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RESUMO 

Este trabalho trata sobre a relação do córrego da Servidão com a cidade de Rio Claro. Para entender melhor o 

contexto histórico analisou-se o papel da água na formação do ambiente urbano e quais são as normas e legislações 

vigentes que norteiam esse processo. O objetivo é propor a revitalização do córrego da servidão, para trazer a 

memoria da água como paisagem e qualificar a ambiência da Avenida Visconde do Rio Claro. Este trabalho foi 

desenvolvido a partir da revisão bibliográfica das ideias de Gorski (2010) e Tucci (2005) que tratam sobre o contexto 

brasileiro em relação à água e sustentabilidade, em conjunto com Bonzi (2017), Cormier; Pellegrino (2008) e Davis 

(2017) que defendem o uso da infraestrutura verde como método de drenagem. Na busca de conectar a 

sustentabilidade com um método de desenho urbano é analisado Rogers (2012), que defende não só a 

sustentabilidade e suas demandas, mas a necessidade de um desenho urbano voltado para as interações humanas e 

caminhabilidade. Com isso, Gehl (2015), Speck (2017) e Jacobs (2017) são introduzidos para falar dos possíveis 

contatos humanos gerados com esses novos desenhos que privilegiem o pedestre em relação ao automóvel e suas 

dinâmicas. Assim, conclui-se que é possível, a partir de um desenho urbano que concilie o bem estar das pessoas 

com a adoção de infraestrutura verde, resolver problemas de drenagem e proporcionar vitalidade urbana na área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Rio Claro. Água. Vitalidade urbana. Córrego da Servidão. Cursos d’água.  Infraestrutura verde. 
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1.  Introdução 

O córrego da Servidão foi um dos precursores da formação do que hoje é a cidade de Rio Claro (SP). Porém ao longo 

do tempo ele perdeu sua importância de abastecimento e passou a ser usado para despejo de dejetos. Na década de 

70, foi tamponado, pois a ideia da época era a de “limpar o aspecto” da cidade. Outras cidades do estado de São 

Paulo tiveram um desenvolvimento parecido.  

Entretanto o tamponamento e a necessidade de “esconder” uma característica natural presente fazem com que se 

perca a possibilidade de leitura da paisagem natural. Dessa maneira, muitas informações ficaram ausentes como, por 

exemplo, as delimitações visuais da várzea de um curso d’água ou o tipo de solo existente ali. Assim, o referencial 

de como é realmente a área vivenciada, some. A urbanização além de impermeabilizar o solo, trouxe novas 

dinâmicas humanas que devem ser levadas em conta. Não só as necessidades básicas devem ser atendidas, como 

transporte e luz, mas também, as relações humanas que ali acontecem. Assim se torna imprescindível um novo tipo 

de abordagem para projetos urbanos, pois a recuperação de um curso d’água traz juntamente a ideia de retomar 

parte da paisagem antes perdida, e com isso é possível discutir e reformular novos espaços de convivência e lazer. 

Dentro desses aspectos buscou-se propor a revitalização do córrego da servidão, para trazer a memoria da água 

como paisagem e qualificar a ambiência da Avenida Visconde do Rio Claro. 

Esse trabalho fez uma revisão bibliográfica sobre Infraestrutura verde, onde Bonzi (2017) defende o desempenho 

delas, Cormier e Pellegrino (2008) destacam as formas que elas podem ser compostas e Davis (2017) defende que 

sua implantação traz um novo destaque necessário aos sistemas naturais. Quando a ideia era correlacionar ideias 

como: água, a formação das cidades e a legislação, foram usados para discutir essas relações, no contexto brasileiro, 

Gorski (2010) e Tucci (2005). Além do contexto sobre drenagem e rios, o projeto urbano a ser proposto foi 

estruturado a partir de Rogers (2012) que defende a cidade sustentável e compacta, Gehl (2015) que defende o 

caminhar para pedestres, Speck (2017) que mostra ser possível a diminuição da importância do automóvel na 

dinâmica urbana e Jacobs (2017) que descreve tipos de interações nas cidades. 

No mais, foram realizadas visitas técnicas para vivenciar a área, levantamentos fotográficos que caracterizaram as 

demandas ali existentes e um pequeno estudo de fluxos em relação a tempo de percurso. 
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2. A água e as cidades 

2.1. A água e a sua memória nas cidades 

Na historia das civilizações, de modo geral, os cursos d’água, rios, córregos, riachos 

integravam sítios atraentes para assentamentos de curta ou longa permanência, 

indistintamente, e eram tidos como marcos ou referenciais territoriais (GORSKI, 2010, p. 

31) 

De maneira geral, podemos associar a ocupação humana com as características naturais de um terreno. Assim, a 

presença de um curso d’água aparece sempre, pois a ele estão associadas principalmente questões de 

abastecimento de água, comida e também o funcionamento de tecnologias como a roda d’água. Além de critérios de 

sustentabilidade da vida humana, apresentam-se questões culturais, que ao longo dos séculos fizeram o ser humano 

buscar estar próximo desses leitos de água (GORSKI, 2010).  

No Brasil, a relação entre a população e os rios foi favorável até o século XX (GORSKI, 2010). Pode-se dizer que a 

urbanização crescente, a partir da década de 70, na América latina e no Brasil, causada pela transferência da 

população do campo para as cidades, foi uma das causas do desencontro entre o homem e os rios. A concentração 

de muitas pessoas em um espaço reduzido com falta de infraestrutura adequada e a urbanização espontânea em 

áreas carentes sem planejamento, aumentaram ao longo do tempo essa barreira (TUCCI, 2005).  

Pode-se usar como exemplo a cidade de São Paulo, que durante mais de três séculos permaneceu na colina 

histórica. Ela era cercada pelos quatro principais cursos d’água da região e se estruturava pelas dinâmicas naturais 

propostas por eles, que eram importantes também para adentrar o interior do território entre o século XVIII e XIX. 

Conforme a cidade aumentava, estradas de terra eram abertas e o saneamento básico não correspondia ao aumento 

da população, com a estrada de ferro implantada e doenças, como a febre tifoide começando a ser associadas à 

água, sua proximidade com a vida urbana passou a não ser bem vista (GORSKI, 2010).  

Os ambientes criados por rios oferecem, além de água, a paisagem, que é atrelada a significados estéticos e 

ecológicos, de maneira que a população, em seu convívio, tem contato com valores intangíveis aos olhos, 

emocionais (GORSKI, 2010). Se para Mongin (2009) “Há memoria, mas esta não tem outro sentido senão o de 
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reavivar o espirito da fundação, de reatar os fios de uma historia que não é unilateral, mas um envelopado de 

narrações”, então cabe tornar a própria paisagem natural passível de leitura e reavivamento.  

A evolução das cidades e o seu processo de expansão alterou o terreno existente e venceu os obstáculos naturais, 

não permitindo mais essa leitura. A relação entre o homem e o curso d’água se perde, junto com a ideia de como era 

o terreno natural. Assim, se torna quase impossível ler a paisagem (GORSKI, 2010), e entender que a relação dela 

com o espaço urbano só é construtiva com uma infraestrutura adequada.  

 

2.2. Desenvolvimentos da legislação para cursos de água 

O Brasil agrícola do inicio do século XX tinha a gestão das águas como responsabilidade da Secretaria Nacional de 

Agricultura, portanto era administrada somente pelo governo federal. Com a consolidação da industrialização 

brasileira o enfoque, desde O Código das Águas, de 1934 até 1990, passou a ser na geração de energia hidroelétrica. 

A revisão desse contexto se deu apenas em 1997 com a Lei Das Águas, que entende a necessidade de ações 

sistêmicas coordenadas (GORSKI, 2010). 

O domínio de uma Bacia Hídrica pode ser federal ou estadual. Em São Paulo, pela lei estadual, a área de Proteção de 

uma Bacia Hídrica, que abastece uma cidade, não deve ter um uso do solo que possa comprometer a água. Porém, 

na maior parte das vezes essas áreas não são propriedade do poder público, o que gera problemas de ocupação 

indevida – muitas vezes incentivada pelos próprios proprietários da terra, que se sentem prejudicados ao pagar 

impostos e ter restrições de ocupação – e como consequência disso, tem-se a falta de controle sobre a qualidade e 

quantidade de água disponível para abastecimento (TUCCI, 2005). 

Já as ações que remetem a devolução dos efluentes (tratados ou não) para o curso natural, como o escoamento 

pluvial e sanitário, devem ser geridas pelos municípios e fiscalizadas pelos estados. Fica assim, previsto que o Plano 

de Bacias, desenvolvido em conjunto através dos comitês de bacias hidrográficas com participação representantes 

dos municípios no âmbito estadual, deve nortear as decisões tomadas em âmbito municipal, visando a integridade 

espacial da bacia hídrica. Observa-se que, como o uso do solo referente a cada cidade é de responsabilidade 

municipal (Artigo 30, da constituição Federal), o Plano Diretor vigente ou proposto deveria contemplar as medidas 
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necessárias de proteção ambiental. Porém, não é o que é visto muitas vezes, pois as cidades não possuem 

orçamento para obras de tal porte (TUCCI, 2005).  

Juntamente com as propostas de gestão, estão as demandas relacionadas ao licenciamento ambiental, geridas pelo 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente (criado pela Lei nº 6.938 do ano de 1981) – que controla e limita 

obras relacionadas com os cursos d’água por meio de resoluções (TUCCI, 2005). Quanto à proteção e uso de 

recursos naturais pré-existentes ou necessários para permanência de algumas características naturais, como a 

permanência do leito de um rio e de sua mata ciliar, as normas federais vigentes são as da Lei federal nº 12.651 de 

2012, que se referem ao Código Florestal Brasileiro (BRASIL. Medida provisória nº571... 2012). 

Entende-se que, tanto a cultura de uso da água por parte da população, quanto a gestão de águas feita pelos setores 

público e privado no Brasil, sejam os maiores causadores dos problemas de escassez ou falta de água (GORSKI, 

2010). É possível ver que há inúmeros instrumentos de proteção ambiental nas leis e nas resoluções dos conselhos 

brasileiros, mas como não há uma correlação entre esses artifícios e a fiscalização devida, acaba que grandes 

brechas são deixadas. 

 

2.3 Casos de projetos 

2.3.1 Parque Ecológico de Indaiatuba 

A equipe do escritório Ruy Ohtake entregou para a cidade de Indaiatuba, no final da década de 1980, o projeto do 

Parque de Ecológico. Nessa época, o córrego Barnabé possuía águas contaminadas por falta de tratamento dos 

efluentes, o que afastava a população do córrego. A implantação do projeto iniciou em 1992 e demorou cerca de três 

anos para ser concluída. Após essa etapa o projeto teve varias ampliações, como por exemplo, a ciclovia e o parque 

para crianças (LOURENCINI, 2015). 

O projeto tem como diretrizes principais: a necessidade de saneamento e limpeza do córrego Barnabé, a construção 

de lagoas de contenção para diminuir problemas de enchente na cidade e a preservação de uma grande área de 

lazer. A cidade foi construída de forma longitudinal acompanhando o percurso do córrego, ou seja, a cidade é quase 

toda cortada pelo córrego e tê-lo como espaço público é uma atitude democrática, uma vez que, a maioria dos 

munícipes teria acesso fácil a alguma área do parque (LOURENCINI, 2015). 
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Figura 01: Foto da implantação geral do projeto.

 
Fonte: Escritório Ruy Othake, 1995. 

 

Figura 02: Implantação geral do projeto. 

 
Fonte: Escritório Ruy Othake, 1995. 



 

7 
 

 

Ruy Ohtake, coordenador do projeto, entendia que, para projetos de parque lineares em rios e córregos, o ideal seria 

conter o máximo possível a ocupação do solo afastada das margens dos cursos d’água. Para isso, o desenho mais 

eficiente de implantação seria aquele que cria duas avenidas para automóveis que, ao serem implantadas, fiquem o 

mais longe possível do rio, criando entre o córrego e a avenida uma grande área verde. Essa ideia, ao ser aplicada 

em Indaiatuba busca controlar e direcionar a ocupação para a zona norte da cidade, que na época ainda não havia 

sido loteada (ESCRITÓRIO RUY OTHAKE. Arquiteto Olair de Camillo, 1995). 

 

Figura 03: Croquis de Ruy Ohtake ilustrando as possíveis maneiras de lidar com as margens dos cursos d’água. 

 
Fonte: Escritório Ruy Othake, 1995. 
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Com um programa bem diversificado de lazer, o parque conta com quiosques de alimentação, pistas de caminhadas, 

ciclovias, áreas de recreação, campos de futebol, quadra de vôlei, uma pista de skate profissional, uma raia de remo 

olímpico, equipamentos de ginástica, uma praça de eventos, parque temático infantil e um teatro multidisciplinar 

(PREFEITURA DE INDAIATUBA, 2018). 

Este projeto está entre as referencias, pois foi implantado no contexto nacional. Ele expressa, após anos de sua 

implantação, como é um projeto que foi acolhido pela população. Ao estar presente em cerca de 80% da extensão 

da cidade, o projeto coopera para se entender como é possível criar uma área tão grande e diversa. A execução e o 

projeto são, de modo geral, simples, cooperando para sua manutenção. 

 

Figura 04: Atual margem do córrego Barnabé dentro do Parque Ecológico. 

 
Fonte: Escritório Ruy Othake, 1995. 
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2.3.2 Córrego Cheonggyecheon 

 

Figura 05: Visão panorâmica do projeto pronto.

 
Fonte: Rowe, 2013. 

 

 

Figura 06: Planta final do projeto. 

 
Fonte: Rosa, 2017
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O Córrego Cheonggyecheon se localiza na Coreia do Sul e é um afluente do rio Han. A cidade, que hoje é chamada 

de Seul, cresceu e encontrou o córrego no século XIV. A partir desse momento, o curso d’água passou a ser 

modificado para melhor acomodação das pessoas. Primeiro ele foi retificado e seu curso alterado para controle de 

inundações. Nessa época, algumas pontes foram construídas para transpor o córrego, incluindo uma com 

importância politica, pois criava um caminho para levar ao palácio. Na década de 1940, as águas do córrego 

começaram a se encher de esgoto, tornando suas margens um elemento desvalorizado, que, após a guerra das 

Coreias, tornou-se um ambiente propício às ocupações irregulares. Em 1968, Cheonggyecheon foi totalmente 

coberto, seguindo a lógica de higienização. Construíram um leito carroçável e uma via elevada sobre ele em busca de 

suportar a demanda crescente de viário. Atualmente se entende que essa demanda, chamada de demanda induzida, 

nunca é satisfeita, pois, quanto mais vias constroem, mais congestionamentos se criam. Tal complexo de vias 

chegou a conter 120 mil veículos diariamente em seu auge, Peter Rowe compara ainda para melhor exemplo esse 

numero com o do Minhocão – o elevado Costa e Silva – da cidade de São Paulo, onde passam cerca de 80 mil 

veículos por dia (ROWE, 2013; SEOUL ..., 2006).  

Em 2000, a memória do que antes era o córrego e a possível revitalização de suas margens passou a ser alvo de 

discussões, pois a estrutura da via elevada estava prestes de sofrer um colapso. Em 2002, teve início a implantação 

do projeto de retirada da via elevada sobre o córrego e sua revitalização. Junto com a reabertura do que era 

Cheonggyecheon, em 2005, foi entregue também uma nova área verde de recreação em suas margens e 22 pontes 

de ligação entre os lados da cidade, incluindo a revitalização da ponte que leva ao palácio, restaurando a memória. O 

projeto levou em consideração as cheias no período de 200 anos de recorrência e abriu 20% a mais da largura do 

córrego, além de implantar em paralelo um sistema integrado de esgoto (ROWE, 2013). Por isso atualmente o 

Cheonggyecheon recebe água bombeada e tratada do rio Han (SEOUL ..., 2006). 

A preocupação inicial do projeto era como o trafego da cidade iria se acomodar com a falta da via elevada e a rodovia. 

O estudo de tráfego mostrou que o trânsito se acomodaria ao projeto junto com a remodelagem do transporte 

público. Segundo Hwang kee Yeon (SEOUL ..., 2006), professor de engenharia urbana na universidade de Hongik, 

ações foram tomadas para evitar o uso do automóvel, como estender em uma hora a operação do metro, criar um 

sistema de ônibus com faixa exclusiva, aumentar o preço dos estacionamentos que são de posse do governo e 

incentivar algumas empresas a começarem seus expedientes fora dos horários de pico.  
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Figura 07: Imagens de corte do projeto. Mostrando os acessos ao nível do córrego.

 
Fonte: Ateliê V, 2016 

 

Os 400 hectares de projeto devolveram a relação dos habitantes com a água (ROWE, 2013). Atualmente é um 

exemplo de desenho urbano, uma vez que, suas margens possuem tratamento paisagístico diferente em cada 

modulo do projeto: ora o curso d’água é alargado, ora comprimido e suas margens possuem decks e escadas para 

acessar o nível superior da rua, facilitando assim o fluxo de pessoas para as atividades de lazer.  

Assim, esse projeto torna-se uma referência importante para a pesquisa, pois consegue incluir um novo espaço 

público para a população por meio da memória do que antes era o córrego. Seu desenho permite atividades variadas 

em horários variados, como festas em suas margens. Os níveis de acesso ao córrego criam ambientes de 

contemplação e permanência. A temperatura no centro da cidade diminuiu 3 graus Celsius, atribuída por alguns pela 

presença da água, e por outros pela diminuição do trafego de carros. Ambas as possíveis causas são fruto do projeto 

urbano integrado para a área, que buscou qualidade para um novo espaço público que tem como principal objetivo 

aumentar o acesso das pessoas à água que ali existe. 
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Figura 08: Planta do projeto. Mostrando as marcações de corte dos desenhos anteriores.

 
Fonte: Ateliê V, 2016 
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Figura 09: Imagem durante o dia. 

 
Fonte: Horn, 2014. 

 

Figura 10: Imagem durante a noite. 

 
Fonte: Duarte, sem data. 
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Figura 11: Imagem durante o anoitecer. 

 
Fonte: Horn, 2014. 

 

 

2.3.3 Plano contra inundações em Copenhague (Copenhagen Strategy flood Masterplan) 

Copenhague é uma cidade costeira e além de ser a capital da Dinamarca, também é a maior cidade do pais. Sua 

topografia é, em geral plana, mas possuí alguns pontos mais acidentados, fazendo com que se possa dividir a cidade 

em alta e baixa. Em julho de 2010 a cidade sofreu danos após uma forte chuva e a inundação gerada por ela. Como a 

cidade não estava preparada para tal acontecimento sofreu danos em grandes proporções. Esperava-se que a 

frequência entre essas chuvas fosse maior, porém em 2011 chuvas fortes, de mesmo porte da primeira, 
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aconteceram novamente por duas vezes. Tanto em julho, como em agosto choveram 150 milímetros em duas horas, 

deixando a parte baixa da cidade submersa em 1 metro de água durante as chuvas (STRICKLAND; DIVALL, 2015). 

Para se ter uma comparação da quantidade de chuva, no mês de março de 2018 em São Paulo, segundo o site do 

G1 (2018), uma chuva de 55 milímetros em 1 hora (o que é um índice não esperado)  fez com que o túnel do vale do 

Anhangabaú fosse fechado por duas vezes seguidas. Vem-se apontando que chuvas de grandes proporções como a 

de Copenhague estão cada vez mais frequentes em cidades costeiras e fazem parte das consequências do 

aquecimento global. (STRICKLAND; DIVALL, 2015) 

Em 2012, a prefeitura de Copenhague, em conjunto com o escritório Ramboll, procurou desenvolver um 

“Masterplan” que tivesse como objetivo minimizar os danos de grandes chuvas, como as que ocorreram nos anos 

anteriores. Assim, o plano de Copenhague busca estratégias mais flexíveis, correlacionando estratégias de 

engenharia de drenagem com desenho urbano, ou, como é chamada, Infraestrutura Verde e Azul, para retenção da 

água na parte alta da cidade e escoamento da água na parte baixa. Para dar inicio ao desenho de projeto, um dado 

primordial foi destacar, a partir de mapeamento, as áreas com maior vulnerabilidade para inundação (STRICKLAND; 

DIVALL, 2015). 

Assim, foram escolhidas estratégias pulverizadas no território em razão das bacias hídricas e das redes de esgoto, 

criando-se cinco tipos de desenho urbano para reter as águas de chuva e escoá-las quando chegassem às áreas 

vulneráveis. Criou-se assim um desenho que privilegia as pessoas e as áreas residenciais, levando em conta as 

características de cada subdivisão. As maiores áreas são as de retenção central e as ruas verdes, onde buscam-se 

conter as águas por meio de alagadiços em praças e lagos existentes. Para o lago St Jorgen, no centro da cidade, a 

ideia é que parte dele seja esvaziada para que em dias de chuva forte o lago sirva para a retenção dessa água 

(SONDERUP. 2018). 

Nas propostas de desenho de ruas menores, elas seriam adaptadas para manter uma “pista seca” nas calçadas com 

drenagem central. Assim, as atividades dentro da cidade não ficariam restritas apenas aos períodos sem chuva. 

Torna-se visível, desta forma, a organização da cidade que privilegia o pedestre - o usuário mais frágil dentro da 

dinâmica urbana. Em geral todo o desenho urbano busca o uso de materiais permeáveis para que o ciclo da água não 

seja interrompido. Nas ruas de maior porte que possuem espaço de viário maior, seria inserido um “canal plantado” 

para que além de conter a água ele também a purifique, por meio da biodiversidade verde.  A infraestrutura criada a 
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partir desse desenho urbano tem como partido questões de sustentabilidade, pois busca a melhoria da retenção da 

água pluvial por meio de sistemas ecológicos (STRICKLAND; DIVALL, 2015). 

 

Figura 12: Imagem da inundação de uma das avenidas em Copenhague.

 
Fonte: Ramboll, 2016. 
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Figura 13: Imagem das áreas inundáveis de Copenhague. 

 
Fonte: Ramboll, 2015. 

 

Figura 14: Imagem em planta e corte das soluções propostas para Copenhague. 

 
Fonte: Ramboll, 2016. 
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Figura 15: Imagem em corte da rua existente e da solução proposta para ruas de pequeno porte. 

 
Fonte: Ramboll, 2016 

 

Por fim, o projeto apresentado torna-se importante à pesquisa, pois o tratamento urbano presente nele é integrado.  

As soluções de engenharia somam-se as estratégias urbanas, criando um desenho completo e complexo que 

garante o atendimento das necessidades de escoamento urbano da água pluvial a partir do estudo da topografia, 

hidrografia e sistema de esgotos.  As soluções mostradas nos desenhos, como no corte da rua de pequeno porte 

(figura 15), que o pedestre é privilegiado na hierarquia da cidade. Como um todo, o projeto sintetiza a ideia que a 

cidade deve ser usada pelas pessoas e para as pessoas, buscando um maior respeito e uma maior integração ao 

meio ambiente. 
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3. Vitalidade urbana 

3.1. Cidades compactas 

A teoria sobre cidades compactas, segundo Richard Rogers (2012), parte do pressuposto que o ser humano é 

responsável pelo meio ambiente, que é limitado, pela cidade e sua produção. Portanto, a maneira mais funcional de 

organização seria aquela onde as cidades são planejadas e estruturadas sobre a rede de transporte coletivo. 

Comunidades compactas de uso misto devem ser agrupadas em torno de núcleos de 

transporte público, com a comunidade planejada em torno de distâncias capazes de 

serem vencidas a pé ou de bicicleta (ROGERS, 2012, p. 166). 

Entende-se que, para limitar o uso dos recursos naturais, os “poluidores” devem ser mais taxados, para gerar receita 

para atividades que promovam atitudes ambientalmente corretas e gerem ambientes mais igualitários. Nos espaços 

urbanos há conflito e é preciso proporcionar ambientes que configurem bem estar social, por meio de atitudes não 

excludentes. Uma das atitudes a ser tomada é: estimular ações de inovação e experimentação dentro das áreas 

urbanas (ROGERS, 2012). Quase como uma utopia urbana, Rogers (2012) vislumbra com um novo urbanismo não 

fragmentado em usos, a possibilidade de “gerar mudanças tecnológicas e comportamentais” por meio da cidadania 

criativa e da sustentabilidade.  

 

3.2. Ingredientes da vitalidade 

Para Jacobs (2017), o espaço urbano precisa ser vivido, de forma que as pessoas se apropriem da rua e façam dela 

um ambiente propicio para desenvolver as relações humanas garantidas por meio de respeito e contato pessoal. A 

autora narra o que seria vitalidade urbana, sem realmente usar o termo citado. Descreve relações humanas para 

exemplificar a apropriação do espaço público. Quando Jan Gehl (2010), defende a “cidade no nível dos olhos” ele 

afirma que situações boas de convívio são aquelas, onde o pedestre consegue encontrar outro pedestre, onde as 

linhas de visão são pensadas. De modo geral, seus desenhos técnicos mostram como projetar um espaço onde os 

olhos dos pedestres se encontram. 
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Figura 16: imagem mostrando comparação da visão em razão a altura. 

 
Fonte: Gehl, 2010. 

 

As teorias mostram que além do contato entre as pessoas é possível também destacar algumas características que, 

ao acontecerem em diferentes locais, geram apropriação como: os usos que acontecem em horários diferentes, o 

aumento do adensamento, a diminuição da rotatividade de pessoas moram em um determinado local, a separação 

clara entre espaços públicos e privados, a criação de lugares para comer e beber, o aumento da variedade dos usos, 

a limitação dos monopólios comerciais e o aumento da infraestrutura das ruas (JACOBS, 2017).  
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3.3. Caminhabilidade e transporte coletivo 

 Cidade para caminhar e pedalar é uma cidade sustentável.    

   (Jan Gehl, 2010) 

Diferente de como Rogers (2012) vê a relação das pessoas com o planejamento urbano em uma escala mais macro, 

quando Gehl (2010) discute a relação entre cidade sustentável e cidade compacta, ele busca, por meio da demanda 

do pedestre e de sua escala, trazer soluções de projeto entendendo que a vida das pessoas necessita de movimento 

e atividades físicas, além da demanda de uma escala onde o pedestre preste atenção, curta momentos de descanso 

e percorra distâncias menores.  

Jacobs (2017) também fala sobre as distâncias a serem percorridas quando defende quadras pequenas, pois essas 

tornam possível uma maior quantidade de percursos para serem escolhidos. Quando a autora cita o trabalho de 

Guggenheim em uma creche compreende-se sua defesa na visão da escolha de crianças:  

 [...] as crianças que voltavam para as ruas tradicionais não corriam risco de extorsão. Elas 

tinham uma quantidade enorme de ruas para escolher e espertas, escolhiam as mais 

seguras (JACOBS, 2012, p. 82). 

Speck (2017) completa a discussão, quando afirma ser insuficiente analisar somente o tamanho da quadra, afinal 

também é necessário relacionar o tamanho da quadra e o tamanho do leito carroçável existente. Pois, ao ser feito 

isso, é possível analisar questões como possibilidades de caminhar, tamanho e velocidade da rua, e quais 

empecilhos isso pode trazer para a comodidade do pedestre. Para Speck (2017), o pedestre é tema principal e todos 

os outros elementos a serem pensados na cidade devem melhorar sua experiência e levando-o a percorrer a cidade 

de forma segura e agradável. 

Pensando nas escalas menores de transporte, Jan Gehl (2010) defende que a bicicleta é um meio de transporte que 

economiza espaço, pois cabem “facilmente 10 bicicletas na vaga de estacionamento de um carro” e também é uma 

maneira de aumentar a qualidade de vida. Entende-se então, que para as distancias menores serem caminháveis e 

agradáveis o transporte coletivo deve ser a rede estruturadora de densidade e desenvolvimento. Onde a estrutura 

dos percursos mais usados e maiores são estruturados pelo transporte coletivo de maior escala e os percursos 

menores são desenhados de maneira cuidadosa para que seja agradável fazê-los a pé ou de bicicleta.  
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Para Speck (2017), a quantidade de pedestres em uma rua esta diretamente relacionada à quantidade de transporte 

coletivo disponível naquele lugar. Uma das maneiras de privilegiar o transporte coletivo é diminuir as vagas de 

estacionamento dos carros e seus espaços de trafego. Afirma também que com a mesma “força ou quantidade de 

energia” gasta com o caminhar a bicicleta pode levar 3 vezes mais longe. 
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4. A cidade de Rio Claro, São Paulo 

4.1. O desenvolvimento urbano de Rio Claro 

Figura 17: mapa mostrando desenvolvimento urbano da cidade de Rio Claro, SP. 

 
Fonte: modificado a partir de PEREIRA; QUEIROZ, 2014. 
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Com a descoberta do ouro em Mato Grosso, em 1719, as viagens para essa sesmaria se tornaram mais frequentes. 

Em busca de fortuna, os viajantes tinham duas opções de caminho, um pelo rio Anhembi (Tietê) e outro pelos 

sertões paulistas, o que ficou conhecido como a rota “tatuíbi-limoeiro” que ao passar por terras conhecidas como 

Ribeirão Claro e Morro Azul, transformaram o lugar em pouso. O caminho por terra passou a ser mais usado, mesmo 

aumentando o tempo de viagem, pois alguns viajantes ficavam com medo das doenças associadas às margens do 

rio Anhembi (PEREIRA, 1978). 

No século XIX as terras de Morro Azul, como eram conhecidas, localizadas no interior de São Paulo, despertavam 

interesse pela sua fertilidade (PEREIRA, 1978). Porém, afirma-se que antes disso, em 1818, já se viam ocupações a 

beira do córrego da Servidão, na região da atual Praça Riachuelo (chamada também de Espaço Livre)( PEREIRA; 

QUEIROZ, 2014), podendo-se pressupor a existência paralela das ocupações a beira do córrego, pois pontes e 

estradas foram construídas naquela região (PEREIRA, 1978). 

Em 1826, chegou à região o padre Delfino da Silva Barbosa, que levou consigo a imagem de um São João Batista, 

imagem que deu nome à capela de São João Batista do Ribeirão Claro em 1827. E em 1832 a freguesia de São João 

Batista do Ribeirão Claro, separada então, de Piracicaba (PEREIRA, 1978).  O primeiro desenho da cidade se deu em 

1836, com 35 novos quarteirões, tendo sido construído por Antônio Paes de Barros como um “arruamento em 

tabuleiro de xadrez” (PEREIRA; QUEIROZ, 2014). A planta utilizada foi fornecida por Nicolau Vergueiro que também a 

usou como modelo para Piracicaba e Limeira. Buscava-se um desenho urbano que não deixasse ruas pequenas e 

sem saída – becos (PEREIRA, 1978).  

No ano de 1845, a freguesia de São João Batista do Ribeirão Claro se tornou vila e em 1857 foi elevada a cidade. A 

economia da cidade era baseada na agricultura onde havia o cultivo do café, da cana-de-açúcar, do milho, do arroz e 

do algodão. Com o avanço da produção agrícola de café, em 1876 foi inaugurado o ramal da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro (CIA Paulista) que chegava até Rio Claro (PEREIRA,1978). A empresa foi organizada com o capital 

dos fazendeiros de café que precisavam escoar rapidamente sua produção, dando seguimento a linha da São Paulo 

Railway que fazia ligação entre Santos e Jundiaí até a cidade de Rio Claro. Para a manutenção da ferrovia foram 

criados Hortos Florestais nas cidades em que a ferrovia passava para o cultivo de eucaliptos. Nesta época foi criado 

o horto florestal de Rio Claro, que atualmente é denominado Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade 

(FEENA), nome do engenheiro agrônomo responsável pelo cultivo dos eucaliptos (Museus ferroviários SP). Em 1885 
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foi inaugurada a Santa Casa de Misericórdia e o sistema de iluminação publica Weston1 de arco voltaico, que 

iluminava a cidade com dezesseis lampiões, tornando Rio Claro a primeira cidade do estado a ter luz elétrica. A 

resolução da câmara composta por vereadores de 1886 substituiu todos os nomes de ruas por números e criou as 

“avenidas” que seriam elementos transversais às ruas (PEREIRA, 1978). 

Até 1886, o abastecimento de água da cidade era feito a partir de poços domiciliares e de nascentes existentes ao 

longo das margens do córrego da Servidão. O principal poço era conhecido como “Bicão” e localizava-se no que hoje 

é a Avenida 18 entre as ruas 4 e 5 (PEREIRA,1978), localização atual do colégio Koelle. Em 1900 a cidade atingiu a 

marca de 31.891 habitantes dentro da área urbana (PEREIRA; QUEIROZ, 2014) e em 1901 foi inaugurado o sistema de 

esgoto com um filtro para o tratamento das águas (PEREIRA,1978). 

Obras foram feitas para o abastecimento da cidade, entre os anos de 1904 e 1930 a cidade passou a trazer água dos 

mananciais de Morro Grande (atual Ajapi) para abastecê-la. Propunha-se que, com esse sistema, a cidade não 

precisasse mais de bombas, pois a água “descia” com a força da gravidade até o município. No ano de 1930 foi feita 

também a obra de retificação do córrego da Servidão, tentando melhorar o saneamento. Em 1945 iniciou-se a 

retirada de água do rio Ribeirão Claro. E entre os anos de 1971 a 1973 aconteceram grandes obras na várzea do 

córrego, com o pretexto de melhorar o aspecto do saneamento e urbanização da região, tamponando-o então e 

introduzindo em seu lugar uma longa avenida (PEREIRA, 1978). Entre essas obras aconteceu também, a criação do 

parque Lago Azul com uma lagoa de retenção que serviria para conter o fluxo das águas do córrego (PEREIRA; 

QUEIROZ, 2014), e do Centro Cultural Roberto Palmari, projeto do escritório Rino Levi associados (Acervo Histórico do 

Município, 2018). Em 1977, a cidade contava com um sistema de três bombas de água, no rio Corumbataí e Ribeirão 

Claro, sistema em utilização até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Sistema de lâmpadas incandescentes criadas pelo engenheiro Edward Weston (1850 – 1936)  
UFRJ. Museu histórico virtual de máquinas elétricas. Disponível em: < http://www.dee.ufrj.br/Museu/weston.html>. Acesso em: 

02.jun.2019 
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Figura 18: começo das obras de retificação do córrego da servidão. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Município de Rio Claro, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: foto retirada após retificação do Córrego da Servidão. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Município de Rio Claro, 2018 

 

 

Figura 20: Imagem retirada após tamponamento do córrego da 

Servidão. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Município de Rio Claro, 2018 
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4.2. Rio Claro hoje 

Rio Claro está localizada na porção oeste do estado de São Paulo e faz parte da Aglomeração Urbana de Piracicaba 

(AUP), ou da chamada mesorregião de Piracicaba, que é composto por 22 municípios (RIO...,2018), como pode-se 

ver na Figura 20: Mapa do aglomerado urbano de Piracicaba com destaque na cidade de Rio Claro - SP. Com as 

cidades de Araras, Cordeirópolis, Ipeúna, Santa Gertrudes, Limeira e Piracicaba integra o maior polô cerâmico da 

América Latina, que responde por 52% da produção nacional (SILVA, 2006). No ultimo censo do IBGE (2010), do ano 

de 2010 a cidade estava com mais de 180.000 habitantes e a previsão para 2018 era de mais de 200.000 habitantes. 

O principal uso do solo é o residencial, com 79% de ocupação, seguido pelo industrial com 21%, dentro do 

perímetro urbano (MORAES et al., 2012). 

 

Figura 21: Mapa do estado de São Paulo com destaque na aglomeração urbana de Piracicaba 

  
Fonte: modificado a partir de: <http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/imagens/galerias/saopaulo-mapas-municipios.jpg> e 

<https://www.emplasa.sp.gov.br/AUP> 

 

A cidade tem uma área não urbanizada muito grande, fato que é possível visualizar na figura xxx: mapa de densidade 

demográfica. O mapa também torna possível a pontuação de glebas muito grandes, uma vez que a densidade média 

da cidade varia de 47 a 97hab/ha e que em algumas glebas pontualmente o dado não chega a 20hab/ha como 

acontece nas áreas não urbanizadas ou rurais da cidade. 
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Figura 22: Mapa de densidade demográfica por setor

  
Fonte: modificado a partir de IBGE 2010.  
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Outro dado a ser levado em conta é a distribuição dos habitantes da cidade por idade. O IBGE mostra os dados 

especializados por faixa etária e fica evidente que os habitantes mais jovens moram nos bairro mais recentes (e 

periféricos), enquanto o núcleo consolidado tem uma população bastante envelhecida. Isso pode ser notado no 

Mapa sinopse Censo 2010, habitantes com 60 anos ou mais.  

A cidade se desenvolveu no planalto, entre as varzeas do rio Corumbataí e do rio Ribeirão Claro, região relativamente 

plana. As declividades mais marcantes dentro da cidade são caracteristicas da varzea do córrego da servidão, este 

bem menor do que os rios do entorno. Como já foi dito anteriormente este córrego foi tamponado e hoje encotra-se 

abaixo de uma importante avenida da cidade: a Avenida Visconde do Rio Claro. Em 2014, a prefeitura notificou a total 

desassociação do esgoto da cidade com as águas do córrego, informando assim sua “despoluição” (REDAÇÃO JC, 

2014). 

 

Figura 23: desenho gráfico para localizar a implantação da cidade junto às várzeas dos rios e a do córrego 

 
Fonte: modificado a partir de dados de Moruzzi e Trindade (2011) 
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Figura 24: Mapa sinopse Censo 2010, habitantes com 60 anos ou mais

 
Fonte: modificado a partir de IBGE 2010. 
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A figura 25: mapa da área de preservação permanente próximo à área urbana 

 
Fonte: modificado a partir de dados da Prefeitura Municipal de Rio Claro (2017) 
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Segundo o novo plano diretor, aprovado em 2017, e a analise do anexo III deste mesmo documento, vê-se que as 

áreas de preservação permanente estão contidas ao longo dos dois grandes cursos d’água que delimitam a área 

urbana da cidade, o rio Corumbataí e o rio Ribeirão Claro. O documento entende então que, como parte da cabeceira 

do córrego da Servidão está em área urbanizada não se pode contempla-lo com nenhuma medida de preservação. A 

figura 25 mostra que dentro da bacia hídrica do córrego não se tem nenhuma medida de preservação prevista pelo 

plano diretor. 

Como este trabalho tem foco no córrego da Servidão os próximos dados foram focados na área da bacia 

hidrográfica do córrego, buscando entender como as dinâmicas naturais alteravam as dinâmicas humanas na 

cidade. Estando a cidade em um grande planalto entre várzeas, o maior declive é o da várzea do córrego da 

servidão, quando os dados de topografia são analisados em conjunto com os dados de alagamentos, onde é 

possível ver que ambos estão diretamente relacionados, como seria esperado.   

Na várzea do córrego acontece o transbordamento natural do curso d’água e em alguns pontos acontecem as 

chamadas inundações. Os alagamentos2 acontecem, pois as galerias de drenagem desse sistema não são 

suficientes, uma vez que o solo foi excessivamente impermeabilizado. Além disso, o espaço urbano se formou 

como uma “trama de xadrez” e as ruas foram implantadas em declives, o que, por sua vez, acentuou a 

problemática hídrica, tendo em vista que a água ganha velocidade de escoamento superficial (MORAES et al., 

2012).  

O fato do entorno do córrego da Servidão estar com uma ocupação bastante consolidada, agravado pelo 

tamponamento do curso d’água, dificulta a drenagem e reitera a necessidade de recuperação do curso como um 

elemento natural importante. Considera-se, inclusive, que, baseado no código florestal atual a área deveria ser uma 

APP – Área de Preservação Permanente. Obviamente, os 30 m que a lei preconiza são incompatíveis com o entorno 

consolidado, mas, uma situação intermediária, com o curso d’água ao ar livre e com uma área de amortecimento 

com desenho cuidadoso, pode melhorar as condições urbanas e ambientais atuais. 

                                                           
²INUNDAÇÃO: Representa o transbordo das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea; 
ALAGAMENTO: Acúmulo momentâneo de água por causa de sistemas de drenagem insuficientes 
(http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco15.html). 



33 
 

A figura 26: Mapa de alagamento dentro da bacia hídrica do córrego 

da Servidão 

Fonte: modificado a partir de Soares (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 27: mapa de topografia dentro da bacia hídrica do córrego 

da Servidão. 

 
Fonte: modificado a partir de Moruzzi e Trindade (2011) 
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5. Elementos projetuais para potencializar a intervenção sustentável 

Alguns elementos projetuais podem ser adotados, tanto na escala do lote, quanto na escala de projeto urbano para 

auxiliar no desenvolvimento de uma intervenção sustentável, que levem em consideração elementos naturais de 

forma integrada.  Assim, o termo infraestrutura verde surgiu em 1994, aparecendo pela primeira vez: 

[...] em relatório da comissão de Greenways da Florida, no qual os sistemas naturais eram 

defendidos como componentes de nossa infraestrutura e considerados tão ou mais 

importantes do que a infraestrutura tradicional – também chamada de infraestrutura cinza 

[...], responsável por dar suporte ao funcionamento dos assentamentos humanos tais 

como os conhecemos (BONZI, 2017, p.15). 

Para Brian Davis (2017) a infraestrutura verde oferece destaque aos sistemas naturais, aparece como uma maneira 

de modificar o foco dado pela engenharia civil às infraestruturas tradicionais. Investiga como método de projeto a 

integração de elementos variáveis para criar um sistema adaptativo. A infraestrutura verde não aborda apenas 

questões de paisagismo e cuidados com a flora, ela busca maneiras de consumir menos energia e, por exemplo, 

melhorar a qualidade das águas dentro dos seus processos. 

Assim, a infraestrutura verde pode ser aplicada, para além do desenho paisagístico, através de intervenções dentro 

do sistema de saneamento e drenagem para auxiliar a infraestrutura tradicional ineficiente, pois foram instaladas ao 

longo do tempo sem considerar o território e suas características naturais (GORSKI, 2010). 

Seguindo o pensamento de que a infraestrutura verde contempla uma grande variedade de funções, Ahern (2007 

apud BONZI, 2017) faz um modelo adaptado do planejamento da paisagem, conhecido como “ABC” onde analisa 

qual método melhor se adapta à necessidade de cada planejamento verde. A partir dessa divisão encontram-se 

funções abióticas, bióticas e culturais para cada infraestrutura adotada, mostrando que as funções dela vão além de 

apenas infraestrutura ou do embelezamento do ambiente. 

Os três conceitos chaves da estruturação da infraestrutura verde, segundo Benedict e McMahom são: hubs, links e 

sites. Lotufo (2016) os traduz livremente como núcleos, conexões e sítios respectivamente. É possível aparecer 

algumas diferenças de interpretação sobre a definição desses elementos, mas de modo geral os hubs ou núcleos 

servem de base à estruturação da infraestrutura e acabam sendo relevantes em uma escala macro. Links ou 

conexões são espaços que promovem conexão de um ambiente a outro, mas servem também para gerar proteção 
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histórica de um ambiente humano e transformar áreas para recreação e lazer. E por fim, sites ou sítios são menores 

e mesmo quando não se conectam estruturalmente ao sistema, são importantes para a composição da rede verde e 

para as dinâmicas urbanas, pois podem ser desde pequenas praças, jardins ou até mesmo hortas urbanas (BONZI, 

2017; LOTUFO, 2016).  

 

Figura 28: Imagem esquemática, desenvolvia por Benedict e McMahon, mostrando qual seria cada parte da infraestrutura verde presente no 

sistema. 

 
Fonte: Bonzi, 2017. 

Desta forma, esse capítulo avalia como o estudo dessas infraestruturas alternativas podem solucionar problemas 

hídricos nas cidades. O foco não é apenas nos problemas a serem solucionados, mais também apresentar 

alternativas culturais para, por exemplo, criar uma identidade urbana. Para isso, são estudadas soluções adotadas 

para montar uma “paleta” de tipologias para espaços tratados ecologicamente dentro das cidades de forma 

significativa. Essas tipologias serão estudadas nos itens a seguir como forma de encontrar estratégias viáveis para 

serem implantadas em projetos. 

5.1 Jardins de chuva 

Os jardins de chuva podem ter varias formas, mas de modo geral são áreas com pequeno desnível natural ou 

artificial, instalados para armazenar determinada quantidade de água de chuva. O tratamento do solo nessa porção 
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de terra permite que ele fique mais poroso absorvendo com mais facilidade a água, as bactérias e microrganismos 

presentes na terra retirando parte dos poluentes presentes nessa água (CORMIER; PELLEGRINO, 2008).  

Sabe-se que se houverem elementos plantados a preferência deve ser por espécies locais, e essas serão 

responsáveis pela fitorremediação. O “excesso” de água será conduzido por extravasadores e posteriormente 

passará por caixas de passagem (LOTUFO, 2016). 

Como é mostrada na imagem a seguir, a composição mais tradicional de jardim de chuva contém brita separando a 

porção de terra do jardim de chuva e a terra do terreno, para facilitar a drenagem. Contém também guias de entrada 

que conduzem a água das áreas impermeáveis para o jardim e um ladrão com caixa de passagem é responsável por 

extravasar o excesso de água retida. Por fim, o solo deve conter composto orgânico, para realizar a limpeza enquanto 

infiltra a água. Poderá ser adotada ou não superfície plantada de acordo com cada critério de projeto. 

 

Figura 29: Imagem esquemática de um jardim de chuva e seus elementos. Desenvolvido por: Nathaniel S. Cormier 

 
Fonte: CORMIER; PELLEGRINO, 2008. 

 

5.2 Biovaletas  

Tanto para Lotufo (2016), quanto para Comier e Pellegrino (2008) a tipologia das biovaletas ou valetas de 

biorretenção vegetadas, tem sua estrutura bem semelhante aos jardins de chuva. Porém esse elemento se constitui 

em forma linear e de maneira seriada, sendo cada célula implantada iniciada por uma bacia de sedimentação que 

separa elementos sólidos da água. Ao acompanhar a topografia, a biovaleta é um elemento mais de retardo do 
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escoamento e limpeza do que necessariamente da infiltração da água no solo, geralmente é usada em 

estacionamentos e para escoamentos de rua. 

Na imagem a seguir é possível ver que sua estruturação é muito semelhante aos jardins de chuva, pois contém brita 

separando a terra com composto orgânico da terra do solo natural, além de ter entradas que guiam as águas de 

chuva. Porém seu desenho de implantação é linear.  

 
Figura 30: Imagem esquemática de uma biovaleta e seus elementos. Desenvolvido por: Nathaniel S. Cormier 

 
Fonte: CORMIER; PELLEGRINO, 2008. 

 

5.3 Canteiros pluviais 

Os canteiros pluviais são como jardins de chuva “artificiais”, pois não precisam considerar a presença de solo 

permeável para sua implantação. Podem atuar em cima de subsolos construídos, por exemplo, e suas águas serem 

usadas para reuso (LOTUFO, 2016). Comier e Pellegrino (2008) atentam, ainda, para o fato desse aparato contribuir 

para a evaporação e a evapotranspiração das águas urbanas. 

A figura a seguir mostra que diferente dos jardins de chuva os canteiros pluviais não precisam ter desníveis em 

relação à cota principal, podendo ser, como no exemplo, um jardim elevado, formado por muros que fazem a 

contenção de uma área. O tubo furado e o dreno presentes no fundo do canteiro levam a água excedente de volta à 

drenagem tradicional, o canteiro então tem papel de limpar e retardar o escoamento dessas águas. 
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Figura 31: Imagem esquemática de um canteiro pluvial e seus elementos. Desenvolvido por: Nathaniel S. Cormier 

 
Fonte: CORMIER; PELLEGRINO, 2008. 

5.4 Cisternas 

Cisternas são elementos usados como artificio para reter águas de chuva. A água coletada pode ser apenas retida e 

posteriormente eliminada em algum sistema de drenagem ou também pode passar a ser reutilizada para atividades 

diversas, como manutenção de jardins ou ainda, pode ser usada em atividades sem contato direto com pessoas, 

como por exemplo, em descargas diminuindo o uso de água tratada para essas atividades (CORMIER; PELLEGRINO, 

2008). Lotufo (2016, p. nº99) acrescenta que “numa época de escassez de água vale pensar no sistema de cisternas 

como uma forma de gerar reservas e disponibilizar para o uso coletivo grandes quantidades de água que são 

desperdiçadas diariamente”. 

5.5 Tetos verdes 

Os tetos verdes são elementos plantados em solo com composto orgânico em uma cobertura construída com 

tratamento para receber tal aparato (CORMIER; PELLEGRINO, 2008). Para Corsini (2011) a classificação a ser levada 

em conta quanto à sua implantação é a Internacional “Green Roof Association” que divide os tetos verdes em 

intensivos, semi-intensivos ou extensivos. O último são tetos verdes com seção de 6cm a 20cm, os  semi-intensivos 

são aqueles que suportam uma sobrecarga entre 120 kg/m² a 200 kg/m² de carga, geralmente planejados para 

receber um solo com profundidade de 12 cm a 25 cm. Aqueles que são chamados de intensivos podem ter uma 

sobre carga de até 500 kg/m² e a profundidade do seu solo pode ser de 15 cm a 40 cm. A profundidade de cada 

camada de solo, vai dizer qual o tamanho das plantas que podem ser alocadas ali. 
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A imagem de exemplo mostra um teto verde com a proteção de uma grade metálica, concluindo que essa tipologia 

poderia suportar circulação de pedestres. Após a grade, está presente a superfície plantada, o solo leve, o 

geocomposto drenante, a manta de proteção de raízes (para que essas não alterarem a estrutura da cobertura) e, por 

fim, a manta impermeabilizante, sendo todos os elementos colocados nessa ordem. 

 

Figura 32: Imagem esquemática de um teto verde e seus elementos. Desenvolvido por: Nathaniel S. Cormier 

 
Fonte: CORMIER; PELLEGRINO, 2008. 
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6. Arquiteturas que inspiram 

 

6.1 Centro Cultura São Paulo por Eurico Prado Lopes e Luiz Telles 

 

Figura 33: Imagem interna Centro Cultural São Paulo 

 
Fonte: SOUZA, 2017. 

 

O Centro Cultural São Paulo localiza-se na Rua Vergueiro, número 1000. Foi inaugurado em 1982 e seu longo terreno 

de implantação foi resultado das desapropriações causadas pela implantação da linha 1 Azul do metrô na área. Sua 

planta cria várias entradas em nível a partir das ruas de acesso. Criado como um ambiente totalmente público, tem 

espaço para as mais diversas atividades (SOUZA, 2017). 
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O projeto arquitetônico é de autoria dos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Telles. Pena Schmidt (SOUZA, 2017) 

afirma que: “o objetivo foi permitir o máximo de contato entre o frequentador e tudo o que é oferecido em seus 

46.500 m²”. Hoje conta com algumas atividades como, uma oficina autônoma para conserto de bicicletas, folhetaria 

com maquinas antigas de impressão, cinema, teatro, arena de show, biblioteca e um restaurante. Os Vidros amplos, 

usados como divisórias internas, aproximam as pessoas das atividades que estão acontecendo no prédio, como se 

fosse um convite (SOUZA, 2017). 

Com uma modulação rígida onde os pilares metálicos “abrem ao encontrar as vigas” e com vigas de concreto que 

aumentam na seção com o pilar e diminuem no meio do vão, a estrutura se torna visualmente dinâmica e fluída. O 

concreto foi escolhido para compor a estrutura mista com a estrutura metálica por questões acústicas, uma vez que, 

se a estrutura fosse toda metálica, ela vibraria com as movimentações e causaria reverberações (TELLES, 2012) 

 

Figura 34: Corte do Centro Cultural São Paulo – Vista da Avenida 23 de Maio 

 
Fonte: SOUZA, 2017. 

 

O Centro Cultural foi escolhido para compor as arquiteturas que inspiram, pois, sua implantação permite que a visão 

de sua fachada, a partir de cada uma das duas ruas de acesso, seja proporcional à escala de cada rua. Na Rua 

Vergueiro sua cobertura cobre parte do passeio público, como um volume horizontal. Já na Avenida 23 de maio ele 

aparece escalonado junto aos jardins criados de frete para a avenida. Sempre com sua forma horizontal destacada e 

sem chamar muita atenção ao seu tamanho se torna uma extensão da rua, um espaço público acolhedor. 
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6.2 SESC Belenzinho por Ricardo Chahin 

O projeto desenvolvido em 2006 foi inaugurado em 2010. Instalado no Belenzinho, dentro do terreno de uma antiga 

fabrica de tecidos, que já estava sendo usada como estrutura temporária do SESC no local. Quando as obras 

começaram no terreno, apenas os dois principais prédios da antiga fábrica foram mantidos, ambos com vista da 

avenida Álvaro Ramos (LIMA, 2010) 

O terreno com 35.000 m² conta com 50.000 m² construídos. No programa destaca-se o teatro, um grande conjunto 

aquático, campo de futebol, clinica odontológica, áreas de convivência, oficinas, espaço de exposição, restaurante, 

lanchonete e um grande estacionamento. A organização do espaço foi adaptada para que fosse possível criar uma 

praça aberta na recepção do prédio (LONGMAN, 2010) 

 

Figura 35: Foto da entrada elevada do SESC Belenzinho. 

 
Fonte: SESC BELENZINHO, 2018. 
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A estrutura do complexo é toda metálica com lajes em concreto protendido e concreto armado. A escolha do projeto 

como inspirador está no fato dele conseguir incorporar a escada de entrada ao corpo principal do edifício, o 

estacionamento abaixo dela fica quase imperceptível e a praça elevada serve de transição entre o equipamento 

cultural e o passeio público. 
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7. O projeto de intervenção 

 

7.1 Leituras Urbanas 

As leituras urbanas feitas para o projeto de intervenção são dentro da área da bacia hídrica do córrego da Servidão e 

uma delimitação que inclui as áreas adjacentes à Avenida Visconde do Rio Claro. As primeiras foram focadas nas 

dinâmicas envolvendo a avenida como uma forma de comparar o percurso existente nela e os trajetos alternativos. 

Essa comparação buscou desconstruir a ideia de que a avenida é o principal eixo de ligação dentro da cidade, visto 

que todas as ruas adjacentes a ela, que estão presentes no cetro da cidade, têm um mesmo padrão viário: os sinais 

de parada encontram-se intercalados a cada esquina e as dimensões das ruas são iguais, com 12m. Forma-se assim, 

um tabuleiro com ruas ortogonais que tem padrões bem definidos, onde o transito ou os percursos urbanos podem 

se espalhar de forma a dividir esses fluxos de maneira igual. 

Os mapas abaixo representam a comparação desses percursos para os diferentes modais. No primeiro é visto o 

tempo de percurso dobrar para um ciclista quando ele troca a várzea, que é a avenida, pelo caminho alternativo. Essa 

diferença acontece principalmente, pois para percorrer outro caminho, ele teria que vencer a inclinação topográfica. 

No segundo a representação das linhas de ônibus mostra que elas não seguem um padrão sistêmico, não existe um 

ponto de parada ou um corredor que corta todas as linhas de forma a integrá-las. No terceiro (transporte individual), 

pode-se ver o tempo de deslocamento aumentar apenas dois minutos ao se usar um percurso alternativo. Por fim, é 

visto o tempo que o pedestre demora para percorrer a avenida. 

De forma geral, mesmo as comparações sendo simples, pode-se concluir que a Avenida Visconde do Rio Claro não é 

um eixo de ligação tão importante para a estruturação do sistema viário da cidade, visto que, mesmo sendo diagonal 

ao traçado regular, tem um funcionamento diferente de uma via expressa, sendo interrompida por farol na maioria 

das suas esquinas. Sua importância esta mais apoiada na ideia construída de torná-la uma grande avenida, do que no 

seu funcionamento de fato. 

Outro estudo, a partir de visitas ao local, foi de constatar entraves urbanos existentes ao longo da avenida como 

terrenos baldios, grandes muros, espaços residuais e falta de mobiliário urbano adequado em praças e espaços 

públicos. São as características assumidas com o tempo e a degradação da avenida que acabam gerando espaços 
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urbanos vazios e com falta de qualidade. Uma solução aplicada a esse percurso que é a avenida seria equipá-la com 

uma sequência rítmica de atividades.  

 

 

Figura 36: Imagens de leitura das dinâmicas de deslocamento presentes na Avenida Visconde do Rio Claro. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 
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Figura 37: Montagem de fotos para ilustrar entraves urbanos na Avenida Visconde do Rio Claro. 

Fonte: acervo pessoal, 2019. 
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Figura 38: Estudos sobre atividades em diferentes escalas que aglomeram pessoas e geralmente aparecem com frequências determinadas. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 

 

 

7.2 Diretrizes gerais e plano urbano 

Com essas leituras mais aproximadas foi possível determinar algumas diretrizes gerais a serem implantadas. São 

elas: preservação de nascentes; implantação de infraestrutura verde para auxiliar na drenagem da cidade; 
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implantação de um corredor exclusivo de ônibus; revitalização da Avenida Visconde do Rio Claro e do Córrego da 

Servidão. 

 

Figura 39: Representação das diretrizes gerais aplicadas 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 

Como implantação de Infraestrutura verde foi adotado o uso de biovaletas ao longo das avenidas transversais ao 

córrego e da Avenida Visconde do Rio Claro. O Mapa a seguir mostra a implantação dessa infraestrutura. Os cálculos 

de velocidade mostram que as biovaletas podem reduzir a velocidade da água escoada superficialmente nos 

sarjetões que hoje é de 1,13 m/s para 0,02 m/s com sua implantação (apêndice 1). 
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Figura 40: Mapa de implantação das biovaletas

 
Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 41: Zoom aproximando da biovaleta em planta. 

  
Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Figura 42: corte transversal da avenida exemplo 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 43: corte transversal detalhado da biovaleta. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

 

Figura 44: corte longitudinal detalhado da biovaleta. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Durante a III Semana de Integração foram discutidas alternativas para o detalhamento do desenho para a Avenida 

Visconde do Rio Claro buscando promover uma nova dinâmica para a avenida. Essa proposta deverá privilegiar o 

pedestre, ao invés do automóvel. Assim duas faixas dão lugar para a abertura do Córrego da Servidão e, no passeio 

às suas margens, foi implantada também, uma ciclovia. 
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Figura 45: Ambiência desejada para a Avenida Visconde do Rio Claro. 

 
 Fonte: Imagem desenvolvida com produto da III semana de integração, 2019 
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Figura 46: Detalhe mostrando planta e corte da Avenida Visconde do Rio Claro. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Foi adotada também a indicação de alguns “pontos de ativação” ao longo da avenida, que seriam usos a serem 

distribuídos de forma rítmica para auxiliar nas novas dinâmicas desejadas. 

 
 
Figura 47: mapa mostrando localização e atividades propostas para os “pontos de ativação”. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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7.3 O espaço livre 

A Praça Riachuelo, ou como é popularmente chamado “espaço livre” é um terreno da prefeitura de Rio Claro que 

ocupa um quarteirão inteiro à margem da Avenida, na área central da cidade. É usado para dar suporte às atividades 

municipais que precisem de mais espaço, visibilidade e facilidade de acesso, por exemplo, em campanhas 

municipais de vacinação. Quando o desfile das escolas de samba da cidade era feito na avenida, esse terreno 

passava a ser usado para dar suporte ao evento, pois possuí uma arquibancada e alguns banheiros. Além desses 

usos pontuais o terreno é alugado para fornecer espaço de atividades itinerantes, como circo e um pequeno parque 

de diversão. 

 
Figura 48: situação do terreno espaço livre. 

 
 Fonte: imagem gerada a partir de arquivo do google maps, 2019 
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O maior problema desse terreno é que ele não é verdadeiramente uma praça, pois quando não esta sendo usado 

passa a ser um grande quarteirão sem uso, gradeado e vazio, gerando um grande espaço morto na avenida. O 

programa proposto para esse terreno, leva em consideração o desenvolvimento de atividades que fomentem a 

indústria criativa e que ocupem de forma parcial o terreno, dando um uso a ele e permitindo que outros possam 

continuar acontecendo ali.  

 
Figura 49: corte transversal mostrando usos e circulação. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 

Assim uma grande escadaria é implantada no terreno com a intenção de retomar a ligação entre os níveis que foram 

desconectados pela disposição atual do terreno que tem muros de arrimo nos desníveis. Em baixo dessa 

arquibancada está a maior parte do programa, que são o espaço de eventos, as duas salas de cinema e o auditório. 

No nível acima, entrada pela rua 7, existe um pequeno espaço de comercio e a bilheteria do cinema, como uma 

extensão da calçada que busca formar uma praça elevada coberta pelo elemento acima que é o único a ser 

caracterizado realmente como um prédio. Este está elevado em pilotis e é onde se encontra a incubadora social e o 

espaço de coworking. Assim, a fachada do projeto tem duas escalas diferentes. Uma vista da avenida Visconde do 

Rio Claro, mais imponente e chamativa e outra da rua 7, seguindo a escala das casas da região. 
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Figura 50: imagem 3d mostrando volumetria e materialidades do projeto a partir da avenida Visconde Rio Claro. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Figura 51: vistas mostrando diferenças de escala. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Placas em aço cortein revestem o volume e criam unidade. Com furos deixam a luz entrar de forma controlada 

e ainda oferecem transparência parcial para que as atividades do edifício possam ser visualizadas de fora. 

 
Figura 52: 3d mostrando placa de aço cortein destacada do volume principal 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 53: detalhe da fachada com painel em aço cortein 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 54: cortes do projeto. 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Figura 55: planta coworking 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 56: planta térreo da Avenida Visconde do Rio Claro 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 57: planta térreo da rua 7 

 
 Fonte: acervo pessoal, 2019 
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8. Considerações finais 

Rio Claro, uma cidade no interior de São Paulo, não se difere em nada do contexto nacional. Quando tamponou o 

córrego da Servidão, curso d’água em sua área central, seguiu o modelo de varias outras cidades brasileiras, como 

por exemplo, a capital do estado, São Paulo. A engenharia sanitarista, ou a infraestrutura cinza era a solução viável à 

época pra controlar as doenças associadas aos cursos d’água que apareciam como resultado da falta de saneamento 

básico nas cidades. Essas munícios não tinham planos urbanos que previam o grande aumento da população em um 

espaço de tempo pequeno. 

A maneira como a gestão da água foi se desenvolvendo no Brasil focou durante muito tempo na produção agrícola e 

na posterior geração de energia para a indústria que aqui se estabeleceu. As novas leis e formas de gestão da água 

como recurso natural, que precisa de um cuidado sustentável, só foram criadas há pouco mais de dez anos. 

Portanto, as discussões sobre sustentabilidade são bem recentes. 

Em contrapartida ao meio natural, o desenvolvimento urbano focou muito pouco na qualidade de vida das pessoas, 

mesmo na concepção de projetos em áreas centrais, como a Avenida Visconde do Rio Claro – o objeto de projeto 

desta pesquisa – onde o desenho privilegiava o automóvel e o deslocamento por meio dele. Assim, os tempos nas 

dinâmicas das cidades foram alterados e as atividades humanas desprivilegiadas. 

A busca pelo tempo de ócio, qualidade de vida e sustentabilidade aparecem então como um único eixo, pois a 

possibilidade de preservar a natureza e torna-la parte de uma paisagem agradável, que coopere com as dinâmicas de 

infraestrutura do meio urbano, aparece como uma nova solução possível, uma nova discussão que precisa ser 

iniciada para que novas dinâmicas aconteçam.  

Os novos planos urbanos, não devem focar apenas em usos do solo e coeficiente construtivo. Deve-se abordar 

questões de qualidade de vida e sustentabilidade, cooperando, por exemplo, com o Plano de Bacias desenvolvido 

pelo governo estadual. As pessoas e o estado devem assumir com responsabilidade questões que envolvam o bem 

estar comum. Como um grande sistema conectado não é possível falar em sustentabilidade sem falar de transporte 

público ou sobre lazer nas cidades. Cada ação individual gera uma consequência no meio comum. 

Assim este trabalho conseguiu propor a revitalização do córrego da servidão, para trazer a memoria da água como 

paisagem e qualificar a ambiência da Avenida Visconde do Rio Claro, mostrando que uma nova forma de projetar 
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espaços urbanos é possível e que ele não precisa ir contra o meio natural, ou contra a natureza, ao contrario, pode 

valoriza-la. 
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Anexo I 

A partir da formula de Chézy para condutos livres é possível calcular a velocidade de um liquido em “queda” 

(NETTO, 1998). 

Figura 58: Formula de Chézy e representação gráfica do raio hidráulico. 

 
Fonte: Modificado a partir de NETTO, 1998. 

 

Figura 59: corte mostrando inclinação máxima perto da Avenida Visconde do Rio Claro.

 
Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Figura 60: Contas comparativas. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019 
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Figura 61: Fotos do experimento físico realizado.

 
Fonte: acervo pessoal, 2019 

 

Assim, foi possível concluir que tanto o coeficiente de rugosidade quanto o raio hidráulico quando aumentados, 

conseguem diminuir a velocidade superficial em condutos livres, que é o caso das biovaletas. 
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