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Água do meu Tietê,  

  Onde me queres levar? 
  - Rio que entras pela terra 

  E que me afastas do mar... 
  É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável 

  Da Ponte das Bandeiras o rio 
  Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa. 

  É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras, 
  Soturnas sombras, enchem de noite de tão vasta 
  O peito do rio, que é como si a noite fosse água, 

  Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões 
  As altas torres do meu coração exausto. De repente 

  O ólio das águas recolhe em cheio luzes trêmulas, 
  É um susto. E num momento o rio 

  Esplende em luzes inumeráveis, lares, palácios e ruas, 
  Ruas, ruas, por onde os dinossauros caxingam 

  Agora, arranha-céus valentes donde saltam 
  Os bichos blau e os punidores gatos verdes, 

  Em cânticos, em prazeres, em trabalhos e fábricas, 
  Luzes e glória. É a cidade... É a emaranhada forma 

  Humana corrupta da vida que muge e se aplaude. 
  E se aclama e se falsifica e se esconde. E deslumbra. 
  Mas é um momento só. Logo o rio escurece de novo, 
  Está negro. As águas oliosas e pesadas se aplacam 

  Num gemido. Flor. Tristeza que timbra um caminho de morte. 
  É noite. E tudo é noite. E o meu coração devastado 

  É um rumor de germes insalubres pela noite insone e humana. 
  Meu rio, meu Tietê, onde me levas? 

  Sarcástico rio que contradizes o curso das águas 
  E te afastas do mar e te adentras na terra dos homens, 

Onde me queres levar?... [...] 
 

A Meditação sobre o Tietê - Mário de Andrade
1
 

 (DE ANDRADE, 1945, p. 54-67).  

 
 
 
 

                                                 
1 Mário de Andrade [1893-1945] nascido em São Paulo foi poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, 

folclorista,  ensaísta brasileiro. Exerceu papel fundamental no movimento moderno de São Paulo, tendo 

participando ativamente desse movimento de vanguarda e da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em 

1922 que reformulou a literatura e as artes visuais no Brasil. Foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira 

com a publicação de seu livro Paulicéia Desvairada em 1922. A meditação sobre o Tietê foi seu último poema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_liter%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Music%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclorista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulic%C3%A9ia_Desvairada
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 Aos meus pais, com amor. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa discute as novas relações entre as frentes d‟água e a cidade 

contemporânea. Especificamente, sobre projetos de intervenção em áreas 

localizadas junto às margens de rios, ou “bordas fluviais” que foram englobadas pelo 

meio urbano. Desse modo, relaciona-se à importância dos recursos hídricos, suas 

interações com a paisagem, sociedade e meio urbano. Insere-se no debate atual 

sobre desenvolvimento urbano sustentável. Apresenta como foco o rio Tietê, em seu 

trecho urbano dentro do município de São Paulo e o plano-projeto de intervenção 

urbana, proposto na gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-2016) para a área 

ao longo do rio, o “Arco Tietê”. Tem como objetivo investigar os limites, as 

possibilidades e os desafios relacionados à reintegração do Tietê à paisagem e ao 

tecido urbano da cidade de São Paulo. Entende que os planos e projetos para a 

região devem ter como prioridade a recuperação ambiental da área. Devem procurar 

integrar o rio ao meio urbano, não só eliminando os riscos e as vulnerabilidades 

locais, mas ainda contribuindo de forma sistêmica para a melhora socioambiental de 

toda a metrópole. Para o desenvolvimento do trabalho, se estabelece uma matriz 

conceitual, que pretende direcionar a concepção e observação de projetos urbanos 

em bordas fluviais. Para constituição dessa matriz extraem-se parâmetros a partir de 

conceitos teóricos, assim como de três experiências referenciais de projetos de 

intervenção urbana junto a cursos d‟água, a saber: "Los Angeles River Revitalization 

Master Plan" – LARRMP, em Los Angeles – EUA; MRIO, rio Manzanares, em Madri 

- Espanha; "Cheonggyecheon Restoration Project", em Seul – Coreia. 

Posteriormente, caracteriza e contextualiza o rio Tietê dentro da formação da 

metrópole. Discute os problemas e possibilidades locais. Verifica quais são as 

intenções para o rio Tietê apresentadas pelo Plano Diretor Estratégico (PDE). 

Evidencia como tem se dado o processo de implementação do “Arco Tietê”. 

Apresenta algumas das propostas de pré-viabilidade, destacadas sob o ponto de 

vista ambiental. Constata que apesar do rio ser o elemento precursor da área, não é 

tratado como prioridade no âmbito das intervenções do “Arco Tietê”. 
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ABSTRACT 
 

The present piece aims to discuss the new relations between waterfronts and 

the contemporary city. Particularly, about intervention projects in areas along 

riversides, or river banks, that were embraced by the urban environment.  This study 

demonstrates the importance of water resources, and their interactions with the 

landscape, society and urban environment, becoming part of the current debate 

about sustainable urban development. Therefore, the focus here is on Tietê river, on 

its urban stretch inside the city of São Paulo, and the urban intervention master plan, 

proposed during Fernando Haddad's tenure as mayor (2013-2016), for the area 

alongside the river, named "Arco Tietê". The intention of this paper is to investigate 

the bounds, the possibilities and challenges related to the reintegration of Tietê river 

into the landscape and urban tissue of São Paulo. It understands that all the plans 

and projects in the region must prioritize the area`s environmental recovery and 

should attempt to assimilate the river into the urban environment, not simply 

eliminating risks and local vulnerabilities, but also contributing systemically to the 

social and environmental improvement of the metropolitan area. To develop this 

work, a conceptual matrix is establishes that intends to direct the conception and 

observation of urban projects in waterfront areas. To compose this matrix, some 

parameters are extracted from theoretical concepts, as well as from three reference 

projects of urban intervention adjacent to rivers, namely: "Los Angeles River 

Revitalization Master Plan" – LARRMP, in Los Angeles – USA; MRIO, Manzanares 

river, in Madrid - Spain; "Cheonggyecheon Restoration Project", in Seoul – Korea 

Republic. The role of Tietê river inside the metropolis constitution is described and 

contextualized, discussing local problems and possibilities. The Strategic Master 

Plan of São Paulo`s city (Plano Diretor Estratégico - PDE)‟s proposal for the river is 

verified demonstrating how “Arco Tietê" is being implemented. It also shows some of 

the proposals in the pre-feasibility scope study which are emphasized from an 

environmental perspective. The piece concludes that in spite of it being the area‟s 

primordial element, the river is not a priority in the development of "Arco Tietê". 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As frentes d‟água conhecidas internacionalmente como “waterfronts” 

apresentam-se como fundamentais ao equilíbrio ambiental e de seus ecossistemas, 

constituindo paisagem natural e cultural que têm sido alvo de intervenções 

antrópicas (humanas) há muito tempo. Todavia, os cursos d‟água que cruzam o 

meio urbano vêm sofrendo um processo de degradação contínuo, que é agravado 

com a precariedade do saneamento básico, com a crescente poluição ambiental, 

com as alterações hidrológicas, geomorfológicas, desmatamento, assim como a 

ocupação irregular de suas margens e várzeas alagáveis. 

Ao longo de todo o século XX, segundo SARAIVA (1999), as modificações 

nos rios objetivando navegação fluvial, abastecimento, defesa, proteção contra 

cheias, desvios de leito, problemas de drenagem e insalubridade originaram 

diversos projetos de intervenção por todo o mundo. Entretanto, promovidos sob a 

ótica do desenvolvimento econômico, seus objetivos e efeitos foram reavaliados e 

severamente criticados. Os impactos decorrentes desses modelos de intervenção 

geraram graves consequências e originaram alterações substanciais na integridade 

dos cursos d‟água em termos ecológicos. O excessivo controle dos cursos d‟água 

acaba excedendo a capacidade natural de regeneração dos ecossistemas em seu 

equilíbrio dinâmico. Desse modo, os efeitos desses projetos de intervenção levaram 

à artificialização dos sistemas fluviais, com a modificação do seu regime e dinâmica, 

alterando e destruindo as comunidades biológicas componentes do seu 

ecossistema. 

Em São Paulo não aconteceu diferente com o rio Tietê e sua área de várzea. 

Atualmente, o principal rio da cidade apresenta-se em péssimas condições 

ambientais. Os altos índices de poluição de suas águas, atmosférica, do solo, 

sonora e visual configuram um cenário degradado e degradante; que, acompanhado 

da implantação de vias expressas em suas margens, causaram a compressão física 

do rio, excluindo-o do tecido urbano e do contato com a população. Periodicamente, 

ao aumentar seu volume nas épocas chuvosas, o rio transborda e ocupa sua área 

de várzea, mas devido à atual ocupação urbana e impermeabilização do solo acaba 

causando inundações com enormes prejuízos econômicos e materiais, inclusive com 

perda de vidas humanas por afogamentos e doenças. A presente situação é 
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considerada não somente insustentável, mas também alarmante. É, portanto, o 

principal motivo que despertou e impulsionou a reflexão aqui presente.  

A relação entre frentes d‟ água e o meio urbano faz parte dos grandes 

desafios atuais relacionados ao desenvolvimento sustentável e à resiliência das 

cidades. A necessidade de intervir nos cursos d‟ água que cruzam o meio urbano 

continua extremamente presente, contudo, é balizada por novos conceitos e 

abordagens de intervenção. A implementação de projetos que visam à valorização 

das frentes d‟água, com base em uma concepção sistêmica e integrada, vêm 

emergindo como tendência e tem sido alvo de muitas políticas públicas, assim como 

projetos urbanos no âmbito internacional. 

Esta dissertação apresenta como objeto de estudo o “Arco Tietê”: plano-

projeto de intervenção ao longo da várzea do Tietê que vem a público em 2013 no 

município de São Paulo. Esse plano-projeto faz parte de outro ainda maior, 

denominado “Arco do Futuro” que engloba as áreas de várzea de outros importantes 

cursos d‟água da capital paulista. Incorporados em 2013 na revisão do Plano Diretor 

Estratégico (PDE), estes projetos emergem como oportunidade de reintegração dos 

cursos d‟água à cidade, adequando às necessidades contemporâneas de 

reequilíbrio socioambiental. Desse modo, o objetivo é discutir as possibilidades, os 

limites e os desafios que envolvem a integração das áreas de várzea do rio Tietê, 

aqui denominadas bordas fluviais ao meio urbano. 

Considera que qualquer intervenção ao longo do rio deve ter como prioridade 

o reequilíbrio entre a urbanização e os processos naturais não somente do rio, mas 

da sua bacia hidrográfica como um todo, uma vez que esta deve ser considerada 

como unidade básica para qualquer processo de planejamento e intervenção 

territorial. Entende-se que a essência desse tipo de intervenção urbana se encontra 

em sua relação com o ambiente e paisagem, além do característico aspecto de 

coesão social e cultural proporcionado pela presença d‟água. 

O “Arco Tietê” é um projeto urbano de grande escala que apresenta como 

foco adensamento e melhoria da ocupação de uma das principais frentes d‟água da 

metrópole de São Paulo. Considerando a fragilidade ambiental característica das 

áreas de várzea, este trabalho tem como base duas principais indagações: como o 

“Arco Tietê” pretende contribuir para a melhoria socioambiental da várzea do rio 

Tietê; e quais os principais parâmetros ambientais considerados pelo “Arco Tietê” no 

sentido da reintegração entre o rio e a cidade? 
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Como metodologia para desenvolvimento do trabalho, o primeiro capítulo 

busca a constituição de uma matriz conceitual que é apresentada na forma de um 

quadro. Esta matriz procura estabelecer um conjunto de princípios que, em geral, 

direcionam planos e projetos para a recuperação dos cursos d‟água em interface 

com o meio urbano. Formado inicialmente por aspectos teóricos relacionados ao 

conceito de projeto urbano, paisagem, assim como as especificidades dos cursos 

d‟água. Estes se somarão às diretrizes e estratégias, que serão extraídos de três 

experiências referenciais de projetos de intervenção em bordas fluviais. Constitui-se, 

então a matriz, que será utilizada para observação da experiência paulistana do 

“Arco Tietê”. As experiências referenciais são: "Los Angeles River Revitalization 

Master Plan" – LARRMP, em Los Angeles – EUA; MRIO, rio Manzanares, em Madri 

- Espanha; "Cheonggyecheon Restoration Project", em Seul – Coreia.  

O segundo capítulo apresenta a problemática do rio Tietê no município de 

São Paulo, ressaltando aspectos históricos que contribuíram para sua degradação. 

Em seguida sintetiza os principais planos e projetos para o rio na atualidade, com 

destaque para os instrumentos urbanísticos contidos no Plano Diretor Estratégico 

(PDE). 

Já o terceiro capítulo tem como foco o “Arco Tietê”, seu concurso e as 

propostas de pré-viabilidade apresentadas no ano de 2013. Busca-se, inicialmente, 

apresentar um panorama geral a respeito desse plano-projeto de intervenção; 

seguido de uma análise crítica das propostas selecionadas, evidenciando aspectos 

ambientais relacionados ao rio. Utiliza-se para tal análise a matriz conceitual 

desenvolvida no primeiro capítulo, que terá suas diretrizes e suas estratégias 

comparadas ao projeto paulistano, com a intenção de verificar como o projeto “Arco 

Tietê” poderá contribuir, ou não, para o futuro do rio Tietê e sua integração ao meio 

urbano. 
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1- INTERVENÇÃO EM FRENTES D‟ÁGUA: PRINCÍPIOS E EXPERIÊNCIAS 

 

Este capítulo tem como objetivo elencar um conjunto de princípios e 

estratégias que integram planos e projetos que visam à recuperação e reintegração 

dos cursos d‟água ao meio urbano, de forma a constituir uma matriz conceitual para 

a dissertação.  

Para tanto, aprofunda-se o conceito de projeto urbano e especificidades das 

frentes d‟água; apoiando-se nos seguintes autores: ASCHER, (2010 [2001]); BORJA 

(1995), (1997), (2003); BUSQUETS (1996), (1997), (2006); PORTAS (1990), (1998), 

(2003); ROGERS (2001 [1997]); SARAIVA (1999), (2005); entre outros. 

Em seguida, sistematizam-se experiências internacionais de projetos urbanos 

em frentes d‟água, especificamente, bordas fluviais. Consideradas importantes 

referencias recentes, procura-se extrair e/ou verificar quais os princípios que 

nortearam tais projetos e como estes contribuíram para a bem sucedida reintegração 

entre rio-cidade. As experiências escolhidas são: "Los Angeles River Revitalization 

Master Plan - LARRMP", em Los Angeles – EUA.; "MRIO", rio Manzanares, em 

Madri - Espanha; e "Cheonggyecheon Restoration Project" em Seul - Coreia. Estes 

projetos foram sistematizados a partir de um mesmo roteiro metodológico, que 

procurou levantar aspectos importantes para entendê-los. Este roteiro é composto 

por: nome do projeto; cidade e localização; área do projeto; número de habitantes; 

características locais e dados gerais; contextualização histórica; motivos que 

levaram a tal projeto; atores envolvidos; objetivos e diretrizes; normativas e 

instrumentos; propostas e resultados. Por fim, a partir da identificação dos princípios 

recomendados pelos autores/estudiosos, somados aos parâmetros verificados nas 

experiências internacionais, constituí-se uma matriz conceitual que é apresentada ao 

final do capítulo na forma de um quadro síntese. Esse contribuirá para a análise do 

projeto “Arco Tietê”, bem como estudos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.1- PAISAGEM, RIOS E SOCIEDADE: UMA ÍNTIMA RELAÇÃO  

 

A água, além de recurso essencial para os sistemas vivos, apresenta-se 

como elemento estruturante e ativo da criação e transformação da paisagem. 

Segundo FADIGAS (2005) a paisagem como unidade geográfica, como elemento de 

representação e como valor cênico é a expressão de uma realidade viva e evolutiva; 

marcada pela presença e pela ação da água nas suas diferentes formas e nos seus 

diferentes estados. Como elemento modelador da paisagem, a água e seu ciclo 

condicionam tanto os processos de desenvolvimento como os modos de ocupação 

humana sobre o território. As paisagens, portanto, modificam-se constantemente, 

devido à ação conjunta dos seres humanos e da natureza, na qual a água exerce 

papel fundamental. 

Os rios constituem parte de uma paisagem natural e cultural, referência para 

o homem ao longo de toda sua existência, seja como fonte de água, como meio de 

comunicação e circulação, como marco territorial, dentre outras formas de sua 

utilização. De acordo com SARAIVA (1999), os cursos d‟ água exprimem inúmeros 

valores e assumem diferentes funções, trazendo diversos benefícios à sociedade 

que podem ser classificados em dois tipos: de uso (abastecimento de energia, água, 

transporte, lazer, etc.) e de não uso (valores paisagísticos, o histórico-culturais, a 

integridade natural, a raridade de determinados ecossistemas), sendo também 

denominados como intrínsecos. 

SARAIVA (1999) divide o processo evolutivo entre a sociedade, suas cidades 

e os rios em cinco fases ou estágios, denominados: temor e sacralização; harmonia 

e ajustamento; controle e domínio; degradação e sujeição; recuperação e 

sustentabilidade. Em síntese: 

A fase do Temor e Sacralização é a que os ciclos e acontecimentos naturais 

são encarados como algo incontrolável e sagrado, provocando receio, o temor e 

sacralização dos fenômenos que lhe estão associados. 

Na fase de Harmonia e Ajustamento o homem tenta a integração e adaptação 

aos processos naturais dos rios, respeitando as suas contingências e beneficiando-

se de seus recursos. Por exemplo: o aproveitamento de energia para moagem, 

elevação de água, abastecimento, pesca, aproveitamento da vegetação ribeirinha, 

uso das margens como locais de lazer e contemplação. 
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Na fase de Controle e Domínio, segundo SARAIVA (1999), o homem procura 

obter controle dos recursos e seus ciclos, a fim de elevar ao máximo o 

aproveitamento dos benefícios e resguardar-se dos seus “danos”. Modificações nos 

rios objetivando a navegação fluvial, abastecimento, defesa, proteção contra cheias, 

desvios de leito, problemas de drenagem e insalubridade originaram diversos 

projetos de intervenção. Essa tendência expandiu-se ao longo do século XX, por 

todo o mundo (inclusive no Brasil), com o desenvolvimento de grandes projetos 

hidráulicos para múltiplos fins. Promovidos sob a ótica do crescimento e 

desenvolvimento econômico, alguns dos seus objetivos e efeitos foram 

posteriormente criticados. Entre outros aspectos, verificou-se em vários casos a 

deficiência de adaptação aos modos de vida e costumes das populações locais. 

Além de problemas sociais, desse tipo, houve também a detecção de graves 

problemas sob o ponto de vista ambiental devido as condições extremas de 

artificialização as quais foram submetidos, o que gerou posterior questionamento em 

relação a seus propósitos e justificativa.  

A fase de Degradação e Sujeição é caracterizada pela exploração e pelo 

controle dos recursos de forma agressiva, excedendo a capacidade de regeneração 

dos ecossistemas em seu equilíbrio dinâmico. Os efeitos dos projetos de intervenção 

radical para fins energéticos levaram à artificialização dos sistemas fluviais, com a 

modificação do seu regime e dinâmica, alterando e destruindo as comunidades 

biológicas componentes dos seus ecossistemas. A partir da Revolução Industrial, o 

uso dos rios como sistema de coleta de resíduos levou à progressiva alteração da 

qualidade das águas. Devido aos problemas de contaminação e poluição, diversos 

rios ao redor do mundo adquirem alto grau de degradação que resulta na expulsão 

das atividades urbanas de maior prestígio e na profunda alteração dos sistemas 

biológicos a eles associados. Após serem canalizados e poluídos, transformaram-se 

em elementos indesejáveis pelas populações e autoridades; culminando em sua 

cobertura e eliminação da superfície do solo, criando graves problemas relacionados 

não somente às cheias e inundações, mas também a questões relacionadas a todo 

o ciclo da água, como: os lençóis freáticos, a umidade do ar, a temperatura, a 

extinção e contaminação dos animais aquáticos, dentre outros. 

Em evidência atualmente, a seguinte fase, denominada Recuperação e 

Sustentabilidade, se caracteriza pela emergente tomada de consciência e mudança 

de atitudes, que poderá resultar em uma atuação que integre os ciclos e os 
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condicionantes dos processos naturais aos novos conhecimentos e tecnologias de 

uma forma não predatória (SARAIVA, 1999). Nas últimas décadas, a sociedade vem 

se conscientizando da emergência dos graves problemas ambientais, dando início a 

intenso debate. Esta nova fase, regida pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável apoia-se no equilíbrio dinâmico de seus três principais componentes: 

econômico, social e ambiental. Devendo ainda ser regido por princípios de justiça e 

equidade. Conforme destaca ROGERS (2001[1997]): "A falta de equidade básica é a 

força que incessantemente mina as tentativas de harmonização da sociedade e 

humanização das cidades". 

A expansão das áreas urbanas sobre o território tem invadindo frágeis áreas 

de proteção e mananciais, gerando enormes problemas ambientais, de degradação 

da paisagem e do ambiente humano como um todo. Apesar de mais de 95% das 

cidades atuais se localizarem em bordas de rios, lagos ou oceanos, presencia-se 

cada vez mais dificuldades em se encontrar recursos hídricos não contaminados em 

territórios e bacias hidrográficas mais próximas. Segundo dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU), cerca de 80 países, atualmente, enfrentam problemas de 

abastecimento de água, além de mais de um bilhão de pessoas no mundo que não 

têm acesso a fontes de água de qualidade (HERCE, 2010). Isso ocorre devido à 

escassez relacionada à sua crescente demanda e a inversamente proporcional, 

baixa disponibilidade, acentuada ainda devido a problemas de poluição e 

contaminação. 

Na cidade de Los Angeles, por exemplo, grande parte do fornecimento de 

água potável é extraída do rio Colorado, quase mil quilômetros de distância. A 

Cidade do México também depende de recursos hídricos extraídos de locais muito 

distantes e profundos (HERCE, 2010). Contudo, não precisamos ir muito distante da 

realidade brasileira em busca de casos similares.  

O município de São Paulo, em 2014, vem enfrentando a pior crise de água de 

sua história. O sistema de abastecimento Cantareira, principal fornecedor de água 

da região metropolitana de São Paulo, atingiu o menor nível já registrado; sendo 

então necessário, como medida emergencial, utilizar-se do chamado "volume 

morto", que é o volume localizado abaixo do nível das comportas do reservatório, 

nunca antes utilizado e com problemas de pureza.  

No momento atual, em que a água representa um fator essencial para a 

sobrevivência dos sistemas sociais e ecológicos, em que a sua escassez e os 
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conflitos pelo seu uso constituem um dos maiores problemas contemporâneos, 

ameaçando as condições de equilíbrio geoestratégico do planeta; torna-se urgente 

uma reflexão profunda e abrangente sobre a gestão da água, levantando questões 

como sua proteção, conservação, economia, eficiência, reciclagem e reutilização. 

SARAIVA (2005) afirma que tal reflexão deverá ainda considerar o aspecto essencial 

que a água deverá representar no século XXI, assumindo a necessidade de se 

encarar a água, sua relação com a paisagem e as cidades como um dos desafios 

fundamentais do desenvolvimento sustentável. 
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1.2- PROJETOS URBANOS E FRENTES D‟ÁGUA: CONCEITOS E 

PRINCÍPIOS 

 

O termo frente d‟água, ou "waterfront", como é conhecido internacionalmente, 

é bastante amplo e engloba qualquer território fronteiriço a um recurso hídrico, 

podendo este ser: um mar, um rio, um canal, um lago ou mesmo uma lagoa artificial. 

Trata-se de um território intimamente ligado à paisagem e aos sistemas ambientais; 

apresentando, portanto, uma íntima relação com bacias hidrográficas e com o ciclo 

hidrológico. 

Para fins desta reflexão, contudo, interessa-nos limitar o uso do termo 

restringindo-o às frentes d‟água localizadas em áreas urbanizadas; que apresentam 

rios em interface com áreas subutilizadas ou vazios urbanos2. Neste trabalho 

utilizaremos também o termo bordas fluviais, de forma não excludente e sim 

especificando apenas as áreas junto às margens de cursos d‟água que atravessam 

cidades; particularmente em áreas degradadas com presença de intensa ocupação 

das várzeas e conflitos de drenagem. 

Nos últimos anos, as frentes d‟água que estão em íntimo contato com os 

vazios urbanos têm sido encaradas como áreas de experimentação projetual, que 

vêm recebendo diversos planos e propostas de intervenção, ou projetos urbanos, 

outro importante aporte conceitual. PORTAS (1998) considera que os territórios das 

frentes d‟ água têm sido uma das principais oportunidades para as cidades 

contemporâneas se reinventarem e se expandirem internamente. Contando com a 

mais valia da paisagem, devido à presença de água, essas áreas apresentam um 

imenso potencial relativo à capacidade de dinamizar cidades, apresentando-se como 

tendência global e emergindo como excepcionais oportunidades para reconexão e 

reequilíbrio entre as águas e as cidades do século XXI. 

                                                 
2 Para Ignasi de SOLA-MORALES (2002), que utiliza o termo "terrain vagues", estes territórios configuram-se 

como extensão de terra expectante, potencialmente aproveitável, vazio, vago, livre de atividade, área que possui 

expectativas de mobilidade, tempo livre e liberdade. Tais vazios urbanos, denominados também de “wastelands” 

(termo mais utilizado nos EUA), ou “brownfields” (para aqueles que, comumente, apresentam solos 

contaminados) designam, portanto, áreas obsoletas, com patrimônio edificado abandonado ou em desuso, ilhas 

sem atividades dentro das cidades, áreas esvaziadas resultantes do impacto das inovações tecnológicas sobre os 

sistemas de produção, transporte e logística, restos de antigas infraestruturas que permanecem fora da dinâmica 

urbana. Neste conjunto enquadram-se antigas indústrias ou galpões, aeroportos desativados, áreas militares em 

desuso e outras áreas similares disponíveis para recuperação, reocupação e requalificação. 
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Os projetos urbanos que buscam intervir em frentes d´água são entendidos 

aqui como responsáveis por promover transformação física de bordas ou margens 

de rios e mares localizados junto ao meio urbano, visando à substituição de 

morfologias e solo subutilizado. Derivado do planejamento estratégico3, este tipo de 

intervenção urbana vem ao encontro das novas exigências da economia global. 

Essas intervenções realizam-se num quadro de grandes investimentos e parcerias 

entre setores públicos e privados, apresentando geralmente alta complexidade não 

somente financeira, mas de constituição, implantação e gestão. Condicionada 

historicamente, a noção de projeto urbano supera atualmente o entendimento do 

projeto como simples desenho; e se apresenta como ferramenta de análise e 

negociação. Um instrumento cuja elaboração, expressão, desenvolvimento e 

execução revelam as potencialidades e as limitações que são impostas pelos atores 

e interesses, pelas condições locais, circunstâncias e acontecimentos (ASCHER, 

2010 [2001]).  Enquanto instrumento mediador de interesses heterogêneos e 

tensões inerentes aos territórios desigualmente configurados, devem representar os 

interesses coletivos. Destaca-se o importante papel que exerce a participação da 

sociedade durante todo o processo, assim como a busca pela redução das 

desigualdades socioterritoriais, a qualidade do ambiente humano e o 

desenvolvimento local sustentável. 

Com início nos Estados Unidos da América (EUA), por volta da década de 

1960, verifica-se que esse movimento de intervenções em frentes d‟água volta-se 

para a criação de imagens relacionadas ao turismo de massa, cultural e lazer que 

alimentam a nova economia urbana. Nas palavras de Peter HALL (2011 [1988], p. 

412): “[...] as cidades norte-americanas haviam encontrado uma fórmula mágica [...] 

A receita mágica para a revitalização urbana.” Dois grandes exemplos são os 

projetos pioneiros para a orla marítima de Boston e Inner Harbour, em Baltimore 

(fig.01 e fig.02). Após essas cidades apresentarem um declínio urbano, depois de 

1950, ambas investem nas parcerias público-privadas (PPPs) voltadas a uma 

urbanização empresarial com altas torres de escritórios; que foi seguida de 

reurbanizações de suas frentes d‟água. Essas últimas combinam a revitalização de 

                                                 
3
 O termo "planejamento estratégico", segundo VAINER (2013, p. 136) surge há muitos séculos no 

planejamento de ações militares, que no final da década de 1960 é levado para o planejamento empresarial pela 

Harvard Business School e posteriormente para o planejamento urbano. Essa transposição interdisciplinar do 

conceito justifica-se pela afirmação de que as cidades, assim como as empresas, se encontram em um mercado 

global e dessa forma devem adotar meios para ter sucesso em sua acirrada competição. 
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antigos edifícios (do mercado, armazéns), com antigas áreas residenciais, além de 

novas lojas bares, restaurantes e hotéis; caracterizando uma urbanização comercial 

(HALL, 2011[1988] p.413). SÁNCHEZ (2011) destaca em sua pesquisa que esses 

projetos, além de proporcionarem a melhoria da qualidade urbana local, 

apresentaram um bom retorno financeiro; repercutindo desse modo, por diversas 

cidades norte-americanas como Nova Iorque, Seattle, Portland, São Francisco, 

Toronto, Montreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de terem início por volta de 1960, é somente por aproximadamente 

1980 que os projetos de intervenção urbana em frentes d`água, conforme aponta 

PORTAS (1998), emergem fortemente ao redor do mundo e principalmente na 

Europa. Inspirados pelo modelo estadunidense, é a partir dessa fase que esse tipo 

de projeto passa a afirmar-se como uma fórmula internacional de sucesso. Procura-

se a criação de novas centralidades que devem também apresentar forte significado, 

assim como alto poder de atração de fluxos econômicos e sociais. Destacam-se as 

intervenções de Canary Wharf e Docklands, em Londres; Aker Brigge, em Oslo; 

Bilbao e o Porto Olímpico de Barcelona, na Espanha; Eastern Docklands e Kop Van 

Zuid, em Roterdã; Borneo-Sporenburg, em Amsterdã; na Antuérpia, Bélgica; Hafen 

City, em Hamburgo (fig.03 e fig.04); em Marselha, França; em Gênova, Itália; em 

Malmo, Suécia; em Lisboa, Portugal; dentre outras. 

Figura 2 - Inner Harbor em 2012 - Baltimore, 
EUA 
Disponível em: 
www.wrtdesign.com/projects/detail/Baltimore-
Inner-Harbor/157. Acesso em: 06/09/2014. 

Figura 1- Inner Harbor em 1948 – Baltimore, 
EUA. Fotógrafo Robert F Kniesche/Baltimore 
Sun. Disponível em: 
http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/rober
t-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-
photography/. Acesso em: 06/09/2014. 
 

http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/robert-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-photography/
http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/robert-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-photography/
http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/robert-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-photography/
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Nas cidades europeias, observa-se um grande número de intervenções 

relacionadas a antigos territórios industriais (SÁNCHEZ, 2011). Trata-se de 

territórios abandonados que geralmente contém construções e edificações de alto 

valor histórico e por isso, com grande capacidade de fortalecimento ou criação de 

uma identidade local. Essa criação ou recriação de uma identidade proporciona 

polêmica discussão e recebe severas críticas, pois em muitos casos, principalmente 

norte-americanos e asiáticos, se criou uma imagem falsa, que não condiz com a 

verdadeira herança história, identidade ou características especificas daquele 

território. O modelo europeu, contudo, prioriza a manutenção e o fortalecimento das 

características urbanas locais. Privilegia o tecido urbano existente, busca conexões 

com as áreas adjacentes, assim como o respeito às pré-existências construídas; 

verificando-se ainda o surgimento de uma abordagem sistêmica que busca o 

respeito às pré-existências ambientais, que são as primeiras e, portanto a essência 

para reequilíbrio desses territórios. 

Esses projetos buscam a criação ou recriação da imagem de territórios e 

cidades com o objetivo de atrair novos fluxos locais e globais, utilizando o programa 

como uma de suas frequentes estratégias; conforme aponta SÁNCHEZ (2011), 

incorporam equipamentos culturais e edifícios icônicos: museus, galerias de arte, 

aquários, marinas, sala de concertos, centros de convenções, hotéis, entre outros. 

Complementando ainda esta estratégia midiática, observa-se a frequente 

contratação de arquitetos de renome internacional; tanto para os projetos de 

Figura 3 - Porto de Hamburgo em 1900, 
Alemanha. Disponível em: 
http://www.hafencity.com/en/overview/on-historic-
ground.html. Acesso em: 12/09/2014. 

Figura 4 - Hafen City em 2013 – Porto de 
Hamburgo, Alemanha. Disponível em: 
http://www.hafencity.com/de/ueberblick/hafencity-
die-genese-einer-idee.html. Acesso em: 
12/09/2014. 

 

http://www.hafencity.com/en/overview/on-historic-ground.html
http://www.hafencity.com/en/overview/on-historic-ground.html
http://www.hafencity.com/de/ueberblick/hafencity-die-genese-einer-idee.html
http://www.hafencity.com/de/ueberblick/hafencity-die-genese-einer-idee.html
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desenho urbano, quanto para o desenvolvimento de seus principais edifícios. O 

mercado imobiliário, todavia, com seu viés puramente econômico e apoiado pelo 

apelo imagético e midiático, vem comandando o tom dessas intervenções 

oferecendo projetos impactantes voltados quase que exclusivamente as classes 

mais altas da sociedade. Consequentemente, devido a este corriqueiro caráter 

elitista, conforme CARDOSO (2009) ocorre ao mesmo tempo uma requalificação e 

uma gentrificação4 destes territórios. Essas áreas transformam-se em muitos casos 

nos CBDs “Central Business Districts”, que se configuram pela ocupação majoritária 

de edifícios de comércio e escritórios, que em geral atingem alturas muito superiores 

às existentes e causam enorme impacto à paisagem. 

Na Ásia, as intervenções em frentes d‟água intensificam-se a partir da década 

de 1990. São utilizadas para criar uma nova imagem da cidade, visando sua 

projeção dentro da competição mundial entre cidades que buscam liderança e 

atração de fluxos e capitais. Estas intervenções costumam apresentar grande 

diversidade programática, incorporando atividades culturais, de lazer, comércio, 

serviços, além de serem as pioneiras na prática de incorporar programas de 

habitação popular. Diferem-se ainda das duas anteriores por apresentarem escalas 

bem maiores; as áreas de intervenção costumam também se expandir por uma 

vasta área envoltória. Sendo comum a criação de novos territórios, que se 

prolongam água adentro com a construção de plataformas e ilhas artificiais. 

Destacam-se as intervenções: porto de Kwai Chung, aeroportos e Central Business 

District, em Hong Kong; Bund e Pudong em Xangai (fig.05 e fig.06); Teleportown em 

Tóquio; ilha de Yogjong e Cheonggyecheon Restoration Project, em Seul. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 “Gentrificação”.  A origem etimológica da palavra data de 1975-80; gentri(fy) + fication. Em que gentry 

significa aristocracia e o sufixo -fication se traduz como causando ou fazendo. Fenômeno que surge quando as 

classes média e alta se apoderam de propriedades urbanas deterioradas e as requalificam expulsando os antigos 

moradores pertencentes a camadas sociais mais baixas. 

Disponível em: http://dictionary.reference.com/browse/gentrification. Acesso em: 10/12/2013. 
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Na América Latina (inclui-se o México), apesar de se verificar certa 

diversidade de experiências e abordagens, não se encontra uma amostragem tão 

representativa de projetos de intervenção em frentes d‟água de grande escala. 

Verifica-se também que mesmo com a presença de megacidades com escalas 

similares às asiáticas, não é comum às cidades latinas o investimento na 

reafirmação de uma imagem para sua consequente projeção dentro do mercado 

global, como fazem as megacidades asiáticas. O fato de essas intervenções latinas 

privilegiarem, em sua maioria, o capital privado ao invés dos interesses coletivos da 

cidade, também tem sido bastante evidente. Em consequência, os interesses por 

trás de tais intervenções, assim como o papel do Estado e órgãos reguladores, vêm 

sendo bastante questionados. Destacam-se as experiências de: Porto Madero em 

Buenos Aires, Argentina; em Montevidéu, Uruguai; além das experiências brasileiras 

em Porto Alegre; o Projeto Ver-o-Peso em Belém; Projeto Orla em Fortaleza; Porto 

Maravilha no Rio de Janeiro e o Projeto Recife/Olinda. 

As funções que desempenham as frentes d‟água atualmente são bem 

diversificadas e diferentes das funções industriais do passado. Esses territórios 

fronteiriços a água, com localizações usualmente centrais, acrescidos do privilégio 

de sua direta relação com a água e da emergente redescoberta pelo seu valor 

paisagístico e ambiental, faz dessas áreas os locais mais apropriados, além de 

excelente oportunidade para uma intervenção urbana regida por processos 

ambientais e princípios de desenvolvimento sustentável do território. Quando 

Figura 5 - Distrito de Pudong em 1990, Xangai, 
China.   
Disponível em: 
http://www.magicalurbanism.com/archives/2075. 
Acesso em: 26/10/2014. 

Figura 6 - Distrito de Pudong em 2010, Xangai, 
China. 
Fonte/Fotografo: Rodrigo Ramos e Costa. 
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concebidas, estas novas centralidades devem ter significado forte, assim como 

poder de atração, a fim de garantir fluxos econômicos e sociais; dois aspectos 

fundamentais em direção à sustentabilidade. 

Apesar da usual relevância atribuída aos critérios arquitetônicos ou 

econômicos, os projetos implementados ao longo de frentes d`água urbanizadas 

devem valorizar cada vez mais a sustentabilidade ambiental, respeitando as 

preexistências ambientais, fragilidades e seu natural caráter como corredor fluvial, 

corredor verde, infraestrutura verde ou ainda infraestrutura ambiental, designações 

que variam dependendo do autor. Independente do termo utilizado, conforme 

ressalta PORTAS (1998), o desenvolvimento urbano respeitando os ecossistemas e 

a biodiversidade é, simultaneamente, uma necessidade e mais valia que as cidades 

não devem perder. A expansão das áreas urbanas, de forma progressiva e não 

controlada sobre o território, tem invadido frágeis áreas de mananciais, que 

deveriam ser protegidas, para se preservar a qualidade ambiental, especialmente 

das águas. Este tipo de situação está se tornando bastante comum às metrópoles 

atuais e vêm causando enormes problemas de degradação da paisagem e do 

ambiente humano como um todo. 

Conforme ROGERS (2001[1997]) as questões ambientais estão totalmente 

interligadas com as questões sociais; não sendo surpresa, o fato de que as 

sociedades e cidades caracterizadas por desigualdades sofrerem intensa privação 

social e causarem danos ainda maiores ao meio ambiente. Nas palavras do autor:  

As cidades são o centro da produção e do consumo da maior parte 
dos bens industriais e acabaram se transformando em parasitas da 
paisagem, em enormes organismos drenando o mundo para seu 
sustento e energia: inexoráveis consumidores e causadores de 
poluição (ROGERS 2001[1997], p.27). 

 

Sob essa perspectiva, as intervenções urbanas em frentes d‟água 

apresentam-se como oportunidade ideal para se reequilibrar o ambiente natural e o 

construído, procurando resolver problemas ambientais (como drenagem urbana) e 

eliminando atividades poluidoras, que devem dar lugar a espaços com qualidade 

ecológica e ambiental, que irão trazer também benefícios tanto social como 

econômicos. 

Outra característica fundamental das frentes d‟ água é o fato de apresentam 

um caráter naturalmente público, inerente a sua condição. Logo, os planos e 

projetos para essas localidades devem ter como prioridade o interesse público e o 
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uso coletivo, constituído por espaços de qualidade e que proporcionem o acesso à 

água. Esses espaços coletivos, se bem projetados, apresentam-se como excelentes 

estratégias não só de reconexão entre a população e as águas, mas também para 

integração entre o tecido urbano novo e suas áreas envoltórias. 

A reintegração urbana das frentes d‟água não é exigência simples. Conforme 

salienta ASCHER (2010 [2001]), o projeto urbano enquanto instrumento urbanístico 

demanda certa flexibilidade de abordagem, formulação e regulamentação. Tais 

projetos urbanos, que geralmente seguem um plano urbanístico mais abrangente, 

são resultado de parcerias entre o setor público e investidores privados; que devem 

se aproveitar das dinâmicas do mercado para criar ou reforçar valores, cultura e 

identidade local. Consequentemente, apresenta árduos desafios, relacionados 

principalmente à articulação entre os diversos atores envolvidos e seus interesses. 

PORTAS (1998) aponta que como forma de fomentar essa articulação de modo 

mais adequado e ameno, assim como promover a gestão do projeto em si, utiliza-se 

em muitos casos, como estratégia, a criação de organismos de gestão específicos. 

Estes órgãos de gestão devem ser compostos por representantes públicos, 

privados, associação de moradores, comerciantes e representantes de cada um dos 

atores envolvidos. 

BORJA (2003) evidencia o papel fundamental do poder público, que deve 

saber claramente seus objetivos e o que deseja para a cidade. Desse modo, este 

deve estabelecer condições mínimas, a fim de garantir resultados favoráveis ao 

interesse coletivo, exercendo assim papel de mediador entre as distintas visões, 

com as quais deve produzir sinergias e chegar a compromissos que não podem 

romper com seus objetivos estratégicos. BUSQUETS (2006) adiciona que são os 

regulamentos urbanísticos, as figuras centrais nas alterações das frentes d‟água, 

percebendo-se assim, o dever de respeito pela gestão e planejamento urbano por 

parte das entidades públicas. Segundo ASCHER (2010 [2001]), as entidades 

públicas devem se esforçar em criar regras, ao mesmo tempo incentivadoras e 

limitantes, o que requer competências técnicas e profissionais muito mais 

elaboradas. Assim sendo, há necessidade de se incorporar especialistas de alto 

nível, capacitando então os órgãos e profissionais reguladores; como Prefeitura, 

Estado etc. 

Sem pretender esgotar o tema, os projetos de intervenções em frentes d‟ 

água apresentam grande complexidade social e cultural e atuam em diferentes 
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escalas, além de uma ampla variedade de objetivos, ideias, valores e programas, 

que resultam em múltiplas estratégias, abordagens e elementos de projeto. Jordi 

BORJA (2003) aponta algumas dessas estratégias, comuns a este tipo de projeto de 

intervenção; contudo, na prática estas acabam se sobrepondo e/ou apresentando 

diferentes intensidades, de acordo com cada contexto no qual o projeto é formulado 

e se insere.  São elas: geração de uma nova centralidade; reconstituição e 

regeneração dos ecossistemas; mistura social; requalificação de áreas patrimoniais 

(centros históricos, áreas industriais degradadas); provisão de novas moradias, 

serviços e espaços públicos; novos equipamentos culturais e ou mobilidade; criação 

de paisagens e espaços públicos agradáveis; utilização midiática e de eventos como 

estratégia de marketing. 

Em 2008, a conferência mundial "Waterfront Expo"5, ocorrida em Liverpool, 

sob a alçada das Nações Unidas Urban 21 e com a cooperação do "International 

Centre Cities on Water", de Veneza, aprovou dez princípios ou estratégias 

essenciais para a qualidade dos projetos de intervenção em frentes d‟água, a saber:  

1 – Assegurar a qualidade da água e do ambiente, visando à sustentabilidade 

urbana.  

2 – As frentes d‟água são parte do tecido urbano existente, devem apresentar 

conectividade, contribuir para a vitalidade da cidade existente e melhoria da 

qualidade de vida dos seus habitantes.  

3 – Deve valorizar a identidade histórica do lugar, seja através da manutenção 

de patrimônio edificado, seja através de símbolos. 

4 – A mistura de programas e usos é uma prioridade. A sensatez nas misturas 

a nível social e funcional atrairá maior fluxo para as frentes d‟água. 

5 – O acesso público é um pré-requisito. A frente d‟água deverá ser física e 

visualmente acessível a todos, funcionando como um espaço de celebração da 

água. 

6 – O planejamento partilhado por entidades públicas e privadas acelera todo 

o processo. As parcerias público-privadas são essenciais na medida em que a 

garantia da qualidade do projeto, o fornecimento das infraestruturas e o equilíbrio 

social ficam a cargo das autoridades públicas, enquanto que os investidores 

privados garantem o conhecimento do mercado e a aceleração do processo. 

                                                 
5
 Disponível em http://www.waterfrontexpo.com/page.php?pageid=102. Acesso em: 13/10/2013. 

http://www.waterfrontexpo.com/page.php?pageid=102


33 

 

7 – A participação popular é um elemento que garante a sustentabilidade dos 

projetos. A opinião popular e pública é uma mais-valia e deverá ser levada em conta 

em todas as etapas do processo de revitalização. A criação de espaços públicos 

atrativos dos quais todos os cidadãos possam desfrutar é essencial para que a 

população adote as novas áreas da cidade e para evitar eventuais tendências de 

segregação. 

8 – As frentes ribeirinhas são projetos de longo prazo. Assim, é essencial 

garantir a contínua execução dos objetivos, independentemente da alteração dos 

governos e das autoridades responsáveis. 

9 – A revitalização é um processo em constante desenvolvimento. Os projetos 

deverão ser flexíveis e adaptáveis a possíveis mudanças nos vários intervenientes, 

ao longo dos tempos. 

10 – Os projetos em frentes d‟água ganham com o contato entre redes 

internacionais. A interdisciplinaridade e a troca de conhecimento entre projetos da 

mesma natureza proporcionam informação e experiências fundamentais. 

Atualmente, há uma série de grupos especializados em vários locais do mundo, 

trabalhando neste sentido. Temos a “Città d‟Aqua”, em Veneza, ou a “Waterfront 

Communities Project”, em Edimburgo; o “Waterfront Center”, em Washington, entre 

outros. 

Podemos concluir que qualquer intervenção em frentes d‟água que se baseie 

nesses princípios se encaminhará para um resultado final de qualidade. Nos 

exemplos a seguir, destacam-se como alguns destes princípios vêm sendo 

aplicados em casos considerados referenciais.   
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1.3- INTERVENÇÕES EM BORDAS FLUVIAIS: EXPERIÊNCIAS 

RECENTES 

 

Neste item, procura-se entender como têm sido abordados os projetos de 

intervenção em bordas fluviais densamente urbanizadas, fora do território brasileiro; 

visando-se um incentivo a experiências similares em território nacional. Desse modo, 

evidencia-se aqui algumas experiências recentes que trazem à tona a questão da 

conciliação entre cursos d‟água e o ambiente urbano contemporâneo. As três 

intervenções, ou projetos urbanos referenciais escolhidos pela pesquisa são: "Los 

Angeles River Revitalization Master Plan" - LARRMP, em Los Angeles – EUA; 

MRIO, rio Manzanares, em Madri - Espanha; e "Cheonggyecheon Restoration 

Project" em Seul - Coreia.  

A eleição desses projetos espalhados por diferentes continentes buscou 

explorar maior diversidade de contextos geográficos, culturais e econômicos. Por 

outro lado, não podemos nos esquecer das diferenças entre esses contextos e o 

brasileiro; principalmente em relação às questões jurídicas, normativas e 

especificidades de gestão e implementação de projetos urbanos no território 

nacional. O critério de eleição desses projetos internacionais foi baseado em 

algumas características e similaridades encontradas entre cada um desses e o rio 

Tietê em São Paulo, com destaques para: a ocupação das áreas de várzea, a 

existência de vias expressas, o uso do solo, a existência de vazios urbanos, a escala 

ampla e os objetivos. Entretanto, não é o propósito deste trabalho comparar entre si 

tais casos e sim indicar especificidades, diretrizes, estratégias, tendências e desafios 

relativos à integração dos cursos d‟água ao meio urbano na contemporaneidade.  

Havendo, desse modo, a necessidade em serem projetos recentes e 

contemporâneos não só temporalmente, mas também quanto a seus conceitos e 

abordagens; pois apesar de diversos projetos urbanos estarem sendo implantados 

ao redor do mundo, muitos ainda são baseados em ideias retrógradas que não 

condizem com as demandas atuais e futuras.  

Como parte da metodologia para a análise destes projetos foi elaborado um 

roteiro, com o qual se procurará apresentar sumariamente as características, o 

contexto e suas especificidades: nome do projeto; cidade e localização; área do 

projeto; número de habitantes; características locais e dados gerais; 
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contextualização histórica; motivos que levaram a tal projeto; atores envolvidos; 

objetivos e diretrizes; normativas e instrumentos; propostas e resultados.  

 

 

1.3-1  RIO LOS ANGELES – LOS ANGELES – EUA 

 

Nome do Projeto: "Los Angeles River Revitalization Master Plan - LARRMP". 

Cidade e Localização: Los Angeles – Califórnia, EUA. 

Área do projeto: 52,2 km de extensão ao longo do rio. 

Número de habitantes: Aproximadamente 3,8 milhões de habitantes6. 

Características locais e dados gerais: 

O Plano de Revitalização do rio Los Angeles, em cidade homônima, visa 

transformar seu leito impermeabilizado e revestido de concreto, em espaço público 

verde no coração de uma das cidades mais povoadas da América do Norte e do 

mundo. 

O rio Los Angeles nasce no vale de São Fernando, percorre no sentido 

noroeste/sudeste e desemboca na baía de Long Beach, no oceano Pacífico. No 

trecho urbanizado de Los Angeles, o rio percorre um canal de concreto, construído 

para controle de inundação nas épocas mais chuvosas, levando as águas pluviais 

para o mar. Com um leito de 51,5 km revestido de concreto, esse rio urbano  

atravessa 10 distritos, 20 bairros e 10 áreas do plano setorial da cidade. 

 
Figura 7 - Trecho antes e depois da intervenção (imagem ilustrativa). 

Acessibilidade, passeios e regeneração dos meandros do rio. 
Disponível em: http://archpaper.com/news/articles.asp?id=6628. Acesso em: 27/04/2013. 

 

 

                                                 
6
 Fonte: World Population Review, 2014. Disponível em: http://worldpopulationreview.com/us-cities/los-

angeles-population/. Acesso em: 18/08/201. 
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Contextualização histórica:  

A ocupação das margens do rio iniciou-se no século XIX, especialmente a 

partir de 1850, quando a população de Los Angeles cresceu exponencialmente, 

graças à procura pela mineração de ouro. No início dessa ocupação, o rio era 

utilizado tanto para abastecimento de água quanto, e principalmente, como meio de 

transporte de mercadorias e pessoas. Em 1876 foi instalada uma ferrovia ao longo 

do leito do rio, atraindo indústrias para o local. Com o passar dos anos, a 

urbanização crescente, a ocupação da várzea pela ferrovia, por rodovias e indústrias 

geraram problemas não apenas de ordem ambiental (como poluição e inundações) 

mas também de ordem urbana e social: a sua função de transporte foi marginalizada 

e a população acabou isolada do rio. Dada a frequência, no século XX, da 

ocorrência de inundações (principalmente nos anos 1914, 1934 e 1938) a 

Corporação dos Engenheiros do Exército dos EUA foi incumbida, pelo Congresso, 

de canalizar o rio Los Angeles. A partir de então, o rio foi tratado como um 

indesejado obstáculo da cidade. 

 

 
Figura 8 - Evolução do rio Los Angeles ao longo do tempo. Da esquerda para direita: 1868, rio 
Los Angeles apresenta sua planície inundável; 1894, rio apresenta seu leito retificado para 
instalação de ferrovia; 1909, intensificação do processo de compressão do leito do rio com a 
instalação de edificações industriais e galpões; 2006, rio Los Angeles canalizado em galerias e 
isolado da área urbana entre o sistema de ferrovias e rodovias. Fonte: GORSKI, 2010, p. 148. 
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Motivos que levaram a tal projeto: 

A iniciativa de revitalização do rio iniciou-se em 1990, com alguns movimentos 

pró-revitalização. Em 2002 foi aprovado e legalizado o Comitê de Revitalização do 

rio Los Angeles e, em 2005, o Plano Diretor de Recuperação do Rio Los Angeles. 

Os principais motivos que levaram ao projeto de revitalização do rio Los 

Angeles foram: a excessiva poluição, canalização e desarticulação com o tecido 

urbano. Devido à impermeabilização da várzea, os problemas de inundações 

persistiam, a poluição do rio gerava problemas nas praias onde desemboca e, além 

disso, havia a preocupação com a saúde pública: a falta de “áreas públicas livres 

para recreação e esporte, atividades que, de acordo com o LARRMP, são 

importantes fatores de prevenção de doenças” (GORSKI, 2010, p.149). 

 
Figura 9 - Perspectiva artística: ampliação de áreas verdes junto ao rio.  

Fonte: apud GORSKI, 2010, p.155. 
 

 

Atores envolvidos (iniciativa, participação, financiamento): 

Com iniciativa que parte da população e seus principais líderes cívicos, 

juntam-se forças para financiar um olhar visionário e técnico para a mudança do rio 

como fonte de revitalização sócio econômica e ambiental. Muitos são os atores 

envolvidos no projeto de revitalização do rio Los Angeles. Agências governamentais 

locais, estaduais e federal; organizações não governamentais; a Corporação de 

Engenheiros do Exército dos EUA; os grupos sem fins lucrativos Friends of the Los 

Angeles River (Amigos do Rio Los Angeles – FoLAR) e o Conselho das Microbacias 
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dos rios Los Angeles e São Gabriel; o Centro de Estudo de Cidades Sustentáveis e 

o Instituto do Meio Ambiente de Los Angeles (ambos da Universidade da Califórnia); 

além da sociedade civil, como os moradores, líderes comunitários etc. Estão ainda 

associados ao projeto urbano, os escritórios Mia Lehrer & Associates, Landscape 

Architecture; Civitas Urban Design, Planning, Landscape Architecture; Wenk 

Associates Landscape Architecture and Planning; e a empresa Tetra Tech. 

 
Figura 10 - Corte mostrando galerias de transbordo do rio. 

Disponível em: http://archpaper.com/news/articles.asp?id=6628. Acesso em: 27/04/2013. 

 

Objetivos e diretrizes: 

O principal objetivo do plano é retomar tanto a função ecológica do rio quanto 

a sua conexão e identidade com a cidade. Como um trabalho vital de infraestrutura 

cívica, o rio surge como potencial para integrar uma cidade dividida. 

 Segundo GORSKI (2010) apresenta também recomendações gerais para 

melhoria do acesso ao rio, segurança e saúde pública, para gerenciar o sistema 

fluvial e elaborar projetos de curto, médio e longo prazo. A partir dos objetivos 

gerais, foram definidas quatro metas principais para revitalização do rio, a saber: 

criação de um sistema linear de infraestrutura verde; conexão entre o rio e os bairros 

envoltórios; criação de atrativos e oportunidades para a comunidade; valorização da 

qualidade de vida da população (GORSKI, 2010, p.152). As diretrizes, definidas para 

se fazer cumprir as quatro metas mencionadas, também foram divididas em quatro 

grandes grupos, a saber: diretrizes relativas à revitalização do rio (como melhorar o 

tratamento da água, recuperar a vegetação de várzea, reestabelecer a 

funcionalidade ecossistêmica), diretrizes relativas aos Bairros Verdes (entre elas 

criar um caminho verde único na cidade, ampliar os espaços públicos, conectar o rio 

aos bairros), diretrizes relativas à captação de oportunidades para a comunidade 

(promover o sentido de cidadania, envolver a população local no processo de 
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construção e planejamento, adaptar as áreas industriais ao conceito de “eco-

industrial”, tornar o rio um patrimônio cultural) e diretrizes relativas à valorização 

socioeconômica e ambiental (promover a qualidade de vida, aumentar a oferta de 

emprego, moradia e comércio). 

 
Figura 11 - Plano Urbanístico – Esquemas de Camadas „‟layers‟‟. 

Disponível em: http://mlagreen.com/projects/la-river. Acesso em: 27/04/2013. 

 

Normativas e instrumentos: 
Algumas estratégias foram e ainda estão sendo utilizadas para garantir a 

implantação do plano. O rio foi dividido em nove trechos, definidos por suas 

características, deficiências e potencialidades próprias, entre elas: variações 

geométricas do canal, capacidade de inundação, condições hidrológicas, qualidade 

da água, valor do habitat, possibilidade de transportes não motorizados e potencial 

recreativo. Com visões em diferentes períodos e prazos, apresenta objetivos 

flexíveis e instrumentos para que as comunidades participem ativamente do 

processo projetual e das diretrizes de execução. Segundo a página virtual do 

escritório autor do projeto7, o plano geral foi resultado de uma análise abrangente, 

assim como muitas reuniões entre as partes interessadas, que se uniram para 

buscar o entendimento, opinião e a fim de testar conceitos para apoio geral da 

comunidade. Assim como a adoção de uma nova estrutura de governança, que 

busca aumentar a eficiência da gestão do projeto. Além disso, também são previstos 

mecanismos para diminuir o processo de gentrificação (comum em planos de 

                                                 
7
Disponível em http://mlagreen.com/projects/la-river#. Acesso em: 26/08/2013. 
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requalificação); como cotas para as unidades residenciais, programas de assistência 

às famílias e incentivo a pequenos negócios. 

Para o planejamento de médio prazo (5 a 15 anos) estão ainda previstos o 

desenvolvimento do acesso público e das áreas recreativas, a melhoria da qualidade 

da água e a implantação de vias de transporte não motorizado. Na faixa do longo 

prazo (acima de 15 anos), está previsto o restabelecimento das funções naturais do 

rio. 

 
Figura 12 - Setorização dos trechos de intervenção ao longo do rio Los Angeles. 

Fonte: GORSKI, 2010, p. 151. 

 

Propostas e resultados (impactos econômicos, sociais e ambientais): 

As principais propostas do Plano de Revitalização do Rio Los Angeles são: 

valorizar as várzeas alargando sua área, recuperando a vegetação e removendo as 

paredes de concreto, onde for possível; inserir ciclovias e faixas de caminhadas; 

melhorar a conexão intraurbana e o acesso ao rio; melhorar o tratamento das águas; 

melhorar os espaços públicos; incentivar as tipologias diferentes; gerar novos 

empregos em galerias, lojas de serviços, cafés e restaurantes. 
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O Plano está sendo implantado em etapas, minimizando assim os impactos 

nas áreas de intervenção e tornando-o viável financeiramente. Em primeiro lugar foi 

plantada a vegetação arbórea e herbácea. As próximas fases pretendem despoluir 

as águas do rio e produzir áreas atrativas para a população. 

 

 
Figura 13 – Diferentes fases de intervenção sobre o mesmo trecho do rio. 

Fonte: GORSKI, 2010, p. 158. 

 

 

 
Figura 14 – Perspectiva artística: áreas verdes e lagoa de trasbordo e contenção. 

Disponível em: www.wilderutopia.com/sustainability/land/los-angeles-river-revitalization-city-
rediscovers-flow/. Acesso em: 27/04/2013. 
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1.3-2  RIO MANZANARES – MADRI – ESPANHA 

 

Nome do Projeto: M RIO. 

Cidade e localização: Madri – Espanha. 

Área do projeto: 120 hectares. 

Número de habitantes: Aproximadamente 6,4 milhões de pessoas. 

Características locais e dados gerais: 

O rio Manzanares se localiza em bacia hidrográfica com cerca 112 

quilômetros, se iniciando a 2.258 metros de altitude na Serra de Guadarrama, e 

desembocando no rio Jarama, a 527 metros acima do nível do mar. 

 

 
Figura 15 – Banhistas desfrutam das águas do rio Manzanares em 1946. Fotógrafo Manuel 

Urech. Disponível em: https://urbancidades.wordpress.com/tag/madrid/page/4/. 
Acesso em: 27/10/2014. 

 

Contextualização histórica: 

Por volta dos anos de 1950, o rio Manzanares foi alvo de canalização e 

diversos tipos de intervenção que prejudicaram não somente os recursos hídricos, 

mas também a cidade - afetando diretamente a qualidade de vida. Reforçada pela 

prática comum à época, despejo de lixo e esgoto não tratado no rio acabam por 

danificar sua qualidade ambiental e afastam de vez a população, que nas décadas 

anteriores utilizavam o rio para lazer. 
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Posteriormente o rio Manzanares foi ignorado e comprimido pela via expressa 

chamada M30. Implanta-se ao longo de 6 quilômetros de suas margens o primeiro 

grande anel viário que circunda a cidade e cuja construção, há 30 anos, supôs o 

desaparecimento dos vínculos entre a cidade e o rio.  

 Iniciando em 2004 e finalizando em menos de seis anos, implanta-se nessa 

área de Madri um projeto de renovação urbana de aproximadamente 97 km de 

novas rodovias e um túnel de 56 km. Esta ação devolveu a Madri 8 km de margem 

do rio e 150 hectares de espaço público aberto. 

 

Motivos que levaram a tal projeto: 

O principal motivo que impulsionou o projeto foi a constatação de que as 

grandes avenidas de quatro pistas cada, que faziam parte do primeiro anel viário da 

cidade, o M30, comprimiram o rio e fizeram desaparecer os vínculos entre a cidade e 

o rio. Considerado um obstáculo, a cidade dava as costas para o rio. 

A possibilidade de enterramento do M30 impulsionou a utilização dessas 

bordas fluviais, antes ocupadas pelas vias expressas, em áreas prioritariamente 

públicas. Outro dos motivos ressaltados foram problemas de desequilíbrio ambiental, 

verificando-se a diminuição do fluxo e volume de água do rio, inclusive com sua total 

seca durante os mais recentes períodos de verão, o que nunca foi comum. 

 

 
Figura 16– Corte mostrando a via expressa que foi transformada em túnel, resultando em áreas 

públicas nas bordas do rio. Fonte: BULLIVANT, 2012, p. 204. 
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Atores envolvidos (iniciativa, participação, financiamento): 

Em 2003, o então recém-eleito prefeito de Madri, Alberto Ruiz Gallardón, 

tomou a decisão de colocar o anel viário dentro de um túnel.  

Para revitalizar essa cicatriz no coração da cidade foi feito um concurso 

internacional, “Madrid Calle 30”, para a realização de um projeto de espaços 

públicos sobre a superfície que seria liberada com o enterramento da via expressa. 

Os ateliês Burgos & Garrido Arquitetos, Porras La Casta, RAS e West 8, foram os 

vencedores do concurso. 

 
Figura 17 – Cobertura verde sobre o túnel - „„Salón de Pinos„„, Madri. 

Fonte: A+T, Nº 37, 2011, p. 77. 

 

Objetivos e diretrizes:  

O projeto MRio procurou responder à seguinte questão: Qual seria a melhor 

forma de conciliar as infraestruturas com as cidades do século XXI? 

Sob o slogan “Mais Rio – Mais Madri”, o objetivo principal do projeto foi 

reconectar o rio à cidade e vice-versa, como se Madri fosse mais um acontecimento 

ao longo do leito do rio, com novos espaços verdes, equipamentos públicos, bulevar, 

ciclovias, passeios de pedestres, etc.  

A proposta de Garrido incluía inclusive uma praia fluvial no parque 

Arganzuela, ideia tirada da consulta popular feita pelo município. 
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Figura 18 – Parque Arganzuela, Madri. Fonte: A+T, Nº 37, 2011, p. 71. 

 

Em vez de fazer um único grande projeto, a equipe decidiu dividir a área em 

três planos estratégicos e um total de 47 subprojetos desenvolvidos com um 

orçamento de 280 milhões de euros. Os três principais planos eram: o “Salón de 

Pinós”, a “Huerta de la Partida” e o “Parque de la Arganzuela”. Além desses três 

elementos, a avenida Portugal, os jardins das pontes de Segovia e de Toledo, os 

jardins da Virgen del Puerto e duas novas pontes para pedestres, as Puentes 

Cascara, são as maiores intervenções de todo o plano. 

 
Figura 19 – Jardins da Ponte Segovia, Madri. Fonte: BULLIVANT, 2012, p. 209. 
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O “Salón de Pinós” é um parque linear com mais de 8.000 árvores, 

conectando a “Casa de Campo” (atualmente um parque) ao “Parque de la 

Arganzuela”, onde encontra as pontes históricas de Segovia e Toledo. Dessa forma 

o corredor verde é ampliado em jardins. A proposta da equipe também incluiu a 

recuperação das áreas de esporte e outras criações, como  a construção de novos 

edifícios públicos, bem como 1.600 residências onde antes havia um estádio de 

futebol. 

 
Figura 20 – Esquema com a localização dos projetos prioritários. 

Fonte: BULLIVANT, 2012, p. 203. 
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Normativas e instrumentos: 

A implantação do projeto foi dividida em duas primeiras fases: em primeiro 

lugar, restaurar o local. Depois instalar de fato todas as propostas feitas.  

Em 2007 foram entregues as primeiras transformações: 2 km da avenida 

Portugal transformaram-se no novo bulevar urbano de Madri, com cerejeiras 

plantadas dos dois lados.  

 
Figura 21 – Avenida de Portugal, Madri. Fonte: BULLIVANT, 2012, p. 205. 

 

Trata-se de uma das principais avenidas da cidade, incrustada em um bairro 

residencial de alta densidade conecta-se com a “Casa de Campo” (um antigo campo 

para caçadas, hortas e pomares do rei). Foi também transformada novamente em 

um pomar, a “Huerta de la Partida”, relembrando o passado. Além disso, uma parte 

do parque linear “Salón de Pinós” foi desenvolvida, mas interrompida pela crise 

econômica mundial em 2008. Depois, por meio de subsídios nacionais do “Plan E”, o 

município conseguiu o resto do dinheiro para continuar com os projetos restantes. 

Duas novas pontes para pedestres foram inauguradas em 2010. Elas 

conectam dois distritos da cidade, Arganzuela e Usera, até então separados pela 

M30. O artista Daniel Canogar ganhou uma competição do Museu Rainha Sofia e 

criou, dentro das coberturas das pontes, um mural de mosaico denominado 

Constelaciones, com desenhos dos habitantes de ambos os lados do rio. 
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Figura 22 - Passarela Cascaras, Madri. Fonte: A+T, Nº 37, 2011, p. 89. 

 

O “Parque de la Arganzuela” encontra-se ao sul do rio Manzanares, sendo um 

espaço verde de 35 hectares. Dentro dele há 20 metros de faixas para ciclistas e 

pedestres, quiosques, caminhos sombreados e um novo local para exibições, o 

“Matadero Centro del Artes”, no local do antigo matadouro da cidade. O parque foi 

aberto ao público em abril de 2011. 

 

Propostas e resultados (impactos econômicos, sociais e ambientais): 

Atualmente, a intervenção oferece à cidade de Madri um ambiente com cerca 

de 2ºC a 3ºC mais fresco (em uma cidade que chega a 40ºC no verão); assim como 

42 quilômetros de caminhos para pedestres, 32 quilômetros de ciclovias, 11 novos 

espaços de recreação para crianças e idosos, um novo centro de artes, uma praia 

fluvial e uma melhor acessibilidade e mobilidade entre os bairros. Os habitantes de 

Madri hoje utilizam a área para lazer, para correr, para andar de bicicleta. Nadar é 

proibido, mas o rio terá um novo píer com barcos para aluguel. Além disso, o fluxo 

do rio e a biodiversidade vêm aumentando. Na avenida Portugal, o preço do metro 

quadrado residencial dobrou.  
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Onde antes era um local de tráfego, barulho e poluição, hoje é um lugar de 

uso misto, tranquilo, arborizado, símbolo do progresso de Madri. O rio, antes 

considerado um obstáculo, ignorado pela cidade, hoje é um ponto de atração e 

referência. 

 
Figura 23 - Passarela Arganzuela, Madri.  Fonte: A+T, Nº 37, 2011, p. 85. 

 

 

Figura 24 – Passarela Ferroviários, Madri. Fonte: A+T, Nº 37, 2011, p. 88. 
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1.3-3  RIO CHEONGGYECHEON – SEUL – COREIA DO SUL 

 
Figura 25 – Rio Cheonggyecheon e seus afluentes. 

Disponível em: http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html. 
Acesso em: 22/08/2013. 

 

Nome do projeto: "Cheonggyecheon Restoration Project - CRP". 

Cidade e localização: Seul, Coreia do Sul. 

Área do projeto: 5,4 km. 

Número de habitantes: aproximadamente 11 milhões de habitantes. 

Características locais e dados gerais: 

O rio Cheonggyecheon possui quase 15 km, dentro da cidade de Seul, 

metrópole que tem quase 11 milhões de habitantes. 

Contextualização histórica: 

No século XIV, o rio Cheonggyecheon era relativamente pequeno. Tratava-se 

quase de um córrego, que corria para o rio Han na direção leste-oeste. Entretanto, 

seu leito é extremamente variável de acordo com o regime de chuvas. Por conta 

disso e das consequentes inundações, a cidade formal de Seul não se estabeleceu 

tão próxima ao rio, mas este foi sempre um marco histórico e referencial. Foco 

também de transmissão de doenças, no início do século XX, suas bordas foram 
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ocupadas por habitações irregulares. Fato que contribuiu, por muito tempo, para a 

degradação e poluição do rio.  

 
Figura 26 – Favelas ao longo do rio construídas por refugiados da guerra das Coreias, por 

volta de 1950. 
Disponível em: http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html.  

Acesso em: 22/08/2013. 

 

Alegando, então, a segurança e o bem-estar da população que ali vivia, os 

governantes iniciaram projeto para a retificação do Cheonggyecheon. Inúmeras 

pontes para cortar o rio foram construídas. Durante os anos 1910 e 1945, o Japão 

ocupou a Coreia como sua colônia, dando continuidade à política de retificação do 

rio. 

Em 1948, quando os coreanos formaram a república e entraram em guerra 

civil, o rio foi coberto por questão de transporte: uma via pública que variava de 50 a 

90 metros. Junto com ela a cidade ganhou um mercado ao ar livre, além de 

empresas e comércios ao seu redor. Entre 1967 e 1976 foi construída a via expressa 

elevada Cheonggyecheon, um símbolo da modernidade e do automóvel na ditadura 

do general Park Chung-Hee, instalada em 1961. 

Já em 2003, depois de detectados problemas nas estruturas principais do 

elevado, associadas à infiltração de água, optou-se pela execução de um projeto 

audacioso e revolucionário de remoção do elevado e a abertura do rio. 

Reconstruindo 5 quilômetros e meio do rio, a céu aberto, dentro de área urbana 

muito densa e formando 400 hectares de parque linear junto ao rio. Um projeto 

sofisticado e ambicioso para a recuperação do Cheonggyecheon que exigiu a 

remoção de 620 mil toneladas de concreto e a implantação de novas soluções 
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coletivas para o transporte urbano, que possuía um volume de 140 mil veículos 

diários. 

 
Figura 27 - Vias expressas elevadas, Seul 1969. Fonte: BUSQUETS, 2011, p. 36. 

 
 

 
Figura 28 – Seções transversais mostrando as mudanças do rio Cheonggyecheon ao longo 

dos anos. Fonte: BUSQUETS, 2011, p. XIV. 
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Motivos que levaram a tal projeto:  

Em 2000, discussões que ocorriam desde a década de 1990 para destruir a 

via elevada e restaurar o rio como um lugar de recreação ganhou força. A campanha 

do candidato à prefeitura da cidade Myung-Bak Lee baseou-se nessa plataforma e, 

quando eleito em 2002, as obras começaram. Depois de 27 meses e com o custo de 

380 milhões de dólares o projeto terminou. 

 
Figura 29 - Transposições para pedestres. Fonte: BUSQUETS, 2011, p. XIII. 

 

Atores envolvidos (iniciativa, participação, financiamento): 

O projeto foi concebido pelo governo metropolitano de Seul, sob a direção do 

vice-prefeito, urbanista e paisagista Yun-Jae Yang, com a ajuda de dois consórcios 

de engenharia, selecionados por concurso. Ao longo do processo, outros 

profissionais também fizeram parte, como engenheiros, consultores, arquitetos e 

paisagistas. 

 

Objetivos e diretrizes:  

Com o objetivo de trazer o rio novamente ao contato da população e sendo 

parte de um plano maior do centro da cidade, o rio Cheonggyecheon ganhou quatro 
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grandes cruzamentos, cada um destacando eixos da cidade, a saber: o eixo cívico, o 

eixo da mídia, o eixo verde e o eixo criativo. 

 

Propostas e resultados (impactos econômicos, sociais e ambientais): 

A via elevada e os leitos carroçáveis que encobriam o rio foram demolidos. O 

medo de um tráfego insuportável nunca se materializou. O governo proveu mais 

transporte público, metrô a cada 1 km e uma linha de ônibus especial para o centro. 

Se houve muita resistência da população quando da apresentação do projeto e no 

início da execução das obras, hoje, esta mesma população se orgulha dos seus 

técnicos e gestores públicos que trouxeram de volta vida e o rio. 

 

 
Figura 30 - Preservação de alguns pilares da antiga via expressa como forma de memória. 

Fonte: BUSQUETS, 2011, p. V. 

 

A largura da margem foi aumentada em 20%, considerando o nível mais alto 

das cheias nos últimos 200 anos. Vinte e duas pontes foram construídas, incluindo 

uma antiga ponte cerimonial, que na época da Dinastia Joeson levava ao palácio. 

Um enorme projeto paisagístico foi feito, com instalações de artes públicas, 

caminhos ao longo do rio para pedestres, diferentes tipos de espécies botânicas e 

muitas formas de cruzar o rio. Além disso, o centro da cidade, onde se localiza o rio, 
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ganhou um centro comunitário e a revisão dos direitos de passagens de pedestres e 

veículos (o que imediatamente afetou o pequeno comércio da região). 

 
Figura 31 – Passeio nas margens do rio Cheonggyecheon. Fonte: BUSQUETS, 2011, p. 18. 

 

Os efeitos do projeto foram muitos e, em sua maioria, bem sucedidos. Com 

exceção da dificuldade de preservação histórica e do aumento significativo do valor 

das propriedades ao redor do projeto (que acaba levando a gentrificação), a 

requalificação do Cheonggyecheon gerou resultados positivos. Todo o processo foi 

resultante de uma política que adotou o desenho urbano em benefício dos cidadãos. 

Em termos de meio ambiente, a reabertura do rio melhorou a qualidade do ar em 

35%, diminuiu a temperatura e o efeito de ilha de calor na cidade (3,30ºC a 5,90ºC), 

aumentou de 2,2% a 7,8%, a velocidade do vento ao (longo do corredor verde) e 

ainda proporcionou o aumento da biodiversidade, com a criação de variados e fortes 

hábitat. Em termos econômicos, os distritos de negócios e de moda de 

Dongmaemun aumentaram sua atividade econômica e ganharam vida noturna, com 

atrações que trouxeram de volta as pessoas ao rio e à essa parte da cidade. Em 

termos urbanísticos, a restauração do rio deu à cidade um novo ponto de encontro, 

requalificou e trouxe vida ao centro, melhorou o transporte público e a qualidade de 

vida de seus cidadãos. 
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Figura 32 – Vitalidade do espaço público à noite. 

Disponível em: http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html. 
Acesso em: 22/08/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

1.4- INTERVENÇÕES EM BORDAS FLUVIAIS: MATRIZ CONCEITUAL 

 

Projetos urbanos que buscam integrar os cursos d‟água à dinâmica da cidade 

contemporânea devem conciliar a paisagem natural e a artificial pressupondo a 

interligação das dimensões social, econômica e ecológica. Além disso, devem ao 

mesmo tempo sensibilizar os cidadãos para o valor das águas diante da paisagem 

urbana. 

Os projetos de recuperação de cursos d‟água apresentados no item anterior 

visam integrar ambiente e meio urbano, concebendo ações locais num contexto de 

planejamento urbano e regional participativo no âmbito de uma bacia hidrográfica.  

Tanto no âmbito teórico (itens 1.1 e 1.2), quanto nos projetos de intervenção 

analisados (item 1.3) foi possível elencar um conjunto de elementos, formados por 

objetivos, diretrizes e ações estratégicas; que devem permear os projetos urbanos 

de bordas fluviais. Estes foram divididos em cinco dimensões fundamentais e 

estruturam a matriz conceitual (fig. 33). As dimensões são: Ambiental, Urbana, 

Social, Econômica e Gestão. 

 
(Continua) 
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Figura 33 – Matriz Conceitual - Intervenções em bordas fluviais. Fonte: Autor.

8 

 

Em conclusão, para a recuperação e reintegração dos cursos d‟água ao meio 

urbano, deve-se ter como base uma concepção sistêmica e integrada que priorize a 

paisagem, os interesses ecossistêmicos e de coesão social, respeitando assim a 

essência dessas áreas de bordas. Verifica-se ainda que a incorporação das 

estratégias acima listadas apresentam-se como tendência de intervenções urbanas 

em bordas fluviais contemporâneas e desse modo, devem ser consideradas com 

intuito de direcionar à projetos adequados às especificidades desses territórios. 

                                                 
8 

Quadro elaborado pelo autor com base em artigo: Frentes d’água na Contemporaneidade: dimensões 

estratégicas de projeto (ALVIM; COSTA; SCHUSSEL, 2014). 
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2- O RIO TIETÊ NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: INTERESSES E 

CONFLITOS 

 

Este capítulo apresenta brevemente a caracterização do rio Tietê e suas 

bordas urbanizadas dentro do município de São Paulo. Busca contextualizá-lo 

dentro do processo de formação da metrópole. Em seguida, sistematiza-se os 

projetos previstos para o território ao longo do Tietê, no âmbito das políticas públicas 

contidas no Plano Diretor Estratégico (PDE).  

De intervenções estruturais a planos urbanísticos, desde o final do século XIX 

que o rio Tietê é alvo de planos e projetos que ora buscavam isolá-lo da cidade, ora 

buscavam integrá-lo. Diversos são os autores que sintetizam os planos e propostas 

para o rio, a saber: DELIJAICOV (1998); KAHTOUNI (2004); PEREZ (2003); 

PESSOA (2006); TOLEDO (1996) e TRIPOLONI (2008). Esta, entretanto, não é a 

intenção aqui. Procura-se apenas apresentar brevemente o rio Tietê, relacionando-o 

a alguns marcos do processo de transformação metropolitana e a influência que 

estes exerceram sobre a atual configuração da região.  

Com o intuito de se verificar as intenções futuras para o Tietê e suas áreas 

adjacentes, contidos nas políticas públicas atuais, foca-se no PDE. Então, se 

apresenta brevemente tal plano evidenciando diretrizes, instrumentos e aspectos 

relevantes sob a ótica do rio; contidas tanto no PDE (2002-2012), Lei nº 13.430, 

assim como em sua proposta de revisão (PL 688/2013) que foi discutida em paralelo 

à elaboração dessa dissertação e assim incorporada já como o Novo Plano Diretor 

(2014-2030), Lei n°16.050. 
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2.1- O RIO TIETÊ E A ESTRUTURAÇÃO METROPOLITANA 

 

O rio Tietê, denominado até as primeiras décadas do século XVII de Anhembi, 

nasce no município de Salesópolis, em região conhecida como Pedra Rajada, 

aproximadamente a 1030 metros de altitude e a 22 quilômetros do oceano Atlântico. 

Diferentemente da maioria dos rios que correm diretamente para o mar, este rio 

avança cerca de 1.100 quilômetros interior adentro, desaguando no rio Paraná. É o 

principal rio da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e seus principais afluentes da 

margem direita (do lado esquerdo na fig. 34) são utilizados para o abastecimento de 

água de São Paulo. Já os afluentes da margem esquerda, de cursos longos, 

sinuosos e com pequena declividade, formavam várzeas largas, dentre os quais se 

destacam o rio Pinheiros, o rio Tamanduateí e o rio Aricanduva (OHTAKE, 1991). 

 
Figura 34 – Vista do Vale do rio Tietê a partir da confluência com o rio Pinheiros. 
Fonte: Aziz Ab‟ Saber. Revista Veja, 1995, apud ALVIM, 2003 (modificado pelo autor). 

 

A cidade de São Paulo se constituiu a partir dos fatos geográficos, que em 

sua formação como cidade eram o relevo e os rios; facilitadores e barreiras de 
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expansão da cidade, que configurariam a formação do território metropolitano. 

Afirmação que se torna evidente em descrição de KEATING; MARANHÃO (2008): 

A situação original de São Paulo é a de uma mancha de terrenos 
argilosos coberta de campos (de Piratininga), com elevações 
importantes, colinas entremeadas por cursos d‟água frequentes e 
caudalosos. Esses rios e riachos criaram várzeas extensas, lisas, 
muitas delas pantanosas, como a do Carmo. O maciço central da 
vila, mais elevado, está entre duas várzeas. Como afirma Caio Prado 
Júnior, dois riachos – um, o Anhangabaú, afluente do Tamanduateí, 
como seus dois afluentes (o Saracura e o Bexiga); o outro, o 
Pacaembu, afluente do Tietê – cavaram sulcos profundos, e a cidade 
“nasceu justamente no promontório que forma a várzea do 
Tamanduateí de um lado e o vale do Anhangabaú do outro. 
(KEATING; MARANHÃO, 2008, p. 47). 

 

Apesar de certa distância em relação ao núcleo inicial de formação da vila de 

São Paulo de Piratininga, o rio Tietê é considerado elemento fundamental na 

formação do território metropolitano. Marco simbólico de São Paulo, tanto 

geograficamente, dividindo o Estado ao meio (cruzando-o de leste a oeste), quanto 

historicamente, sendo o principal personagem das expedições denominadas 

bandeiras e monções; tendo posteriormente ainda grande participação na 

cafeicultura e industrialização da cidade. Em seu trecho urbano supera o mero 

interesse histórico, sendo o elemento central da rede hídrica da região que 

apresenta um terço do produto econômico nacional e abriga cerca de 10% dos 

habitantes do Brasil, cortando um dos mais populosos aglomerados urbanos do 

planeta (SOUZA, 2002). 

A partir de meados do século XIX, a cultura do café penetrou no Estado de 

São Paulo, modificando sua paisagem e possibilitando um amplo e rápido 

desenvolvimento. A implantação da primeira ferrovia no Estado, a São Paulo 

Railway, em 1867, ligando o município de Jundiaí, importante região produtora de 

café no noroeste da capital, ao Porto de Santos, impulsionou inicialmente o 

desenvolvimento da cidade de São Paulo. Entre 1875 e 1877, com a instalação de 

mais duas estradas de ferro, a Sorocabana e a Estrada de Ferro Rio de Janeiro - 

São Paulo, a capital do Estado, posiciona-se como um verdadeiro nó ferroviário, 

consolidando sua posição estratégica no Estado e País. A partir de 1870, inicia-se a 

degradação ambiental, devido a um rápido crescimento populacional associado à 

expansão da mancha urbana sobre seu território, que vai além de seus limites de 

maneira rápida e desordenada. A população de São Paulo, que em 1876 não 
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ultrapassava 26 mil habitantes, cresce rapidamente e atinge, conforme dados do 

Censo realizado em 1900, 240 mil habitantes (ALVIM, 2005). 

 
Figura 35 – Mapa evolução da mancha urbana RMSP.  

Fonte: Prefeitura de São Paulo -  EMPLASA, 2012. 

 

A cidade de São Paulo, que em 1918 já possuía 528 mil habitantes, passa 

rapidamente a 1,1 milhão, em 1935, e 1,3 milhão de habitantes em 1940 (ALVIM, et 

al., 2006). Dessa maneira, juntamente com as necessidades de abastecimento de 

água e transporte, essa rápida expansão populacional e o avanço da indústria 

impõem necessidades de soluções relativas à infraestrutura de saneamento e de 

energia elétrica, tornando-se um dos principais fatores de intervenção nos cursos 

d‟água.  

Segundo KAHTOUNI (2004), desde 1893 quando se iniciaram os estudos 

para retificação dos meandros do rio Tietê, sob a direção do engenheiro João 

Pereira Ferraz, este passou por uma série de intervenções. A barragem de Parnaíba 

inaugurada em 1901, no rio Tietê, devido ao crescimento populacional e industrial do 

início do século, em pouco tempo já não supria com sua capacidade energética e a 

demanda da cidade. As necessárias e sucessivas ampliações da represa de 

Parnaíba levaram à regularização da vazão do rio Tietê, a qual sofria interferência 

do reservatório situado à jusante da cidade. Isso levou à escolha do tributário do 

Pinheiros, o Guarapiranga, para a construção, a partir de 1906, de uma barragem de 

terra para o controle artificial das vazões do rio Tietê. Posteriormente, em 1927, 
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inicia-se a captação das águas do reservatório de Guarapiranga para abastecer a 

população, que se encontrava em torno de 850 mil habitantes.  

ALVIM (et al., 2006) afirma que nos anos compreendidos entre 1900 e 1930, 

devido ao notável processo de industrialização da cidade, intensifica-se a ocupação 

das várzeas dos rios. Atraídos pela água, facilidade de transporte, terrenos planos e 

de baixo custo, foram implantadas, além das linhas férreas, indústrias e bairros 

operários ao longo das áreas de várzea.  

A precursora área industrial ao longo do rio Tamanduateí evidencia-se 

inicialmente como a mais importante. A várzea do rio Jurubatuba (atual Pinheiros) 

recebeu investimentos voltados ao setor de energia e aos loteamentos imobiliários 

residenciais e industriais (em menor escala). Já a várzea do rio Tietê apresentou 

uma urbanização mais tardia, devido à grande quantidade de extração de areia 

(ainda existente), caracterizando-se assim por longa data como área alagável e com 

enormes porções de terras vazias, sem um proprietário definido (devido a inúmeras 

disputas judiciais).  

Conforme KAHTOUNI (2004), a extração de areia, característica de uma 

cidade assentada sobre um sítio de bacia sedimentar recente, é atividade importante 

a ser salientada. Sendo que suas construções e edificações aproveitaram-se do 

material oriundo dos leitos dos rios, posicionando as indústrias de telhas e tijolos 

como as predominantes ao longo do Tietê. O fluxo dos antigos batelões, que 

sobreviveu até o início da década de 1970, foi muito significativo, levando e trazendo 

materiais de construção para os pequenos portos, existindo na época 42 olarias 

distribuídas ao longo do rio Tietê. Estimulada pelo crescimento urbano e pelas 

demandas da construção na cidade, essa indústria extrativa redesenhou a ocupação 

do solo nos grandes territórios das águas paulistanas (situação essa que ainda 

perdura em locais onde o rio ainda não foi retificado, como no município de 

Itaquaquecetuba). Posteriormente, as jazidas por escavação de areia e argila foram 

sendo reaterradas com materiais inertes ou mesmo lixo e transformadas em terrenos 

comercializáveis. Ocorre então com a várzea do rio Tietê algo similar ao que ocorreu 

anteriormente com a várzea do Tamanduateí (KAHTOUNI, 2004). Fato que contribui 

e acentua o processo de degradação do rio, uma vez que este passa a receber 

esgoto industrial sem nenhum tipo de tratamento, além do esgoto residencial e os 

resíduos de atividades rurais que já vinham recebendo anteriormente. 
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A partir de 1920 são iniciadas soluções efetivas para a melhoria da qualidade 

dos rios. O engenheiro Saturnino de Brito é solicitado pela Comissão de 

Melhoramentos do rio Tietê para o projeto de retificação deste rio (fig. 36) que, 

todavia, só começou a ser implantado em 1938 (ALVIM, et al., 2006). 

 
Figura 36 – Corte da seção do rio Tietê na região da Ponte das Bandeiras. Projeto Comissão de 

Melhoramentos Tietê, 1925. Fonte: BROCANELI, 2007. 

 

Nos anos compreendidos entre 1930 e 1950 houve um adensamento e 

verticalização da área central, concomitantemente com uma expansão da mancha 

urbana (ALVIM et al., 2006). Essa assustadora expansão causou um intenso 

processo de periferização e tornou as questões de acesso ao esgotamento, de 

métodos de opções de tratamento e dispersão dos esgotos cada vez mais 

complicados. A expansão da cidade resultou da busca por lotes com menor custo e 

devido à priorização do transporte sobre pneus, concebido pelo Plano de Avenidas, 

elaborado em 1930, pelo engenheiro Francisco Prestes Maia9 . 

A histórica interposição de necessidades funcionais e de conexões urbanas, 

comandadas pelo transporte sobre pneus, fez com que os territórios seccionados 

fossem primeiro ligados por pontes, pinguelas ou, até, viadutos. Depois disso, o 

Plano de Avenidas consolida a ocupação longitudinal da área alagadiça pelo sistema 

                                                 
9
 A execução do modelo sanitário e urbanístico adotado, de caráter funcionalista e que priorizava as avenidas, era 

tido como o mais promissor para a cidade industrial, deixando em segundo plano as obras infraestruturais de 

saneamento, além de desconsiderar as questões ambientais. 
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viário, indiscutível indutor da ocupação urbana, modificando o papel da várzea, que 

se transformava em um polo de irradiação de transportes coletivos e sistemas viários 

para várias regiões do Estado e do País. A partir de 1950, segundo ALVIM (et al., 

2006), a implantação do sistema rodoviário, ao mesmo tempo que confirma a 

posição estratégica da cidade, intensifica os fluxos de circulação em direção às 

áreas mais frágeis e de infraestrutura precária, que juntamente com a alta taxa de 

imigração de diversas regiões do país em busca de melhores condições acentuam a 

ocupação desordenada do território. 

Baseada na ascendente febre higienista mundial de preocupação com a 

salubridade, no início do século XX, inicia-se na cidade de São Paulo uma série de 

dessecamentos, canalizações, aterros e obras para se reduzir as áreas de várzea 

(fig. 37). 

 
Figura 37 - Canalização do rio Tietê, trecho de Osasco. O corte de Osasco reduz a 1.500 metros 

um trecho de rio de 6 quilômetros de extensão. Fonte: MAIA, 1945. 
 

Essa febre higienista sucedeu devido ao fato de essas áreas serem 

consideradas geradoras de doenças e contaminação, o que de certa forma era 

verídico. Estava, então, dada a justificativa. Retificam e canalizam-se rios e 

córregos, ganham-se muitas terras e lucro com suas vendas. Essas intervenções 

fluviais de caráter tecnológico deram origem a alterações substanciais em termos 

ecológicos, transformando o rio Tietê na Cloaca Máxima10 da cidade (KAHTOUNI, 

                                                 
10

 A Cloaca Máxima é uma das mais antigas redes de esgotos do mundo. Foi construída na antiga Roma no final 

do século VI a.C. Ainda que Tito Lívio a descreva como escavada no subsolo da cidade, outras fontes (e pelo seu 

percurso) indicam que o sistema original se tratava de um canal a céu aberto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tito_L%C3%ADvio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curso_de_%C3%A1gua
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2004). Como consequência, não só o Tietê, mas de maneira geral os rios da capital 

paulista sofreram intensas modificações, que alteraram radicalmente seus 

ecossistemas, levando-os a um estado de artificialização. 

Segundo NICOLINI (2001), entretanto, essa crescente população de São 

Paulo durante as primeiras décadas do século XX, ainda se utilizava do rio como 

fonte de lazer e práticas esportivas como: remo, competições de natação, o clássico 

futebol de várzea, passeios românticos e piqueniques em suas bordas (fig. 38). 

 
Figura 38 – Lazer no Tietê - „„Cocho‟‟ para natação. Fonte: ADORNO,1999, p. 76. 

 

Verifica-se também o surgimento de importantes competições e inúmeros 

clubes em suas margens: Associação Atlética São Paulo, Clube de Regatas São 

Paulo, Clube de Regatas Tietê, S. C. Corinthians Paulista, A.A. São Bento, A.A. das 

Palmeiras, São Paulo Futebol Clube; [...]‟‟ transformando a Ponte Grande em célula-

mater da atividade esportiva do Estado de SP, provocando um impacto na cultura 

regional pela introdução de um novo valor social, inexistente até então, representado 

pela prática esportiva, ainda praticamente desconhecida‟‟ (NICOLINI, 2001). Fato 

que posiciona o Tietê e sua região como importante área para o esporte não só 

paulista, mas nacional; ressaltando ainda uma vocação e identidade histórica da 

área. 
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Figura 39 - Localização das associações esportivas, que originalmente eram próximas à Ponte 
das Bandeiras - antiga Ponte Grande. Fonte: NICOLINI, 2001, p. 282. 
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Devido a sua retificação, as áreas lindeiras ao rio, sem políticas de ocupação, 

obtiveram uma grande valorização e foram rapidamente tomadas pela urbanização. 

A extinção dos meandros naturais de seu leito, consequência de sua retificação, 

ocasionou o aumento da vazão das águas, acelerando sua correnteza, que 

juntamente com a impermeabilização do solo contribuem com os efeitos das 

enchentes.  

 
Figura 40 - Enchente em 1983 junto à Ponte da Casa Verde. 

Fotógrafo: Eng. Marco A. Palermo. Disponível em: 
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/6505/foto23.htm. Acesso em: 02/02/12. 

 

A partir da década de 1980 observa-se um esvaziamento do centro, pleno de 

infraestrutura, e acentua-se a ocupação periférica e consequentemente a 

degradação ambiental das áreas de preservação, que acabaram sendo invadidas 

pela população de baixa renda, bem como áreas afetadas pelo adensamento, 

impermeabilização do solo e intenso fluxo de automóveis. 

De acordo com MARICATO (2000), em 1999 constatava-se claramente a 

correspondência física entre a rede hídrica e a localização das favelas ou 

assentamentos precários em São Paulo. Tornam-se então lugares de exclusão 

social, de dificuldades de manutenção e organização dos espaços públicos, de 

ocupação irregular, de doenças e moléstias de veiculação hídrica trazidas pelas 

enchentes, além de riscos de estabilidade e desmoronamento. Segundo dados 

mundiais da UNICEF11 (apud KAHTOUNI, 2004, p.103), as doenças de veiculação 

hídrica são responsáveis por mais de 60% das internações hospitalares no mundo. 

Já no Brasil esse número sobe para 70%. Além disso, ocupação irregular causa 

                                                 
11

 UNICEF -“United Nations International Children's Emergency Fund” 

http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/6505/foto23.htm
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devastação de áreas verdes, que por sua vez contribuem para o assoreamento dos 

cursos d‟ água e alteração das temperaturas, formando os fenômenos denominados 

“ilhas de calor” nas áreas mais adensadas e impermeabilizadas.  

 
Figura 41 - Principais pontos de inundação e avenidas de fundo de vale na RMSP. 

Fonte: MEYER, et al., 2004, p. 104. 
 

Em suma, no final do século XIX e início do século XX, as prioridades do 

governo eram as possibilidades de controle tecnológico para ações higienizadoras e 

saneadoras da cidade, assim como implantação de infraestrutura de transporte e 

abastecimento. Ocuparam-se vales, canalizaram-se rios e córregos desrespeitando 

a vocação natural desses sítios que indicavam a preservação dos seus vales para 

assim garantir áreas de drenagem natural. Consequentemente evidenciam-se 

intervenções não só nas margens do Tietê, mas em inúmeros cursos d‟ água da 

área urbanizada. Intervenções estas que levaram a intensas alterações dos seus 

regimes, dinâmicas e das comunidades biológicas componentes dos seus 

ecossistemas, conduzindo os rios da metrópole a um estado radical de 

artificialização e abdicando-se dos aspectos da paisagem e da melhor qualidade de 

vida de seus habitantes. 
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Figura 42 – Foto aérea Marginal Tietê. Priorização de veículos automotores e grandes glebas. 

Fonte / Fotógrafo: Gustavo Braghin Arimitsu, 2012. 
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2.2– O RIO TIETÊ E SUAS BORDAS NA ATUALIDADE 

 

O rio Tietê, que para muitos paulistanos se confunde com a via expressa 

conhecida como marginal Tietê, forma uma das maiores barreiras físicas da cidade. 

Esse importante rio paulista, assim como os rios Pinheiros e Tamanduateí, é 

elemento caracterizador e importantíssimo na formação da metrópole de São Paulo. 

Todavia, atualmente, encontram-se totalmente descaracterizados, artificializados e 

excluídos. A maioria de seus afluentes desapareceu por completo da paisagem, ao 

serem sepultados sob o curso de inúmeras avenidas. Fato que demonstra 

negligência com relação à qualidade hídrica e ambiental da cidade. 

 A implantação de vias expressas conhecidas como marginais, tanto nas 

bordas do rio Tietê, quanto nas bordas do rio Pinheiros, obstruiu de vez o acesso da 

população às suas águas. No início do século XX estes rios eram muito utilizados 

como áreas de lazer. Atualmente, no entanto, configuram-se como local com o qual 

a população não cria nenhum tipo de vínculo, tornando-se essencialmente um eixo 

de circulação, conexão e passagem. Fato que confere a tal via ao longo do Tietê 

características similares a uma rodovia, que ainda conecta outras seis rodovias: 

Ayrton Senna, Fernão Dias, Dutra, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco; 

além de fazer ligação indireta com o Rodoanel e com as rodovias Raposo Tavares e 

Régis Bittencourt. 

 
Figura 43 - Foto aérea da Marginal Tietê. Bordas impermeabilizadas com concreto e 11 pistas 
para automóveis em cada uma das margens. Fonte/Fotógrafo: Gustavo Braghin Arimitsu, 2012. 
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Além do impacto causado pelas vias expressas, o alto nível de poluição do rio 

são fatores que determinam a má qualidade ambiental da região, fazendo com que 

sejam apresentados altos índices de poluição atmosférica, sonora, visual, além do 

odor das águas pútridas do rio. 

 
Figura 44 - Traje especial para entrar no rio Tietê devido à sua alta taxa de poluição. 

Disponível em: http://fotos.estadao.com.br/projeto-tiete,galeria,6143,182794,,,0.htm?startSlide=0&f=1 
Acesso em: 10/04/14. 

 

A ocupação da área de várzea ao longo do Tietê ocorreu, na maioria das 

vezes, de forma irregular e ilegal, favorecendo os grandes territórios e, por 

consequência, grandes equipamentos, como clubes e indústrias. Além de uma área 

considerável de vazios residuais, que determinam um dos menores coeficientes de 

aproveitamento médio da área urbana de São Paulo (SOUZA, 2002). A região 

também concentra outros grandes equipamentos, como órgãos públicos, faculdades, 

os terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, o aeroporto do Campo de Marte, o 

Complexo do Anhembi, Sambódromo, centros de convenções, exposições, hotéis 

dentre outros. Apresentamos a seguir (fig. 45) um mapa-síntese com leitura urbana 

da região onde se percebe as grandes glebas, os equipamentos e os vazios 

urbanos. Interessante também notar a sobreposição do traçado original do rio Tietê 

ao seu curso atual, evidenciando a amplitude de seus meandros e suas áreas 

alagáveis, que chegavam até 500 metros de extensão em cada uma das margens. 
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Figura 45 - Mapa da região do rio Tietê dentro do município de São Paulo. 

Fonte: Autor, 2008
12

. 

                                                 
12

 Mapa elaborado pelo autor para seu trabalho final de graduação apresentado em 2008 e intitulado: 

Requalificação Urbana e Ambiental do rio Tietê. O Parque das Águas. 
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SOUZA (2002) aponta como tendência atual ao longo do rio Tietê a 

substituição das unidades industriais por outras grandes estruturas, como empresas 

de transporte e logística, grandes equipamentos de comércio e serviços, como 

hipermercados, „„shopping centers’’, concessionárias de automóveis, grandes lojas 

de materiais de construção, etc. Todos estão longe de se configurar como um novo 

padrão urbano consolidado. Essas grandes estruturas comerciais geralmente 

apresentam enormes áreas impermeabilizadas que servem para estacionamento de 

veículos, contribuindo com os problemas de drenagem e enchentes na região. 

 
Figura 46 - Congestionamento na marginal Tietê devido à cheia causada pela chuva. Na 
tubulação propaganda do Governo de São Paulo comemora “três anos sem enchentes”. 

 Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 2005. 

 

Apesar de grandes infraestruturas de mobilidade, ao nível dos pedestres, a 

área não apresenta nenhum estímulo. Existem trechos em que as calçadas são 

interrompidas abruptamente, não existem passarelas ou cruzamentos para 

pedestres. As barreiras físicas e as grandes glebas obrigam um percurso cansativo 

e desnecessário, o ar é poluído e árido (devido à falta de vegetação e umidificação), 

quase não existem sombras ao longo de caminhos, serviços, mobiliário urbano e 

outros itens que incentivem o passeio a pé e a humanização da área. 
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Figura 47 - Foto aérea Marginal Tietê. Transposições apenas para veículos. 

Fonte/Fotógrafo: Gustavo Braghin Arimitsu, 2012. 

 

As intervenções realizadas junto ao rio Tietê, conforme KAHTOUNI (2004), 

sempre tiveram interesses predominantemente voltados à especulação imobiliária. 

Interesses que foram refletidos tecnicamente em soluções de retificação do rio, 

canalização, aumento de sua calha, aumento de sua declividade, além do 

aterramento de suas várzeas; que foram rapidamente valorizadas e ocupadas. 

Percebe-se que as águas nunca foram prioridade na cidade de São Paulo e sim as 

terras. Aos cursos d‟água coube o papel de meros receptores de dejetos e resíduos 

da industrialização. Nem mesmo com a elaboração do Código das Águas em 1934, 

estas não pararam de perder cada vez mais seu espaço; uma vez que segundo o 

Código, caso o curso d‟ água não fosse navegável, não seria considerados público13. 

Dessa maneira, as terras alagáveis pertencentes à várzea dos rios continuavam 

sendo loteadas e vendidas. 

                                                 
13

 O artigo 3° do Decreto Lei n° 852, de 11 de novembro de 1938, fornece o seguinte conceito de águas públicas 

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

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



77 

 

 
Figura 48 - Foto aérea da Marginal Tietê. Grandes glebas com áreas impermeabilizadas para 

estacionamento de veículos. Fonte/Fotógrafo: Gustavo Braghin Arimitsu, 2012. 
 

Encontram-se na região, contudo, não somente problemas, mas também 

vantagens tanto no âmbito local quanto no âmbito metropolitano. Dentre os 

problemas podemos destacar: enchentes, poluição, trânsito, esvaziamento 

populacional, áreas industriais decadentes e a falta de conexão devido à barreira 

formada pelo rio e vias expressas – principalmente na escala dos pedestres. Por 

outro lado como potencialidades, a região localiza-se em área relativamente central, 

dotada de grande oferta de infraestrutura urbana, como rede de abastecimento de 

água e esgotos, equipamentos públicos, grande possibilidade em relação à 

acessibilidade, grande quantidade de associações esportivas, alta taxa de vazios 

urbanos e áreas subutilizadas; além do rio, considerado atualmente o maior 

problema, que pode se transformar na maior potencialidade.  

Se lembrarmos de que as ferrovias acompanharam de perto as cotas mais 

baixas da cidade de São Paulo e que os primeiros surtos de industrialização 

seguiram linearmente por esses caminhos, substituídos depois pelos rodoviários, 

que, por sua vez, acompanharam diretamente os fundos de vale e provocaram a 

expansão dos subúrbios industriais já com estrutura de metropolização, 

entenderemos por que a cidade e suas suburbanizações acabaram por ocupar o 
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território das águas (KAHTOUNI, 2004, p. 123). A priorização de soluções 

tecnológicas, em detrimento de outras mais naturais, evidencia o quanto a adoção 

desse tipo de abordagem, e sua consequente fragmentação em setores, também 

acabou fragmentando a cidade, seus espaços e suas paisagens. Percebe-se, assim, 

que muitos problemas poderiam ter sido evitados e a coexistência com os 

mananciais mais próximos estaria garantida, caso a modernização de São Paulo 

tivesse sido realizada de maneira integrada e respeitando as condições ecológicas 

do local. 

Como enfatiza BROCANELLI (2007), a recuperação dos rios metropolitanos é 

uma das condições fundamentais para a sustentabilidade da metrópole, pois além 

de serem nossos mananciais, contribuem para a qualificação do ar e da paisagem 

urbana. Essas áreas ao longo dos rios e ferrovias apresentam-se como grande 

oportunidade para intervenções urbanas, nas quais sejam incorporados princípios 

ambientais relacionados aos rios e conceitos de sustentabilidade urbana. É uma 

forma, portanto, de conciliar o problema da drenagem com a ocupação e 

requalificação dos vazios urbanos existentes.  

Desse modo, é fundamental entender se os planos e projetos que estão 

sendo previstos para a região se alinham com os novos modelos sustentáveis de 

ocupação de bordas fluviais. 
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2.3– O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE) E O RIO TIETÊ 

 

2.3-1.  O PDE (2002-2012) 

 

O antigo Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo, 

instituído por meio da Lei nº 13.430 de 2002, representou importante avanço 

principalmente quanto à definição da política de desenvolvimento urbano e 

ambiental do município. Impulsionado pela Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente pelo Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001), que determina 

que toda a cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um Plano Diretor para 

direcionar suas políticas de desenvolvimento urbano.  

O Estatuto da Cidade busca estabelecer normas de ordem pública e interesse 

social com o intuito de regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Para tal 

estabelece os seguintes princípios: gestão democrática; justa distribuição dos ônus e 

benefícios decorrentes do processo de urbanização; recuperação de investimentos 

do poder público que tenham resultado em valorização imobiliária; direito a cidades 

sustentáveis, moradia, infraestrutura urbana e serviços públicos; novas 

possibilidades de gestão e financiamento. Esses, portanto, são os princípios que 

formam a base e direcionam a formulação dos PDEs. 

O PDE (2002-2012) tem como princípios básicos a função social da cidade e 

da propriedade urbana; a equidade, a inclusão social e territorial; a gestão 

democrática; o direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(PMSP, 2004). 

Este plano foi organizado em quatro partes.  A primeira é constituída por um 

conjunto de políticas públicas distribuídas nos seguintes temas: desenvolvimento 

econômico e social, desenvolvimento humano e qualidade de vida, da política 

ambiental e das políticas de desenvolvimento urbano. Vale ressaltar que incorporada 

à seção da política ambiental encontram-se importantes subseções que se 

relacionam ao rio Tietê, são elas: das áreas verdes, dos recursos hídricos, do 

saneamento básico, da drenagem urbana. Assim, destacamos aqui alguns objetivos 

e estratégias presentes em cada uma dessas subseções.  

Das áreas verdes, destacam a necessidade de: adequado tratamento da 

vegetação enquanto elemento integrador na composição da paisagem urbana; 
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recuperação de áreas verdes degradadas de importância paisagístico-ambiental; 

implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecer programas de 

recuperação; criar interligações entre as áreas verdes para estabelecer interligações 

de importância ambiental regional.  

Como diretrizes a serem ressaltadas da subseção dos recursos hídricos, 

temos: a instituição e o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos no 

município, contribuindo na formulação, na implementação e no gerenciamento de 

políticas, ações e investimentos demandados no âmbito do Sistema de Gestão da 

Bacia do Alto Tietê; a reversão de processos de degradação instalados nos 

mananciais, alterando tendência de perda da capacidade de produção de água das 

Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs), por meio de programas 

integrados de saneamento ambiental; implementar instrumento de Avaliação 

Ambiental Estratégica para fins de avaliação, monitoramento e revisão de políticas 

que ameacem a produção de água.  

Em relação à subseção do saneamento básico se evidencia os seguintes 

objetivos e ações: completar as redes de coleta e afastamento dos esgotos, 

encaminhando-os para tratamento nas atuais estações; incentivar a implantação de 

novos sistemas de tratamento de esgotos e de abastecimento de água; despoluir 

cursos d'água, recuperar talvegues e matas ciliares; reduzir a poluição afluente aos 

corpos d'água por meio do controle de cargas difusas; estabelecer metas de 

regularização no abastecimento, em conjunto com as concessionárias, em áreas 

sujeitas à contaminação, principalmente Perus, São Mateus e a Várzea do Tietê a 

montante da Barragem da Penha; reduzir as perdas físicas, prioritariamente nas 

áreas com vulnerabilidade de contaminação da água potável por infiltração. 

Com relação à subseção da drenagem urbana, considera-se relevante 

destacar: o disciplinamento da ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias do 

município, preservando a vegetação existente e visando à sua recuperação; a 

definição de mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de 

interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, 

hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa; o desenvolvimento de 

projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, a mobilidade de 

pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem urbana e o uso para 

atividades de lazer; a implantação de medidas não estruturais de prevenção de 

inundações, tais como controle de erosão, especialmente em movimentos de terra, 
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controle de transporte e deposição de entulho e lixo, combate ao desmatamento, 

assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasão nas áreas com interesse 

para drenagem; elaborar e implantar o Plano Diretor de Drenagem do Município de 

São Paulo (PDDMSP) integrado com o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (PDMAT); preservar e recuperar as áreas com interesse 

para drenagem, principalmente as várzeas, faixas sanitárias e fundos de vale; 

implantar os elementos construídos necessários para complementação do sistema 

de drenagem na Macrozona de Estruturação Urbana; revisar e adequar a legislação 

voltada à proteção da drenagem, estabelecendo parâmetros de tratamento das 

áreas de interesse para drenagem, tais como faixas sanitárias, várzeas, áreas 

destinadas à futura construção de reservatórios e fundos de vale. 

A segunda parte deste PDE é organizada pelo Plano Urbanístico Ambiental, 

que define a conceituação e regulamentação dos instrumentos urbanísticos, 

vinculando-os à respectiva aplicação do território. Este divide o território em nove 

elementos, cinco deles nomeados de integradores e outros quatro chamados de 

estruturadores. Os elementos integradores são constituídos por: habitação; 

equipamentos sociais; áreas verdes; espaços públicos; espaços de comércio, 

serviço e indústria. Já os elementos estruturadores são: rede hídrica estrutural; rede 

viária estrutural; rede estrutural de transporte público coletivo; rede estrutural de 

eixos e polos de centralidades. A região do rio Tietê enquadra-se em todas essas 

categorias anteriores. Entretanto, devido a sua essência natural, devem ser 

priorizadas ações relativas à rede hídrica estrutural.  

Segundo o PDE, a rede hídrica estrutural, formada por cursos d´água e 

fundos de vale, é área onde devem ser propostas intervenções urbanas visando à 

recuperação ambiental - drenagem, recomposição de vegetação e saneamento 

ambiental; conforme estabelecido no Programa de Recuperação Ambiental de 

Cursos D´Água e Fundos de Vale. Este programa tem entre seus objetivos a 

implantação de parques lineares e caminhos verdes, a serem incorporados ao 

Sistema de Áreas Verdes do Município. Define ainda as áreas para a implantação 

dos parques lineares sendo faixas de 15 metros de largura ao longo de cada uma 

das margens dos cursos d‟água e fundos de vale (PMSP, 2004). 

 Com relação à rede estrutural de transporte coletivo público, o plano busca o 

adensamento populacional, a intensificação e diversificação do uso do solo e o 

fortalecimento e a formação de eixos e polos de centralidades, desde que atendidas 
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algumas restrições, dentre as quais ressaltamos: as de caráter ambiental, 

particularmente quando são coincidentes ou cruzam os eixos da rede hídrica 

estrutural. 

Conforme ALVIM (et al., 2006) outra dessas partes do PDE diz respeito aos 

Instrumentos Urbanísticos: parcelamento, uso e ocupação do solo; gestão 

orçamentária participativa; planos regionais; planos locais de bairro; programas e 

projetos elaborados em nível local; Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

progressivo no tempo; desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública; contribuição de melhoria; incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

servidão e limitações administrativas; tombamento e inventários de bens; 

concessões urbanísticas, de uso; consórcio imobiliário; direito de superfície; 

usucapião especial de imóveis urbanos; direito de preempção; outorga onerosa do 

direito de construir; transferência do direito de construir; Operações Urbanas 

Consorciadas (OUCs); regularização fundiária; Fundo de Desenvolvimento Urbano 

(FUNDURB); Relatórios de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança; 

Licenciamento Ambiental; avaliação dos impactos ambientais; certificação ambiental; 

Termo de Compromisso Ambiental; Termos de Ajustamento de Conduta; Fundo 

Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Relatório de Qualidade 

do Meio Ambiente; Zoneamento Ambiental, dentre outros. A última delas é formada 

pelos elementos de gestão democrática da cidade que assegure a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade 

na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

O território municipal, de acordo com o PDE, apresenta-se dividido em duas 

macrozonas: a de proteção ambiental e a de estruturação e qualificação urbana; que 

são subdivididas em suas respectivas macroáreas, controlando ou incentivando a 

urbanização.  

A macrozona de estruturação e qualificação urbana subdivide-se em 

macroárea de urbanização consolidada, macroárea de reestruturação e 

requalificação e macroárea de urbanização e consolidação. De acordo com as 

diretrizes de uso e ocupação do solo, a macrozona de estruturação e qualificação 

subdivide-se em zona exclusivamente residencial, zona industrial em reestruturação 

e zona mista.  
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Já a macrozona de proteção ambiental é subdividida em: macroárea de 

proteção integral, macroárea de uso sustentável, macroárea de conservação e 

recuperação; e de acordo as diretrizes de uso e ocupação do solo subdivide-se em: 

submacrozona de proteção integral, submacrozona de uso sustentável, 

submacrozona de conservação e recuperação. 

Apresentada a estruturação do PDE e evidenciados pontos relevantes sob a 

ótica do rio Tietê, parte-se para a leitura dos mapas integrantes do PDE (2002-

2012). 

Analisando o mapa seguinte (fig. 49), relativo à Política de Desenvolvimento 

Urbano, podemos perceber que a região ao longo do rio Tietê, com exceção de 

algumas áreas ao norte do rio (que se classificam como macroárea de urbanização 

em consolidação), a maior parte da área se classifica como macroárea de 

reestruturação e requalificação. O que significa que essa área busca a reversão do 

esvaziamento populacional por meio do estímulo ao uso habitacional de interesse 

social e da intensificação da promoção imobiliária; melhoria da qualidade dos 

espaços públicos e do meio ambiente; estímulo de atividades de comércio e serviço; 

preservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico; reorganização da 

infraestrutura e o transporte coletivo (PMSP, 2004). 

 
Figura 49 - Mapa Política de Desenvolvimento Urbano. 
Fonte: PMSP, 2002. 
Disponível em: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/ 
Acesso em: 08/11/10. 

 
 
 

 

Observando o mapa 

abaixo (fig. 50), de Diretrizes de 

Uso e Ocupação do Solo, 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/
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podemos perceber que a região ao longo do rio Tietê se classifica, em quase toda a 

sua extensão a oeste (desde o entroncamento com o rio Pinheiros) até a ponte do 

Limão, como zona industrial em reestruturação. Apresenta também em algumas 

pequenas extensões áreas classificadas como zona mista. Já da ponte do Limão até 

a ponte Aricanduva a região é classificada praticamente toda como zona mista, com 

exceção da região próxima ao parque da Vila Guilherme, que se enquadra como 

zona industrial em reestruturação. O restante da área, delimitada pela ponte 

Aricanduva e pelo parque ecológico Tietê, encontra-se classificada como zona 

industrial em reestruturação; à exceção de uma pequena área nas proximidades do 

parque ecológico que se enquadra como zona mista.  

 
Figura 50 - Mapa Diretrizes de Uso e 
Ocupação do Solo. 
Fonte: PMSP, 2002. 
Disponível em: 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/. 
Acesso em: 08/11/10. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/
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Dessa maneira, observa-se que o zoneamento proposto procura dar destaque 

de uso às áreas lindeiras ao rio com o objetivo de requalificá-las e inseri-las ao 

desenvolvimento da cidade, incentivando ainda o uso misto. Tais usos, todavia, não 

refletem necessariamente uma relação com o rio Tietê, o que deveria ocorrer. 

Apesar de esta área ser considerada estratégica do ponto de vista metropolitano, 

também é uma área que apresenta riscos14 e vulnerabilidades15 socioambientais, 

com histórico de grandes problemas em relação a enchentes. 

Outro importante mapa proposto pelo PDE, o de Rede Hídrica Estrutural, 

Parques e Áreas Verdes (fig. 51), propõe um conjunto de áreas verdes divididas em 

parques, parques lineares, caminhos verdes e zonas especiais de preservação 

ambiental. Reflete a preocupação de não apenas preservar a vegetação existente, 

mas ampliar o número de áreas verdes; e também no caso dos parques lineares 

urbanos ao longo dos vales, de recuperar ou mesmo restaurar a vegetação das 

matas ciliares existentes no passado. Entretanto, este apresenta para a região de 

estudo somente algumas propostas de caminhos verdes ao longo do rio Tietê e para 

alguns outros córregos e avenidas do município. Apresenta também a proposta de 

três parques lineares: um na saída para a rodovia Anhanguera, outro ao longo do 

córrego Pirituba; um terceiro ao longo do córrego do Tiquatira; incorporando a Área 

de Proteção Ambiental - APA do Parque ecológico Tietê. O plano não apresenta 

para a região nenhuma proposta para parque pontual, piscinões, ou zona especial 

de preservação ambiental, que aparecem somente nos planos regionais. 

 

 

                                                 
14

 Risco é a percepção da possibilidade de ocorrer um acidente ou desastre. Risco e vulnerabilidade são conceitos 

complementares, sendo que a gestão adequada dos riscos diminui o grau de vulnerabilidade (COUTINHO, 2012, 

p. 104). 
15

 Vulnerabilidade é a incapacidade ou fragilidade de alguém ou algo em circunstâncias especiais: no caso o 

espaço ou área ao longo do rio. A vulnerabilidade é consequência de uma fragilidade; e o grau de 

vulnerabilidade decorre de um indivíduo ou área, que o transformará em grupo de risco ou área de risco. Dessa 

maneira a vulnerabilidade pode ser social, ambiental, econômica ou institucional (COUTINHO, 2012, p. 104). 
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Figura 51 - Mapa Rede Hídrica Estrutural, 
Parques e Áreas Verdes. Fonte: PMSP, 2002. 
Disponível em: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/ 
Acesso em: 02/09/10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante ressaltar que a questão da recuperação e preservação ambiental é 

apresentada na proposta do PDE como um dos seis preceitos condutores, no 

mesmo nível das ações de solidariedade (associada à geração de emprego e 

renda), da transferência de parte da valorização imobiliária, do direito social da 

moradia, do transporte coletivo como determinante do sistema viário e do 

fortalecimento do setor público na sua função planejadora e reguladora. Com esse 

enfoque foram programados novos parques, praças e áreas verdes para a cidade. 

Segundo o plano, até 2006 seriam criados 11 parques e 80 novas praças, além de 

parques lineares propostos ao longo dos vales. Essa meta, entretanto, não foi 

cumprida. 

 

 

 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/
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2.3-2.  Operações Urbanas (Consorciadas) 

 

Operação Urbana Consorciada (OUC) é um instrumento legal contido no 

PDE, que possibilita a execução de obras e serviços em determinado perímetro com 

recursos captados a partir da permissão de exceções à Lei de Zoneamento e de 

parceria entre a iniciativa pública com o empreendedor privado. Apresenta como 

objetivo alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental, por meio da ampliação de espaços públicos, melhoria da 

mobilidade e do transporte coletivo, implantação de programas habitacionais de 

interesse social e de melhorias de infraestruturas (PMSP, 2004). A aplicação desse 

instrumento permitiria, ao menos em teoria, o controle das intervenções urbanas 

pela municipalidade, evidenciando o papel primordial que deve exercer a regulação 

pública no sentido de assegurar a qualidade urbana, dos espaços resultantes, assim 

como a equidade socioambiental. 

A OUC enquanto instrumento urbanístico foi introduzida ao contexto 

paulistano pelo Plano Diretor de 1985. Entretanto, é somente a partir da década de 

1990 que elas se transformaram em lei. Dessa forma, em 1995, foram criadas a 

Operação Urbana (OU) Faria Lima e a OU Água Branca. A partir do Estatuto da 

Cidade elas passam a se chamar Operações Urbanas Consorciadas (OUCs), 

constituindo uma nova fase desse instrumento, em que a relação entre o plano e o 

projeto torna-se mais evidente (ABASCAL; COSTA, 2014). As OUs ou OUCs 

apresentam concepções bastante similares, às que constituem o termo projeto 

urbano, apresentado aqui no primeiro capítulo. Tal similaridade e relação entre plano 

e projeto ficam evidentes na afirmação de LUNGO (2004) que define projeto urbano 

como programa de intervenções imbricado e possibilitado por Operações Urbanas, 

que se apoiam na implantação de obras emblemáticas, tendo enorme impacto sobre 

o desenvolvimento urbano, ambiental e social do território no qual se insere.  

As OUCs podem apresentar diversas escalas e devem ser criadas por lei 

específica, devendo considerar os seguintes aspectos: delimitação do perímetro da 

área de abrangência; finalidade da operação; programa básico de ocupação da área 

e intervenções previstas; estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança; 

programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 

pela operação; solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, 

no caso da necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços; garantia de 
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preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural, 

arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; 

instrumentos urbanísticos previstos na operação; contrapartida a ser exigida dos 

proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função dos 

benefícios recebidos; estoque de potencial construtivo adicional; forma de controle 

da Operação, obrigatoriamente compartilhado com a representação da sociedade 

civil; conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas 

financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 

Como forma de viabilidade financeira e visando aspectos redistributivos, as 

OUCs utilizam-se de instrumentos onerosos que geram contrapartidas pagas por 

investidores privados. Dessa maneira, no contexto de cada OUC poderá ser emitida 

uma certa quantidade de Certificados de Potencial Adicional de Construção 

(CEPAC), que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento 

das obras, desapropriações, aquisição de terrenos para a construção de Habitação 

de Interesse Social (HIS). Os recursos assim obtidos são aplicados exclusivamente 

na área contida no perímetro da Operação Urbana. Além disso, os imóveis 

localizados no perímetro abrangido pela OUC, desde que devidamente estudados os 

impactos ambientais e de vizinhança, podem solicitar mediante o pagamento de 

contrapartida: alteração de índices e usos previstos na Lei de Zoneamento e no 

Código de Obras e Edificações; cessão do espaço público aéreo e subterrâneo; 

transferência do potencial construtivo não utilizado dos imóveis tombados pelo 

Patrimônio Histórico em troca do compromisso da manutenção e preservação destes 

bens culturais; regularização de construções, reformas e ampliações executadas em 

desacordo com a legislação; utilização de usos não permitidos na Lei de 

Zoneamento. 

Focando-se na região de estudo e conforme pode ser observado no mapa 

abaixo (fig. 52), relativo à Operação Urbana e Projeto de Intervenção Urbana 

Estratégica, podemos perceber que a região do rio Tietê é alvo de um conjunto de 

OUCs, cuja pioneira foi a OUC da Água Branca (Lei 11.774/1995), objeto inclusive 

de concurso, denominado Bairro Novo. As demais OUCs propostas para a região 

são: Vila Leopoldina, Diagonal-Norte, Carandiru/Vila Maria e Celso Garcia. 
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Figura 52 - Mapa Operação Urbana e 
Projeto de Intervenção Urbana 
Estratégica. 
Fonte: PMSP, 2002. 
 Disponível em: 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/. 
Acesso em: 02/09/10. 
 
 
  

 

Segundo o PDE, em relação 

à questão ambiental, as OUCs 

devem, no momento de sua 

regulamentação, ter estudos de 

impactos ambientais prevendo os 

futuros impactos induzidos a partir 

da nova ocupação da área. 

Conforme complementa BROCANELI (2007), é importante ressaltar a necessidade 

de se implantar diretrizes ambientais nas áreas de operações urbanas, promovendo 

assim a transformação ambiental para a cidade de São Paulo como um todo, uma 

vez que as operações urbanas englobam 21% do território do município e estão 

quase totalmente localizadas em fundos de vale, o que permitiria a rápida 

transformação e estruturação ecológica do cenário urbano, tornando a cidade de 

São Paulo um exemplo de recuperação da paisagem natural e agregando um valor 

ainda maior ao território reestruturado urbanisticamente. 
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2.3-3. O Novo PDE (2014-2030) 

 

Conforme determinado pelo Estatuto da Cidade, que estabelece um prazo de 

dez anos para a revisão do PDE (Lei n°13.430/2002); no ano de 2013, portanto 11 

anos depois, a municipalidade apresenta Projeto de Lei (PL 688/2013) para 

substituição do PDE de 2002. Em 31 de julho de 2014 é aprovado o Novo Plano 

Diretor Estratégico (Lei n°16.050/2014) que atualiza o antigo plano e propõe uma 

série de instrumentos de transformação urbana, elencando áreas prioritárias para 

intervenção. Assim, conforme afirma a municipalidade por meio de sua plataforma 

digital – Gestão Urbana16 –, a partir das premissas estabelecidas pela revisão do 

PDE, será possível o desenvolvimento de cenários e projetos compatíveis aos 

instrumentos de política urbana que garantirão sua efetivação. 

Procura-se, então, no texto da Lei do Novo Plano Diretor (2014-2030) por tais 

premissas que direcionam tais políticas públicas com maior interferência sobre rio 

Tietê e suas bordas. Essas diretrizes estão contidas no art. 6º - A Política de 

Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor, desdobrando-se posteriormente em 

objetivos estratégicos por macroáreas e objetivos estratégicos das políticas urbanas 

setoriais. Desse modo, evidenciam-se aqui na integra algumas dessas diretrizes: 

III - distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de 
forma equilibrada, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à 
infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, e para 
melhor alocar os investimentos públicos e privados; 
V - adequação das condições de uso e ocupação do solo as 
características do meio físico, para impedir a deterioração e 
degeneração de áreas do município; 
VI - proteção da paisagem dos bens e áreas de valor histórico, 
cultural e religioso, dos recursos naturais e dos mananciais hídricos 
superficiais e subterrâneos de abastecimento de água do município; 
VII - utilização racional dos recursos naturais, em especial da água e 
do solo, de modo a garantir uma cidade sustentável para a presente 
e futura geração; 
IX - planejamento da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, 
a mobilidade e a qualidade de vida urbana; 
X - incentivo à produção de Habitação de Interesse Social, de 
equipamentos sociais e culturais e a proteção e ampliação de áreas 
livres e verdes; 
XIV - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 
ao interesse social (PMSP, 2014). 

                                                 
16

 Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arco-tiete/. Acesso: 20/09/2014. 
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Essas diretrizes parecem adequadas à área de estudo, havendo necessidade 

de instrumentos que garantam a sua efetiva consideração e implantação; pois as 

questões hídricas devem ser tratadas como prioridade nos dias atuais. 

Comparando-se a organização estrutural do Novo PDE em relação ao seu 

antecessor, encontram-se várias diferenças que não serão aqui detalhadas. 

Algumas considerações, entretanto, se fazem necessárias. Desse modo, no Novo 

PDE (assim como em seu antecessor de 2002) o território do município de São 

Paulo encontra-se dividido em duas macrozonas: macrozona de estruturação e 

qualificação urbana e a macrozona de proteção e recuperação ambiental. 

Segundo o texto da lei do Novo PDE, a macrozona de estruturação e 

qualificação urbana apresenta grande diversidade de padrões de uso e ocupação do 

solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização e é a área 

do município mais propícia para abrigar os usos e as atividades urbanos (PMSP, 

2014). A macrozona de estruturação e qualificação urbana, que é dividida em: 

macroárea de estruturação metropolitana, macroárea de urbanização consolidada, 

macroárea de qualificação da urbanização e macroárea de redução da 

vulnerabilidade urbana.  

Já a macrozona de proteção e recuperação ambiental apresenta-se dividida 

em: macroárea de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental, macroárea 

de controle e qualificação urbana e ambiental, macroárea de contenção urbana e 

uso sustentável e macroárea de preservação de ecossistemas naturais. 

Conforme pode ser visto em mapa abaixo (fig. 53), o rio Tietê dentro do 

município de São Paulo encontra-se inserido em sua totalidade na macroárea de 

estruturação metropolitana.  
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Figura 53 - Mapa município de São Paulo – PDE e o Arco Tietê. Fonte: PMSP, 2013. 
Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arco-tiete/. Acesso: 20/09/2014. 

 
Esta macroárea se caracteriza pela presença dos maiores rios da região 

(Tietê, Pinheiros e Tamanduateí), vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias, que 

articulam diferentes municípios e polos de emprego na região metropolitana de São 

Paulo (RMSP). Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU)17, a macroárea de estruturação metropolitana é um “espaço destinado a 

projetos específicos que tem como um dos principais objetivos requalificar os 

espaços públicos, reaproximando a cidade de suas águas” (SDMU, 2014). Isso abre 

a possibilidade de tornar as bordas do rio em uma região de estudos e de 

planejamento urbano, sobre a qual se deve respeitar sua essência ambiental, 

aplicando ainda diferentes instrumentos urbanísticos e políticas urbanas integradas 

de intervenção. 

A macroárea de estruturação metropolitana é ainda dividida em três setores: 

setor orla ferroviária e fluvial, setor eixos de desenvolvimento e setor central. Esses 

três setores apresentam ainda outros subsetores. Concentraremo-nos, todavia, no 

primeiro deles, que se subdivide em outros seis: Arco Leste; Arco Tietê; Arco 

                                                 
17

 Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/plano_diretor/index.php. 
Acesso: 11/04/2014. 
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Tamanduateí; Arco Pinheiros; Arco Faria Lima – Águas Espraiadas – Chucri Zaidan 

e Arco Jurubatuba; conforme mapa (fig. 54) abaixo. 

 
Figura 54 - Setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana – Mapa 2A, anexo integrante 

ao Novo Plano Diretor Estratégico - Lei n°16.050/2014. Fonte: PMSP, 2014. 

 

De acordo  com o Título II, Capítulo I (Da Estruturação Territorial), artigo 12, § 

1º: Os objetivos específicos a serem alcançados no Setor Orla Ferroviária e Fluvial 

da Macroárea de Estruturação Metropolitana são: 

I – transformações estruturais orientadas para o maior 
aproveitamento da terra urbana com o aumento nas densidades 
construtiva e demográfica e a implantação de novas atividades 
econômicas de abrangência metropolitana, atendendo a critérios de 
sustentabilidade e garantindo a proteção do patrimônio arquitetônico 
e cultural, em especial o ferroviário e o industrial; 
II – recuperação da qualidade dos sistemas ambientais 
existentes, especialmente de rios, córregos e áreas vegetadas, 
articulando-os adequadamente com os sistemas urbanos, 
principalmente de drenagem, saneamento básico e mobilidade, 
com especial atenção à recuperação das planícies fluviais e 
mitigação das ilhas de calor; 
III – manutenção da população moradora, inclusive através da 
promoção da urbanização e regularização fundiária de 
assentamentos precários e irregulares ocupados pela população de 
baixa renda com oferta adequada de serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas; 
IV – produção de HIS e HMP; 
V – incremento e qualificação da oferta de diferentes sistemas de 
transporte coletivo, articulando-os aos modos não motorizados de 
transporte e promovendo melhorias na qualidade urbana e ambiental 
do entorno; 
VI – regulação da produção imobiliária para captura, pela 
municipalidade, da valorização imobiliária decorrente de 
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investimentos públicos, para financiamento de melhorias e benefícios 
públicos; 
VII – redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo 
para qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana; 
VIII – minimização dos problemas das áreas com riscos 
geológico-geotécnicos e de inundações e solos contaminados, 
acompanhada da prevenção do surgimento de novas situações 
de vulnerabilidade; 
IX – compatibilização de usos e tipologias de parcelamento do 
solo urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e 
hidrológicas; 
X – recuperação, preservação e proteção de imóveis relacionados ao 
patrimônio industrial e ferroviário, bem como locais de referência da 
memória operária, incentivando usos e atividades compatíveis com 
sua preservação; 
XI – manutenção e estímulo ao emprego industrial e atividades 
econômicas de abrangência metropolitana (PMSP, 2014, grifo do 
autor). 

 

Inserido ao setor da orla ferroviária e fluvial encontra-se o Arco Tietê, que 

segundo informações da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)18, é um plano de 

articulação territorial de longo prazo que propõe cenários de desenvolvimento e um 

conjunto de ações que serão desenvolvidas no período 2013-2016. Seu perímetro 

engloba 16 bairros e área de 8 subprefeituras (fig. 55), são elas: Pirituba, Freguesia 

do Ó/Brasilândia, Casa Verde/Cachoeira Paulista, Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila 

Guilherme, Mooca, Sé e Lapa. Seu perímetro abrange uma área de 6.004 hectares, 

que corresponde a 6% da área urbanizada do município e abriga cerca de 422.000 

habitantes (PMSP, 2013). 

 
Figura 55 - Mapa com o perímetro do Arco Tietê e subprefeituras que o englobam. 

Fonte: SMDU, 2013
19

. 

                                                 
18

 Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 20/02/2014. 
19

 Anexo 01 - Comunicado de Chamamento Público - Nº1/2013/SMDU. 
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Importante registrar que o processo de consolidação das estratégias de 

planejamento do Arco Tietê ocorreu paralelamente à revisão do Plano Diretor 

Estratégico - PDE (PL 688/2013), sendo este primeiro incorporado ao Novo PDE de 

2014, dentro da macroárea de estruturação metropolitana. 

O Arco Tietê pertence a um plano de articulação de escala ainda maior, 

denominado Arco do Futuro. Este por sua vez engloba os três principais rios da 

cidade (Tietê e Pinheiros e Tamanduateí). Pretende articular os processos de 

transformação urbana de escala macrometropolitana e metropolitana, à mobilidade e 

acessibilidade de escala local; bem como promover a qualificação desses eixos 

fluviais, hoje barreiras urbanas e corredores de deslocamento (principalmente de 

veículos automotores), convertendo-os em centralidades lineares e destinos.  

Contidos no perímetro do Arco Tietê apresentam-se Eixos de Estruturação 

Urbana, diversos corredores de transporte de alta e média capacidade, conforme 

proposto pelo plano em seu capítulo I (Da Estruturação e Ordenação Territorial), 

item: rede de estruturação da transformação urbana.  

A partir do conceito de compactação da infraestrutura e dos usos da cidade, 

se propõe um conjunto de estratégias e instrumentos para a implementação efetiva 

desses eixos de transporte, por meio da adoção de novas tipologias, adensamento 

populacional e liberação dos estoques construtivos. Os eixos inseridos no Arco 

contribuem com a transformação do território. Seja na porção norte, onde se propõe 

um aumento significativo do número de empregos; quanto ao Sul, onde a 

requalificação urbana em torno do transporte de alta capacidade, estruturado pela 

ferrovia, é uma questão inerente ao domínio da urbanização e do aumento da 

densidade populacional. Como exemplo dos projetos de mobilidade com 

interferência direta na área, temos: implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV); 

implantação de trens regionais sob responsabilidade da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM); a expansão da rede metroviária, incluindo suas novas 

linhas, estações e considerando inclusive possíveis diretrizes de enterramento de 

partes da linha férrea. 

De modo geral, a ideia central contida no Novo PDE é a de cidade compacta 

com a ocupação dos vazios urbanos existentes para a contenção da expansão da 

mancha urbana e melhor aproveitamento das infraestruturas. Procura distribuir 

melhor a oferta de empregos e habitações, buscando a mistura social e redução dos 
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deslocamentos. Visa ainda à criação de novas centralidades, apoiando-se na 

estruturação da cidade por meio de eixos urbanísticos localizados ao longo da rede 

de transporte coletivo, onde procura incentivar o adensamento populacional e a 

diversificação de uso do solo.  

As áreas localizadas nas proximidades dos eixos atendidos pelo transporte 

coletivo público passam a contar, mediante o pagamento de outorga onerosa, com o 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), que pode elevar o 

coeficiente de aproveitamento máximo para até quatro vezes a área do lote, mesmo 

parâmetro disponível em áreas das Operações Urbanas Consorciadas.  

Nesse proposto adensamento ao longo da rede de transporte coletivo que 

reside o grande desafio da questão ambiental e de drenagem da cidade. O fator 

preocupante é que a maioria desses eixos coincide com antigas áreas de várzea de 

rios e seus afluentes. Contudo, devido aos processos de formação da cidade, a 

maior parte deles foi suplantado por avenidas de fundo de vale. O rio Tietê, apesar 

de não estar sepultado sob avenidas, foi sepultado pelas avenidas; que impedem o 

acesso à suas margens e o segregam do tecido urbano. Essas áreas ao longo do 

Tietê configuram-se como ambientalmente frágeis e apresentam riscos e 

vulnerabilidades, tanto relacionados às enchentes, quanto aos problemas de 

contaminação das águas e do solo. O rio Tietê e suas bordas são fundamentais para 

o reequilíbrio ambiental da metrópole. Dessa forma, devem ser estudadas boas 

soluções que equilibrem o proposto adensamento com os riscos e as 

vulnerabilidades da região. 

Na macroárea de estruturação metropolitana, na qual se insere o Arco Tietê, 

o município deve desenvolver de maneira participativa Projetos de Intervenção 

Urbana (PIU). Para a sua implementação, poderá utilizar os seguintes instrumentos: 

Operações Urbanas Consorciadas; Concessão Urbanística; Áreas de Intervenção 

Urbana (AIU); Áreas de Estruturação Local (AEL). Dessa maneira, o Arco Tietê 

apresenta-se como uma das áreas prioritárias para aplicação desses diversos 

instrumentos desenvolvidos pelo PDE. Entretanto, conforme ressalta o documento: 

Esclarecimentos sobre o chamamento público20 “não há uma obrigatoriedade no 

sentido do perímetro do Arco Tietê se tornar uma Operação Urbana Consorciada ou 

deva ser licitado por parceria público-privada – PPP” (SMDU, 2013). 

                                                 
20

 Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos-arco-tiete/. Acesso: 04/08/2014. 
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De qualquer modo, a tendência é que a referida região se torne alvo de 

diversos desses instrumentos, aplicados de forma simultânea. O Arco Tietê inclusive 

já foi criado com algumas Operações Urbanas Consorciadas circunscritas em seu 

perímetro (fig. 56), que devem passar por um processo de revisão a exemplo da 

única efetivamente implantada no perímetro que é a OUC Água Branca (Lei 

15.893/2013), derivada da OU Água Branca (Lei 11.774/1995). Essa nova Lei 

configura uma nova fase dentro do contexto das OUs, trazendo inovações para a 

consecução das políticas de inclusão e diversidade social, adensamento com uso 

misto, valorização da paisagem, melhorias ambientais, melhorias infraestruturais, 

viabilidade ao longo do tempo, transporte coletivo, mobilidade não motorizada, 

transposições sobre o rio Tietê, dentre outras. 

 
Figura 56 - Mapa Operações Urbanas e Áreas de Intervenção Sobrepostas ao Perímetro do 

Arco Tietê. Fonte: SMDU, 2013. 

 
 

Devemos lembrar que, apesar de não serem aqui detalhados, se relacionam 

também ao Plano Diretor e a área de estudo outras leis, planos e instrumentos 

relevantes, tais como: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS); 

Planos Regionais das Subprefeituras; Planos de Bairros; Plano Municipal de 

Saneamento Ambiental Integrado; Plano Municipal de Mobilidade; Plano Municipal 

de Áreas Protegidas; Áreas Verdes e Espaços Livres; Programa de Recuperação de 

Fundo de Vales; Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas 
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Prestadoras de Serviços Ambientais; Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA); Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança; Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

Em suma, as diretrizes e propostas estabelecidas pelo Novo Plano Diretor, 

apesar de por vezes genéricas e abrangentes, são coerentes e alinham-se com os 

fundamentos estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade e 

pela Lei Orgânica do município de São Paulo. Incorpora ainda vários aspectos 

relevantes e atuais das reflexões acadêmicas e do debate público relacionado às 

questões hídricas e socioambientais, cuja importância é reconhecida por diferentes 

setores da sociedade. Entretanto, costuma existir um abismo muito grande entre o 

que propõem esses planos e o que efetivamente é executado. Como podemos 

observar, o Plano Diretor de 2002 já apresentava um conjunto de diretrizes e boas 

intenções que infelizmente não foram cumpridas. Então, como forma de garantir a 

realização desses planos, devem-se criar novos mecanismos que garantam sua 

efetiva implantação e que sejam capazes de articular as diferentes instâncias 

governamentais, órgãos públicos, seus planos e o desejo da sociedade em prol da 

melhoria da qualidade urbana e de vida na cidade de São Paulo. 
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3- CONCURSO ARCO TIETÊ: QUAL O FUTURO DO RIO? 
 

Os projetos urbanos, que visam à requalificação dos vazios urbanos junto às 

frentes d‟água (incluídas bordas fluviais), vêm sendo realizados em diversas cidades 

do mundo há mais de 50 anos. Assim, com relativo atraso em fevereiro de 2013, sob 

a gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-2016), a Prefeitura Municipal de São 

Paulo (PMSP), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU), promove um chamamento público de manifestação de interesse (PMI)21. 

Seu propósito é a apresentação de estudos de viabilidade técnica, visando à 

transformação urbana de perímetro de 6.004 hectares, denominado Arco Tietê. 

Conforme apresentado em documento intitulado: Comunicado de Chamamento 

Público Nº1/2013/SMDU22 o Arco Tietê está subordinado a uma proposta de maior 

escala, denominada Arco do Futuro – além de ter sido incorporado ao Novo Plano 

Diretor Estratégico (PDE) no ano de 2014.  

O objetivo do capítulo é investigar como o rio Tietê está sendo abordado no 

âmbito do Arco Tietê. Especificamente, a partir da dimensão ambiental, considerada 

prioritária para a mitigação dos problemas de drenagem, integração do rio à cidade e 

melhoria da qualidade urbana dessa frente d‟água. Busca-se entender de que modo 

as propostas apresentadas para o Arco Tietê abordam a questão ambiental e como 

este projeto pretende direcionar o futuro do rio. 

A metodologia para desenvolvimento do capítulo confronta levantamento de 

dados coletados na internet, disponibilizados na plataforma digital Gestão Urbana23 

da PMSP, com entrevistas e material levantado junto à SMDU, assim como 

entrevistas e dados dos projetos selecionados; levantados junto a algumas das 

empresas participantes dessa PMI ou concurso público. 

O Capítulo se divide em duas partes. Inicialmente sintetiza-se o projeto Arco 

Tietê, que também se divide em duas partes: fase de pré-viabilidade e fase de 

viabilidade. Apresenta-se de forma geral sua concepção, os editais para o concurso, 

comunicados e seleção das propostas de pré-viabilidade até a fase atual. 

                                                 
21

 PMI - Processo de Manifestação de Interesse - é um instrumento jurídico criado por lei federal (lei das 

Concessões, lei das Parcerias Público-Privadas -  PPPs) e regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 51.397. Seu 

objetivo é levantar, junto a interessados no mercado, estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, 

dados, informações técnicas ou projetos. Os particulares interessados serão responsáveis pelos custos financeiros 

e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse. 
22

 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas. Acesso: 11/04/2014. 
23

 Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 20/02/2014. 
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Este processo não foi finalizado; e atualmente encontra-se no meio de seu 

desenvolvimento. As propostas relativas à segunda fase (viabilidade) foram 

entregues no dia 08 de dezembro de 2014 e estão atualmente sob análise de uma 

comissão de avaliação. Sendo assim a segunda parte do capítulo concentra-se na 

observação de algumas das propostas recebidas como produto final da primeira fase 

(pré-viabilidade). O objetivo aqui não é detalhar todas as propostas selecionadas, 

mas sim observar aquelas selecionadas à luz da matriz conceitual desenvolvida no 

primeiro capítulo. Particularmente, as que convergem para a dimensão ambiental e 

tiveram suas diretrizes relacionadas à paisagem e ao meio ambiente incorporadas, 

pela comissão de avaliação, para prosseguimento na segunda fase. 
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3.1– A CONCEPÇÃO DO ARCO TIETÊ: PRIMEIRA FASE 
 

Conforme documento intitulado: Comunicado de Chamamento Público 

Nº1/2013/SMDU 24, o Arco do Tietê é um plano de articulação territorial de longo 

prazo, que propõe cenários de desenvolvimento e um conjunto de ações 

desenvolvidas no período 2013-2016. Assim, o propósito desse chamamento público 

foi o de reunir estudos de viabilidade técnica para a transformação urbana de 

determinado perímetro. Segundo tal documento, o objetivo do Arco Tietê, todavia, 

não é o de transformação ou renovação completa e circunscrita do perímetro, mas 

sim da indução e promoção de mudanças suficientes para a consolidação de um 

novo vetor para o crescimento econômico e social da metrópole paulista, ao longo 

dos próximos 30 anos. 

Deve-se ressaltar que a iniciativa de tal projeto, contudo, não partiu do poder 

público e sim da iniciativa privada. Conforme documentado em Relatório Resumo 

das Perguntas e Respostas25 durante a reunião aberta para apresentação do 

chamamento público, no dia 26 de fevereiro: “[...] a PMSP não está induzindo o 

modelo de PPP, embora seja um instrumento legítimo e cabível diante do quadro de 

baixo investimento que a PMSP enfrenta, mas sim respondendo a uma 

manifestação de interesse privado que foi realizada” (PMSP, 2013). 

Para o desenvolvimento das propostas, o processo foi dividido em duas fases, 

sendo que só estariam habilitados a participar da segunda fase os proponentes com 

estudos tecnicamente adequados ao final da primeira. A primeira fase com prazo de 

dois meses para sua execução (15 de abril a 15 de junho 2013) consistia em 

estudos de pré-viabilidade. Já a segunda com prazo de seis meses (15 julho de 

2013 a 15 de janeiro de 2014)26 consistia nos estudos de viabilidade (PMSP, 

2013).27 

Os interessados em participar deste chamamento público deveriam enviar à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), até o dia 28 de fevereiro 

                                                 
24

 Disponível em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/ >. Acesso: 11/04/2014. 
25

 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/Documento2.pdf. Acesso: 19/10/2014. 

26 Conforme documento denominado: Comunicado de Chamamento Público - Nº1/2013/SMDU, página 3. 

Observa-se que a data de entrega da primeira fase, de pré-viabilidade, estava marcada inicialmente para o dia 07 

de março de 2013 e a data de entrega da segunda fase estava programada para dezembro de 2013. Entretanto, 

conforme Comunicado da Comissão Especial de Avaliação (CEA), devido aos diversos pedidos de ampliação 

dos prazos, estes acabaram sendo estendidos. 
27

 Documento denominado: Diretrizes de escopo mínimo para o chamamento do Arco Tietê. Disponível em: 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos-arco-tiete/. Acesso: 20/08/2014. 
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de 201328, um pedido de autorização para realização dos estudos de forma a 

certificar a qualificação dos futuros proponentes. Desse modo, atenderam ao 

chamamento público um total de 45 participantes, formados por empresas 

consorciadas.  

Primeiramente, os participantes teriam que elaborar estudos de pré-

viabilidade, que deveriam conter ideias e possibilidades de caráter conceitual a 

respeito da desejada transformação. Essas propostas deveriam considerar as 

diferentes escalas desse amplo território, tanto no sentido local do espaço 

intraurbano, quanto no macrometropolitano e regional. Para tal deveria ter como 

base quatro setores prioritários, em que deveriam ser desenvolvidos os elementos 

estruturadores para a indução da transformação do território. Esses setores são: 

econômico, ambiental, mobilidade/acessibilidade e habitacional. 

No dia 14 de junho de 2013 foram recebidas 26 propostas, como estudos de 

pré-viabilidade. Essas propostas foram analisadas por uma equipe técnica 

denominada Comissão Especial de Avaliação (CEA), composta por profissionais da 

SMDU e da SPURBANISMO, além da contribuição de técnicos de várias outras 

áreas da Prefeitura Municipal, Secretarias e Empresas do Governo do Estado de 

São Paulo (SMDU, 2013).  

Após analisadas as propostas da primeira etapa, produziu-se documento que 

direcionaria a elaboração das propostas de viabilidade na segunda fase. Tal 

documento foi nomeado de Relatório Resumo para os Estudos de Viabilidade. Nele, 

são apresentados os conceitos e as estratégias apresentadas pelos proponentes na 

primeira fase, que foram absorvidos e articulados pela CEA, discutidos em audiência 

pública no dia 10 de setembro de 2013 (simultaneamente à revisão do PDE) e 

posteriormente disponibilizadas para consulta pública pela plataforma digital Gestão 

Urbana29.  

Para seleção das propostas, segundo documento denominado: Metodologia e 

Critérios de Aproveitamento dos Estudos30 considerou-se a consistência das 

informações, a inter-relação entre os diferentes setores, os modelos requisitados no 

chamamento e a sua viabilidade. Assim como os benefícios de interesse público, 

                                                 
28

 Este prazo foi prorrogado para o dia 11 de março de 2013, de acordo com o Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo de 28/02/13, p. 55. 
29

 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/ 
30

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/11/ACT_AproveitamentoEstudos_final.pdf. 

Acesso: 19/10/2014. 
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dos quais os conceitos utilizados agrupam-se em: Modelo Urbanístico, Estudos 

Socioeconômicos, Modelagem Jurídica e Meios de Interação Social. 

O Modelo Urbanístico é constituído por cinco partes que apresentam 

subdivisões. Essas partes são: 1.Visão do Projeto; 2.Uso do solo (composto por:  

habitação, equipamentos, centralidades, áreas transformáveis); 3.Mobilidade e 

acessibilidade (subdividida em: sistema viário - Apoio Norte, sistema viário - Apoio 

Sul, transposições/eixos de desenvolvimento, reorganização do sistema de 

transportes); 4.Paisagem (constituída por: adensamento, ocupação da várzea, 

desenho da paisagem, espaços públicos); 5.Meio Ambiente (composto por:  

drenagem, áreas verdes, resíduos sólidos, impacto da urbanização).  

Com relação aos Estudos Socioeconômicos, eles se subdividem em: 

1.Atividades Econômicas; 2.Leitura Socioeconômica; 3.Modelo de Gestão Fundiária; 

4.Modelo de Financiamento-Faseamento. 

A Modelagem Jurídica é composta somente por: Instrumentos Urbanísticos e 

Instrumentos Administrativos. Já os Meios de Interação Social não apresentam 

subdivisões, mas devem apresentar a conceituação da metodologia de participação 

e gestão territorial a ser aplicada. Essas foram, portanto, as questões que deveriam 

ser abordadas pelas propostas apresentadas e apresentam-se na tabela (fig.57) a 

seguir: 
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Figura 57 - Aproveitamento das propostas – Primeira fase. 

Fonte: Metodologia e Critérios de Aproveitamento dos Estudos (PMSP, 2013)
31

. 

 

Entre as 26 propostas recebidas, a Comissão Especial de Avaliação acabou 

considerando 17 dessas como tecnicamente adequadas (conforme fig. 57). Algumas 

propostas foram consideradas de forma integral em determinado setor, outras 

apenas a partir de alguns de seus elementos constituintes. Assim, a comissão 

elegeu diversos elementos de diferentes propostas e juntou-os, aproveitado 

parcialmente o conteúdo de cada uma dessas propostas que serviam como base 

para desenvolvimento da segunda fase do concurso. Os conteúdos aproveitados 

                                                 
31

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/11/ACT_AproveitamentoEstudos_final.pdf. 

Acesso: 19/10/2014. 
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aparecem assinalados na cor laranja. Dessa maneira, apresenta-se abaixo (fig. 58) 

infográfico que resume os procedimentos adotados na primeira fase. 

 
Figura 58 - Procedimentos Comissão Especial de Avaliação – Primeira fase. 
Fonte: Metodologia e Critérios de Aproveitamento dos Estudos (PMSP, 2013)

32
. 

 

Apesar dos projetos de intervenção urbana apresentarem múltiplas 

dimensões, como o foco aqui é o rio Tietê, priorizaremos os itens que se relacionam 

à dimensão ambiental contida na matriz conceitual desenvolvida. Desse modo, 

entende-se que os itens classificados pela CEA (ver tabela fig.57) considerados 

mais relevantes sob a ótica do rio e da qualidade ambiental, integram o Modelo 

Urbanístico e estão subdivididos em dois de seus elementos, a saber: Paisagem e 

Meio Ambiente. Desse modo, adaptamos a tabela (fig. 57) de forma a resumir 

nossos interesses, que se apresenta abaixo (fig. 59). 

                                                 
32

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/11/ACT_AproveitamentoEstudos_final.pdf. 

Acesso: 19/10/2014. 
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Figura 59 - Aproveitamento das propostas (dimensão ambiental) – Primeira fase. 

Fonte: Metodologia e Critérios de Aproveitamento dos Estudos (PMSP, 2013)
33

. 

 

Observando a tabela acima (fig. 59), verifica-se que os elementos 

considerados como integrantes da dimensão ambiental foram extraídos de sete das 

dezessete propostas consideradas pela CEA. Sendo, então, aproveitados para a 

segunda fase do concurso. As empresas e consórcios responsáveis por tais 

propostas são representados por: Andrade Gutierrez Queiroz Galvão, Arcadis 

Logos, Carioca Blac, Geométrica, IDOM Consultoria, Triptyque Argeplan e URBEM. 

Em relação à dimensão ambiental, foram consideradas todas as subdivisões 

apresentadas pela CEA dentro do tema Paisagem, exceto adensamento, por 

entender que este item não se relaciona diretamente com o rio, conforme destacado 

da Metodologia e Critérios de Aproveitamento dos Estudos34: 

Adensamento: apresentação de propostas que identifiquem e 
caracterizem referências funcionais (centralidades, eixos comerciais, 
bairros residenciais, etc.) e estabeleçam critérios e propostas de 
localização de adensamentos em áreas verticalizadas e não 
verticalizadas (PMSP, 2013). 
 

                                                 
33

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/11/ACT_AproveitamentoEstudos_final.pdf. 

Acesso: 19/10/2014. 
34

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/11/ACT_AproveitamentoEstudos_final.pdf. 

Acesso: 19/10/2014. 
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Quanto ao tema Meio Ambiente consideramos apenas os elementos relativos 

à drenagem e áreas verdes, uma vez que os itens de “Resíduos Sólidos” e 

“Impactos da Urbanização” não foram aproveitados de nenhuma das propostas.  

Os cinco elementos que constituem a dimensão ambiental, conforme tabela 

(fig. 59) e organizados aqui por ordem que se inicia pelos de maior importância 

tendo em vista o rio Tietê são: “Drenagem”, “Ocupação da Várzea”, “Áreas Verdes”, 

“Espaços Públicos”, “Desenho da Paisagem”. 

Assim, de acordo com o aproveitamento das propostas relacionadas à 

“Drenagem”, ressalta-se (conforme fig. 59) a proposta da Arcadis Logos que se torna 

a mais relevante sob a abordagem aqui pretendida, por ter sido a única incorporada 

na segunda fase.  

Ao segundo elemento de maior importância, “Ocupação da Várzea” percebe-

se que foram incorporadas partes de cinco propostas diferentes. Aparecendo 

novamente o nome da Arcadis Logo, que, assim como os consórcios, Carioca Blac, 

Geométrica e Triptyque Argeplan, foram os que mais tiveram itens incorporados, 

com o total de três cada. Merece destaque também a proposta da IDOM Consultoria, 

por ter sido a única aproveitada no quesito “Espaços Públicos”. Desse modo, esses 

serão os cinco consórcios verificados no item 3.3 deste trabalho. 
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3.2– DIRETRIZES DE VIABILIDADE: SEGUNDA FASE 
 
 

Na segunda fase, os estudos de viabilidade deveriam detalhar e fundamentar 

os projetos apresentados na primeira fase, utilizando-se como base o documento 

denominado Relatório Resumo para os Estudos de Viabilidade35. As propostas 

entregues no dia 08 de dezembro de 2014 (atualmente sob análise da CEA) 

deveriam conter estudos detalhados das modelagens, urbanística; jurídica; 

econômico-financeira; assim como os meios de interação social e institucional para 

sua realização. As propostas consideradas tecnicamente adequadas ao final da 

segunda fase podem, ou não, resultar em um ou mais editais de licitação para 

realização de tais projetos. Não há uma obrigatoriedade. 

De acordo com esse relatório, estabelecem ações urbanísticas, econômicas, 

financeiras e jurídicas com o intuito de: aproximar habitação e emprego por meio do 

adensamento populacional associado a estratégias de desenvolvimento econômico 

da região; ofertar infraestruturas de mobilidade e suporte ao adensamento 

populacional; renovar de forma espacial e funcional o território lindeiro à orla 

ferroviária, inclusive o sistema de transporte; requalificar a várzea do rio Tietê por 

meio da regularização fundiária, principalmente das terras públicas, para a 

implantação de sistemas alternativos de mobilidade, renovação do uso, ocupação do 

solo e paisagem urbana, por meio da oferta de infraestruturas urbanas adequadas, 

priorizando estratégias de controle ambiental, soluções de drenagem e de 

saneamento. 

A quantidade de projetos e propostas para os estudos de viabilidade foi de 

livre escolha de cada um dos proponentes. Essas propostas, no entanto, deveriam 

ser estruturadas na forma de Projetos de Intervenção Urbana e/ou Projetos 

Específicos que se articulariam a estes primeiros. Os Projetos de Intervenção 

Urbana, portanto, estruturam as transformações do território em três eixos de 

desenvolvimento: Apoio Urbano Norte, Apoio Urbano Sul e “Centralidade da 

Metrópole”. 

Esses Apoios Urbanos (Norte e Sul) se caracterizam por um sistema de 

infraestruturas urbanas de mobilidade, drenagem, energia, telecomunicações, 

espaços livres e equipamentos urbanos que devem ser implantados em faixas 

                                                 
35

 Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos-arco-tiete. Acesso: 10/09/2014. 
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paralelas à várzea do rio, com o intuito de estruturar o adensamento populacional e 

construtivo pretendido. 

 
Figura 60 - Apoio Urbano Norte – Arco Tietê. 
Fonte: Relatório Resumo 2ª Fase (PMSP, 2013). 

 

O Apoio Urbano Norte (fig. 60) se localiza ao longo da faixa de domínio da 

linha de alta tensão (conhecida como “Linhão”) e tem por objetivo criar uma 

centralidade para comércio, serviços, empresas e indústrias de base tecnológica. 

Para tal, deve ser verificada a viabilidade do enterramento da linha de alta tensão, 

juntamente com melhorias viárias de algumas avenidas e ruas nos distritos de Casa 

Verde, Santana, Vila Guilherme e Vila Maria. A via principal que daria lugar ao 

“Linhão” deveria ter características de um “boulevard”. Deveria também exercer 

grande contribuição com relação às novas estruturas de drenagem, por meio de 

instrumentos de captação, retenção, escoamento das águas pluviais e dos córregos 

tributários ao norte do rio. Associado a esta via principal deveria ser criada uma nova 

infraestrutura de telecomunicações, de forma a atrair empresas de base tecnológica 

e serviços de informação e comunicação. 

Nas bordas opostas do Tietê está o Apoio Urbano Sul, que se localiza ao 

longo da linha ferroviária e tem por objetivo requalificar a orla ferroviária (desde o 

bairro da Lapa até o Bresser), desenvolvendo o sistema de transporte de 
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passageiros de alta capacidade e alternativas ao transporte de carga sobre trilhos; 

assim como a implantação de um novo sistema viário. 

Dentro da estrutura dos Projetos de Intervenção Urbana do Arco Tietê, o 

Apoio Urbano Sul trata da elaboração de estudos de viabilidade que deveriam 

considerar diferentes cenários de requalificação e mudança do uso das áreas 

ocupadas atualmente pela linha ferroviária, entre o pátio da Lapa e a estação 

Bresser do metrô. Assim, as novas propostas deveriam considerar dois cenários 

distintos, de transposição e de enterramento da ferrovia. No Cenário 1 (fig. 61) 

busca-se modernizar a ferrovia e mantê-la em nível: promover o adensamento 

urbano aliado a um novo parcelamento das quadras, de modo a garantir a 

microacessibilidade, implementar interconexões urbanas necessárias em diversos 

pontos, particularmente junto às estações e junto ao sistema viário principal. 

 
Figura 61 - Corte Esquemático, Apoio Urbano Sul – Transposição Ferroviária – Cenário 1. 

Fonte: Relatório Resumo 2ª Fase (PMSP, 2013). 
 

Já no Cenário 2 (fig. 62) busca-se modernizar e rebaixar a ferrovia, implantar 

ao longo de seu traçado um novo sistema viário que visa articular a cidade no 

sentido leste-oeste, estimulando o adensamento urbano ao longo desse novo tecido. 
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Figura 62 - Corte Esquemático, Apoio Urbano Sul – Enterramento da Ferrovia – Cenário 2. 

Fonte: Relatório Resumo 2ª Fase (PMSP, 2013). 
 

Articulada a transformação da orla ferroviária, o Apoio se completa enquanto 

sistema de infraestrutura com a implantação do prolongamento do sistema viário sul 

a partir da Avenida Marquês de São Vicente em direção a leste, sobre os bairros do 

Pari e do Belém. Infraestrutura que deverá ser apta à implantação de sistema de 

transporte coletivo, às estruturas de apoio para a drenagem urbana e à promoção do 

desenvolvimento dos bairros na direção leste, com o aumento dos índices de 

adensamento habitacional (PMSP, 2013). 

Além dos Apoios Urbanos, um segundo grupo de projetos aborda a 

consolidação de uma Centralidade da Metrópole, localizada na região do Campo de 

Marte. Esta centralidade pretende desenvolver atividades de escala metropolitana 

associada à qualificação social e ambiental junto às margens do rio. Além disso, 

busca configurar como um novo distrito econômico para negócios, cultura, educação 

e lazer, articulada ao eixo de ligação norte e sul, aproveitando-se da oportunidade 

configurada pela instalação de novas infraestruturas de mobilidade. A área 
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apresenta a oportunidade de receber a planejada estação do trem de alta 

velocidade.  

O desenvolvimento desta centralidade deve ser viabilizada por meio de uma 

proposta de transformação do uso e ocupação do solo urbano, com o 

aproveitamento de terras públicas, a fim de estabelecer o equilíbrio de atividades 

urbanas e diversidade populacional. A centralidade deve conter qualidades que 

articulem ambas as margens do rio Tietê, promovendo novos modelos de 

urbanização e de desenho da paisagem urbana, o que permitiria resignificar a 

relação da cidade com o rio; além da promoção do desenvolvimento urbano no 

sentido de superar os desequilíbrios entre moradia e emprego nesse território.  

 
Figura 63 - Mapa, Centralidade Metropolitana. Fonte: Relatório Resumo 2ª Fase (PMSP, 2013). 

 
Além desses três Projetos de Intervenção Urbana propostos, com diferentes 

escalas e cenários de realização em curto ou médio prazo, a segunda fase pretendia 

também o desenvolvimento de projetos de menor escala. Estes seriam integrados 

aos Apoios e Centralidade da Metrópole, então denominado de Projetos Específicos. 

Esses projetos são complementares aos Projetos de Intervenção Urbana e 

tem por objetivo a produção de equipamentos como polos econômicos 
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dinamizadores, travessias sobre o rio, sistemas complementares à mobilidade e 

oferta de habitação (necessariamente articulados a programas de desenvolvimento 

econômico e Habitação de Interesse Social). Desse modo, se configuram como 

investimentos prioritários sobre o território, possibilitando o início das transformações 

de maneira mais ágil. Dessa maneira, o gráfico abaixo (fig. 64) resume de forma 

didática o que acabamos de expor sobre a estruturação desses projetos de 

intervenção urbana propostos na segunda fase, seus eixos de desenvolvimento e 

programas estruturadores.  

 
Figura 64 - Programas de Desenvolvimento Arco do Tietê.  

Fonte: Relatório Resumo 2ª Fase (PMSP, 2013). 

 
 

Na segunda fase foram recebidos estudos de viabilidade de cinco consórcios 

diferentes. São eles: Consórcio 1. Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão; 2. Axal 

Consultoria e Projetos; 3. Barbosa & Corbucci Arquitetos Associados; 4. Odebrecht, 

OAS, URBEM; 5. Consórcio Magalhães Associados Arquitetura e Planejamento, 

Figueiroa Arquitetura e Urbanismo, Park Capital Investimentos e Participações, 

Paulo Lomar e equipe Jurandir Rossi. Atualmente, esses projetos encontram-se sob 

análise da Comissão Especial de Avaliação e, portanto ainda não se encontram 

disponíveis ao público. 
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3.3– A DIMENSÃO AMBIENTAL NAS PROPOSTAS SELECIONADAS 
 

Devido às complexas e múltiplas relações que envolvem os projetos urbanos 

em bordas fluviais, esses devem ser fundamentados por meio de uma abordagem 

holística e multidisciplinar que envolve diversas dimensões. Neste item, entretanto, 

sob a ótica do rio Tietê e sua reconexão ao meio urbano, entende-se que a 

dimensão prioritária de desenvolvimento dos projetos para a área deve ser a 

ambiental, contida na matriz conceitual desenvolvida no primeiro capítulo. Sendo 

assim, observaremos como cada um dos cinco preponentes selecionados 

anteriormente (item 3.1) aborda a dimensão ambiental, que no projeto Arco Tietê se 

compõe dos seguintes elementos: “Drenagem”, “Ocupação da Várzea”, “Áreas 

Verdes”, “Espaços Públicos”, “Desenho da Paisagem”. 

Os proponentes selecionados foram os que apresentaram um maior número 

de itens, relacionados à dimensão ambiental, aproveitados para as propostas da 

segunda fase do concurso. Os cinco proponentes são liderados pelas seguintes 

empresas ou consórcios: Arcadis Logo, Carioca Blac, Geométrica, Triptyque 

Argeplan, IDOM Consultoria. Todos eles destacados por apresentarem três itens 

aproveitados para fase de viabilidade; com exceção da IDOM que se destaca como 

a única que teve a proposta aproveitada sob o ponto de vista dos “Espaços 

Públicos”, elemento importante para a reconexão dos rios urbanos. Dessa maneira, 

parte-se para a observação desses cinco proponentes. 
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3.3-1.  CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS 

 

 O consórcio composto pelas empresas: Arcadis Logos, Mia Lehrer, Patrcícia 

Akinaga, PWC, RTKL e Azevedo Sette Advogados, foi o único dentre os 

proponentes, que teve os elementos de sua proposta relativos à “Drenagem” 

considerados para a segunda fase do concurso. Os outros dois elementos 

considerados de suas propostas foram: “Ocupação da Várzea” e “Áreas Verdes”. 

Sob o título: “Um grande rio para uma grande cidade” esse consórcio 

apresenta o total de quatro projetos, nos moldes das Operações Urbanas 

Consorciadas (OUCs), que foram elaborados para sete áreas do perímetro do Arco 

Tietê (fig. 65).  

 
Figura 65 - Plano Arcadis Logos – Primeira fase. 

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 

 

Estes projetos são: 

 Projeto 1: área 1 OUC “Portal Oeste”;  

 Projeto 2: área 2 OUC Barra Funda e OUC Água Branca;  
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 Projeto 3: área 3 OUC Corredor Noroeste: Bom Retiro – Casa Verde; 

área 4 Aeroporto Campo de Marte;  área 5 Corredor Norte/Sul: Santa 

Ifigênia – Santana.  

 Projeto 4: área 6 OUC Corredor para o Leste; área 7 Portal do Leste. 

De acordo com o Relatório Resumo Individual da Arcadis Logos36, essas 

propostas têm como base de seus princípios ambientais a intenção de implantar um 

sistema de espaços públicos com função ecológica, de infraestrutura verde, 

educacional e recreacional (fig. 66).  

 

Figura 66 – Arcadis Logos – Sistema de infraestrutura verde. 
Fonte: Relatório Resumo Individual da Arcadis Logos (PMSP, 2013). 

 

Esse consórcio propõe projetos voltados para a mitigação de inundações, por 

meio da criação de pequenos parques (infraestrutura verde) com campos esportivos 

que proporcionem, ao mesmo tempo, o lazer e a dispersão das águas pluviais. A 

implantação dessas áreas verdes conectadas estaria integrada aos novos espaços 

liberados do enterramento das infraestruturas de transporte (linha férrea) e de 

energia (“Linhão”). A proposta ainda apresenta um Plano de Espaços Livres, 

incluindo a orla fluvial e alagados “wetlands”. Esta visa à aplicação de estratégias 

urbanas que incorporem sistemas verdes globais com atividades passivas, como 

                                                 
36

Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/arco_tiete/sumarios/ArcoTiete_Sumario_ArcadisLogos.pdf. 

Acesso: 03/11/2014. 
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circuitos verdes com percursos ao lado do rio e espaços abertos dentro dos bairros. 

Busca-se, assim, criar um anel verde que articularia os 16 bairros integrantes do 

Arco Tietê. De forma a resumir as estratégias ambientais adotadas por esse 

consórcio, apresenta-se o quadro abaixo (fig. 67): 

 

Figura 67 - Estratégias Ambientais – Arcadis Logos. 
Fonte: Relatório Resumo individual da Arcadis Logos (PMSP, 2013). 
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3.3-2.  CONSÓRCIO CARIOCA BLAC 

 

Parte-se para a observação do Plano Estratégico Arco do Tietê (fig. 68); 

elaborado por consórcio composto pelas empresas: Carioca, BLAC, CR Almeida, 

AECOM, COWAN. Foram aproveitados de suas propostas elementos relativos à 

“Ocupação da Várzea”, “Desenho da Paisagem” e “Áreas Verdes”. Este grupo 

apresentou quatro projetos que se desdobram em diferentes possibilidades e 

cenários, que variam de acordo com questões técnicas e/ou financeiras. 

 Projeto 1: área de desenvolvimento prioritário OUC Lapa / São 

Domingos; 

 Projeto 2: área de desenvolvimento prioritário OUC Barra Funda / Casa 

Verde; 

 Projeto 3: área de desenvolvimento prioritário OUC Eixo Tiradentes; 

 Projeto 4: área de desenvolvimento prioritário OUC Brás / Vila Maria; 

 
Figura 68 - Plano Carioca+BLAC+CR Almeida+AECOM+COWAN – Primeira fase. 

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 
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De acordo com Relatório Resumo individual do Consórcio Carioca, BLAC, CR 

Almeida, AECOM, COWAN37, seu estudo de pré-viabilidade propõe a substituição 

gradual da Marginal Tietê, por uma rede viária hierarquizada, permitindo modificar a 

ocupação da área de entorno do rio, criando a oportunidade do surgimento de um 

“waterfront” associado a um sistema de parques. A localização desses parques 

coincide com as áreas de concentração de alagamentos, funcionando também como 

estruturas de retenção de águas pluviais. 

A proposta parte do princípio da diluição territorial das faixas de rolamento da 

Marginal Tietê, na forma de três sistemas estruturadores no Setor Norte e Sul, são 

eles: Sistema Expresso, Sistema “Boulevard” e Sistema Rio. O Sistema Expresso 

(na porção sul) correria juntamente com a linha da CPTM, por meio de um túnel 

subterrâneo com 45 metros de largura e cerca de 12 quilômetros de extensão. Ao 

norte, ele se estruturaria onde atualmente se localiza a linha de alta tensão. O 

Sistema “Boulevard” estruturaria quatro faixas de rolamento com canteiro central 

filtrante, visando transformar o sistema de drenagem profunda em trincheiras 

hidráulicas. O Sistema Rio, nas atuais faixas da Marginal, articularia seis faixas de 

rolamento na forma de via-parque, permitindo em determinadas localizações a 

construção do “waterfront” Tietê. Assim apresenta-se um quadro com as estratégias 

ambientais adotadas por esse consórcio (fig. 69). 

                                                 
37

 Disponível em:  

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/arco_tiete/sumarios/ArcoTiete_Sumario_Carioca-Blac-

CRAlmeida-Aecom-Cowan.pdf. Acesso: 03/11/2014. 
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Figura 69 - Estratégias Ambientais – Carioca+BLAC+CR Almeida+AECOM+COWAN . 
Fonte: Relatório Resumo Individual da Carioca/BLAC/CR Almeida/AECOM/COWAN (PMSP, 2013). 
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3.3-3.  CONSÓRCIO GEOMÉTRICA 

 

O consórcio formado pelas empresas, Geométrica, UTC Constrans e Escola 

da Cidade, teve aproveitado de suas propostas (para a segunda fase) os elementos 

relativos à “Ocupação da Várzea”, “Desenho da Paisagem” e “Áreas Verdes” (fig. 

70). 

 
Figura 70 - Plano Geométrica + UTC Constrans + Escola da Cidade – Primeira fase. 

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 
 

Seu projeto buscava priorizar um desenho urbano associado a propostas 

indutoras estratégicas denominadas de “Desenhar os Vazios”. Segundo seu 

Relatório Resumo38 essas propostas associam e incorporam planos e projetos 

preexistentes, buscando produzir processos de transformação e ainda articulando as 

centralidades consolidadas nos bairros às margens norte e sul do rio Tietê. Suas 

propostas se estruturam em nove elementos distintos, denominados Programas 

Indutores. Esses elementos são: 

 Infraestrutura Verde para garantia de um futuro mais sustentável; 

                                                 
38

Disponível em:   

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/arco_tiete/sumarios/ArcoTiete_Sumario_Geometrica-

UTCConstran-EscoladaCidade.pdf. Acesso: 04/11/2014. 
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 Cais ao longo das margens do rio; 

 Plataformas de transposição do rio; 

 Espaço Cívico; 

 Drenagem, que se subdivide em: Sistema Complementar de 

Drenagem, Desenho Urbano do Subsolo, Piscinas; 

 Reparcelamento do Solo; composto por: Estacionamentos Abertos, 

Verticalização; 

 Sistema ferroviário e ocupação urbana; subdividido em: Projeto de 

Desenvolvimento Imobiliário, Implantação da Estação TAV no Campo 

de Marte; 

 Sistema Viário, que se subdivide em: Setor Oeste, Setor Central, Setor 

Leste, Linhas e Estações de Metrô e Corredores de Ônibus; 

 Programas Especiais; composto por: Hidroanel, Expo 20 e Campo de 

Marte. 

Com enfoque nas questões relacionadas ao rio, essas propostas visam à 

criação de uma rede integrada de infraestrutura verde a partir do Tietê. Conforme o 

Relatório Resumo39 que acompanha essas propostas, a principal transformação 

pretendida é a requalificação das margens do rio; com a estruturação de cais e 

plataformas, buscando redesenhar a malha urbana em conjunto com uma rede de 

infraestrutura verde. Para tal, apoia-se em tecnologias ecológicas integradas ao 

projeto urbanístico e estratégias de regeneração dos ecossistemas naturais 

existentes. 

A água é vista como fundamental para a regulação do território, sendo 

proposto um sistema de drenagem natural para o tratamento das águas pluviais e de 

alagados construídos. Propõe também corredores verdes para a conexão dos 

bairros próximos, em ambas às margens e demais corredores da cidade, 

incentivando a diversidade dos usos e espaços abertos públicos. 

Incorpora em seu plano a proposta já existente do Hidroanel que indica os 

principais parâmetros do projeto. Este seria complementado pela constituição de 

“cais” em ambas as margens (fig. 71). Estes seriam implantados com a retirada das 

pistas de tráfego rápido e devolveriam suas margens para uma possível utilização 

                                                 
39

Disponível em:   

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/arco_tiete/sumarios/ArcoTiete_Sumario_Geometrica-

UTCConstran-EscoladaCidade.pdf. Acesso: 04/11/2014. 
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urbana, com diferentes programas de aproximação dos habitantes ao rio. Esses 

espaços conteriam portos fluviais, jardins urbanos, praças, equipamentos esportivos, 

de lazer, vias para pedestres e bicicletas, novas transposições do rio, plataformas 

para cargas especiais, edificações de serviços e comércios, entre outros. A intenção 

é que a região do rio se configure não somente como espaço público, mas como um 

espaço cívico de grande importância para a metrópole. 

 
Figura 71 - Corte Urbano - Geométrica + UTC Constrans + Escola da Cidade – Primeira fase. 

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 

 
O projeto também prevê a implantação de um sistema complementar de 

drenagem, baseado em duas premissas: maior permeabilidade em todo o território e 

a implantação de uma malha de jardins urbanos inundáveis. Estes seriam 

interligados por corredores verdes e formariam um novo sistema de retenção e 

filtragem das águas pluviais. Assim, apresenta-se quadro (fig. 72) com as diretrizes 

ambientais adotadas pela proposta do grupo. 
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Figura 72 - Estratégias Ambientais – Geométrica + UTC Constrans + Escola da Cidade. 

Fonte: Relatório Resumo Individual da Carioca/BLAC/CR Almeida/AECOM/COWAN (PMSP, 2013). 
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3.3-4.  CONSÓRCIO TRIPTYQUE ARGEPLAN 

 

O consórcio formado pelas empresas: Triptyque, Argeplan, Phyrestore, 

APUR, NFU teve os elementos “Ocupação da Várzea”, “Desenho da Paisagem” e 

“Áreas Verdes” aproveitados como base para a fase de viabilidade. 

Segundo Relatório Resumo40 individual desse consórcio, as propostas 

apresentadas (fig.73) têm como objetivo promover a transformação estrutural da 

região, propondo novas formas de ocupação do território a partir do equilíbrio entre 

as dinâmicas social, econômica e ambiental. Apresenta o conceito de reversibilidade 

como central em seu projeto e utiliza como base quatro setores de transformação 

urbana: Economia, Meio- ambiente, Mobilidade e Habitação. 

 
Figura 73 - Plano Triptyque+Argeplan+Phyrestone+APUR+NFU – Primeira fase. 

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 
 

Com propostas bem mais exíguas que as observadas anteriormente, busca a 

criação de duas centralidades principais com incentivos específicos e de uma 

linearidade produtiva na Marginal Tietê, que seria transformada em parque linear e 

receberia um novo sistema de transporte público intermodal. Aliada a estes propõe 

                                                 
40

 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/arco_tiete/sumarios/ArcoTiete_Sumario_Triptyque-

Argeplan-Phyrestore-APUR-NFU.pdf 
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também a demarcação de áreas para habitação social, ligadas a eixos conectores 

com linearidades produtivas. Além da verticalização em alguns locais ao longo do 

rio. Sua proposta divide-se em dois projetos: OUC Parque linear e Museu Linear, 

projeto específico de intervenção urbana, complementar a OUC proposta. 

Com relação à dimensão ambiental, busca a requalificação e integração de 

espaços verdes e espaços públicos considerando o patrimônio histórico, cultural e 

ambiental da cidade. Entretanto seu projeto foco é o parque linear em toda a 

extensão do rio Tietê que contribuiria para a drenagem e tratamento de suas águas. 

 

 
 
 

 

 
Figura 74 - Perspectivas esquemáticas - Triptyque+Argeplan+Phyrestone+APUR+NFU – 

Primeira fase. Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 
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3.3-5.  IDOM CONSULTORIA 

 

Este proponente não se trata de um consórcio, mas de uma única empresa, 

denominada IDOM Consultoria. Considerando a dimensão ambiental, esta proposta 

destaca-se por ter sido a única que teve seus elementos relacionados aos “Espaços 

Públicos” aproveitados para a segunda fase.  

Sob o título: São Paulo, por uma polis habitável, a proposta busca favorecer a 

criação de novos centros ou atividades que propiciem economias criativas e 

alternativas, empreendimentos inovadores, redes de comércio, mercados de 

abastecimento, inclusive com a recuperação de conjuntos industriais de valor 

patrimonial. Para tal apoia nos seguintes conceitos estratégicos: 

1. Os eixos longitudinais caracterizam a área, estabelecem barreiras, 

condicionam usos. Tornaram-se feridas na malha urbana, descontínua, 

desequilibrada. Para o projeto representam uma oportunidade. 

2. O Trem de Alta Velocidade, representa uma grande oportunidade de 

desenvolvimento para o perímetro. A oportunidade de reequilibrar o 

desenvolvimento econômico da área. 

3. As transposições cortam as barreiras transversalmente, conectam os eixos 

longitudinais. 

4. As atuações na micro escala e em rede, através de centros de bairro que 

tem como ancora os mercados públicos. Um mercado por bairro, oportunidade de 

fácil e imediata implantação. 

5. O projeto integrador conecta os demais e os integra no território, 

estabelece eixos de adensamento. 

Derivados desses conceitos a proposta (fig. 75) estrutura-se em seis projetos 

distintos, são eles: Eixo Rio Tietê; Orla Ferrovia; Linhas de Alta Tensão; Tavpolis e 

Mercados. 
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Figura 75 - Plano IDOM – Primeira fase.  

Fonte: Relatório de Consolidação das Propostas (PMSP, 2013). 

 

Em relação à dimensão ambiental, o projeto apresenta como principais 

objetivos: 

• Resgatar a água e os rios urbanos. Mitigar e adaptar a cidade às mudanças 

climáticas. Contribuir a controlar o uso e a ocupação de fundos de vale e áreas 

sujeitas à inundação. Recuperar e proteger as APP da rede hídrica. Implantar 

parques lineares dotados de equipamentos comunitários de lazer, como forma de 

uso adequado de fundos de vale, desestimulando invasões e ocupações indevidas. 

• Controlar e reduzir a poluição e seus riscos, principalmente do solo e a água 

(subterrânea e superficial). 

• Integrar a cidade ao seu ambiente natural. Contribuir com a ampliação das 

áreas verdes e áreas permeáveis. Aumentar a arborização de ruas, faixas verdes, 

praças, parques e manchas verdes, melhorando a conectividade biológica. 

A proposta busca a criação de parques lineares dotados de equipamentos 

nas margens do rio Tietê. Busca ainda a recuperação do tecido urbano, através de 

propostas de transposição das barreiras, formadas pelas avenidas marginais e pela 

ferrovia. 
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Merece também destaque algumas medidas que se relacionam aos espaços 

públicos; não somente ao longo do rio, mas de uma forma geral. Desse modo, a 

proposta procura incentivar os pedestres e bicicletas. Além disso, busca a utilização 

de maneira criativa de ruas, praças ou avenidas. Entende que estas são áreas de 

oportunidade e de potencial urbano para uso público-privado, em função das 

épocas, horários e zonas que se localizam. Dessa maneira, visa à reutilização das 

vias de circulação para uso recreativo durante certas horas, ou durante os finais de 

semana. Outra proposta que segue essa tendência de ativação de espaços públicos 

ocorre por meio da instalação de mercados públicos e feiras livres. Assim, pretende 

a transformação de meros lugares de passagem em espaços de convivência, 

dotados de caráter e identidade própria. 
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4– CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A água enquanto elemento fundamental à vida dos seres vivos torna-se, 

também, elemento fundamental para o equilíbrio das cidades e seus territórios. 

Atualmente, sua crescente demanda e consequente escassez, devido aos 

problemas de poluição e gestão, posiciona o elemento vital, suas relações com 

paisagens e meio urbano como um dos maiores desafios contemporâneos 

relacionados às cidades e ao desenvolvimento sustentável. 

Os rios, elementos precursores das aglomerações urbanas, formam 

paisagens naturais que agregam inúmeras funções e benefícios para a sociedade. 

Ao serem modificados pelo homem e terem suas bordas ocupadas pelo meio 

urbano, esses cursos d‟água passam a ser entendidos como paisagens culturais. No 

entanto, com o intuito de se conseguir um equilíbrio entre urbanidade e o território, 

assim como preservar a dinâmica e o equilíbrio da bacia hidrográfica, estas 

modificações devem ter um limite no sentido de não artificialização ou eliminação 

completa das características ambientais. 

Diversos cursos d‟água ao redor do mundo, entretanto, foram extremamente 

modificados e artificializados, sendo comum apresentarem problemas de drenagem 

e alagamentos. Comum também é sua poluição e contaminação devido ao despejo 

de lixo e esgoto não tratado. A combinação desses fatores faz com que sua natural 

capacidade de regeneração ecossistêmica seja ultrapassada, gerando não somente 

um desequilíbrio ambiental, assim como problemas sociais e prejuízos econômicos. 

Os projetos urbanos em frentes d‟água, ou mais especificamente em bordas 

fluviais, se configuram como possíveis elementos de reestruturação e integração 

entre urbanidade, cursos d‟água e meio ambiente. Buscando-se o equilíbrio entre o 

ambiente natural e o ambiente construído, os projetos urbanos em territórios 

fronteiriços a água, devem ter como prioridade sua relação com a paisagem, os 

sistemas ambientais, as bacias hidrográficas e o ciclo hidrológico.  

As várzeas fluviais que sofreram intensa ocupação urbana durante o século 

passado, apresentam atualmente enorme potencial de requalificação proporcionado 

pelos vazios urbanos ou áreas subutilizadas, além da possibilidade de valorização 

proporcionada pela água e sua paisagem. Desse modo, o projeto urbano apresenta-

se como um instrumento de intervenção urbana capaz de requalificar essas áreas 

subutilizadas e ambientalmente degradadas. Além de possibilitar a criação de novas 
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centralidades e polos de atração de fluxos econômicos e sociais, elementos 

fundamentais para a sustentabilidade urbana. 

Os projetos urbanos são altamente complexos e apresentam caráter 

multidisciplinar. Utilizam como uma de suas estratégias a parceria entre entidades 

públicas e privadas. Constitui-se, então, em um instrumento mediador de conflitos, 

atores e objetivos divergentes. Assim, impõe-se como um de seus desafios básicos 

a articulação entre interesses e prioridades, buscando conciliá-los para a redução 

das desigualdades territoriais. 

Na cidade de São Paulo, todavia, diversas políticas públicas e intervenções 

propostas nos últimos tempos recebem severas críticas, relacionadas a não 

priorização dos interesses coletivos. Diversas intervenções acabam ocorrendo sob 

um viés econômico, priorizando o capital privado, as grandes construtoras, o 

mercado imobiliário e as classes mais altas da sociedade; ocorrendo 

frequentemente a gentrificação (que deve ser combatida).   

Surge outro desafio, o estabelecimento de mecanismos e órgãos reguladores 

fortes o suficiente, a fim de ressaltar a essência coletiva desses projetos urbanos; 

garantir o retorno em prol da cidade; garantir uma diversidade programática e social; 

garantir a incorporação de programas sociais e de habitação popular. O respeito às 

preexistências sociais, ambientais e culturais; tal como, a participação da sociedade 

na concepção e realização dessas transformações territoriais faz parte, também, 

desses desafios fundamentais. 

Em São Paulo, as intervenções urbanas realizadas nas bordas fluviais do 

Tietê foram inicialmente voltadas para o abastecimento de água e energia. 

Posteriormente, os terrenos planos e de baixo custo atraíram o sistema ferroviário, 

indústrias e o sistema rodoviário. Assim, as bordas do principal rio paulista sofreram 

intensas modificações ao longo do processo de constituição da metrópole. 

Essas intervenções balizadas, de maneira geral, sob o viés de 

desenvolvimento econômico causaram grandes prejuízos à paisagem, aos sistemas 

geomorfológicos e biológicos intrínsecos ao seu território. Com a retificação, 

canalização e impermeabilização do rio Tietê, houve a extinção de suas matas 

ciliares, extinção dos meandros do rio, extinção da fauna e flora nativa etc; ou seja, 

há um rompimento da função ambiental do rio e sua paisagem fluvial, um 

desequilíbrio territorial relacionado à bacia hidrográfica do Alto Tietê. Tais 

modificações extremas geram o assoreamento do leito, aumento da vazão das 
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águas e a aceleração da correnteza do rio, comprimindo o território das águas, 

ocasionando enchentes e aumento da temperatura (“ilhas de calor”). 

Além de problemas relacionados à dimensão ambiental, verificam-se também 

outros de cunho social e urbano. A população impossibilitada de utilizar as bordas 

do rio com atividades recreativas e de lazer como outrora, acabou excluída do 

contato com as águas. Exceção que ocorre durante as inundações, onde as pessoas 

voltam a ter contato com as águas; entretanto de uma maneira negativa, pois devido 

à poluição ficam expostas a doenças e prejuízos econômicos. 

Desse modo, constata-se que os projetos urbanos nas bordas fluviais do Tietê 

devem ter como prioridade a dimensão ambiental; e assim teriam a capacidade de 

proporcionar a melhora socioambiental da metrópole como um todo. Para tal devem 

ter como princípio uma concepção sistêmica e integrada do rio e das estruturas 

ambientais, utilizando-se a bacia hidrográfica como elemento básico para o 

planejamento territorial. 

Os projetos para o Tietê devem recuperar a função ambiental da várzea, 

promovendo um corredor ecológico ao longo de suas margens. Assim, a região 

voltaria a exercer sua função natural de regulação da drenagem urbana, 

temperatura, umidade e precipitações. Não se trata de renaturalização do rio, trata-

se de diversificar as medidas de controle e prevenção de enchentes, conciliando os 

meios naturais aos já bastante disseminados artificiais, que não resolvem o 

problema por completo. 

No âmbito das políticas urbanas delineadas neste século para a região, 

especificamente contidas no Plano Diretor Estratégico (2002-2012) e em seu 

sucessor de 2014, verifica-se um grande avanço relacionado às diretrizes e 

instrumentos de políticas públicas, assim como relacionados às questões 

ambientais, hídricas, além de maior abertura para discussão social (ainda tímida, 

não se configura em uma legítima participação social, com grande poder de 

influência). 

Alinhados com o Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001), os PDEs 

tem como princípios básicos a função social da cidade e da propriedade urbana, a 

equidade, a inclusão social e territorial, a gestão democrática, o direito à cidade e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esses planos para o município de São 

Paulo apresentam diretrizes e objetivos gerais condizentes com as necessidades 

das bordas fluviais, tais como: recuperação de áreas verdes em cabeceiras de 
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drenagem, interligação entre áreas verdes (corredores verdes), instituição da gestão 

integrada dos recursos hídricos, reversão dos processos de degradação dos 

mananciais, programas integrados de saneamento ambiental, monitoramento e 

revisão de políticas que ameacem a produção de água, completar rede de coleta e 

tratamento de esgotos, despoluir cursos d‟água, recuperar matas ciliares, 

estabelecer metas de regularização no abastecimento de água, reduzir desperdícios 

e perdas físicas, disciplinamento da ocupação das cabeceiras e várzeas, usos do 

solo compatíveis com áreas de interesse para drenagem (parques lineares, áreas de 

recreação, lazer, hortas comunitárias, manutenção de vegetação nativa), 

desenvolvimento de projetos de drenagem, medidas não estruturais de prevenção 

de inundações, combate aos assentamentos clandestinos, dentre outros. 

Segundo o PDE (2002-2012), as áreas nomeadas de rede hídrica estrutural 

(formada por cursos d‟água e fundos de vale) são regiões onde devem ser propostas 

intervenções urbanas visando à recuperação ambiental, melhoria da drenagem, 

replantio de vegetação e saneamento ambiental, conforme estabelecido pelo 

Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d‟água e Fundos de Vale. 

Apesar de serem bastante abrangentes e não específicas para as bordas do 

rio Tietê, as diretrizes e instrumentos estabelecidos por esses planos parecem 

adequados à área de estudo. Contudo, o histórico desse tipo de plano no Brasil e na 

cidade de São Paulo nos alerta sobre um comum limite, ou desafio. Este se 

relaciona à diferença entre o que é proposto nesses planos, e o que de fato se 

executa dessas políticas públicas. Fato que fica evidente na não obrigatoriedade dos 

projetos para o Arco Tietê se tornarem uma Operação Urbana Consorciada, ou 

licitados por meio de parceria público-privada. Ou seja, esses projetos correm 

grande risco de serem engavetados e esquecidos, como inúmeros outros projetos 

de intervenção urbana para São Paulo, ou mesmo como inúmeras diretrizes e metas 

estabelecidas pelo PDE (2002-2012) que não foram cumpridas. 

Comum, também, é a observação de uma grande diferença qualitativa 

durante todo processo e nas transições entre plano, projeto e execução. Dessa 

maneira, ressalta-se a necessidade de mecanismos que garantam um maior 

compromisso no sentido do cumprimento e efetiva execução desses planos e 

projetos, garantindo a qualidade urbana e de vida. 

O território do município de São Paulo, nos PDEs, encontra-se dividido em 

duas macrozonas: macrozona de estruturação e qualificação urbana; e a macrozona 
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de proteção e recuperação ambiental. O rio Tietê é classificado como uma 

macroárea de estruturação metropolitana, que pertence à macrozona de 

estruturação e qualificação urbana. Fato que evidencia a visão destes planos sobre 

o Tietê, priorizando as dimensões urbana e econômica sobre a ambiental. Todavia, 

devido à fragilidade, riscos e vulnerabilidade da área, talvez esta devesse ser 

classificada dentro da macrozona de proteção e recuperação ambiental, como 

macroárea de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental ou como 

macroárea de controle e qualificação urbana e ambiental. 

De maneira geral, sobre os PDEs, nota-se que apesar de acertadas diretrizes 

gerais em relação à dimensão ambiental, o rio Tietê não é abordado como uma área 

de interesse ambiental. Torna-se evidente no novo PDE (2014-2030) a abordagem 

pretendida para a região. Este busca transformar as bordas do rio por meio do 

plano-projeto Arco Tietê. O rio e sua paisagem, entretanto, não são tratados como 

prioridade por esse plano-projeto. O Tietê (principal rio da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê) é tratado como um “mero canal artificial”, que teria como prioridade a 

articulação da mobilidade local e metropolitana. Está sendo previsto também um 

adensamento para a várzea do Tietê, o que aponta para um grande desafio 

relacionado aos riscos e vulnerabilidades da região; principalmente nos aspectos de 

drenagem, mitigação das inundações, contaminação das águas e do solo. 

Verifica-se assim que as questões ambientais (e sociais correlacionadas), de 

combate às mudanças climáticas e sustentabilidade urbana ainda não se 

transformaram em temas centrais e estratégicos no contexto das políticas públicas 

para a cidade de São Paulo. 

O Arco Tietê, que aparentemente emerge como uma oportunidade para a 

cidade de São Paulo se reintegrar com seu principal curso d‟ água, parece postergar 

tal questão. A falta de integração entre as entidades públicas e órgãos 

governamentais são os fatores responsáveis por tal fatalidade, uma vez que o Tietê 

é tido como um importante rio regional e qualquer proposta que incida diretamente 

sobre ele envolve um complexo e árduo processo, que parece que os órgãos 

públicos preferem evitar. 

O processo do Arco Tietê ainda não foi finalizado, é um projeto complexo, de 

ampla escala e em andamento, cujo escopo não deixa claro a dimensão ambiental e 

social. A maioria  dos projetos selecionados para a segunda fase (viabilidade) pela 

Comissão Especial de Avaliação privilegiam a urbanidade, apoiando-se na ocupação 
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dos vazios urbanos, introduzindo um novo parcelamento do solo, propondo usos 

mistos, adensamento, espaços públicos e áreas verdes. Equaciona a relação da orla 

ferroviária e da linha de alta tensão, duas linearidades entendidas como barreira 

física, para as quais propõe a simulação de diferentes cenários. 

 Apesar de todos estes elementos serem considerados fundamentais para as 

dimensões: Ambiental, Urbana, Social, Econômica e Gestão, como se constatou no 

primeiro capítulo deste trabalho, verifica-se que existe uma lacuna quanto à 

dimensão ambiental, que conforme exposto no capítulo 2, deveria ser a dimensão 

prioritária para a reintrodução e requalificação do rio Tietê.  

Conclui-se que no contexto do Arco Tietê, o futuro do principal rio da 

metrópole de São Paulo ainda está incerto. Ao final da primeira fase, o projeto 

urbano delineado para a sua borda ainda é uma incógnita e seus limites para a 

integração da política urbana e ambiental são evidentes, visto que este plano-projeto 

não tem como foco central um olhar mais atento ao rio em sua forte relação com o 

meio urbano. Longe de dar conta de toda a complexidade do tema, considera-se que 

são muitos os desafios no âmbito da concepção e implementação dessas propostas. 

Por fim, para que de fato a o rio Tietê seja incorporado à dinâmica da cidade em 

uma perspectiva sustentável,  recomenda-se que todas as dimensões sejam 

tratadas de forma harmônica e integrada; e que principalmente as dimensões 

ambiental e social perpassem as demais. Somente no contexto de um olhar mais 

atento para o rio Tietê e sua borda é que esta enorme área "vazia" e "potencial" 

integrará de fato futuro "sustentável" delineado e "desejado" pela atual política e 

gestão urbana da cidade de São Paulo. 
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