-los, podemos descobrir muito 
mais sobre o desenvolvimento da cidade e o porquê demos as costas para eles. 

Infelizmente a expansão de São Paulo não valorizou seus recursos naturais como 
deveria e como resultado temos cursos d’agua completamente desconfigurados 
que, com muito esforço nos remetem vagamente o que um dia fora os rios da 
cidade. 

É comum encontrarmos idosos contando histórias sobre as aventuras que viveram 
no Rio Pinheiros ou Tietê e ao nos depararmos com a situação atual é custoso de 
acreditar que estes relatos sejam verdadeiros. Entretanto, é realmente possível 
que estas pessoas tenham desfrutado dos rios, afinal durante muito tempo eles 
foram utilizados como uma das principais opções de lazer na cidade. Nessa época 
eles ainda apresentavam seu curso natural, vegetação nativa em suas margens, 
que garantiam sua proteção e uma água limpa, completamente diferente do que 
se apresenta atualmente - um canal retificado, poluído, causador de mau cheiro e 
nada convidativos. 

É possível perceber que desde a colonização, os rios não foram colocados no 
primeiro plano da cidade e o desenvolvimento da metrópole aumentou essa 
desvalorização a cada decisão urbana. Como resultado temos canais que servem 
apenas para o esgoto da cidade e que se transformaram em barreiras concretadas, 
segregadoras de áreas da capital.

Todavia, as pessoas finalmente vêm começando a entender a necessidade de se 
apoderar dos espaços públicos para construir uma cidade envolvente, segura e 
agradável. O rio pinheiros é um dos principais exemplos de onde deve haver uma 
reaproximação da a cidade e seus ocupantes. 

O projeto do Parque Educacional busca justamente essa reiteração das pessoas 
com os recursos naturais que permaneceram na cidade. Partindo do princípio que, 
conhecer a história da região e a dinâmica de sua transformação, auxilia muito a 
estabelecer estratégias de recuperação, o projeto tenta garantir às pessoas, em um 
pequeno espaço ao longo de toda extensão do Rio Pinheiros, informações para a 
conscientização quanto a atual situação dos rios, servindo de precursor para novos 
movimentos e ideias que revitalizem a natureza na cidade e a maneira como nós 
lidamos com ela. 

INTRODUÇÃO1.
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Para realização deste projeto, foi estudado o histórico da cidade em relação 
aos seus rios, os processos que a cidade passou ao longo dos anos, estudos 
que compreenderam a verdadeira importância dos espaços públicos na cidade, 
referências de projetos que de alguma forma se relacionam com o assunto ou 
dificuldades encontradas, entre outros temas que contribuíram para desenvolver 
uma proposta adequada para este contexto.

Dessa maneira, o Parque Educacional, localizado em Santo Amaro, ao lado do Rio 
Pinheiros, apresenta um complexo de parque que propõe um projeto que tem como 
objetivo principal mitigar a desaparecida interação da sociedade com a natureza, 
a qual conseguiu prevalecer na cidade. Para isso apresenta um programa voltado 
à conscientização de um uso melhor das fontes naturais que a cidade apresenta e 
lamentavelmente não as aproveitamos como poderíamos. 

Portanto, este trabalho tem como intenção entender o motivo da atual situação 
do Rio Pinheiros, de maneira a encontrar uma alternativa que contorne a falta de 
atenção e cuidado que temos com este atualmente, para voltarmos a usar o rio em 
seu estado original. 
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GEOMORFOLOGIA DA 
CIDADE DE SÃO PAULO 2.

O cenário da cidade de São Paulo foi alterado drasticamente desde os primeiros 
indícios de urbanização, decorrente de uma série de intervenções portuguesas 
que traziam para a colônia as inovações e técnicas europeias. Entretanto, diversas 
decisões nesta época foram adotadas sem a reflexão quanto aos possíveis 
prejuízos à nova região conquistada, dando início à um desenvolvimento frágil da 
futura metrópole. 

O livro “Urbanismo de colina”, de Manuel Leal da Costa Lobo e José Geraldo Simões 
Júnior, explica como os portugueses se apossaram de diversos territórios na época 
colonial, cada um com características particulares, mas todos implantados em 
colinas, sendo um destes exemplos a região onde mais tarde se tornaria a cidade 
de São Paulo. 

Nos dias atuais, a capital encontra-se densamente construída, abrigando mais 
de 12 milhões pessoas (IBGE, 2017), o que requer um sistema básico para seu 
funcionamento. Porém, pela organização inicial da cidade ter sido adotada por 
interesses econômicos, algumas regiões carecem de infraestrutura, o que afeta 
diretamente a funcionalidade de toda área urbana. 

Podemos observar a poluição em todos os principais rios que cruzam a cidade de 
São Paulo por consequência da falta de cuidado histórica, decorrente de uma série 
de ações e medidas tomadas, que deixaram os rios subutilizados e em segundo 
plano. Portanto a despreocupação com a preservação dos recursos naturais fez 
com que as águas da cidade se tornassem esgotos urbanos. 

Analisando o processo histórico da formação da cidade, podemos entender como 
se deu inicialmente a relação dos colonizadores com a vasta quantidade de bacias 
hidrográficas que percorriam de maneira livre toda a extensão de terra e entender 
melhor o porquê estamos em um cenário onde o trabalho está direcionado a 
reconectar os rios no cotidiano da população. 

Em 1554 iniciou o desenvolvimento da cidade no planalto de Piratininga, no alto de 
uma colina, mas foi a partir de 1850 que diversas alterações urbanas significativas 
surgiram por meio de construções que se apropriaram do local. Visando o 
desenvolvimento urbano, muitas construções foram tomando conta do local até se 
transformar em uma criação topográfica artificial de concreto que desconfigurou 
drasticamente sua imagem primitiva de colina. Cercada por viadutos e vias de 
fluxo intenso São Paulo é hoje resultado de decisões lamentáveis, as quais muitas 
tiveram sequência por diversas gerações.  

EXPLICAÇÃO HISTÓRICA DO ABANDONO DOS RIOS 
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Mapa Sara Brasil 1930
Fonte: Acervo digital Biblioteca Luso Brasileira
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A história se inicia com a expedição de Martim Afonso em 1530, que ao sair em 
busca por novas terras para ocupar, chegou à um planalto que apresentava 
diversas  vantagens, como a temperatura agradável graças ao alto nível em que 
se encontrava, boa visibilidade, o que garantiria proteção contra ataques, diversos 
recursos que poderiam ser extraídos, etc. Além desses aspectos favoráveis, Rio 
Tamanduateí percorria a região, o qual, inesperadamente, tinha seu curso contrário 
ao sentido do mar, desaguando no Tietê. Este, no futuro, serviria como um caminho 
natural para o interior, facilitando a exploração e apropriação de novos territórios. 
Começaria então, às margens dos cursos d’água, a apropriação do território e, 
então, o desenvolvimento da colônia pelos colonizadores. 

A partir de 1867, ano em que foi implantada a primeira estrada de ferro que passou 
pela cidade de São Paulo, que ligava Santos e Jundiaí, os vales passaram a 
ser atravessados por ferrovias. A cidade, nesse momento, começa a sofrer uma 
transformação urbanística, econômica, politica e étnica, por conta dos novos grupos 
de estrangeiros que vinham residir na cidade.

Rio Pinheiros e Rio Tietê mapeado em seu curso original, 1930 
Fonte: Geosampa
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Entre os anos 1920 e 1940 a cidade de São Paulo teve um crescimento intenso na sua 
população, o que causou diversos processos evolutivos nos arredores paulistanos. 
Os mapas cartografados por volta de 1930 já mostravam o caráter pouco compacto 
dos bairros segregados, que futuramente se desenvolveriam na cidade. Com o 
passar do tempo, esses núcleos isolados começaram a ser conectados por novos 
loteamentos e, já nesta época, a especulação imobiliária se inseria neste meio, 
interferindo no desenvolvimento da cidade.  

O centro da cidade apresentava lotes com um preço mais elevado e com dimensões 
menores, quando comparados às vilas em áreas mais afastadas, as quais garantiam 
um grande número de loteamentos com maiores dimensões, porém desprovidas de 
edificações. 
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Pelo preço da terra na zona central, as fábricas se viram obrigadas a estabelecerem-
se fora da zona central e foram ocupando grandes extensões da várzea e de baixos 
terraços fluviais. É notório a implantação das indústrias ao longo da ferrovia neste 
momento, o que incentivou novos moradores a se instalarem nessas áreas mais 
afastadas do centro, pela fácil acessibilidade ao trabalho, tendo também o atrativo 
de adquirir terrenos maiores com preços mais razoáveis. Portanto a especulação foi 
uma causa incisiva para a expansão suburbana de caráter industrial e residencial. 

“O aumento dos impostos territoriais veio onerar sobremaneira as 
grandes propriedades, de que resultaram numerosos loteamentos 
e, em consequência, a proliferação de uma grande quantidade 
de “vilas” suburbanas, quase todas tipicamente residenciais e 
habitadas por operários ou modestos funcionários públicos, cujas 
atividades são exercidas na capital” (LANGENBUCH, 1968, p. 137).

As áreas centrais eram munidas de investimento urbano, o que designou uma 
segregação espacial clara. Territórios específicos eram destinados de acordo com 
as classes socais e a infraestrutura urbana demarcava a geografia social da cidade, 
situação da qual ainda não se conseguiu escapar. Os bairros populares eram 
compostos por uma paisagem de lotes horizontais que formavam vilas e becos 
rodeados por galpões industriais que ocupavam várzeas pantanosas e inundáveis 
no entorno das ferrovias. Como esses loteamentos foram criados, construídos e 
arruados por interesse capital, não foram planejados por um plano de estruturação 
urbana conjunta, que gerou ainda uma série de problemas urbanos.

Rio Pinheiros antes de sua retificação 
Fonte: Acervo da Fundação de Energia e Saneamento
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“O caso dos loteamentos que se estenderam entre a estrada de 
Santo Amaro e o rio Pinheiros: quase todos foram arruados em 
tabuleiros de xadrez, contudo duas plantas são completamente 
discordantes; além disto, as ruas de Vila Olímpia e de Chácara 
Santo Antônio são incrivelmente estreitas, mesmo considerando a 
época em que foram instaladas. Consequentemente o tráfego da 
atual Avenida Santo Amaro, já próxima do ponto de saturação, não 
poderá ser desdobrado por nenhuma rua paralela naquele lado.”  
(LANGENBUCH, 1968, p. 137). 

Com o passar do tempo, essas aglomerações cresceram e algumas acabavam 
ultrapassando os limites municipais da época. Um desses casos foi Santo Amaro, 
mais abrangido pelos novos loteamentos residenciais suburbanos.  

No final dos anos 1920, a cidade ainda possuía algumas relações básicas com 
a geografia natural, embora a geografia social já demarcasse a desigualdade 
que persiste até hoje na cidade. Entretanto, os grandes rios - Tietê, Anhangabaú, 
Tamanduateí, e Pinheiros, começaram a sofrer um processo de retificação por meio 
da construção de canais retilíneos, perderam suas curvas e meandros e tiveram 
suas várzeas ocupadas, o que foi mote para uma série de enchentes no verão.

O Tramway de Santo Amaro, um dos primeiros serviços públicos de transporte 
urbano sobre trilhos, saia do centro (Praça da Sé) e percorria a zona suburbana. Já 
em 1930 apresentava um bom funcionamento, tendo como frequência de horário 
aproximadamente 15 minutos. Esse excelente transporte da época, incentivou a

Enchentes no Rio Pinheiros em 1029
Fonte: Acervo da Fundação de Energia e Saneamento
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conexão de Santo Amaro com São Paulo, havendo também ligações por estradas 
asfaltadas para os poucos automóveis que já circulavam pelas cidades. O bonde 
era impróprio para transporte de cargas pesadas em escala extra-regional, 
entretanto houve a instalação de pequenas indústrias, com  destaque a uma fábrica 
de calçados e outra de escadas americanas que garantiam emprego a pelo menos 
440 funcionários.  

Assim como os bondes, a energia e a telefonia eram controlados pela The São 
Paulo Tramway, Light and Power, única concessionária de infraestrutura. Esse 
monopólio durou até meados de 1930 “primeira república”. A companhia tinha um 
grande poder frente a expansão imobiliária, o que a permitia um benefício duplo, 
participando tanto da prestação de serviço quanto da valorização imobiliária. A partir 
de 1920, enquanto a cidade se adensava e expandia, o investimento da rede viária 
e o aumento do número de bondes foi deixando de ser prioridade para a Light, pois 
o crescimento da indústria, ampliava o mercado da energia elétrica, investimento 
prioritário. 

A empresa obteve a concessão do rio Pinheiros, afluente do Tietê, a fim de reverter 
o curso e alimentar uma grande represa artificial: a Billings, capaz de gerar massa 
de água para acionar as turbinas e gerar energia elétrica para as indústrias. 
Controlando o fluxo do Tietê pelas estações elevatórias de Traição e Pedreira, a 
light obteria água necessária para alimentar o curso invertido do Rio Pinheiros. 
Na época chamado da Rio Grande, a Billings passou a ocupar 130 quilômetros 
quadrados de área repartida entre os municípios de Santo Amaro e São Bernardo.

Usina de Henry Borden em Cubatão.
Fonte: Acervo da Fundação de Energia e Saneamento 
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Com o decorrer do tempo, o rio passou a atrair recreação náutica e de pesca no trecho 
de Santo Amaro, próximo à represa de Guarapiranga. No ponto final do Tramway, 
junto à barragem, tinham alguns restaurantes, com aluguel de barco para lazer, 
recreações campestres as quais também foram alvo de especulação imobiliária. A 
classe abastada usava as áreas suburbanas como recreação domingueira, tendo 
acesso pelas rodovias, uma vez que possuíam carros para essa conexão.   

Em contraproposta às questões impostas pela Light, surge o plano de Avenidas 
de Prestes Maia, que propunha um sistema de vias em grelha radia perimetral, 
iniciado na Av. Nove de Julho. A proposta se opunha a qualquer obstáculo ou limite 
para o crescimento da cidade, o que condizia com a alta densidade populacional 
crescente, principalmente nos bairros populares. Prestes Maia assume a prefeitura 
em 1938 e permanece até 1945, quando se deu a implantação efetiva das avenidas 
propostas. 

Dessa forma, configura-se a opção pelo modelo rodoviarista do transporte 
automotivo. A combinação da construção de avenidas e da canalização dos 
cursos d’água completou o novo modelo de circulação com os rios confinados 
pelas avenidas de fundo de vale. Exemplos dessa situação: a Av. do Estado (Rio 
Tamanduateí), Av. Aricanduva (córrego do Aricanduva), a Av. Nove de julho (sobre o 
córrego canalizado do Saracura), a Av. Itororó (córrego Itororó, onde posteriormente, 
se tornou a Av. 23 de Maio) e as marginais do Tietê e Pinheiros. 

A política habitacional ia de encontro com a expansão da centralidade, onde se 
estabeleciam as indústrias a sul e o crescimento a sudoeste que foram reforçados 
pela linha norte-sul do metrô, iniciada em 1974. Por isso, na zona sul se encontra 
o maior número de favelas e de loteamentos irregulares da capital, o que, por sua 
vez, compromete os rios e as águas das represas.  

Nas margens do Rio Pinheiros, no século XX, surge a paisagem dos negócios, com 
as torres de escritórios, hotéis, shoppings centers, etc. Parte das favelas foram 
removidas em 1990 e um pequeno núcleo ainda resiste: o Jardim Edith, marcado 
como ZEIS no Plano Diretor. Em 2015, foi inaugurado o edifício habitacional e as 
duzentas famílias ainda não foram removidas.  

Hoje, o rio Pinheiros, assim como quase todos os rios da região metropolitana de 
São Paulo, funciona como canal e é acompanhado pela via marginal expressa, um 
dos principais eixos viários da cidade. Esse cenário explicita a incapacidade de 
compatibilizar a demanda de infraestrutura gerada pelo crescimento demográfico 
com cuidados ambientais e qualidade de vida que a sociedade demanda.  
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BARREIRAS URBANAS3.

“Water, water, everywhere, 
And all the boards did shrink; 
Water, water, everywhere, 
Not any drop to drink.” 
(Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner) 

O poema refere-se a vasta quantidade de água no mar, porém sem a possibilidade 
de nenhuma gota para consumo por ser salgada. Podemos fazer uma referência 
com a situação da cidade de São Paulo, que apresenta uma vasta quantidade de 
águas de fontes naturais, porém poluídas, sem a possibilidade de usufruir esse 
bem.  

Os povos que habitavam as áreas próximas ao Rio Pinheiros antes dos 
colonizadores, denominavam-no de rio Jurubatuba, uma palavra tupi que significa 
“lugar com muitas palmeiras Jerivás”. Na região havia também uma tribo indígena 
que se denominava Pinheiros, pois a região também apresentava diversas árvores 
de espinho, que muitos afirmam serem araucárias. Com o tempo o Rio também 
passou a ser chamado de Pinheiros. 

As várzeas deste rio, foram inicialmente utilizadas para extração de areia e argila, 
durante o início da urbanização da cidade de São Paulo. Graças as inundações 
recorrentes na região, a área não fora valorizada, o que fazia com que a expansão 
e o desenvolvimento próximos aos rios se desse perto do centro da cidade, 
inicialmente próximos das margens do Rio Tamanduateí e Tietê.  

O Rio Pinheiros era formado pelo encontro das águas do Rio Guarapiranga com 
o Rio Grande e, com um fluxo lento por apresentar pouca declividade em sua 
extensão, ele corria em direção ao rio Tietê. Ambos são rios de planície, o que 
significa que, originalmente, ao longo de todo seu curso, eles serpenteiam a área, 
formando meandros. De uma cheia para outra poderiam até mudar de lugar, dentro 
da várzea de inundação periódica natural do rio. 

RIO PINHEIROS COMO ESGOTO E BARREIRA NA CIDADE
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Obras para extração de areia
Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico.

Imagem aérea do encontro do Rio Pinheiros e Rio Tietê
Fonte: Acervo da Fundação de Energia e Saneamento 

Maquinas para extração de areia
Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico
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Moças deitadas nas margens do rio.
Fonte: Acervo Clube Pinheiros

Barco a remo no Rio Pinheiros
Fonte: Acervo Clube Pinheiros

Pessoas em cais no Rio Pinheiros
Fonte: Acervo Clube Pinheiros



23

Obras para retificação do Rio
Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico

Obras para retificação do Rio
Fonte: Fonte: Acervo da Fundação de Energia e Saneamento 

Moças deitadas nas margens do rio.
Fonte: Acervo Clube Pinheiros

Barco a remo no Rio Pinheiros
Fonte: Acervo Clube Pinheiros

Ponte ferroviária cruzando o Rio Pinheiros
Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico



24

Como a área de Santo Amaro e outras regiões mais à sul da cidade eram loteamentos 
de casas de campo, a utilização das margens do Rio Pinheiros, permaneceu por 
muito tempo voltada para esporte e lazer, como podemos ver nas imagens, era 
comum a prática de esportes e utilização do rio para navegabilidade.

Nos dias atuais, a estrutura do rio é composta por 47 sub-bacias, 16 delas na 
margem esquerda do rio Pinheiros, onde encontra-se as águas que chegam da 
região sul do município de São Paulo e de todos os municípios de Taboão da Serra 
e Embu das Artes, totalizando uma área de 209,6 quilômetros quadrados e 31 
na margem direita, ocupando uma área de 123 quilômetros quadrados vindo da 
Avenida Cerro Corá, Paulista e Jabaquara, que configuram um espigão divisor de 
águas. A bacia hidrográfica do rio Pinheiros, com área de aproximadamente 332,6 
quilômetros quadrados, não fica apenas no território do município de São Paulo, 
ela começa desde a foz do rio Pinheiros no rio Tietê e estende-se até as represas 
de Guarapiranga e Billings. 

Mapa ilustrativo da bacia hidrográfica do Rio Pinheiros
Fonte: Rio Pinheiros e seu território
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A existência dos córregos que cruzam a cidade muitas vezes é esquecida pela 
população, pelo fato da maioria já estarem canalizados, ainda sim muitos deles 
alimentam o rio Pinheiros.  Essas águas correm ao nosso lado diariamente e não 
podemos utiliza-las.  

As causas da poluição dos rios na região metropolitana são várias, mas o fator 
principal é a carga de esgotos domésticos que é lançada diretamente nos vários 
afluentes e no próprio rio. Se atribuiu os cursos de águas a função de levar para 
longe o esgoto urbano, este além de não estar necessariamente tratado, levou 
entulhos e outros detritos que contaminaram os rios.  

“A expansão urbana acelerada e desorganizada, a deficiente 
infraestrutura sanitária, a escolha de obras de retificação, 
canalização e enterramento de córregos, a ocupação 
das várzeas e o controle de cheias por grandes obras, 
a impermeabilização descontrolada do solo, o envio das 
águas para a geração de energia, são processos complexos 
que exigem análise cuidadosa.” (RIO PINHEIROS E SEU 
TERRITÓRIO, 2017, p. 18)

Quando pensamos na imagem de um rio, o cenário do Rio Pinheiros não vem 
à mente, afinal um rio só é rio quando ele corre e este já teve se encontra todo 
desconfigurado. Os processos de desenvolvimento da cidade foram tão nocivos 
aos recursos naturais que não é possível nem ter acesso às suas águas. Hoje o 
rio pode ser considerado de fato uma barreira de concreto que separa a cidade em 
duas zonas referenciais, reforçado pelas vias de fluxo intenso que correm ao lado 
por toda sua extensão.   

Conhecer a história da região e a dinâmica de sua transformação ajuda muito a 
estabelecer estratégias de recuperação das águas, para alterar o cenário hoje 
encontrado de barreiras e esgoto urbano e é a partir disso que o Parque Educacional 
propõe uma estrutura para auxiliar na mitigação dos danos apontados. 
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PARQUE EDUCATIVO4.1
Segundo a prefeitura de São Paulo, um parque diz respeito à uma área que 
abriga e protege um ecossistema, destinada à conservação, pesquisa ou até 
mesmo turismo, podendo ser criados no âmbito nacional, estadual ou municipal: 
áreas dotadas de atributos naturais ou paisagísticos notáveis, sítios geológicos de 
grande interesse científico, educacional, recreativo ou turístico, cuja finalidade é 
resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da 
flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos científicos, 
educacionais e recreativo.

Quanto o objeto em questão, o conceito parque está sendo utilizado para descrever 
uma área pública, que visa o acolhimento da população e a interação para transmitir 
conhecimento e gerar conscientização. Portanto, podemos relacionar outro conceito 
que complementa sua ideia: educação.

“[...] a soma de todos os processos de transmissão do conhecido, 
do culturalmente adquirido e de aprendizagem de novas ideias, 
procedimentos, soluções, realizados por pessoas, grupos, 
instituições, organizada ou espontaneamente, formal ou 
informalmente”. (MORAN 2007, p. 14 -16)

Todos estamos submetidos à transmissão de conhecimento quando vivemos em 
sociedade, ainda que não seja de forma intencional. O Parque Educacional visa o 
passar do conhecimento de maneira interativa, utilizando a arquitetura desenvolvida 
e o paisagismo que a compõem para motivar a população que faça uso à preservar 
a natureza. 

“[...] a educação está em toda parte, pode haver redes e estruturas 
sociais de transferência de saber de uma geração a outra. A evolução 
da cultura humana levou o ser humano a transmitir conhecimento, 
criando situações sociais. Essas situações são necessárias quando 
percebemos que ‘a socialização é responsável pela transmissão do 
saber” (BRANDÃO, 1985, p.16).

O QUE É UM PARQUE EDUCATIVO?
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Portanto estes dois conceitos foram utilizados para a composição do objeto de 
projeto que visa a criação de um espaço onde possa promover sociabilização e 
educação dos indivíduos em busca de uma melhora para o meio ambiente.

“Como observado, as muitas definições sobre Educação Ambiental 
se completam, definindo como um processo pelo qual as pessoas 
possam aprender sobre o funcionamento do meio ambiente, a 
dependência dele, a utilização dos recursos naturais, e como 
promover a sua sustentabilidade” (DIAS, 2003).

O QUE É UM PARQUE EDUCATIVO?



28

Uma vez estudada a história e características da cidade é possível partir para um 
estudo de casos onde houveram boas soluções para questões semelhantes às 
abordadas. 

Foram estudados diversos projetos de excelência, como o projeto no Rio 
Manzanares, em Madri, Espanha, que apresenta um situação semelhante, onde 
o contexto inicia em um rio que fora esquecido pela sociedade e a degradação foi 
intensificada com a construção de vias de tráfego intenso em suas margens. Houve 
uma requalificação de grande escala e resultou em um parque linear muito bem 
aceito pela cidade, reconectando o rio com a cidade.

Entretanto, foram selecionados três obras que foram tidas como referências por 
múltiplas motivos, seja pelo uso do projeto e seus espaços projetados, seja pelo 
conceito aplicado, pela localização e implantação semelhante ao proposto neste 
trabalho, entre outras características analisadas. 

PARQUE EDUCATIVO4.2
REFERÊNCIAS PROJETUAIS
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REFERÊNCIAS PROJETUAIS

Ponte Friedrich Bayer
Foto: Pedro Kok (imagem)

Centro Cultural São Paulo
Fonte: Site SP Bairros (Imagem 1)

Parque Mario Pimenta Camargo
Fonte: Site Passeios para crianças (Imagem 3)

Ponte Friederich Bayer 
Fonte: Pedro Kok (Imagem 2)
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Vista aérea do Centro Cultural São Paulo
Fonte: Site AmazingArts (Imagem 5)

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Arquitetos:  Eurico Prado e Luiz Telles 

Localização: Paraíso, São Paulo - Brasil 

Área construída : 46500.0 m2 

Ano do projeto: 1982 
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Incorporado na movimentada metrópole de São Paulo, o 
Centro Cultural São Paulo, localiza-se entre a Rua Vergueiro 
e a Av. 23 de Maio, uma região de tráfego intenso. Implantar 
um projeto público de grande porte em um um terreno com 
desnível de no mínimo 10 metros, pode facilmente obter um 
resultado infeliz, entretanto esta arquitetura se insere de 
maneira harmoniosa, como se não houvesse nenhum outro 
lugar em que ela se adequasse tão bem. 

“O Centro Cultural São Paulo ocupa um pedaço de terra 
que sobrou. Sobrou da construção da cidade. Uma nesga 
estreita, comprida e desbarrancada que sobreviveu apesar 
de sua condição de margem, do ponto de vista físico e 
metafórico” (CENTRO CULTURAL SAO PAULO: ESPAÇO E 
VIDA, 2013)

O terreno de aproximadamente 400m por 70m foi uma 
desapropriação realizada pelo Metrô, cedida à prefeitura 
para abrigar a extensão da Biblioteca Mário de Andrade, 
que já estava sobrecarregada. Além do novo espaço para o 
acervo, a arquitetura dispõem de uma variedade de espaços 
para leitura e estudo. 

“O lugar carecia, entretanto, de identidade: 
a condição de margem, resto ou sobra, 
acentuava a dúvida sobre o endereço 
preciso, transformando-o numa espécie 
de não lugar.” (CENTRO CULTURAL SAO 
PAULO: ESPAÇO E VIDA, 2013)

Corte transversal do edifício 
Fonte: Site CCSP (Imagem 4)
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Há um total de 4 pavimentos, onde grande parte fica semi-enterrada, fazendo 
com que o projeto se envolva com a vegetação preservada pelos arquitetos. O 
interior, valorizado pelos arquitetos, tem a intenção de atrair pessoas de diversas 
idades e classes. Recebe diariamente cerca de 2 mil pessoas por dia e acomoda 
aproximadamente 300 eventos por mês. 

Além da bela implantação, o projeto apresenta programas que acolhem a população 
da apressada rotina da cidade. Como um oásis no meio das construções, dispõem 
de cinco salas de espetáculos - uma arena rodeada com vidros, onde acontecem 
programações diversificadas; uma sala de teatro mais tradicional, para música, 
teatro e dança;  duas salas para cinema; um espaço cênico, multiuso - dois pisos 
expositivos; arquivo multimeios, com mais de 900 mil documentos; amplos espaços 
para usos diversificados e de escolha individual; bicicletário com 28 vagas; oficina de 
impressão; lanchonete e restaurante; o piso mais elevado dá acesso às coberturas 
gramadas e a horta urbana. 

“Fizemos um espaço para reunir pessoas, um edifício democrático, 
elaborado em plena ditadura militar” (CENTRO CULTURAL SAO 
PAULO: ESPAÇO E VIDA, 2013)

A estrutura em concreto e metal apresenta um bom funcionamento e é um exemplo 
de compatibilidade de materiais distintos, sendo considerada uma obra inovadora, 
pois na época de construção, esse método misto não eram muito executadas e não 
se tinha muito domínio para tal. Apresenta em uma de suas laterais uma grande 
parede de contenção para suportar o corte realizado no terreno de grande aclive. 
Além dos materiais considerados pesados, a grande quantidade de vidro, garante 
uma leveza ao projeto e faz com que seja bem utilizada a iluminação zenital. 

Planta do teatro Jardel Filho usada como referência no projeto
Fonte: Site CCSP (Imagem 6)
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Pele de vidro do espaço de alimentação 
Foto: Ana Claudia Scha (Imagem 7)

Vista da cidade na cobertura verde do CCSP
Fonte: Ana Claudia Scha (Imagem 8)
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PONTE FRIEDRICH BAYER

Arquitetos:  LoebCapote Arquitetura e Urbanismo 

Localização: Pte. Friedrich Bayer - Jardim São Luís, São Paulo - Brasil 

Área construída : 90.0 m² 

Ano do projeto: 2013 

Obras para retificação do Rio Pinheiros 
Foto: Paulo Pereira (imagem 9)
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“A cidade de São Paulo tem poucas 
pontes exclusivas para pedestres e 
ciclistas.” (LOEB, 2014)

A ponte Friedrich Bayer chama atenção por ser uma exceção 
na cidade de São Paulo. Diferente da maioria das travessias 
para veículos que podemos observar ao longo da cidade, 
feitas de concreto, esta ponte além de ser estruturada em 
aço tem como principal usuário o pedestre. 

Localizada em frente a sede paulistana da multinacional 
alemã Bayer, foi construída na  confluência do rio Pinheiros 
com o canal extravasor da represa de Guarapiranga, pois 
havia um fluxo muito grande de funcionários causado pela 
empresa, onde antes estes trabalhadores necessitavam 
de 40 minutos para percorrer determinado trecho, hoje a 
transposição permite que o façam em menos de 10 minutos. 
O projeto faz a interligação da estação de metrô Santo 
Amaro com a empresa e a ciclovia que corre ao longo do 
Rio Pinheiros.

O projeto, bem-sucedido, ganhou vários prêmios, como o 7º 
Prêmio O Melhor da Arquitetura; Prêmio ABCEM; AsBea e 
outras diversas publicações em revistas. 

“A ideia não era fazer apenas uma ponte, 
mas era causar surpresa e demonstrar 
inventividade.” (LOEB, 2014).
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Foi pensado em um local de estar, 
não apenas um local de circulação, 
para contemplar essa ideia, duas ilhas 
metálicas que servem para estruturar 90 
metros de extensão, foram projetadas 
para se tornarem possíveis locais de 
parada, oferecendo uma cobertura verde 
apoiadas sobre a estrutura da ponte. 

Uma das implicações no projeto estava na 
limitação de altura pelos fios de alta tensão 
na área e ao mesmo tempo buscava-se 
garantir que a ponte não interrompesse 
a navegabilidade do canal e para isso 
fora utilizado tubulões de concreto que 
rotacionam parte da estrutura, cada um 
para uma direção, permitindo a livre 
circulação quando necessário.

Este foi um projeto selecionado para servir 
como referência projetual, principalmente 
pelo seu conceito. Ao colocar os ciclistas 
e pedestres em primeiro lugar, incentivar 
o uso da ciclovia e, principalmente, 
garantir um local para a contemplação da 
cidade, se aproxima muito das intenções 
buscadas na proposta deste trabalho.

Vista aérea da ponte
Foto: Leonardo Finotti (imagem 10)
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Elevação da ponte
Fonte: Site LoebCapote (imagem 11)

Vista aérea da ponte
Foto: Leonardo Finotti (imagem 10)

Implantação no terreno
Fonte: Site LoebCapote (imagem 12)
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PARQUE MARIO PIMENTA CAMARGO

Arquitetos:  André Graziano e Prefeitura

Localização: taim Bibi, São Paulo 

Área construída : 112.00 m² 

Ano do projeto: 2008 

Parque do povo com edifícios residenciais ao fundo
Fonte: Site Palmpet (imagem 13)
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A infraestrutura do Parque Mario Pimenta Camargo, conhecido 
como Parque do Povo, apresenta um complexo esportivo, com 
quadras poliesportivas, campo de futebol, pista de caminhada, 
aparelhos de ginástica ao ar livre, entre outros usos que convidam 
pessoas de diversas faixas-etárias.

O terreno esteve ocupado por mais de 20 anos por agremiações 
esportivas com campos de futebol e por algumas moradias ilegais 
e para resolver a situação daquela área, a prefeitura em conjunto 
com a iniciativa privada fizeram uma parceria para revitalizar 
aquele espaço.

O terreno esteve ocupado por mais de 20 anos por agremiações 
esportivas com campos de futebol e por algumas moradias ilegais 
e para resolver a situação daquela área, a prefeitura em conjunto 
com a iniciativa privada fizeram uma parceria para revitalizar 
aquele espaço.

O Parque do Povo está inserido no meio de um grande polo 
comercial, o que explica a grande movimentação que ele apresenta 
durante a semana. Ainda assim, ele recebe um bom público 
também nos finais de semana, graças aos edifícios residenciais 
apresentados na região.
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É fácil perceber que há pouca construção ao longo do parque e que houve uma 
preocupação em preencher a área ajardinada com exemplares arbóreos de diversas 
espécies. As edificações são pontos de apoio para a funcionalidade do parque, 
como o bloco de sanitários e administração ou a portaria de entrada.

Esta referência foi selecionada, pois se assemelha muito com a implantação que o 
Parque Educativo, objeto de estudo nesta pesquisa, propõe para cidade. Localizado 
no mesmo lado da Marginal Pinheiros, o parque do povo também apresenta uma 
área onde as pessoas podem ter uma ligação direta com a natureza. 

Apresenta conexão com a ciclovia do Rio Pinheiros, está próximo à estação Vila 
Olímpia da Linha 9 da CPTM e garante à população uma experiência multissensorial 
em seus jardins. Esses e outros fatores foram levados em conta para usar este 
projeto como referência.
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Aula de Yoga no gramado principal
Fonte: Site UnaYoga (imagem 15) 

Pista de caminhada do parque 
Fonte: Site Vitacon (imagem 14) 
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PARQUE EDUCATIVO4.3
O PROJETO

Vista frontal do bloco principal
Fonte: Produção do autor
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O projeto consiste em um complexo de parque no meio 
urbano com uma arquitetura que abriga um programa voltado 
à conscientização das pessoas quanto a preservação do 
meio ambiente, tendo enfoque nos cuidados dos rios. Para 
isso, foi pensado em diversas atividades e espaços que 
o parque educacional poderia propor para seus usuários.  

Concepção do local 

Localizado na zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, o local 
escolhido beira o Rio Pinheiros e está adjacente à estação Granja 
Julieta da linha esmeralda da CPTM. O terreno, de aproximadamente 
60.000m², foi selecionado por ser uma deficiência para a região, dado 
que atualmente, encontra-se um hipermercado, estruturado em um 
galpão térreo e o restante é tomado pelo seu extenso estacionamento, 
formando um local semi-público falho, gradeado e restritivo.   

Podemos identificar este cenário como um não-lugar, termo 
utilizado por diversos autores para se referir ao local que 
já não carrega nenhuma história nem transmite valor à 
população, como estações de metrô... e estacionamentos.  

“Um não lugar é um espaço destituído 
das expressões simbólicas de identidade, 
relações e  historia.”  (CALLIARI, 2016, p.41)  

Entretanto, ao mudar a perspectiva de análise, é possível 
identificar este mesmo local como uma potencialidade, geradora 
de benefícios para a população, isso porque já é possível 
reconhecer neste contexto uma apropriação da população de um 
local que seria destinado ao veículo, mas que por conveniência, 
os pedestres utilizam diariamente esse espaço para facilitar seus 
percursos, visto que a dimensão da quadra em questão é muito 
extensa e que o terreno alcança as quadro vias perimetrais.  

Esta situação pode ser considerada como uma potencialidade, 
pois com a proposta de projeto, o caminho disponilizado 
à essas pessoas, seria muito mais agradável, seguro 
e acolhedor, uma vez que haveria uma reestruturação 
completa desse novo espaço definitivamente público.    

O PROJETO



44



45

Sem escala

Leitura Urbana
Fonte: Produção do autor
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Como foi comentado, é possível ter acesso pelas quatro ruas que o circundam, 
sendo elas R. Verbo Divino e R. Alexandre Dumas, que apresentam novas 
empresas e um caráter comercial; Av das Nações Unidas, com um fluxo alto 
de automóveis por ser uma via coletora da Marginal Pinheiros; e a nova Av. 
Cecília Lottenberg, que acaba de ser reestruturada para melhor comportar o 
grande fluxo de veículos que decorrem da Av. Carlos Berrini. Logo, todas são 
caracterizadas por uma constante agitação, principalmente no horário comercial.  

A área de uma maneira geral apresenta gabarito baixo, pois diversos sobrados 
residenciais, construídos na época em que as indústrias emergiram na cidade, 
resistem até hoje. Porém, é possível perceber que, com o desenvolvimento 
econômico da cidade e as intenções do mercado imobiliário, essas casas 
perdem espaço para novos empreendimentos. Exemplo claro é a reestruturação 
viária que a área vem sofrendo nos últimos anos, como a retificação da 
nova Av Cecília Lottemberg, a fim de estender o caráter econômico da Av. 
Carlos Berrini, o que causou diversas desapropriações e retirada de árvores.   

Há diversas possibilidades de acesso para o Parque Educacional, além 
do automóvel, já existem cinco pontos de ônibus localizados nas ruas que 
o circundam, mas o instrumento mais efetivo, é a estação Granja Julieta, 
causadora de um fluxo intenso de pedestres em pontos específicos desta 
área. Além destes, há a ciclovia do Rio Pinheiros, que segue paralelo ao Rio e 
a Marginal e poderia ser uma alternativa de meio de transporte sustentável. 
Porém a conexão à ela se dá a pelo menos 3,3 km na estação Santo Amaro. 

Os novos empreendimentos da região são inseridos no meio de terrenos com 
grandes metragens, o que garante uma alta permeabilidade para cada lote, porém 
todos são murados ou gradeados e a grande extensão de barreiras pela calçada 
transformam as ruas em locais perigosos. Além disso, podemos ver a priorização 
dos carros em relação ao pedestre, por exemplo na dimensão estreita das calçadas 
e sua pavimentação ruim, ou até mesmo no próprio terreno escolhido, em que 
as pessoas acabam se incorporando do local que está destinado aos veículos. 
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Diretrizes projetuais 

O projeto educacional consiste em uma estrutura voltada para 
conscientização de seus usuários. Para isso, apresentou desde o 
início algumas diretrizes que nortearam o projeto visando este objetivo. 

Escala do pedestre: 

O desafio de se construir, seja qual for o lugar e o uso do edifício, está na 
construção de uma cidade ao nível dos olhos, em que os andares inferiores sejam 
de fato os protagonistas na obra. Desde o início a escala do pedestre foi levada 
em consideração para analisar esse território. Pelo fato de o terreno apresentar 
uma grande dimensão, é muito fácil de perdermos a noção de escala e resultar 
em espaços falhos. Quando este estudo tem um bom resultado, o pedestre 
facilmente se apropria do espaço e desfruta da sensação do pertencimento. 

Entretanto, como a marginal Pinheiros é uma condicionante com grande 
influência em toda região, o elemento caixa d’agua foi planejado de 
maneira que servisse também para a possível identificação do parque, até 
mesmo para os veículos de alta velocidade que se aproximam do local.  

Uso dos sentidos: 

Para um bom planejamento urbano, o corpo, os sentidos e a mobilidade são questões 
essenciais. O urbanismo multissensorial elabora a relação do indivíduo com a cidade 
a partir de todos os sentidos, não apenas a visão: o sonoro, o tátil, olfativo e paladar.  

Calliari, em “Espaço público e urbanidade em São Paulo” aborda a questão 
relacionada ao espaço público: o prazer sensorial. As sensações urbanas 
podem ser desde o caminhar ao sentar numa praça, assistir o movimento 
das pessoas a partir de uma mesa de bar, entre outras atividades. 
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Marquise: 

A marquise inserida no projeto foi projetada de maneira que os caminhos 
estivessem claros para os passantes, garantindo fluxos principais e secundários, 
a fim de permitir que as pessoas possam se localizar mais facilmente 
e alcançar qualquer lugar do parque com uma proteção solar e pluvial.  

Fluxos e acessos:  

Em “Cidade para pessoas”, Jan Gehl defende a necessidade da versatilidade e 
complexidade das atividades na cidade, afirmando também que são ações espontâneas 
que tornam a movimentação e as permanências tão fascinantes. A caminhabilidade 
é potencializada pela observação de acontecimentos. O desenho do parque tenta 
proporcionar possíveis momentos, sem que imponha necessariamente uma função 
para cada local. A ideia é que as pessoas se sintam convidadas para usufruir daquele 
espaço de maneira livre e em convívio, sem que haja segregação racial de qualquer tipo.  

O fluxo existente na área foi um dos primeiros fatores a ser levado em conta. 
Resultado de uma grande variedade de transporte que permitem o acesso à área, o 
fluxo de pedestres é intenso nesta região, principalmente nos horários comerciais. 
Visto isso, os caminhos disponibilizados para a circulação interna do projeto foram 
estruturados de maneira que não houvessem interrupções, apresentando um percurso 
principal e outros adjacentes para os demais acessos aos momentos do parque.  

Como podemos ver no desenho, existe três sentidos principais, onde 
o fluxo é mais intenso e todas as ruas permitem acesso ao parque.  

Diagrama de fluxos
Fonte: Produção do autor
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Veículos: 

Diferente da característica da região, o carro não foi colocado em primeiro 
plano. Só é possível chegar de carro pela Av. das Nações Unidas, por ter um 
fluxo de pedestres consideravelmente menor que de carros. Outro momento do 
parque que é permitido a circulação de veículos, é pela R. Alexandre Dumas, 
onde há a entrada de serviço, voltada para carga/descarga do bloco principal.  

Um espaço de Food Trucks também foi pensado para esse local nesse ponto, 
pois é já é algo recorrente na área e foi optado por manter essa atividade para os 
usuários, portanto foi unificado em apenas um espaço a circulação de veículos. 
Entretanto, caso haja alguma ocasionalidade, os espaços livres e todos o pé 
direito de toda arquitetura permite uma circulação de emergência, caso necessário. 

Transposição: 

A transposição teve referência na ponte Loeb, ao se criar um elemento arquitetônico 
que não servisse apenas de transposição para seus usuários, mas também como 
um espaço de contemplação da cidade. A ideia era introduzir um elemento que por 
mais marcante que fosse, não tivesse um aspecto pesado como ocorre na maioria 
das travessias de concreto, que visam o lucro e são pensadas focando na economia 
de material e dinheiro, as quais temos diversos exemplos ao longo das marginais, 
Para vencer um vão de 70 metros utiliza-se uma estrutura metálica em V para garantir 
esbelteza à passarela. Essa chapa metálica apresenta uma espessura de 0.12mm em 
seu envoltório e na estrutura central de apoio. Há ainda duas outras chapas de 0,08mm 
entre os dois lados formando uma estrutura tubular como podemos ver no corte.

Corte Transposição 
Fonte: Produção do autor

Sem escala
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Paisagismo:  

Para projetar um parque não basta decidir uma área de determinadas dimensões 
e colocar novas vegetações sem qualquer intenção. Para um bom paisagismo, é 
necessário primeiramente entender o local e absorver suas reais necessidades, 
assim como se procede ao iniciar um projeto arquitetônico. Podemos ver que 
todos os parques que obtiveram sucesso em sua proposta foram submetidos à 
uma série de estudos a fim de encontrar as principais diretrizes e necessidades 
de seu contexto. Assim como afirma Burle Marx, o paisagismo está sempre 
subordinado ao urbanismo, portanto devemos analisar o local para entender suas 
reais necessidades. 

O paisagismo do parque recebeu uma atenção especial, pois carregava a importante 
responsabilidade de transformar um espaço concretado em uma quadra agradável, 
com um percurso convidativo, fácil de identificar e interativo com a intenção de 
facilitar a vida dos cidadãos.  

As escolhas das vegetações foram estudadas para servir como instrumento de 
desenho. Temos como exemplo, situações que careciam de limites e para não 
apresentar o mesmo erro identificado em toda região - uso de grades e muros que 
servem na verdade para criar ambientes mais perigosos - foram usadas plantas 
densas que impedem a passagem de pessoas por elas, verdadeiras barreiras 
naturais.  

Foi dado preferência para uma seleção de plantas que além de apresentarem uma 
boa aparência e boa adequação ao local, são boas para auxiliar na purificação do 
ar, um problema enfrentado neste local. Alguns exemplos: Clorófito - Chlorophytum 
comosum; Azaleia - Rhododendron simsii; Espada de São Jorge - Sansevieria 
trifasciata; Hera Inglesa - Hedera helix; Lirio da Paz - Spathiphyllum wallisii. 

Flores utilizadas no projeto paisagístico para auxiliar a purificação do ar
Fotos: Raquel Patro
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Espaço infântil

Sem escala
Fonte: Produção do autor

Espaço Food Truck
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O parque faz o uso de wetlands artificiais, que são ecossistemas projetados, os 
quais apresentam os mesmos princípios das wetlands naturais. Consistem em áreas 
alagáveis que permanecem parcial ou totalmente inundadas, com a possibilidade 
de auxiliar o equilíbrio do meio ambiente, pois simulam o que ocorre no meio 
ambiente, porém com a possibilidade de controle e uma maior adequação para o 
tratamento de águas poluídas. Por ser um sistema simples, vem ganhando muita 
atenção de empresas e organizações de estudos.

Estes sistemas artificiais manejáveis, buscam otimizar a qualidade da água e 
apresentam importantes funções com seu funcionamento, como a capacidade de 
regularização de fluxos de águas, auxiliando nos períodos de maiores enchentes; 
auxilia na reprodução e alimentação da fauna aquática e na biodiversidade; contribui 
para o controle de erosão; etc.

Outra intenção desejada é a tentativa de desvincular o parque da cidade e para isso 
foram selecionados 3 diferentes portes de vegetação para criar uma barreira visual 
de dentro do parque para marginal, com o uso de palmeiras, arbustos e gramíneas.

Atividades/usos: 

Para garantir um espaço público, convidativo, seguro e que garanta uma serie de 
possibilidades para aprendizagem sobre o meio ambiente, o parque conta com 
diversos usos. Foram setorizadas diferentes áreas ao longo de sua implantação, 
definidas pelo uso principal, para garantir um espaço interativo que não permaneça 
monótono.  

Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade 
parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a 
cidade parecerá monótona. (JACOBS, 2000, p.29)  

Para garantir um espaço público, convidativo, seguro e que garanta uma serie de 
possibilidades para aprendizagem sobre o meio ambiente, o parque conta com 
diversos usos. Foram setorizadas diferentes áreas ao longo de sua implantação, 
definidas pelo uso principal, para garantir um espaço interativo que não permaneça 
monótono.
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Ao chegar da estação de trem, a marquise indica as possibilidades de caminhos 
a serem percorridos. Há uma praça arborizada com um espaço pavimentado que 
dispõem de mesas e cadeiras para auxiliar no funcionamento do espaço de Food 
Trucks, localizado à esquerda, com alguns bancos e o espaço reservado para os 
pequenos caminhões estacionarem. Ao lado direito desta primeira praça, localiza-
se o estacionamento de veículos, que como comentado anteriormente, tem acesso 
pela Av. das Nações Unidas. 

O acesso ao bloco principal é antecipado por uma praça coberta pelos níveis 
superiores do edifício. Este espaço apresenta um caminho de águas, já purificadas 
pelo tratamento de águas do parque, em uma serie de quadrados rasos para as 
crianças brincarem e mais a frente há um espaço com quatro espelho d`agua 
maiores para as pessoas se refrescarem. 

A praça dos bancos, a praça seca e a praça molhada são espaços destinados 
a fruição do parque, mas também para permanência, promovendo diversos 
acontecimentos. Da mesma forma, o espaço infantil e o piquenique são delimitados 
pela marquise e pelo paisagismo projetado para garantir as barreiras naturais.

Para trabalhar diretamente com todos os sentidos das pessoas, o labirinto verde 
garante aos visitantes a experiência de poder se surpreender com cada clareira, 
com diferente vegetações e projetos paisagísticos. O pomar e a horta, também 
permitem as pessoas a cultivarem e usufruírem da natureza.
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 1 Bloco principal 

 2 Laboratórios 

 3 Espaço ciclista  

 4 Espaço de jogos e cinema 

 5 Transposição  

 6 Espaço Wetlands 

 7 Praça molhada 

 8 Labirinto verde 

 9 Pomar 

 10 Horta Urbana 

 11 Torre referêncial da caixa d’agua 

 12 Espaço food truck 

 13 Espaço infantil  

 14 Piquenique 

 15 Praça principal 

 16 Estacionamento 

 17 Entrada de serviço  

 18 Praça dos bancos Corte Urbano 
Fonte: Produção do autor

Situação 
Sem escala
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Além dos usos no térreo, o complexo conta com uma arquitetura que se divide em 
um bloco principal, um bloco secundário e um apêndice.  

No primeiro pavimento podemos ver como se dão os acessos a todas essas 
construções. Um dos fluxos  mais importantes do parque passa pelo meio do 
bloco de apoio ao ciclista, de maneira que ao chegar da transposição as pessoas 
alcancem a marquise e se sintam convidadas a entrarem no espaço de cinema, 
por exemplo, posicionado estrategicamente com elementos vazados que permitem 
essa conexão visual e despertam curiosidades aos passantes, ou se acomodem 
nos bicicletários e vestiários posicionados do outro lado para atender e incentivar a 
utilização deste meio de transporte alternativo.  

A entrada do bloco principal pelo pátio coberto, antes comentado, chega à recepção, 
que orienta o público sobre todas as atividades que o edifício oferece. Mais a diante 
temos um amplo espaço expositivo, sendo localizada ao centro dele o acesso da 
circulação vertical. 

Podemos ver a correlação de todos esses pavimentos nos cortes, assim como a 
estrutura utilizada: vigas metálicas i apoiadas em pilares circulares de concreto e 
laje alveolar moduladas a 1,25m.  

Inspirado nos espaços do Centro Cultural São Paulo, foi planejado um ambiente 
amplo para as exposições informais, portanto a ideia é que este local convide as 
pessoas à produção de manifestações pessoais. Para contemplar estes momentos, 
uma arquibancada conectada ao segundo andar tem total visão para este espaço, 
podendo haver apresentações informais.

O segundo pavimento está voltado à área educacional. É neste piso que os usuários 
encontrarão salas de ateliês, palestras, workshops e salas de informática. Dispõem 
também de uma grande área com mesas para estudo e uma pequena biblioteca de 
300m2. 

Acredita-se que a conscientização deve ser passada também para as crianças, por 
isso, neste mesmo pavimento, uma grande área controlada foi destinada ao público 
infantil, dispondo de espaço para leitura, mesas e cadeiras e espaço para oficinas 
em grupo. 
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Este espaço tem vista para o parque pela pele de vidro que cobre toda esta fachada 
do prédio. Internamente é possível uma conexão visual com o pavimento superior, 
que abriga o espaço de restaurantes e cafés e o auditório para aproximadamente 
400 pessoas, pois o pavimento tem sua laje recuada mais de 10,00m. 

O edifício é protegido por um elemento metálico amarronzado, que filtra a quantidade 
de entrada de luz no interior desses espaços amplos envidraçados e nas salas de 
aula.

Sem escala

Detalhe da cobertura
Fonte: Produção do autor



58



59

Fonte: Produção do autor
Sem escala
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Fonte: Produção do autor
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Fonte: Produção do autor
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Fonte: Produção do autor
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Fonte: Produção do autor
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Fonte: Produção do autor
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Vista do apoio ao ciclista e cinema aberto
Fonte: Produção do autor
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Vista do parque na cobertura do edifício
Fonte: Produção do autor
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CONSCIENTIZAÇÃO5

Poluição no Rio Pinheiros
Fonte: Site Atitudes Sustentáveis (imagem 16)



75

“Appareil à regarder le temps” 

Paul Claudel

A água pode ser nosso instrumento de tempo, por meio dela 
é possível identificar as mudanças que ocorreram nos locais 
onde seu curso passa e, atualmente, a cidade moderna 
apresenta diversos exemplos onde o tempo apenas trouxe 
castigo à esses cursos d’agua, como é o caso dos rios de 
São Paulo: poluídos, mau cheirosos, isolados e concretados.

Há anos nós vemos os rios poluídos e, há anos, nós 
ouvimos que eles receberão tratamentos para sua limpeza. 
De fato, houveram tentativas para alterar seu estado 
degradado, porém nenhum método utilizado foi suficiente. 

Para tratarmos de maneira efetiva este assunto, o campo 
da ética é essencial, pois na maioria das vezes o problema 
encontrado é o mau cuidado com as águas e sua má 
distribuição e não sua quantidade ou tentativas falhas. 

Devemos trabalhar em soluções que incorporem ao menos quatro 
conceitos básicos: cuidar, conservar, poupar e partilhar. Não basta 
aplicar uma nova tecnologia que trata as águas, se o pensamento 
das pessoas não for consciente de que para conseguirmos uma 
revitalização, é necessário mudanças nos hábitos errados que 
cometemos. Todos os setores da sociedade necessitam de valores 
que os conduzam por caminhos que julgamos éticos e para que 
isso seja possível, a transmissão desses “valores” é primordial. 

Portanto, é importante estar atualizados quanto as referências 
técnicas para auxiliar na solução destes problemas, mas 
haverá bons resultados se houver uma participação social. 
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Temos diversos exemplos de ações na cidade que abordaram a questão da 
conscientização e, muitas delas, utilizaram o próprio rio, reproduzindo cenários 
para causar reflexões na sociedade. Temos o exemplo da intervenção “As Margens 
do Rio Pinheiros” realizada em 2014, pelo artista plástico Eduardo Srur, onde 
manequins foram espalhados por pontos do Rio Pinheiros. ”A intervenção mostra 
o cidadão paulistano observando a sujeira e inutilidade que infelizmente tomaram 
conta do nossos rios metropolitanos”, afirma o artista. 

Tendo em vista esses pontos, a criação de espaços para mobilização em sociedade,  
é uma possibilidade para desenvolver essa influência e ao mesmo tempo melhorar 
locais subutilizados na cidade. Com essa diretriz, o Parque Educativo se volta para 
a reflexão com o uso de um projeto multissensorial.

A educação pode ser melhor desfrutada se houver estímulos diferentes sendo 
aguçados, por isso o projeto abordou diferentes maneiras de passar as ideias às 
pessoas. ”O sujeito vai aprender melhor e as informações vão fazer mais sentido 
[para ele] na medida em que seja possível disponibilizar situações que sejam 
multissensoriais. Ver, tatear, ouvir, sentir cheiro, o máximo possível”, afirma Eder 
Pires de Camargo, doutor em educação e professor do departamento de física e 
química da Unesp.

Intervenção Garrafas Pets no Rio Pinheiros
Fonte: Flickr Eduardo Srur (imagem 17)
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Intervenção “As margens do Rio Pinheiros
Fonte: Rivaldo Gomes (imagem 18)



78

CONCLUSÃO 6
Este trabalho partiu de uma serie de inquietações pessoais, como: a poluição da 
cidade, falta de contato com as vegetações nos espaços que ainda conseguem 
preserva-las, o rio como esgoto para a cidade, resultando em uma barreira urbana, 
intensificada pelas marginais, enchentes por toda cidade, priorização do carro, falta 
de bons espaços públicos pela cidade, entre outros fatos que foram percebidos ao 
longo dos anos cursados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, 
momento em que a interpretação crítica de diversos campos fora mais aguçada. 

Esses fatores foram propulsores de um desejo de projetar algo que pudesse alterar 
o cenário degradante que os rios se encontram, mas principalmente o pensamento 
da sociedade.

Primeiramente foi necessário compreender o porquê estamos nessa atual situação. 
Onde e como ocorreram as equivocadas decisões que geraram as falhas na 
cidade de São Paulo. Afinal, nós só podemos alterar o presente se analisarmos o 
passado, justamente para evitar os mesmos equívocos e também compreender as 
particularidades do local analisado.  

Uma vez que, levando em consideração o histórico da cidade e seus cursos d’agua,  
é possível fazer comparações e análises sobre o local, podendo então iniciar uma 
busca de referências que trabalhem com os mesmos pontos críticos abordados 
neste trabalho. Ainda que tenham sido selecionadas apenas três referências 
projetuais – as quais serviram efetivamente como orientação para este projeto - 
foram pesquisados diversos outros exemplos dignos, que serviram de parâmetro e 
profunda reflexão sobre as possibilidades de escolhas. 

Com as informações recolhidas, diversas ideias surgiram para medidas que 
auxiliariam a reverter a degradação na cidade e, a partir de então, foi necessário a 
avaliação de quais delas seriam ideias para a implantação da ideia e onde seria o 
melhor lugar para isso ocorrer.

Como a questão principal abordada nesse trabalho são as águas que correm pela 
cidade e a preservação de nossos recursos naturais, o local escolhido foi ao lado do 
Rio Pinheiros, em um terreno subutilizado que poderia receber uma requalificação 
para a maior valorização do local. Essas e outras peculiaridades foram levadas em 
conta para a melhor adequação do projeto ao contexto. 
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Podemos concluir, com as decisões tomadas, que a preocupação não deve estar 
voltada para apenas um determinado problema encontrado na cidade, mas sim 
pensada de uma maneira ampla para alcançar a situação por completa. A chave do 
projeto é a construção de um local onde as pessoas possam aprender mais sobre 
a natureza e de maneiras de viver em conjunto dela, independente de sua idade, 
pois se acredita que quanto mais esse conhecimento for difundo na população, 
maiores a chances de haver um cuidado e uma maneira mais correta de olhar o 
meio ambiente, não apenas nas dependências do Parque Educacional, mas no 
dia-a-dia. 

É compreendido que o projeto não é a solução imediata de todas as inquietações 
que abordadas, mas sim como ponto de partida para outros projetos que venham 
a ser discutidos para o futuro a fim de um dia ser possível reverter a situação atual, 
servindo como referência de diretriz de pensamento.
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