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À MEMÓRIA DE CECÍLIA MEIRELES O rio quando corre, se enriquece.

Ao longo de sua trajetória

Descobrem-se paisagens.

Absorvem-se memórias.

No olhar das águas, as estórias

Não têm sequência, pois o rio

É movimento perpétuo.

Nascimento, vida e morte

Nascimento, vida e morte

Nascimento, vida e morte?

Círculo eterno e infinito.

Mas não livre da violência.

Usurparam-lhe as terras do leito,

Quantidades de seu corpo, 

A sua pureza cristalina.

Mas continua seu curso.

Moldando-se às novas geografias

Traçadas pelo Tempo e pelo Homem.

Flexibiliza sua caminhada

De acordo com as condições presentes.

Não esquece o início e o fim da jornada

Ainda que o durante mude brutalmente.

E, eis que repentinamente

A serenidade transforma-se em rugidos 

As águas então arrebatam, 

Destroem, deixam feridos.

Seu espaço e lugar são intangíveis

Movimento e força

Aparentemente frágeis.

São os fios doces ou amargos da vida na Terra.

É pela água que se religam.

Saide Kahtouni, 2004.
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 A rede fluvial de uma cidade constitui grande parte das suas raízes. Conta a sua história, delimita seus 

caminhos e desenhos. É de onde a água encanada vem e muitas vezes para onde ela vai. É, portanto, a origem- 

da memória, do traçado, do abastecimento. Na cidade de São Paulo não seria diferente: sua rede de rios é 

protagonista do seu desenvolvimento. Mas como explicar então, sua configuração atual? Sua invisibilidade frente à 

dinâmica urbana e até mesmo ao consciente coletivo? Sua deficiência como recurso hídrico para abastecimento? 

Sua carência de um sistema eficiente de drenagem urbana? Sua poluição constante? Suas várzeas aleijadas, suas 

curvas cortadas e seus leitos afundados?

 A fragilidade institucional do Brasil leva a uma proeminência do privado sobre o público. Nós nos 

encontramos, até hoje, submetidos e resignados ao olhar do colonizador, poluindo nossas águas e seguindo a 

tendência de se investir sempre preferencialmente ao transporte individual, ao urbanismo do medo e não da 

confiança, às práticas sanitaristas regidas por objetivos mercantilistas.

 Portanto, nada mais justo do que ser de nossa responsabilidade também, repensar e conceber o espaço 

em que queremos viver e escolher o que vamos valorizar- e por que não priorizar e requalificar estes grandes 

articuladores da capital paulistana: os seus rios? Esta obra de arte humana que é a cidade é aberta e inconclusa, 

ou seja, a desafiadora arte de construção coletiva do espaço público deve passar por esta crítica de necessidade 

de reinvenção cotidianamente.

 Dessa maneira, a minha pesquisa está regida por esta problemática, em uma tentativa de mergulhar em 

todos os sentidos nas águas dos rios de São Paulo. O caminho percorrido começa pelas curvas do histórico da 

cidade atreladas à sua rede fluvial com um enfoque no Rio Tamanduateí; seguida pela alteração do seu curso ao 

longo de sua expansão e suas consequências no cenário atual. As indagações se tornam mais frequentes durante 

a fluidez de propostas de requalificações das águas em um panorama internacional e essa correnteza conduz à 

análise de arquiteturas resilientes a problemas de enchentes- a chamada arquitetura flutuante. E, por fim, chego 

a uma confluência: uma proposta para implantação de um projeto no Tamanduateí e suas várzeas que visa uma 

aproximação literal de suas águas.



CURVAS | A VILA DE PIRATININGA E 
SUAS ÁGUAS
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2.1 Rede de caminhos

 A mancha urbana de São Paulo teve, 

desde sua fundação em 1554 até meados do 

século XIX, sua influência restringida a uma 

parte do interflúvio Anhangabaú-Tamanduateí, 

na bacia hidrográfica do Rio Tamanduateí (sub-

bacia do Alto Tietê). Sendo assim, a ocupação 

do território da capital paulista está intimamente 

relacionada à presença do Rio Tamanduateí, e 

por este motivo o defini como principal objeto 

de estudo deste trabalho.

 De acordo com Franco (2005, p.28), 

a inter-relação entre o sistema geográfico, a 

rede de caminhos e o projeto colonial foram de 

grande importância para a cidade de São Paulo. 

Partindo dali se propagavam diversos caminhos, 

tendo como destinos principais as minas (Minas 

Gerais), o Rio de Janeiro e o caminho de Viamão 

(atual caminho para Curitiba). A própria escolha 

dos lugares em que se decidia implantar 

núcleos urbanos era baseada em sua relação 

com seus acessos, seja pelos rios ou por esses 

caminhos. Os rios e as suas várzeas eram, 

portanto, estruturadores da organização da vila 

(KAHTOUNI, 2014, p. 13).

 Certas trilhas e rotas fluviais 

ocasionalmente se sobrepunham, ligando o 

planalto ao litoral de Santos. Os principais eram as rotas indígenas, apropriadas posteriormente pelos colonos. 

“Nesses primeiros tempos, a rede urbana era frágil, e a simbiose com os indígenas, uma estratégia de sobrevivência. 

Durante os primeiros séculos, os índios compunham a maior parte da população local, e toda a expansão se fez 

através de suas velhas trilhas”. (BUENO, 2009, p.6).

 Com frequência essas rotas estavam situadas nas áreas de várzea, já que essas se localizam ao longo 

dos eixos hidrográficos. O principal acesso a Santos partindo de São Paulo eram pelas várzeas do Rio Cubatão 

e do Tamanduateí, originada de uma trilha indígena chamada Trilha do Tupiniquim. A maior parte de suas rotas 

estavam ligadas aos caminhos fluviais (GOUVEIA, 2010). Dessa maneira, tanto a rota de caminhos quanto à rede 

hidrográfica tecia o território colonial.

 A questão da moradia também era regida pela configuração da rede fluvial e suas várzeas, antes mesmo 

da colonização: a existência de inúmeras aldeias ao longo da várzea do Rio Tamanduateí teria sido um dos motivos 

da decisão do local de fundação de São Paulo de Piratininga pelos jesuítas. A localização privilegiada da colina 

entre os rios Tamanduateí (várzea do Carmo) e Anhangabaú foi uma importante condicionante para a fundação de 

São Paulo de Piratininga (CARVALHO,2013; GORSKI, 2010; GOUVÊA, 2016; KAHTOUNI, 2004).

Figura 3: Carta corográfica da cidade, 1766.. Fonte: Freire (2018)

Figura 4: Trilha dos Tuponiquins- utilizada por índios e portugueses para a 
subida da Serra. Fonte: Freire (2018)

Figura 4: Entrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro, 1827. Fonte: Ribeiro (2012).
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 O principal argumento motivador de Mem de Sá em 1560 para ordenar a mudança dos moradores do 

povoado de Santo André da Borda do Campo para a Vila de São Paulo de Piratininga, foi a existência da água como 

fonte de recursos (CARVALHO, 2013). A água providenciava o acesso, a comunicação, o transporte, a defesa contra 

ataques indígenas e o alimento para subsistência pela pesca (BROCANELI; STUERMER, 2018; CARVALHO, 2013; 

GOUVÊA, 2016; KAHTOUNI, 2004).

 Dessa maneira, o rio também foi essencial para o estabelecimento e desenvolvimento da vila de São Paulo 

“Piratininga”: localizada no topo de uma colina, os primeiros assentamentos da cidade eram rodeados pelo Rio 

Tamanduateí e pelo Ribeirão Anhangabaú, e mais longe, ao norte, estava o Rio Tietê. As inundações frequentes 

desses dois rios eram vistas, naquela época, como um aspecto muito positivo, pois transformavam a colina em 

uma verdadeira ilha, garantindo assim a segurança do local durante os meses de verão. 

 Sendo assim, diversos núcleos urbanos que conformam bairros de São Paulo atualmente foram implantados 

em função da hidrografia. Pinheiros teve origem em 1560 a partir de uma aldeia indígena que se situava às 

margens do Rio Pinheiros. Também por esse eixo hidrográfico, Santo Amaro se originou em 1554 quando a aldeia 

indígena de Jeribatiba foi transformada em povoado para catequese. A Penha, às margens do Rio Tietê, teve sua 

fundação em 1667 pelo padre Jacinto Nunes Siqueira, 

que possuía uma igreja com o nome Nossa Senhora 

da Penha em sua fazenda. Santana, também próximo 

ao Tietê, teve como origem os núcleos de catequese 

criados pelos jesuítas na fazenda de Santa em 1673. 

(SÃO PAULO CIDADE, SMC, 2008). Na figura ao lado, 

pode-se observar a proximidade dos núcleos urbanos 

com a rede fluvial: todos eles se encontram próximos 

das margens dos eixos hidrográficos.

2.2 Rede de atividades

 

Desde a fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, os rios tiveram papel importante também como fonte de 

recursos e de atividades básicas de funcionamento e a manutenção dos núcleos urbanos que à sua volta se 

originavam. Enquanto o Rio Anhangabaú fornecia água para o abastecimento, o Tamanduateí viabilizava diversas 

outras atividades, como a geração de renda de grande parte da comunidade. A pesca, a agricultura, o comércio, 

a mineração e a prestação de serviços como lavandeiras e aguadeiros são algumas das atividades praticadas na 

várzea do Carmo. (GOUVÊA, 2016, p.100; Carvalho, 2013, p.11). 

Figura 5: Núcleos urbanos iniciais do período 

colonial. Fonte: Freire (2018)

Figuras 6,7,8 e 9: Atividades diversas nos rios paulistanos- lavadeiras no Tamanduateí, banho no Pinehiros, aguadeiros e regatas no Tietê. 

Fonte: Freire (2018)
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 A atividade da pesca teve notória importância nos rios paulistanos, principalmente para a subsistência. 

Alguns moradores de Santo André se motivaram a mudar para a vila de São Paulo em decorrência da possibilidade 

de incluir o peixe na alimentação (GOUVÊA, 2016, p. 98). Inclusive, o próprio nome da cidade e do rio têm a sua 

origem Tupi, e são referências à abundância de peixes nessas águas. Piratininga significa peixe seco e Tamanduateí, 

rio dos Tamanduás. (GOUVEIA, 2010; GOUVÊA, 2016). Este último, na época de seca, comportava grandes bolsões 

e lagoas em suas várzeas, onde os peixes ficavam represados quando as águas abaixavam. Quando então estes 

bolsões secavam, os peixes morriam secos, cheios de formigas e, assim, atraíam os tamanduás: “As terras do 

‘peixe seco’, Piratininga, eram então atravessadas pelo rio dos tamanduás, o Tamanduateí” (SILVA, 2014, p.24).

 Além disso, a pesca também era fonte de renda importante para os núcleos urbanos. As ruas do centro 

eram os espaços onde mais abrigavam as vendas dos peixes, que também tinhas locais de vendas fixas na vila. 

Mais tarde, um mercado de peixes seria construído às margens do Tamanduateí, o Mercado dos Caipiras, que, 

futuramente, se tornaria o mercado municipal (GOUVÊA, 2016, p.99). 

 O rio Tamanduateí viabilizou também o cultivo de vários produtos alimentícios ao longo das suas margens. 

Essa prática acontecia em uma extensa faixa do seu curso, em uma área fértil que ia desde onde hoje é a região 

do Brás até a região de Santo André da Borda do Campo. 
Para abastecer a cidade embrionária, situada nos altos das colinas, por 
entre igrejas, criou-se uma zona rural no assimétrico vale do Tamanduateí, 

reduzindo a dependência de produtos alimentícios importados da região 
de Santo André da Borda do Campo. O campo estendia-se pelos terraços 
da atual região da Mooca, Brás e Pari, através de um modesto modelo de 
cerrados. (AB’SABER, 2004, p. 14).

 A produção de agricultura e pecuária de pequeno porte foi importante nos primeiros séculos da vila e iria 

persistir durante um bom tempo nos bairros mais afastados e nas chácaras que permaneceriam em atividade até 

o começo do século XX. O excedente dessa produção era comercializado no centro da cidade, preferencialmente 

nas áreas das várzeas. Na várzea do Tamanduateí, eram comercializados não só os produtos e gêneros locais, 

mas também de outras regiões: “Produtos vindos de fazendas mais distantes ou mesmo do litoral, podiam ser 

facilmente transportados em pequenas embarcações, e depois descarregados em um porto situado logo abaixo da 

ladeira Porto Geral” (GOUVEIA, 2010, p. 150).

 O Porto Geral (localizado atualmente no mesmo local com o mesmo nome) era onde as embarcações 

atracavam, e ali os produtos eram comercializados, sendo considerado o principal porto da cidade. Posteriormente, 

este local se caracterizaria como importante local de troca: “Junto a este porto, havia um barracão para armazenar 

e proteger as mercadorias. Tais condições faziam com que o local estivesse sempre cheio de tropas, de escravos 

e de mercadores” (SILVA, 2014, p. 32).

 Outra atividade realizada nos rios e suas várzeas era a mineração. No início do século, era possível 

encontrar ouro de aluvião no Tamanduateí. Há relatos inclusive de que pepitas de ouro eram encontradas pelas 

ruas depois de fortes chuvas e enxurradas:
Esse pavimento era uma formação de aluvião [...] contendo ouro, de 
que se encontravam muitas partículas em fendas e buracos, depois das 
chuvas pesadas, quando eram diligentemente procuradas pelos pobres. 
Aliás, segundo a Viagem Mineralógicxa, de Martim Francisco e José 
Bonifácio, viam-se mesmo pessoas catando pepitas de ouro arrastadas 
pelas enxurradas, nos barrancos existentes em torno da igreja do Carmo, 
quando acabavam os aguaceiros fortes. (BRUNO, 1991, p. 170).

 Esse chamado “tempo do ouro”, porém, durou pouco. Os principais materiais extraídos dos rios paulistanos 

eram aqueles utilizados para a construção civil: argila, cascalho, areia, pedra e pedregulho (GOUVÊA, 2016, p. 74). 

No começo do século XX essa extração se tornaria mais extensa: foi pela várzea do Tietê e Pinheiros onde iriam 

surgir diversas olarias e fábricas de ladrilhos, cerâmica e vidro. “Pode-se dizer que a construção em solo firme 

Figuras 10 e 11: Mercado dos Caipiras e Várzea do Carmo. Fonte: Ribeiro (2012).
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2.3 Rede de saneamento e abastecimento

 Nos primeiros quatros séculos da história da cidade de São Paulo, as várzeas dos seus rios foram 

caracterizadas como importante fonte de renda não só para os moradores ribeirinhos, mas também para a cidade 

como um todo: “desenvolveu-se, por toda várzea do Tietê e pela várzea do Pinheiros, um modo de vida em que 

persistiu por muito tempo uma mistura de rural e de urbano, fundado na exploração econômica das várzeas” 

(SEABRA, 1987, p. 78).

 Simultaneamente, os cursos d’água desempenharam a função de encaminhar para longe a sujeira (lixo 

da capital paulista saiu de dentro dos rios: o Edifício Martinelli, construído em 1929, primeiro arranha-céu de São 

Paulo, foi construído com materiais provenientes dos leitos fluviais” (CARVALHO, 2013, p. 13).

 A atividade realizada pelas lavadeiras era outra atividade de geração de renda possibilitada pelos rios e 

suas várzeas, e estas se reuniam principalmente à beira do Tamanduateí (Figura 06). Este trabalho era considerado 

de extremo valor na vila e refletia as relações sociais dos moradores da cidade. Em épocas em que a cidade 

enfrentava graves problemas no abastecimento, a limpeza das roupas era ostentada por poucos (GOUVÊA, 2016, 

p. 108). A prática das lavadeiras persistiu até o início do século XX, quando a poluição do Tamanduateí tornou a 

atividade impraticável.

Da Rua Glicério e de toda a encosta da colina central da cidade, desciam 
lavadeiras de tamancos, trazendo trouxas e tábuas de bater roupa. À 
beira da água, juntavam a parte traseira à dianteira da saia, por um nó 
no apanhado da saia, a qual tomava aspecto de bombacha. Sungavam-
na pela parte superior, amarravam-na à cintura com barbante, de 
modo a encurtá-la até os joelhos ou pouco acima, tomando agora o 
aspecto de calção estofado. Deixavam os tamancos, entravam n’água e 
debruçavam-se sobre o rio, sem perigo de serem mal vistas pelas costas 
(AMERICANO, 1957, p. 146-147 apud GOUVÊA, 2016, p. 107).

 Outra atividade propiciada pelo rio e suas várzeas foi a prática dos aguadeiros (Figura 08). A função 

apareceu a partir do momento em que a cidade começou a enfrentar problemas de abastecimento. Os aguadeiros 

então coletavam água e a distribuíam pela cidade, vendendo os galões de casa em casa (GOUVÊA, 2016, p. 104).

e esgoto) produzida por esses moradores e, infelizmente, esta função prevaleceu (e segue prevalecendo até hoje) 

sobre todas as outras, resultando em consequências lamentáveis.

 Desde o início da ocupação do núcleo urbano, eram encaminhados aos rios Tamanduateí e Anhangabaú 

todos os dejetos in natura e demais resíduos produzidos pela vila, o que posteriormente acarretou problemas 

relacionados ao saneamento (GOUVEIA, 2010; GOUVÊA, 2016).

 Além do fato do rio Tamanduateí receber dejetos em grande quantidade, suas características dificultavam 

o seu escoamento. Com seu solo sedimentar argiloso e pouca declividade, era recorrente a estagnação de suas 

águas e, em suas várzeas, a formação de grandes brejos, lagoas e atoleiros (GOUVEIA, 2010; GOUVÊA, 2016).

 Em épocas de cheia, acumulavam-se resíduos, dejetos e entulhos nessas lagoas, trazendo mau cheiro e 

proliferação de mosquitos para a região. Já no período das secas, a baixa vazão dificultava ainda mais o escoamento 

das águas. (GOUVÊA, 2016; GOUVEIA, 2010; SILVA, 2014). Algumas intervenções foram feitas ao longo do curso 

do Tamanduateí, visando resolver o problema da poluição.

 Assim, a partir de meados do século XVIII foram feitos os primeiros condutos de derivação de água na 

cidade. Ernani Silva Bruno (BRUNO, 1991a) aponta:

 Quem primeiro pôs em prática esse sistema de adução – escreveu 
Afonso A. de Freitas – foram os frades franciscanos. Em 1744 o claustro 
e também a “cerca” do seu convento já contavam com fornecimento 
de água potável canalizada, até com sobras que os frades pensavam 
em encaminhar para o uso da população, fora do estabelecimxento. 
[...] Ainda em meados do século dezoito também se puxou água para o 
recolhimento da Luz. O canal começava perto do tanque Reúno, formado 
por nascentes e águas do riacho Saracura, afluente do Anhangabaú; 
descia beirando o caminho do Piques (rua da Consolação), a rua do 
Paredão (Xavier de Toledo), a chácara do cadete Santos, o campo do 
Zunega (largo do Paissandu) e daí corria para o recolhimento. A maior 
parte dos moradores continuava, no entanto se abastecendo de algumas 
fontes naturais – onde se edificaram pequenas bicas – ou diretamente 

no Tamanduateí e no Anhangabaú. (p. 283-284)

 O abastecimento de água canalizada iniciou-se depois disso, com chafarizes públicos, bicas e fontes. 

Porém, ainda no século XVIII, a qualidade das águas já estava comprometida e estas eram bastante impuras, 
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2.4 Rede de ‘inconveniências’

 As áreas de várzea que proporcionaram por tanto tempo a implantação e manutenção da cidade, a partir 

da metade do século XIX, acompanhando o crescimento da cidade, começariam a ser um problema. As várzeas 

como recurso natural contradiziam as várzeas como espaço urbano. As terras da várzea se tornariam objetos de 

disputa, colocando em risco a possibilidade de diversos outros usos (SEABRA, 1987, p. 65). Se inicia, portanto, 

com mal cheiro e detritos e, ainda assim, 

continuavam abastecendo a maioria dos 

moradores. Dessa maneira, estabelece-se um 

declínio na disponibilidade de água na cidade. 

Como nos seus três primeiros séculos, a cidade 

apresentou um crescimento populacional 

lento, essa escassez de água pode estar mais 

relacionada às mudanças físicas consequentes 

do uso e ocupação da área, do que ao aumento 

da demanda no abastecimento. Assim sendo, 

se a presença dos rios garantia a segurança da 

vila no seu momento inicial, no final do século XVIII estes passam a limitar a circulação e a expansão da ocupação 

do território.

 No início do século XIX, já existiam algumas pontes sobre o Rio Tamanduateí, Ribeirão Anhangabaú e Rio 

Tietê, além da execução de alguns aterros em áreas de várzea, tais como o Aterrado de Sant’Anna, na várzea 

do Tietê, e o Aterrado do Brás, sobre a várzea do Tamanduateí. Porém, as inundações frequentes das várzeas 

(principalmente a do Carmo)  começaram a tornar-se um problema para o poder público, que se via na necessidade 

de promover mudanças. Foi então que uma sugestão realizada por proprietários da Rua do Carmo é posta em 

prática em 1849. Enviado para o presidente da província, um documento propunha uma modificação no curso do 

rio, e assim, o trecho final do rio Tamanduateí foi deslocado de nordeste para noroeste, desde a ladeira do Carmo 

até a sua foz.

uma apropriação do território natural das águas consequente de um crescimento e progresso urbano rápido e 

desenfreado a partir de então.

 No decorrer do século XIX, por influência da expansão da economia do café, São Paulo assume maior 

importância e, por consequência, sua mancha urbana começa a crescer. A implantação da estrada de ferro Santos-

Jundiaí (a São Paulo Railway, em 1867) foi um dos destaques desse desenvolvimento urbano, e seu eixo condutor 

era o vale do rio Tamanduateí, reforçando novamente a caracterização de melhor trajeto para ligação com o litoral. 

Dessa maneira, a cidade se expande para além do Tamanduateí (bairros do Brás, Moóca, Pari e Belezinho); além 

do Anhangabaú (bairros de Campos Elíseos, Santa Cecília e Consolação); e, em direção ao rio Tietê (bairros do Bom 

Retiro e da Luz). Verifica-se então, um notório crescimento demográfico: enquanto a população paulistana, entre os 

anos de 1765 a 1872 (107 anos) cresceu apenas 50,3%; no período de 1872 a 1890 (18 anos) seu crescimento 

era de 106,9% e, de 1890 a 1900 (10 anos) esse número sobe para 269,3% (MOROZ-CACCIA GOUVEIA, 2010). 

A explicação se dá pela instauração da elite rural cafeeira na cidade, mas também, pela entrada em massa de 

imigrantes no país.

 O cenário da cidade de São Paulo começa a imprimir transformações tanto em sua fisionomia quanto no 

cotidiano de seus moradores. As construções dos palacetes e mansões, o calçamento geral da cidade, a iluminação 

pública e a primeira linha de bondes a tração animal foram algumas das mudanças instauradas. Data também 

desse período a criação dos dois primeiros parques públicos da cidade, vinculados à proteção dos mananciais.

O atualmente designado parque das Fontes do Ipiranga, criado em 
1893 e consolidado entre 1895 e 1917, visava à preservação das 
nascentes e mananciais do Rio Ipiranga, para abastecimento da zona 
leste da cidade, assim como para a construção de adutoras, sendo a 
utilização dos mananciais interrompida em 1928. Já o da Cantareira, 
vinculado à preservação dos reservatórios da Serra da Cantareira, foi 
desapropriado em 1896. Ambos se configuram, na cidade de São Paulo, 
como duas extensas áreas com vegetação para a preservação das águas 
que, a exemplo da floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, foram cercadas 
posteriormente pela urbanização periférica, a qual ficou descontrolada a 
partir do século XX. (KAHTOUNI, 2004, p. 63)

 Em 1877, foi criada a Companhia Cantareira e dez anos depois cerca de 5 mil edifícios já eram servidos de 

Figuras 12: Chafariz do Piques, Largo da Memória, 1862. Fonte: Freire (2018).
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água. Até então, o abastecimento de água da cidade 

era feito através da captação nas nascentes do 

Ribeirão Anhangabaú, conduzida para a caixa d’água 

da Rua Cruz Preta (atual Rua Quintino Bocaiúva), 

e para os chafarizes do Largo da Misericórdia, do 

Pelourinho (atual Largo 7 de Setembro), de São 

Gonçalo (atual praça Dr. João Mendes), de São 

Francisco e de São Bento. Em 1882, alguns deles 

começaram a receber a água captada do ribeirão 

Pedra Grande, na Serra da Cantareira. A partir 

de então, o poder público começa a demolir os 

chafarizes públicos como uma maneira de incentivar 

a adesão da população aos serviços domiciliares, 

oferecidos pela Companhia Cantareira. Em 1899, 

a caixa da água da Rua Cruz Preta foi demolida, e um novo reservatório foi construído na Consolação, com 

capacidade para 19 milhões de litros.

 Segundo Sabesp (2003), em 1890, São Paulo contava com 70 mil habitantes e o seu abastecimento 

provinha de apenas duas adutoras, Ipiranga e Cantareira. Em 1894, o suprimento local de água à cidade era de 27 

mil litros por dia, mas a população já contabilizava 160 mil habitantes. Em 1898, iniciou-se então a captação de 

águas do Tietê com a instalação de uma galeria filtrante.

 Com esse rápido e intenso crescimento, populacional e de ocupação, as áreas de várzeas, apesar de 

periodicamente encharcadas, passaram a atrair a atenção, tornando-se uma opção lucrativa à especulação 

imobiliária. Com um discurso de “saneamento” e combate às enchentes, vistas agora como ponto negativo, a 

cidade foi criando novos terrenos através do aterro de várzeas e retificações dos rios. Era necessário criar um novo 

uso para as áreas desocupadas das várzeas, já que, com a presença da ferrovia no espaço urbano, seus rios não 

eram mais uma alternativa necessária de vias de circulação. Além disso, com a possibilidade de abastecimento de 

água através de mananciais mais distantes e mais limpos, essas áreas eram então, vistas como focos de doenças 

ou, como fonte futura de lucros. O discurso higienista, em um momento em que a cidade sofria com as epidemias, 

foi um grande reforço da especulação imobiliária.

 Relatos que remontam às 
primeiras décadas do século XIX 
revelam que a várzea do Carmo era 
então considerada um problema de 
higiene, uma donça a ser debelada, 
um grande estorvo sanitário. O rio 
Tamanduateí deveria ser canalizado 
evitando- se assim os incômodos do 
seu regime de cheias e a presença 
dos dejetos nele lançados (MORSE, 
1954). Essa relação entre a cidade 
e seus rios revela o entendimento 
da relação urbano-meio ambiente 
que desde então se estabeleceu. 
(QUEIROZ & SOMEKH, 2003 p.115)

Figuras 15: Núcleos urbanos em 1916. Fonte: Freire (2018).

Figuras 13:  Núcleos urbanos em 1890. Fonte: Freire (2018). Figuras 14:  Núcleos urbanos em 1897. Fonte: Freire (2018).

Figura 16: Intervenções sobre trecho Rio Tamanduateí. Fonte: Freire (2018).

Detalhe da planta de Affonso Freitas A. de Freitas. Seta azul: traçado original. Seta vermelha: trecho 
retificado em 1948. Seta verde: leito do rio ainda em construção (1896-1914).
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 Com o desenvolvimento do Brás e adjacências, as áreas inundáveis ao longo do Tamanduateí começaram 

a despertar interesse em função da sua localização próxima ao centro de São Paulo. No entanto, a sua ocupação 

era dificultada pela decorrência de enchentes, e também devido à poluição do rio, que recebia detritos in natura. 

Em 1892, foi nomeada uma Comissão de Saneamento para organizar e implementar projetos de retificações nos 

rios Tamanduateí e Tietê. 

Em 1894, o governo do Estado decretou ‘de utilidade pública’, uma faixa de 60 metros para a canalização do rio 

Tamanduateí desde o Ipiranga até sua foz. Retomaram-se aí as obras de retificação do Rio Tamanduateí, as quais, 

junto com a estrada de ferro, passam a atrair muitas indústrias para a região. As áreas aterradas da planície de 

inundação foram tomadas pelas industriais, que durante muitas décadas se aproveitaram da água e da ferrovia 

para desenvolver seus negócios.

 Esta série de intervenções (aberturas de canais e valas, além do início de sua retificação) buscavam 

principalmente resolver a questão da poluição. Entretanto, a cada alteração realizada, a situação parecia piorar. 

 A modificação do Rio Tamanduateí inicia-se em 1848, com a aprovação da Lei nº360, que autorizava 

o seu “encanamento”, que teve suas “sete voltas retificadas”. Esse desvio e retificação, em conjunto com o 

saneamento da várzea, também representaram obras que iam de encontro com as tradições e interesses 

anteriores, com as embarcações que aportavam no Porto Geral ou que seguiam para o Tietê. 

 Diversos problemas concomitantes em relação às águas da cidade se sobrepunham nesse momento: 

o abastecimento, a ocupação das várzeas, a drenagem urbaana e o saneamento da cidade. É, então, a partir 

daí que se configura cada vez mais uma forma de ocupação urbana que não considera os rios como elemento 

importante desse ecossistema urbano.

A retificação ainda ocasionou um outro problema: a partir do momento em que se inviabilizou a navegação no 

rio, a relação dos rios com os moradores da cidade piorou. O uso de suas águas seria mais uma vez restringido, 

afastando cada vez mais a população das várzeas (GOUVÊA, 2016).

Figura 17: Várzea do Carmo, 1916. Fonte: H+F Arquitetos.



30 Figura 19: Várzea do Carmo, 1918. Fonte: H+F Arquitetos.

Figura 18: Várzea do Carmo, 1918. Fonte: H+F Arquitetos.
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 Através do conhecimento do histórico de São Paulo é possível, então, compreender mais claramente a 

relação do desenvolvimento da cidade com a configuração dos seus cursos d’água. As inundações das várzeas, 

antes caracterizadas como um espetáculo da natureza, transformaram-se em focos de doenças. A sensação de 

segurança do envolvimento das colinas pelas águas, torna-se uma impressão de isolamento. O homem, visando a 

conquista das terras, endireita os cursos fluviais e “disciplina” as águas que divagavam pelas planícies, para que 

os rios corressem mais rápido e levassem para longe as ‘imundícies”.

3.1 Várzeas x lotes

 As várzeas, que no início do século XX ainda estavam bem definidas na cidade, passa, a partir da década 

de 1930, a sofrer o impacto da expansão periférica horizontal da cidade através de loteamentos descontrolados. 

Isso se deu possível por algumas questões judiciais: em 1934, começando o item III do Decreto nº 6.473, de 30 

de Maio, que devolve ao Estado a tutela das terras devolutas, dizia:

 São terras devolutas pertencentes ao Estado de São Paulo ‘ex-vi´do Art. 64 da Constituição Federal:

[...]

III) os terrenos marginaes dos rios públicos e os acrescidos.

[...]

   Nesse mesmo ano foi também publicado o Código das Águas, no qual as águas do Brasil eram classificadas 

em: a) águas públicas; b) águas comuns; c) águas particulares; d) águas comuns de todos (NUNES, 1980).

 As águas públicas podem ser de uso comum ou dominais. O Art. 3º do Decreto-Lei nº 852, de 11 de 

Novembro de 1938, denomina o conceito de águas públicas de uso comum da seguinte maneira:

 São públicas de uso comum, em toda a sua extensão, as águas dos lagos, bem como dos cursos de água 

naturais que, em algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis por um tipo qualquer de embarcação.

 No caso do Rio Tamanduateí, a sua navegabilidade foi interrompida por completo a partir do início de suas 

obras de retificação do seu curso em 1849 (KAHTOUNI, 2004). Dessa maneira, as suas águas não eram mais 

consideradas públicas segundo o Código de Águas. Assim sendo, se elas não eram mais públicas, suas margens 

então não eram mais devolutas no ano de 1934? Suas várzeas, definidas como servidão pública desde 1867, não 

seriam mais áreas de servidão de passagem? 

 Essa situação viabilizaria então o aproveitamento máximo dos terrenos pelas indústrias, que atingiriam 

diretamente o leito do rio sem 

autorização governamental antes 

necessária. É nesse momento que se 

inicia o processo de transformação 

dessa paisagem, modelando uma 

configuração que se perdura até hoje 

ao longo do curso do Tamanduateí.

 A tradicional divisão 

sociocultural da cidade, que se 

baseava no conceito de que baixos e 

várzeas eram destinados à população 

mais pobre, estava acabada na 

década de 1930. Os rápidos avanços 

tecnológicos do final do século 

XIX foram responsáveis por essa 

mudança a partir do século XX, em 

uma tentativa de se igualar a países 

considerados “consumidores 

tecnológicos” pelo Brasil, também envolvido em um movimento mundial de preocupações epidemiológicas e a 

higiene do final do século. 

 Ao observar a planta geral da cidade em meados do século XIX (Figura 24), é possível compreender 

uma cidade expandida e loteada de forma regular, com certos intervalos que correspondiam às várzeas de difícil 

ocupação ao logo dos cursos d’água, sendo evidente a presença da Várzea do Carmo, localizada no coração da 

cidade. Esses “vazios” são enxergados como grande potencial para o interesse privado no século XX, e as novas 

tecnologias de canalização e retificação, inicialmente feitas por questões sanitárias, passam então a ser amplamente 

utilizadas para ganhar terras dos rios. “As terras das antigas curvas e sinuosidades são, agora, efetivamente, bens 

de consumo vendidos em série de lotes na cidade de São Paulo” (KAHTOUNI, p.79). As tecnologias modelaram 

então uma nova paisagem para a cidade, respondendo às vontades de consumo de um país em pleno processo de 

industrialização.

Figura 20: Cartões postais- Pq. D. Pedro II, 1942 e Central Park, Nova York, década 
1940. Fonte: Ribeiro (2012).
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Figura 21: Pq. D. Pedro II, 1920. Fonte: Ribeiro (2012).

Figura 22: Pq. D. Pedro II, 1930. 
Fonte: Ribeiro (2012).

Figura 23: Pq. D. Pedro II, 1940. 
Fonte: Ribeiro (2012).

Figura 24: Planta cidade meados do século XIX. Fonte: Kahtouni (2004).

Figura 25: Relação Hidrografia x áreas verdes em São Paulo às margens do Rio Tamanduateí. Fonte: H+F Arquitetos
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3.2 Rios x avenidas  
 

 Durante a administração Pires do Rio (1926-1930) algumas decisões tomadas foram determinantes para a 

qualidade ambiental futura da cidade de São Paulo e de seu entorno, representando de alguma forma um caminho 

sem volta, quando se fez uma opção pela urbanização rodoviarista. Nesse período, iniciou-se a implantação do 

“Plano das Avenidas” proposto pelo engenheiro Prestes Maia, marcado por um enfoque viário-modernizador, com 

a proposição de um sistema viário amplo, capaz de abrigar o automóvel e o ônibus em detrimento do transporte 

sobre trilhos. No período entre 1930 e 1959, somente na bacia hidrográfica do Rio Tamanduateí, 29,8 Km da rede 

fluvial foi tamponada para dar lugar a avenidas de fundos de vales.

 Fica então clara a opção que entra em conflito com a qualidade ambiental da cidade, através da ocupação 

dos fundos de vale para implantação de vias expressas, que compromete a drenagem urbana, aliada a negação do 

sistema de transportes sobre trilhos em favor de um transporte sobre rodas altamente poluidor.

 Segundo Rolnik (2003),

A associação entre construção de avenidas e canalização 

dos rios e córregos completa o novo modelo de circulação: os 

rios se confinam em canais ou galerias subterrâneas, sobre 

seus antigos leitos se implantam avenidas de fundo de vale. 

A avenida do Estado (sobre o Tamanduateí), as marginais (ao 

lado do Tietê e Pinheiros) e a Aricanduva (junto ao córrego 

do mesmo nome) são exemplos dessa estratégia. É durante 

a gestão do prefeito Prestes Maia que esse conceito começa 

a ser implantado: são obras suas a construção da avenida 9 

de Julho sobre o córrego canalizado do Saracura, a avenida 

Itororó (futura 23 de Maio) sobre o córrego do mesmo nome 

e a retificação do Tietê, encurtando-o em 20 quilômetros e 

destinando suas margens para a construção da marginal e 

para a ocupação urbana de sua várzea. (p. 33-34)

 A prática generalizada de canalizações e confinamento (tamponamento) de cursos d’água para darem lugar 

às avenidas torna-se então comum e rapidamente se caracteriza como um fator de agravamento dos problemas de 

inundações na cidade. As águas continuavam seguindo exatamente seu percurso original, mas agora elas escoam 

sem infiltração sobre as superfícies impermeabilizadas das avenidas e ruas e através das galerias subterrâneas, 

e, ao invés de se espalharem sob uma planície, acumulam-se sob uma superfície urbanizada, interrompendo o 

trânsito de veículos e pedestres e danificando os estabelecimentos locais.

 Aos olhos da população, além da reivindicação pelo fornecimento de energia elétrica e abastecimento 

de água, a implantação do asfalto e a canalização dos córregos são também infraestruturas e serviços urbanos 

considerados essenciais para a civilização, rendendo muitos votos aos políticos que tragam esse tema em suas 

propostas. Sobre a canalização dos rios, a lógica predominante para os moradores era (e continua sendo) a do 

afastamento, uma vez que o lançamento de dejetos é feito diretamente neles. Não há interesse em saber qual 

o destino final dos dejetos e, portanto, coleta e tratamento de esgotos geralmente não são vistos como serviços 

indispensáveis. Basta canalizar o córrego, esconder a sujeira, eliminar os odores e afastar ratos e mosquitos. Já 

para o poder público, a prática de canalizações, sobretudo a partir da década de 70, associava-se diretamente 

à abertura de novas avenidas de fundo de vale, e então, tudo favorece para a implantação de tais ações. Com 

essa generalização da prática de retificações e tamponamentos de cursos d’agua, na bacia hidrográfica do Rio 

Tamanduateí, entre 1950 e 2000, dos 662,5 Km da rede hidrográfica original, cerca de 176,9 Km de cursos 

d’água foram tamponados e 65,5 Km foram retificados.

 O lema de “escoar a água o mais rápido possível” foi, e ainda é, diretriz dos projetos de drenagem urbana na 

maioria das cidades brasileiras, sendo reforçada pela especulação imobiliária e na opção pelo transporte rodoviário 

urbano. Enquanto em alguns outros países essa prática passou a ser abandonada a partir da década de 70, nos 

países mais pobres, na mesma época, esse princípio se difundiu. Vários países como Estados Unidos, Japão, 

Alemanha e França, por exemplo, têm buscado soluções mais sustentáveis e desenvolvido “melhores práticas” de 

drenagem urbana, além de nortear o desenvolvimento de políticas de desenho urbano visando uma aproximação 

cada vez maior com os seus cursos d’água. 
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 É possível identificar cidades ao redor do mundo que, após um processo de deterioração muitas vezes 

natural decorrente da expansão urbana e de políticas mercantilistas, se debruçaram sobre processos reais de 

requalificação das suas águas e na sua adaptação mais harmônica à estrutura complexa que uma megalópole 

possui. Por que São Paulo não poderia fazer o mesmo, ou pelo menos começar a implantar propostas que visem 

isso, mesmo que a longo prazo? No lugar disso, configura-se uma forma de ocupação territorial que lida com a sua 

rede fluvial a sem considerá-la como parte de um ecossistema urbano. 

 Enquanto não houver um olhar atento sobre os rios e propostas consideráveis para as suas águas, estas 

continuarão poluídas e invisíveis no contexto urbano. Eles, que podem ser considerados a base de uma cidade, 

possuem a urgência de serem melhor utilizados e conectados com as existências ao seu redor. São Paulo virou as 

costas para o seu protagonista: ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê.

 Seleciono e analiso então, três exemplos de intervenções e requalificações em cursos d’água de grandes 

cidades internacionais, em uma tentativa de investigação e compreensão de tipos de configurações mais adequadas 

para um rio dentro de uma dinâmica urbana. 

4.1 Canal Cheonggyecheon- Seoul, Coreia do Sul
  

 No período entre 2003 e 2005, um viaduto elevado que cobria o Rio Cheonggyecheon em Seoul, na Coreia 

do Sul, passou por um processo de demolição que tinha como intuito melhorar aspectos ambientais e estéticos 

do local. O objetivo principal dessa reestruturação em uma importante área comercial da cidade era de restaurar 

esse curso d’água altamente poluído e coberto por uma via que dividia o espaço urbano de Seoul. O resultado é a 

criação de uma zona que tem o pedestre como foco, aproximando as pessoas ao histórico Rio Cheonggyecheon, ao 

mesmo tempo que se preocupa com a proteção de enchentes (anteriormente comuns em temporadas de chuvas 

fortes) e a melhora da qualidade de suas águas. 

 A criação de um corredor verde de 5,8 quilômetros de extensão trouxe desenvolvimento e crescimento 

econômico para a área central de Seoul que ficou abandonada por décadas e que hoje conta com a presença de 

60 mil pedestres diariamente. Ao trazer de volta à vida parte do rio Cheonggyecheon, o projeto de restauração 

combina oportunidades de usos com aspectos ecológicos, se tornando um modelo para projetos de reestruturação 

urbana ao redor do mundo.

 As contribuições do projeto para a sustentabilidade urbana são inúmeras. No aspecto da sustentabilidade 

ecológica, a diminuição de 45% de volume de carros trouxe o consequente declínio da poluição de ar, que de 74 

foi para 48mg de pequenas partículas por m³- uma queda de 35%. Com a remoção do viaduto houve aumento 

na velocidade do vento e redução da temperatura na área, que foi reduzida em torno de 5 °C. Com a reabertura e 

tratamento das águas do canal, a biodiversidade sofreu um aumento de 639%, com o crescimento de número de 

espécies de peixes, aves, insetos e plantas. Além disso, a estrutura da implantação do projeto é feita a fim de criar 

um sistema de proteção de enchentes- até mesmo as que possuem 1% de probabilidade anual. (GRN 2007).

 A sustentabilidade social está presente na alta atratividade do projeto, que se comprova nas distintas 

atividades que ali ocorrem. As diversas composições de passeios e aproximações com o rio atraem pedestres tanto 

para simples passagem ou caminhada, quanto para eventos culturais, festivais típicos, apresentações de corais, 

exposições e até práticas de exercícios físicos ou yoga.

 Portanto, o projeto é um ótimo exemplo de resgate da relação harmônica de um curso d’água com os 

habitantes de uma cidade. Além dos inúmeros ganhos ambientais, a reestruturação cria uma paisagem urbana 

aberta, um certo respiro em um ambiente central da metrópole que previamente possuía também urgência de 

espaços públicos. O Rio Cheonggyecheon é agora elemento vivo desse ecossistema urbano, em contraste com a 

sua configuração anterior, coberto às sombras de um grande viaduto elevado, tendo a sua presença e a sua história 

esquecidas e ignoradas. Figuras 26 a 32: Intervenção Canal Cheonggyecheon. Fonte: Archdaily.
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4.2 Chicago Riverwalk- Chicago, EUA

 O rio de Chicago é um outro forte exemplo que, como muitos outros cursos d’água em grandes metrópoles, 

acompanhou com forte protagonismo o processo de desenvolvimento industrial da cidade. Em uma época 

denomidada “Civic Promenade” (meados do século XIX) o arquiteto e urbanista Daniel Burnham almejava a criação 

de passeios e praças nas bordas fluviais se inspirando no Rio Sena, mas, infelizmente, no início do século XXI, a 

configuração do rio estava longe deste ideal. A poluição foi se tornando cada vez mais impraticável as atividades 

de pesca e passeios de barco, caracterizando o rio como um esgoto à céu aberto ao longo do centro financeiro de 

Chicago.

 Então, no ano de 2001, iniciou-se um projeto de limpeza no qual o papel do rio sofreu uma evolução e 

retomada de importância através do projeto Chicago Riverwalk. Propõe-se a implantação de um passeio à beira do 

rio Chicago, com o objetivo da sua recuperação para o benefício ecológico, recreativo e econômico da cidade.

 A equipe então criou um caminho contínuo ao longo da margem do rio, criando conexões embaixo de 

pontes entre os quarteirões e, através de diversas mudanças na sua forma ao acompanhar o traçado urbano, 

o projeto conduziu novas conexões programáticas com o rio. Com uma extensão de 2 quilômetros, o Chicago 

Riverwalk apresenta um conceito de seis tipologias de quadras, cada qual com a sua forma e programa diferente, 

tomando como base este importante curso d’água da cidade. 

 A cada uma delas é atribuída uma identidade única:

 1) Marina Plaza, que conta com diversos restaurantes e mesas ao ar livre que oferecem vistas para a vida 

vibrante na água com suas embarcações, patrulhas, táxis aquáticos e passeios de barco;

 2)The Cove, que disponibiliza o aluguel de caiaque e ancoragem para embarcações de tração humana, e 

assim, estimulam a criação de uma conexão física e mais direta com a água através de atividades de recreação;

 3) River Theater, composta por uma escadaria que conecta o o Upper Wacker e o Riverwalk, atraindo os 

pedestres para a aproximação com o rio, ao oferecer conectividade pedonal e assentos à beira da água que ainda 

contam com vegetação e sombra.

 4) Water Plaza, que possui uma fonte para que crianças e famílias possam ter uma experiência sensorial 

com a água na beira do rio;

 5) The Jetty, formado por alguns decks e jardins pantanosos flutuantes que compõem um ambiente de 

aprendizagem interativo sobre a ecologia do rio, contando com a pesca e a atividade de identificação de plantas 

nativas;

 6) Boardwalk, que cria um novo limite para a marina e, dessa maneira, um acesso contínuo à Rua Lake.

 Os benefícios ecológicos são visíveis: além do aumento da atividade de pedestres, com 1.5 milhões de 

habitantes por ano, o Rio de Chicago demonstra uma preocupação com a proteção de enchentes e a diminuição 

do despejo do esgoto no rio, com a criação de reservatórios temporários. O aumento da biodiversidade através do 

crescimento da variedade de espécies de peixes e aves, também estão atreladas com as contínuas iniciativas para 

tornar a água própria para o banho, como as wetlands (PECR, 2018)

 Assim sendo, através de um novo sistema de caminhos conectados, o projeto Chicago Riverwalk enriquece 

e diversifica a vida ao longo do rio, disponibilizando continuidade e variedade à população e seus visitantes. As 

variadas formas e programas atribuídos a cada espaço oferece uma série de experiências diferentes com o rio, 

reforçando a riqueza de possibilidades que este pode trazer para a dinâmica urbana quando inserido dentro dela.

Figuras 33 a 37: Intervenção Chicago Riverwalk. Fonte: Archdaily.
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4.3 Rio Spree- Berlim, Alemanha
 

 A simples ação de iniciativas de projetos em rios com visão a longo prazo pode ser tão efetiva quanto a 

limpeza das águas propriamente dita. É comum, após a apresentação de uma proposta de revitalização de um 

curso d’água, escutar reações de desencorajamento, afinal, “qual a probabilidade de isto se tornar realidade em 

um rio tão poluído e abandonado como este? ”. Pois bem, o projeto do Rio Spree intitulado de Flussbad, em Berlim 

na Alemanha, se inicia assim, com uma previsão- “Um dia, quando os visitantes puderem dar suas braçadas nas 

águas cristalinas do Spree, então saberemos que fomos vitoriosos ao implementar um projeto muito especial” 

(GREENHALGH, 2016). Além de uma singela projeção de futuro, hoje, não só os idealizadores pioneiros do projeto, 

como a sociedade berlinense e mesmo a comunidade europeia, entendem que o Flussbad (com a tradução de 

“banho de rio”) vai muito além de simplesmente permitir ao cidadão voltar a nadar no rio.

 Contando com o apoio do governo de Angela Merkel e da administração pública de Berlim, o projeto vem 

tomando forma desde seu início efetivo em 2012, com a adesão pública e investimentos do governo. Teve um início 

tímido, com uma movimentação de cidadãos em prol da limpeza do canal que corta a capital alemã em seu centro 

histórico e, ao longo de duas décadas, o projeto conseguiu ser ouvido e assimilado pela população. Mesmo com 

a proposta de um processo de transformação urbana de longo prazo, o Flussbad visa também atrair moradores 

para uma região vazia, além de visitantes e turistas que possam conhecer o passado histórico de Berlim em um 

ambiente muito mais amigável. Dessa maneira, uma das partes mais antigas de Berlim poderá, através dessa 

revitalização, se tornar em um lugar muito mais atraente e que ressalte a importância da história de uma cidade 

global. 

 O Flussbad visa transformar o Canal Spree em um espaço público de qualidade tendo três pilares principais 

como base: sustentabilidade, economia e participação. Em uma faixa de 1,8 Km de extensão, o projeto propõe a 

despoluição do rio antes mesmo que ele inicie sua travessia por Berlim. O Spree recebe cargas concentradas de 

regiões de mineração não muito distantes e ainda tem adicionado às suas águas já contaminadas os detritos da 

cidade ao entrar na capital. Um dos principais problemas são as inundações que avançam sobre centro histórico 

com o colapso do sistema de esgoto em épocas de chuvas- com uma periodicidade de mais de 30 vezes por ano. 

 “O Flussbad é o primeiro passo para mudar essa situação. Com a ajuda de um sistema de filtragem 

natural e a disseminação das wetlands, nosso objetivo é limpar o fluxo hídrico na porção central do Spree. Isso 

vai permitir que se tenha água limpa, cristalina até, para nadar numa extensão 

de 840 metros, bem no coração de Berlim”, asseguram os organizadores do 

projeto (GREENHALGH, 2016). A estratégia de limpar o rio antes do início da área 

reservada para a natação é também explicada pelo hidrologista Heiko Sieker, um 

dos autores da proposta: “O sistema de filtragem começa a operar antes para dar 

conta da proliferação de bactérias e algas. As primeiras precisam ser combatidas 

porque são nocivas à saúde. As outras porque, embora não apresentem risco à 

saúde, deixam as águas com aspecto “sujo”. E o que precisamos fazer é romper 

a sensação repulsiva em relação ao rio” (GREENHALGH, 2016).

 A percepção dos organizadores é de que, ao devolver o rio aos banhistas, 

o projeto constitua a sua irreversibilidade. Ou seja, no futuro, quando a população 

e os visitantes não só puderem ocupar as margens do rio através de espaços de 

lazer acolhedores, mas puderem de fato mergulhar em suas águas, então neste

 ponto a despoluição será uma causa conquistada e consumada. E esse futuro se projeta já para os próximos anos.

 Os irmãos Tim e Jan Edler, fundadores de uma renomada empresade design, estão entre os pioneiros do 

projeto Flussbad, que teve início no fim 

dos anos 1990. Os dois apostavam na capacidade transformadora do espaço público, ao almejarem que Berlim 

tinha de ser devolvida aos cidadãos, após o processo de degradação da área ao longo da guerra, da construção 

do muro e as consequências do pós-guerra. Um ambiente de anterior vida urbana vibrante se configurou em um 

local sem vida e esquecida.

 Dessa maneira caminha durante os dias atuais o “Flussbad For The People”, segundo Michael Kimmelman, 

crítico de arquitetura do jornal The New York Times. Segundo ele, com parques, jardins, decks, anfiteatros, piscinas 

construídas e, principalmente, água fluvial limpa, o projeto tem o potencial inovador de um projeto como o High 

Line, em Nova York, “pela capacidade de criar identidade cívica”. 

 Com previsão de conclusão do projeto para 2025, o projeto do Flussbad no Canal Spree retrata uma 

importante questão sobre propostas urbanas e a longo prazo. Pode parecer levar muito tempo, mas se pararmos 

para pensar que os projetos pensados nos anos 1990, se tivessem sido levados para a frente desde então, hoje 

já estariam prontos? Se não existirem iniciativas e projetos que visem a mudança da relação da cidade com seus 

rios, a despoluição destas águas nunca sairão do papel efetivamente.

Figuras 38 a 42: Intervenção Berlim 
Spree. Fonte: Flussbad Berlin.de
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 A intervenção humana sobre os recursos naturais vai além da questão da poluição de suas águas. 

Outro grande problema decorrente do crescimento acelerado e não planejado da maior parte das cidades são 

as enchentes. Nos dias atuais, estas são resultado de um longo processo de modificação e desestabilização 

da natureza por forças do homem: antigamente as várzeas dos rios faziam o controle natural da água. O solo 

ribeirinho era preparado para ser inundado nas épocas de cheia, absorvendo assim boa parte da água que 

transbordava do leito do rio e fazendo uso de seus nutrientes. Hoje, o cenário é bem diferente: quase todas as 

várzeas nas áreas urbanas se encontram ocupadas, além de possuírem uma grande porção que se encontra 

impermeabilizada pelo concreto, dificultado o escoamento do grande volume das águas em épocas de chuvas. 

Dessa maneira, as enchentes infelizmente se tornaram uma atividade recorrente das grandes cidades que se 

desenvolveram tendo como prática as ocupações irresponsáveis das várzeas de sua rede fluvial.

 Em uma perspectiva diferente, cidades costeiras ao redor do mundo se encontram também em estado 

de alerta de inundações decorrente do aumento constante do nível do mar devido às mudanças climáticas. 

Frente a esses desafios, é possível identificar respostas que surgiram como uma alternativa às ocupações das 

várzeas e também à eventos ambientais extremos: é cada vez mais aderida a dita arquitetura flutuante como uma 

maneira de adaptação de construções a essas novas realidades. Algumas delas são desenhadas para flutuar 

permanentemente em linhas costeiras e vias navegáveis, outras já contam com fundações específicas para 

que possam se apoiar em terra firme ou flutuar na água quando necessário. Os projetos se diversificam entre 

unidades residenciais em áreas alagáveis, vizinhanças inteiras ou até mesmo cidades completamente flutuantes.

 O interessante também é que, em alguns casos, casas existentes podem ser adaptadas à essa nova 

realidade através de fundações especiais. Dessa maneira, é possível proporcionar às pessoas em áreas 

passiveis de inundações uma alternativa com menor custo e mais resiliente, para que assim, elas continuem 

morando no local com o qual já possuem certa identidade. Este é o trabalho da Buoyant Foundation Project, 

uma organização sem fins lucrativos de Louisiana, nos Estados Unidos. Eles atuam em comunidade carentes em 

território americano, mas também ao redor do mundo, como na Jamaica e no Vietnã, aplicando as chamadas 

“fundações anfíbias”, que promovem a adaptação da arquitetura e das posses destes indivíduos às enchentes, 

protegendo possíveis catástrofes e interrupções traumáticas da cultura e economia local destas comunidades. 

Dessa maneira, a arquitetura flutuante poderia ser uma salvação para diversas áreas sujeitas a alagamentos e 

Figuras 43 e 44: Intervenção da Buoyant Foundation Project no Vietnã (acima) e na Jamaica (abaixo). Fonte: Buoyant Foundation Project
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inundações.

 Algumas outras construções são completamente projetadas e implantadas para estarem na água 100% do 

tempo, como é o caso de diversos projetos na Holanda pelo Waterstudio, um escritório de arquitetura que tem como 

foco este tipo de conceito. Desde algumas casas que se parecem com pequenas embarcações em Zeewolde até 

um bairro completo com 380 apartamentos, jardins e restaurante flutuantes em Ijburg, o Waterstudio defende além 

da proteção às enchentes e aumentos do nível do mar, a possibilidade de crescimento de cidades-ilhas que lidam 

Figura 45: Intervenção da Buoyant Foundation Project em casa existente no Vietnã. Fonte: Buoyant Foundation Project

Figura 46: Diagrama sistema de flutuação Buoyant Foundation Project.
Fonte: Buoyant Foundation Project

Figura 47: Casas flutuantes Zeewolde (acima) e projeto de bairro flutuante em Ijburg (abaixo).  Fonte: Waterstudio.
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desde a sua fundação com a presença da água.

 Construções e bairros flutuantes não são uma ideia atual. No Vietnã, Peru e até mesmo no Brasil, as 

comunidades flutuantes são uma realidade há bastante tempo. Principalmente em locais que contam com uma 

certa vulnerabilidade territorial, o impacto da água molda desde o funcionamento e implantação de construções, até 

o próprio funcionamento da dinâmica da cidade. As comunidades ribeirinhas na Amazônia, por exemplo, possuem 

sua vida regida pelas águas desde o meio do século passado. Elas representam uma forma de sobrevivência do 

homem que busca uma localização barata e mais acessível, capaz de lhe proporcionar moradia e sustento ao 

mesmo tempo.  É o rio quem marca o nível e o ritmo das comunidades, nas quais sem um bote a locomoção 

é quase impossível. A economia inteira é regida pela água: seja na pesca, no transporte de moradores, ou no 

comércio de produtos e alimentos feito nesses botes. Até mesmo igrejas flutuantes são parte da realidade destas 

Figuras 48 a 50: Comunidades ribeirinhas na Amazônia.  Fonte: BBC News.
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comunidades, seja para missas e cultos ou para casamentos.. tudo acontece sob a água.

 Tendo essas comunidades simples como referência, existem atualmente diversos planos para a construção 

de cidades inteiras flutuantes que contam com uma arquitetura e estruturas muito mais tecnológicas. A Lilypad é 

uma delas, um protótipo de “ecopolis” flutuante e autossuficiente para futuros refugiados de mudanças climáticas. 

Mesmo sendo um projeto de cunho totalmente utópico, este estudo se baseia em uma configuração climática atual 

e se espelha em uma projeção de condições futuras completamente possível.

  Em um espectro também mais abstrato da relação humana com a água, Aldo Rossi, com o seu projeto do 

“Teatro del Mondo” em 1979 invoca a lembrança da antiga tradição veneziana dos séculos XVI e XVII e seus teatros 

flutuantes. A descrição de Marta Bogéa (2006) o define bem:

  “Como um fragmento que se destaca do corpo do qual 

faz parte, o Teatro del Mondo navega pelas águas e aporta 

em diferentes locais com a naturalidade de quem é parte 

do lugar. Projetado enquanto corpo itinerante, autônomo, 

o Teatro del Mondo traz em seu desenho elementos da 

cidade, transformados, porém reconhecíveis. Constitui-se 

assim como parte de Veneza, uma forma a um só tempo 

nova e familiar, que reinterpreta os dados da cidade, e ao se 

reinventar, reinventa também a cidade.”  

  “Assim, o Teatro del Mondo se apresenta como novo fato disposto a dialogar com a cidade, a recompor 

sua paisagem e a reinventar imagem e que dela se tem” (ALMEIDA, 2009, p.191). Paisagem esta que se mantém 

até os dias atuais, já que sua formação se deu através de uma solução de engenharia que transformou um 

pântano em um exemplar único de arquitetura. Claramente, foram necessárias a criação de possibilidades e 

estratégias para lidar com o ambiente natural no 

qual se encontra e com seu elemento de presença 

mais forte, a água, que de tempos em tempos se 

coloca como questão a ser enfrentada. Até hoje, 

com a condição de uma cidade rodeada de canais, 

Veneza precisa lidar com a ocorrência da “acqua 

alta” cerca de 100 vezes por ano.

 A estrutura flutuante de Rossi se configura 

como uma provocação crítica à memória da 

cidade, que não poderia ser lembrada sem esse 

seu elemento tão característico. O entendimento 

dessa vulnerabilidade foi fruto da concepção deste 

ícone da história da arquitetura, que teve a água 

como principal foco, clamando a sua importância 

como elemento estrutural, paisagístico e até 

mesmo turístico de Veneza.

 A realidade é que as estruturas flutuantes 

podem ser, cada qual com sua intenção e aplicação, 

uma alternativa extremamente interessante para 

uma abordagem urbanística e arquitetônica 

que considere em seu processo projetual as 

características fluviais de um território.

Figura 51: Projeto cidade flutuante “Lilypad”.  Fonte: Vincent Callebaut.

Figura 52: Teatro del Mondo, Aldo Rossi.  Fonte: La Biennale.
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 É então, através da compreensão da formação da cidade São de Paulo e a relação com o Rio Tamanduateí 

e seus outros rios; do entendimento do processo de crescimento desenfreado da capital paulistana; da assimilação 

da configuração atual isolada e invisível de seus rios em contraste com uma relação anteriormente harmônica; 

da análise de projetos internacionais bem-sucedidos de revitalização em cursos d’águas de megalópoles; e do 

conhecimento das estruturas flutuantes- que se inicia a formatação de uma proposta de intervenção em um trecho 

do Rio Tamanduateí.

  O processo projetual se inicia com uma leitura do território escolhido, a área entre o Parque D. Pedro II e o 

Mercado Municipal. A escolha não é por acaso- após análise do histórico da cidade, observei uma forte presença 

do Tamanduateí em diversos sentidos: tanto como influente para a criação de uma rede de caminhos, quanto 

para configuração de uma rede de atividades e até para uma rede de saneamento e abastecimento.  Enxerguei o 

Tamanduateí e suas várzeas como aquele que possuía uma relação próxima com os habitantes desde a época da 

Vila, seja de proteção, de fonte de recursos, ou de local de troca de relações pessoais. A minha discussão se inicia 

justamente na problemática que abrange a relação das pessoas com a água e, portanto, proponho uma tentativa 

de resgate de convivência, vínculo e identidade para com o Rio Tamanduateí- para que, dessa maneira, este não 

seja mais considerado apenas uma ‘rede de inconveniências’ dentro da dinâmica urbana.

6.1 Projeto Plano Urbanístico Parque Dom Pedro II
 

 A área escolhida está situada nas adjacências do Parque D. Pedro II e do Mercado Municipal de São 

Paulo. Por esta se configurar como uma área de complexas deficiências e muitas potencialidades- de sistema 

viário, de transporte, de equipamentos públicos- a minha proposta é trabalhar em cima de um Plano Urbanístico 

proposto pela FAUUSP-FUPAM, UNA Arquitetos, H+F Arquitetos e Metrópole Arquitetos- o Projeto Plano Urbanístico 

Parque Dom Pedro II. O projeto consiste em um redesenho desta área com diversas propostas: implantação 

de equipamentos culturais, reestruturação do sistema viário, redistribuição do fluxo de pedestres e também um 

sistema de tratamento para o canal do Tamandateí. 

 A postura do plano urbanístico com a água é o foco do meu estudo. Já é possível notar uma certa aproximação 

com este elemento- a criação de lagoas de retenção, que através de um sistema de filtros e a implantação de 

wetlands tratam a água 

do canal, além de criar 

uma paisagem urbana 

nova fortemente vinculada 

à geografia original 

do local como várzea 

constantemente alagada.

 O meu 

questionamento e 

indagação surge aí: por 

que não tornar este 

contato com as lagoas e o 

canal ainda mais próximo? 

Por que não trazer uso 

à essas águas? Dessa 

maneira, a minha proposta 

de projeto são estruturas 

flutuantes nessas lagoas, 

além do desenho de uma 

nova cota de passeio no 

Rio Tamanduateí. 

Elaboração: FREITAS, Gabriela. Diagramas de sobreposição: curso natural dos rios e sues respectivos canais projetados.

Figura 53: Implantação Plano Urbanístico Parque D. Pedro II, com a delimitação da área da minha 
proposta. Fonte: Una Arquitetos.



Sistema de Tratamento de Água
1- Lagoa de Retenção 01  2- Wetland  3- Lagoa de Retenção 02  

4- Praça eventos lagoa provisória

Figura 54 a 57: Imagens projeto Plano Urbanístico Parque D. Pedro II. Fonte: Una Arquitetos.
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 As estruturas flutuantes são duas e contam com programas distintos, além de estarem cada uma situada 

em uma lagoa de retenção diferente. A lagoa mais a oeste do Rio Tamanduateí é a que comporta a água que já 

passou por todo o sistema de tratamento e, portanto, a que já está propícia ao contato. Dessa maneira propõe-se a 

implantação de um balneário, com diversos espaços de permanência, como o solário e as escadas que levam até 

a água, convidando o visitante a entrar na água ou até mesmo a apenas mergulhar os pés ao se sentar na borda- 

ou nos balanços que têm como piso as águas da lagoa. O restaurante envidraçado e com mesas na área externa 

sombreadas pelos pergolados cheios de vegetação configuram outro espaço para apreciar a vista das águas e da 

frente linear do outro lado da lagoa. Para apoio, a proposta também conta com um bloco de vestiários e banheiros. 

No pavimento superior, o mirante traz uma visão panorâmica de todo o projeto e de toda a revitalização já proposta 

pelo Plano Urbanístico Parque D. Pedro II, além de mobiliários urbanos confortáveis que estimulam um local de 

estar- e sentir. 

 Um deck elevado que passa sobre a wetland conecta o balneário à segunda estrutura flutuante, que está 

localizada na outra lagoa de retenção, mais próxima ao Canal do Tamanduateí. Esta constitui uma grande praça, 

que tem em seu piso três vazios circulares dos quais emergem grandes anéis de vidro de larguras e alturas 

diferentes: os aquários. Como constatado anteriormente, este local do Rio Tamanduateí era onde a pesca era 

uma atividade recorrente e onde mais se vendia os peixes na época da Vila de São Paulo de Piratininga, onde 

foi instaurado o Mercado dos Caipiras, que hoje configura o atual Mercado Municipal, localizado logo ao lado do 

terreno da proposta. Dessa maneira, a ideia dos aquários é justamente esta: trazer um elemento a este espaço 

que remeta ao histórico do local e a importância que este teve para parte da formação e desenvolvimento da 

cidade. Perto do maior aquário existe também um degrau que se aproxima da água e, dependendo do nível da 

lagoa, submerge nela- criando assim uma experiência sensorial, na qual é possível mergulhar os pés descalços 

para enxergar o aquário ou encontrar crianças brincando sobre o piso levemente alagado. A grande dimensão da 

praça conta também com diversos mobiliários que criam locais de estar, como as espreguiçadeiras, os bancos com 

floreiras e as mesas de piquenique, para que assim o pedestre (ou o ciclista que pode estacionar sua bicicleta em 

um dos bicicletários disponíveis) possa fazer uma pausa na caminhada e aproveitar o espaço e a vista. Os espaços 

vazios também se configuram como locais de lazer: eles estão ali para a criação de acontecimentos, para que o 

público se aproprie do local da maneira como se sentir convidado- seja para tocar violão sentados no píer, praticar 

yoga, passear com o cachorro, desenhar, dançar, meditar, fotografar, ou para ser palco de exposições ou eventos 

culturais.. um local de pausa e de uso- rodeado pelas águas do Rio Tamanduateí.
Elaboração: FREITAS, Gabriela. Proposta do balneário.

Elaboração: FREITAS, Gabriela. Proposta da praça flutuante e aquários.
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 As duas estruturas flutuantes se conectam aos seus respectivos “cais” através de plataformas que contam 

com uma articulação em seu lado fixo e um encaixe em seu lado variável que está sob a água. Dessa maneira, este 

acesso se articula de acordo com a variação do nível da água, acompanhando as cheias e as secas.

 Por fim, a proposta visa criar conexão com o lado leste do Tamanduateí através de uma grande passarela 

que passa sobre as suas águas, feita de chapa metálica perfurada e mantendo assim a visão da correnteza 

abaixo dos pés de quem por ali caminha. A ponte desencadeia no Parque D. Pedro II e propõe-se um desenho de 

piso que alongue esse percurso ao parque e também se estenda aos outros equipamentos propostos pelo Plano 

Urbanístico. Além disso, pretende-se a implantação de uma grande arquibancada (que também conta com rampas 

para acessibilidade) que dá acesso a um verdadeiro palco: uma nova cota de percurso mais próximo ao rio- um 

novo passeio, que proporcione visão e aproximação ao cenário de suas águas. 

 A proposta é, portanto, um olhar mais atento e próximo ao rio. O projeto visa, de diversas maneiras, uma 

integração maior das águas do Tamanduateí com a população e com o seu entorno. O objetivo é que ele não seja 

mais invisível: nem ao olhar coletivo (já que atualmente muitas pessoas nem sabem que por ali passa um rio) e 

nem ao olhar da gestão.
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 “Vital e Imortal, ignorada onde abunda, aguardada com veneração quando sazonal e brutamente disputada 

se escassa, a água se tornou preocupação atual, privilégio mais restrito e mercado que se generaliza” (Murillo 

Marx- KAHTOUNI, 2004).

 Os rios de São Paulo, objetos de estudo deste trabalho, são grandes articuladores desse complexo espaço 

urbano. E durante a minha pesquisa o intuito foi, mesmo que com um recorte mais centrado no Tamanduateí, os 

colocar mais uma vez em foco, como outras tantas publicações e movimentos que colocam em prática a discussão 

deste tema tão importante em uma tentativa recorrente e necessária de movimentação coletiva em busca da 

adesão pública e investimentos reais do governo. Enquanto não houver discussões acerca do assunto e propostas 

concretas para a rede fluvial, a sua configuração atual continuará sendo a realidade da nossa cidade.

 O caminho percorrido teve início na análise do histórico destes rios e o seu papel no desenvolvimento da 

cidade, além de acontecimentos importantes para a compreensão do grande contraste que desenha o seu aspecto 

contemporâneo. A discussão toma forma ao se abordar os temas de drenagem, abastecimento, saneamento 

e do próprio lazer. As indagações foram sendo colocadas ao longo de todo o processo: estudando exemplos 

internacionais (que foram também uma das motivações desta argumentação- por que quando viajamos para o 

exterior há vida ao longo e sob o rio e quando voltamos para casa ele é apenas uma grande barreira poluída?); 

conhecendo respostas que surgiram como uma alternativa às ocupações das várzeas e problemas de drenagem; 

e questionando a negligência e o descaso frente a tantas questões urbanas esquecidas.

 A falta de abordagem de políticas públicas que considerem as características fluviais da cidade de São 

Paulo (de paisagem, gestão de resíduos, drenagem, lazer) me levou a esse caminho, que nada mais é do que 

uma provocação crítica, um clamor sobre uma visão cuidadosa sob os impactos dessa vulnerabilidade dos rios à 

dinâmica urbana. A proposta de projeto final aborda então as questões de lazer, de drenagem, de tratamento da 

água, de contato, de redistribuição de fluxos, de estar. O intuito é, dessa maneira, cercar e aproximar o público 

das águas de um dos maiores e mais importantes rios de São Paulo, relembrando seu papel na história da cidade 

e adaptar o crescimento incontrolável de uma metrópole e a interferência humana à natureza, ao propor algo que 

trabalhe junto, e não contra ela. A proposta de projeto final é, portanto, parecer inicialmente “utópico” dada as 

circunstâncias atuais, mas ao fim instigar a pergunta: por que não seria possível?  O que seria necessário para que 

isso fosse realidade? Vamos começar?

Figuras 58 e 59:  Margem Tamanduateí atual. Fonte: Freire (2018). 

Figuras 60 e 61:  Várzea Tamanduateí atual. Fonte: Freire (2018). 



Figuras 62 e 63:  Leito Tamanduateí atual. Fonte: Freire (2018). 
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