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RESUMO

Este trabalho tem como objeto o território 

do Córrego do Carandiru e seus arredores, 

do Parque da Juventude até as margens do 

Rio Tietê, localizado na zona norte da cida-

de de São Paulo, pertencente a prefeitura 

regional de Santana/Tucuruvi. O estudo se 

deu através da análises de dados históri-

cos, de questões políticas e ambientais, bem 

como o estudo de projetos antes realizados 

para requalificação da infraestrutura verde 

e morfologia urbana da cidade de São Paulo, 

retomando a relação do homem com a água.

Os vestígios dos corpos d’água que deixaram 

de integrar a paisagem das grandes cidades 

são o argumento desta pesquisa. Diante da 

complexidade do mundo contemporâneo, 

há a necessidade de proteger o ambiente e 

preservar a memória. O objetivo é chamar a 

atenção para a necessidade urgente de ações 

voltadas para a revitalização dos rios e cór-

regos urbanos. Isso pode ser feito através de 

um sistema de wetlands construídos, soma-

do a infraestrutura natural das águas.

PALAVRAS CHAVE: 

Córrego do Carandirú. 

Wetlands. Sustentabilidade. 

Hidrografia. Revitalização 

de rios e córregos urbanos.



ABSTRACT

This work deals with the territory of Carandi-

ru Stream and its surroundings, from the Youth 

Park to the banks of the Tietê River, located in the 

northern part of the city of São Paulo, belonging 

to the regional prefecture of Santana / Tucuru-

vi. The study was carried out through analyzes 

of historical data, political and environmental 

issues, as well as the study of previous projects 

to requalify the green infrastructure and urban 

morphology of the city of São Paulo, retaking 

the relationship between man and water.

The vestiges of the bodies of water that stopped 

integrating the landscape of the big cities are 

the argument of this research. Faced with the 

complexity of the contemporary world, there is 

a need to protect the environment and preser-

ve memory. The objective is to draw attention 

to the urgent need for actions aimed at the re-

vitalization of urban rivers and streams. This 

can be done through a built wetlands system, 

added to the natural water infrastructure.

KEYWORDS: 

Carandirú Stream. Wetlands. 

Sustainability. Hydrography. 

Revitalization of urban rivers 

and streams.
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INTRODUÇÃO

As transformações da cidade e suas renova-

ções implicam na relação entre o homem, o 

espaço urbano e as águas, de modo que esse 

processo transforma a paisagem urbana, os 

aspectos ambientais e ecológicos, revelando o 

impacto que o crescimento desordenado das 

cidades tem sobre o espaços.

Diante da complexidade do mundo contempo-

râneo, há a necessidade de proteger o ambien-

te e preservar sua memória.

A cidade abriga inúmeras memórias co-

letivas, porém nem todas essas memórias 

coletivas são registradas, e a maioria per-

de-se no tempo. Portanto, os resquícios 

presentes na paisagem ou nas instituições 

de memórias passam a ser fragmentos da 

memória coletiva que a cidade produziu 

(ABREU, 1998 aprd. BIANCHINI, 2018).O 

processo de urbanização, ocorrido a partir 

dos anos 60, trouxe como consequência a 

eliminação da vegetação, a impermeabi-

lização do solo, reduzindo drasticamente 

o sistema de armazenamento natural das 

águas. Segundo Brocaneli (2008), acres-

centa-se a esse problema a prática de ca-

nalizações dos rios e córregos que alterou 

o comportamento das bacias hidrográficas, 

exigindo cada vez mais medidas para disci-

plinar e conter as águas e alterando o ecos-

sistema local, criando uma série de impac-

tos ambientais, sentidos, nos dias atuais e 

na qualidade de vida urbana.



19

As condições de depredação dos rios na me-

trópode de São Paulo exigem uma reflexão 

sobre a problemática da ausência de consciên-

cia coletiva. A natureza foi enganada e os am-

bientes aquáticos depredados e desprezados.

A escolha do objeto de estudo se deu por sua 

importância na localização dentro da me-

trópole paulistana. O território abordado é 

o Córrego do Carandirú, que vai do Parque 

da Juventude até as margens do Rio Tietê, 

localizado na zona norte da cidade de São 

Paulo, pertencente a prefeitura regional de 

Santana/Tucuruvi.

A inquietação sobre a transformação da pai-

sagem urbana e a relação do homem com a 

água gerou algumas questões, como: Como 

as águas urbanas se converteram em bar-

reiras? O que fez o homem se distanciar das 

águas ao longo do tempo? Quais as questões 

para a requalificação do território aplicando a 

teoria dos ecossistemas?
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A monografia esta dívidida em cinco capítulos. 

No Capítulo 1 – Relação do homem com a natu-

reza, aborda-se o histórico de desenvolvimento 

da cidade de São Paulo às margens dos rios, tra-

zendo um levantamento histórico do Rio Tietê 

até sua retificação e abordando as consequên-

cias do esquecimento das águas para a urbani-

zação da cidade.

O Capítulo 2 – Infraestrutura Verde, descreve 

o conceito da Teoria dos Ecossistemas e compa-

ra com a agenda ambiental proposta pelo Plano 

Diretor Estratégico de São Paulo (PDE). A rena-

turalização dos córregos não é apenas uma so-

lução de drenagem urbana, mas também uma 

oportunidade para o ressurgimento das águas 

na cidade e na formação de um sistema de umi-

dificação, refrigeração e áreas verdes urbanas.
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No Capítulo 3 – Córrego Carandirú, é feita 

uma caracterização da área da bacia, abor-

dando aspectos da memória da região, como 

o transformação da Penitenciária do Estado 

para o Parque da Juventude e contextualiza-

ção da infraestrutura presente na região para 

apoio ao objeto de projeto.

Depois de abordado as condicionantes, defici-

ências e potencialidades da área, o Capítulo 4 – 

Hipóteses de projeto, fala sobre a requalificação 

do território por meio do sistema de wetlands, 

apresentando alguns estudos de caso para ilus-

trar a viabilidade de aplicação do projeto.

Por fim, o Capítulo 5 - Projeto, ilustra as conclu-

sões abordadas ao longo do discurso por meio 

do objeto de projeto, um hotel proporcionando 

espaços para requalificação ambiental.





1_



CAPÍTULO 1
RELAÇÃO DO HOMEM COM A ÁGUA
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1.1 HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 
DE SÃO PAULO ÀS MARGENS DOS RIOS

De acordo com Brocaneli (2007, p.64), 

a paisagem natural da cidade de São 

Paulo na época de sua fundação, nos 

tempos da Província de São Paulo de Pi-

ratininga apresentava grande biodiver-

sidade. Como parte do bioma da Mata 

Atlântica, possuía uma vasta fauna, 

flora e água nos rios e córregos como 

parte da paisagem natural.

Segundo Carvalho (2013), os primei-

ros assentamentos humanos da pro-

víncia estabeleceram-se na encosta do 

rio Tamanduateí, uma vez que a pro-

ximidade com a água é um fator deci-

sivo para a subsistência humana e a 

sustentabilidade do território. Os rios 

Tietê e Tamanduateí foram de extrema 

importância durante o período de co-

lonização, através deles as tropas ban-

deirantes iniciaram a exploração do 

território brasileiro.

Em meio a esse cenário de rios e córre-

gos, cadeias montanhosas da Serra do 

Mar, Serra da Cantareira e Várzea do 

Carmo, cenário perfeito para subsistên-

cia, proteção e desenvolvimento da pro-

víncia, podemos dizer que, iniciou-se a 

urbanização de uma das maiores cida-

des da atualidade.

Na primeira planta da cidade de São 

Paulo, feita em 1810 pelo Eng. Rufino 

José Ferlizardo e Costa, pode-se notar o 

núcleo urbano delimitado pelos limites 

dos rios Anhangabaú e Tamanduateí. 

Nota-se também a presença de cindo 

pontes, duas sobre o rio Tamanduateí: 

Ponte do Carmo e Ponte do Fonseca; e 

três sobre o rio Anhangabaú: Ponte do 

Piques ou Lorena, Ponte do Acu e Pon-

te do Miguel Carlos.
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De acordo com Carvalho (2013), na  paisagem da imperial 

cidade de São Paulo havia muitos rios e córregos, em torno 

das quais a cidade se desenvolveu e promoveu os primeiros 

processos de abastecimento da população. A bacia hidrográ-

fica do rio Tietê praticamente domina a paisagem das terras 

baixas da cidade de São Paulo, sendo um de seus principais 

afluentes o rio Tamanduateí que nascia ao sul, na Serra do 

Mar, atualmente na cidade de Mauá na grande São Paulo. 

Devido a sua posição, extensão e abrangência muitos afluen-

tes da cidade imperial de São Paulo desaguavam nele.

FIGURA 1 - MAPA DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 1810
FONTE: SÃO PAULO, 2019
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Segundo Santos (2006, p.3), o marco temporal 

se inicia em 1875, quando os efeitos da Segun-

da Revolução Industrial e a formação do com-

plexo econômico cafeeiro proporcionaram 

profundas modificações e inversões na capi-

tal paulista. Santos descreve que a partir de 

então, a cidade de São Paulo passou a viven-

ciar inúmeras tentativas de colocá-la entre as 

cidades que deveriam ser modernas e civili-

zadas à luz do capitalismo que se consolidava.

Os sistemas de abastecimento da cidade de 

São Paulo no século XIX utilizavam a água 

das nascentes e dos córregos, conduzindo-as 

até chafarizes de abastecimento distribuídos 

em pontos estratégicos do território, como 

Brocaneli (2007) descreve na citação a seguir.

“As antigas fontes e chafarizes da cidade 

de São Paulo foram muito importantes 

na organização do espaço urbano e na 

construção dos valores ambientais na 

implantação da cidade, quando a paisagem 

natural ainda dominava o território.” 
(BROCANELI, 2007, p 62)
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Segundo Santos (2006), após 1881, com a entra-

da do sistema de abastecimento da Cia. Canta-

reira, os diversos chafarizes de abastecimento 

da cidade nos quais a população tinha livre 

acesso foram desativados, a fim de que todos 

os logradouros se interliguem ao novo siste-

ma de abastecimento. Esse sistema interligava 

tubulações a grandes represas que passaram a 

abastecer a cidade com grande quantidade de 

água. Contudo, esse processo contribuiu para o 

cenário de dessecamento da cidade, o desenvol-

vimento da trama urbana drenou diversos rios 

e córregos e estruturou a rede de transporte 

através dos fundos de vale, alterando defi-

nitivamente a paisagem das águas da cidade.

“A primeira estr uturação da paisagem 

urbana através da água na cidade de 

São Paulo deu-se com a instalação das 

fontes públicas de abastecimento em 

praças e largos, mas após a entrada 

dos sistemas de abastecimento de água 

estes chafarizes desapareceram, e de 

forma bastante peculiar a maioria dos 

espaços ajardinados paulistanos con-

temporâneos não explorou a água como 

elemento de organização do espaço.” 
(BROCANELI, 2007, p.46)
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Na primeira metade do século XX, a cidade de 

São Paulo vive a industrialização e a moderni-

zação dos serviços urbanos, momento em que 

a atenção politica está voltada para a criação 

de infraestrutura necessária para sua expan-

são econômica. Carvalho (2013), cita que a 

transformação da paisagem era inevitável, a 

Light recebeu a concessão para explorar o alto 

Tietê e criar uma rede hidroviária que escoas-

se as mercadorias até a Serra do Mar.

Segundo Brocaneli (2007, p.138), o desenvol-

vimento da cidade de São Paulo e de sua rede 

hídrica, foi projetada, ampliada e por muitas 

vezes reformada para atender os inúmeros 

habitantes e indústrias atraídos por um pro-

cesso de urbanização complexo e acelerado.

A partir de 1950, os rios deixaram de par-

ticipar da vida da cidade devido a sua po-

luição, os clubes paulistanos que antes 

usavam o rio Tietê para suas atividades, 

agora construíram piscinas particulares e 

as marginais foram consolidadas sobre os 

antigos espaços de acesso aos rios.

FIGURA 2 - CRIANÇAS USANDO O BEBEDOURO 
  DE UM PARQUE PÚBLICO, 1910
FONTE: SÃO PAULO 450 ANOS APUD. BROCANELI, 2007 P.7



Com o processo natural da expansão de São 

Paulo e consolidação da malha urbana, os 

recursos ambientais são encarados como fa-

tores secundários. A preocupação de poupar 

os recursos ambientais e não causar danos 

ambientais como a poluição dos rios e des-

matamento são deixados em segundo plano.

Contudo, a água continua presente na ci-

dade através de córregwos canalizados, dos 

rios as vias marginais e em alguns lagos em 

meios a parques. Enxurradas e enchentes 

em dias de chuva forte denunciam essa de-

cisão de deixar o cuidado ambiental em se-

gundo plano e praticamente banir meios na-

turais da paisagem urbana consolidada.

Gratão (2008), ainda fala que os rios, lagos 

e córregos são imagens que embelezam 

uma cidade, ou não. Águas, quando limpas, 

transparentes encantam os olhos de quem 

as contempla, já quando estão sujas e polu-

ídas denunciam o desrespeito dos homens 

com elas. Limpas, manifestam a vida, sujas 

expressam a morte. Por esse aspecto, a ima-

gem da água pode expressar a qualidade na 

cidade por meio da percepção ambiental.

30
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1.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA - RIO TIETÊ

O Rio Tietê, segundo Borges (2018), têm entre 

10 e 15 milhões de anos, com 1136 km de ex-

tensão, ele corta todo o Estado de São Paulo, 

até chegar ao rio Paraná, na divisa com o Mato 

Grosso do Sul.

De acordo com Brocaneli (2007 p.147), o rio 

Tietê é dividido de acordo com sua altimetria 

em Alto Tietê (800m a 600m) que vai desde a 

nascente em Salesópolis até Santana do Par-

naíba, em Médio Tietê (600m a 400m) que 

se encontra entre as cidades de Santana do 

Parnaíba e Barra Bonita e é classificado como 

Baixo Tietê (400m a 200m) entre a cidade de 

Barra Bonita até a foz no rio Paraná.

Segundo Borges (2018), os Jesuítas navegavam 

entre os rios Tietê, Tamanduateí e o Pinheiros 

para que pudessem chegar nos pontos mais 

distantes da jovem cidade. Os Bandeirantes 

atravessavam todo o Estado pelo Rio Tietê até 

chegarem no rio Paraná alcançando a região 

sul, desbravando terras e dando ao nosso país 

o formato que hoje conhecemos. Em 1700 há 

relatos de exploração de ouro em São Paulo, 

causando variações na cor das águas do Tietê, 

Já na metade do século XVIII a exploração da 

cultura do açúcar provocava o desmatamen-

to das margens do rio. Em 1900 já existiam 

mais de 150 empresas jogando lixo no Tietê, 

como resultado, em 1970 o índice de oxigênio 

na água é zero, há apenas mau cheiro, moscas 

e espumas no Tietê.
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Fotos do rio Tietê nas décadas de 10 (Figura 3) 

e de 30 (Figura 4) do século passado mostram 

que existiam lugares de lazer, onde as pessoas 

utilizavam e nadavam no rio nessa época. Um 

FIGURA 3 - RIO TIETÊ NA DÉCADA DE 10
FONTE: CARRELLA, 2010

FIGURA 5 - RIO TIETÊ NA DÉCADA DE 70
FONTE: CARRELLA, 2010

FIGURA 4 - RIO TIETÊ NA DÉCADA DE 30
FONTE: CARRELLA, 2010

FIGURA 6 - RIO TIETÊ NA DÉCADA DE 90
FONTE: CARRELLA, 2010

pouco mais à frente, já na década de 70 (Figura 

5), foi feita a retificação do rio, quando foram 

construídas as marginais. Na década de 90 o 

rio já estava totalmente poluído (Figura 6).
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O que prevaleceu em São Paulo foi o interesse 

econômico. A cada segundo, o rio Tietê e seus 

afluentes recebem, só na região metropolita-

na de São Paulo, cerca de 35 mil litros de es-

goto por dia, de acordo com Carrella (2010), da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo / SABESP.

Como o leito do Tietê é usado para receber 

praticamente todo o esgoto produzido pelos 

municípios da Grande São Paulo, o princi-

pal rio do estado é lembrado apenas pela 

sua feiura, mau cheiro, enchentes e pelas 

doenças que transmite.

Segundo Garcias e Afonso (2013), obras, 

como as canalizações, foram realizadas para 

suprimir os rios da paisagem urbana e, ao 

mesmo tempo, transferir os impactos dos 

seus problemas, tais como enchentes e po-

luição, para outras regiões dos municípios.

Assim, os paulistanos preferem virar as 

costas para aquele que, durante séculos, foi 

motivo de orgulho para a cidade e que, hoje, 

não passa de um incômodo problema.
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1.1.1.1 ESTUDO DE CASO: RIO TÂMISA

O Tâmisa, na Inglaterra, hoje um dos cartões-

-postais de Londres, é a grande prova de que 

um rio poluído pode voltar a ter vida mesmo 

atravessando uma metrópole. Considerado 

praticamente morto nos anos 50, o Tâmisa se-

gundo Hill (2010) é tido hoje pelas autoridades 

londrinas como o rio urbano mais limpo do 

mundo.

“O rio Tâmisa situa-se ao Sul da Inglaterra com 

extensão de 294km e uma área de drenagem 

de, aproximadamente, 130.000km2, o que 

corresponde a 10% da área da Inglaterra e do 

País de Gales. A população da bacia do Tâmisa 

é de 30 milhões de pessoas, o que corresponde 

a 23% da população da Inglaterra e do País de 

Gales. Esse rio é utilizado, principalmente, para 

o transporte de cargas e de pessoas, sendo que 

mais de sete milhões de habitantes se servem 

dos serviços desse ecossistema”. (HILL, 2010)

De acordo com Garcias e Afonso (2013), os im-

pactos ambientais no rio Tâmisa ocorreram, 

principalmente, em função do aumento da 

população da Inglaterra, que dobrou de um 

milhão para dois milhões de pessoas entre 

1800 e 1850. Juntamente com a Revolução In-

dustrial, em que muitas indústrias se estabe-

leceram às suas margens e depositavam seus 

efluentes diretamente no rio.

Entre 1964 e 1984, várias obras foram realiza-

das, entre estas, a construção de duas grandes 

estações de tratamento de esgotos, que são uti-

lizadas até os dias de hoje. Na sequência, em 

1999, foi viabilizado um incinerador para dar 

a destinação final aos sedimentos resultantes 

do tratamento de esgoto e gerar energia para 

as respectivas estações de tratamento.



35

Suas águas, que no século XIX exalavam um 

cheiro tão insuportável que algumas sessões 

do Parlamento tiveram de ser suspensas, hoje 

são cenário de pescarias, passeios de barco, 

prática de esportes e de turismo, além de ser 

abastecimento de água potável para Londres.

Com isso e segundo Brocaneli (2007 p.173), a 

despoluição do rio Tietê é tecnicamente pos-

sível através de vários métodos. É preciso 

criar um sistema que engloba desde estações 

de tratamento para a purificação das águas 

do rio, até estações de tratamento de esgo-

to doméstico e industrial e a flotação para 

limpeza de rios e lagos da cidade. Tudo com 

o intuito de melhorar a qualidade de vida e 

devolver à cidade o contato com os rios.

FIGURA 7 - RIO TÂMISA ATUALMENTE, DESPOLUÍDO
FONTE: GARCIAS E AFONSO, 2013
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1.1.2 SÃO PAULO DAS ENCHENTES - 1890 A 1929

De acordo com Jorge (2011), São Paulo sempre 

conheceu os transbordamentos dos seus rios 

e córregos na época das chuvas. Até o final do 

século XIX, o núcleo central paulistano, fica-

va em meio às várzeas alagadas dos rios Tietê 

e Tamanduateí.

Segundo Faria (2015), em 1926, o renoma-

do engenheiro-sanitarista Saturnino de Brito 

lembrava em sua obra, Melhoramentos do Rio 

Tietê em São Paulo, que as cheias nem sempre 

eram prejudicais aos humanos. Seus efeitos tra-

zem benefícios para a lavoura, como ilustra o 

famoso caso do Nilo e também no Brasil, com 

destaque para Amazonas e Mato Grosso. Mas, 

descreve que para as inundações serem tidas 

como nocivas, era preciso que o homem insista 

em querer ocupar as várzeas inundáveis ou que 

as enchentes invadam localidades habitadas 

nunca antes inundadas.

Infelizmente, em São Paulo, ocorreram as duas 

situações apontadas por Saturnino de Brito. 

Jorge (2011) cita dados em que a cidade come-

çou a se transformar radicalmente a partir do 

final do século XIX. O território paulista tor-

nou-se o centro financeiro, mercantil e ferrovi-

ário, o que desencadeou um intenso crescimen-

to demográfico, segue dados no gráfico a seguir.
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Com essa explosão demográfica, a especulação 

imobiliária e o desejo de segregação por parte 

das camadas privilegiadas, deu-se início à in-

controlável expansão da mancha urbana, que 

ao mesmo tempo em que engolia as áreas rurais 

paulistanas, mantinha em seu interior enormes 

vazios e terrenos ociosos à espera de valoriza-

ção imobiliária (JORGE, 2011).

Devido a esse processo, Jorge (2011) descre-

ve que surgiram bairros burgueses, regiões 

predominantemente industriais e comer-

ciais, e ao povo, sobrou a periferia distante 

ou as terras baixas junto aos rios e córregos 

em áreas alagáveis.

A partir da década de 1920, 

Faria (2015) cita que as en-

chentes ampliaram seu efeito 

sobre o espaço urbano, pois, 

nessa época, o prefeito de São 

Paulo, José Pires do Rio afir-

mou em 1926 em relatório 

oficial, a ideia de que as ar-

térias da cidade de São Paulo 

deveriam ser traçadas pelas 

linhas dos cursos d’agúa. Ao 

longo do século XX, as aveni-

das de fundo de vale se mul-

tiplicaram, bem como sua 

ocupação pelas águas.

A cidade em 1872 possuía 31 mil habitantes. Em 1900, 239 mil. 
Em 1920 eram 579 mil e São Paulo já se consolidara como impor-
tante polo industrial do país. Em 1940 eram 1.326.261 pessoas.



Em 1927, Jorge (2011) descreve que a em-

presa Light & Power, que detinha o mo-

nopólio da produção e distribuição de 

energia elétrica na região de São Paulo, 

recebeu do Governo Federal a licença 

para retificar os rios Tamanduateí, Tie-

tê e Pinheiros, sob a demanda de colocar 

um fim nas cheias dos rios. Contudo, o 

acordo também previa que em casos de 

cheia dos rios, os terrenos atingidos se-

riam também declarados de propriedade 

da empresa, que na época visava expandir 

negócios e atuar no mercado imobiliário.

Assim, com as transformações que ocorriam 

na bacia hidrográfica do Tietê e a monta-

gem e a operação do sistema hidroelétrico 

na região acabaram por provocar enchen-

tes que invadiram localidades habitadas 

nunca antes inundadas, cujo exemplo 

maior foi a enchente de 1929.

FIGURA 8 - OS DESLOCAMENTOS DAS FAMÍLIAS DURANTE A ENCHENTE DE 1929.
FONTE: ANÔNIMO / ACERVO ICONOGRÁFICO MCSP DPT.
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Faria (2015) comenta que durante a enchen-

te de 1929, as águas do Tietê não fluíram 

suficientemente pelo Pinheiros. Como co-

mentado anteriormente, a Light controlava 

a vazão das barragens existentes, escolhen-

do, assim, as áreas inundadas que passariam 

a ser propriedade sua. Para demarcar os 

terrenos atingidos, a Light providenciou a 

instalação de pequenas placas, como a que 

existe até hoje na Rua Porto Seguro.

FIGURA 9 - O ALCANCE DAS ÁGUAS DA ENCHENTE DE 1929 NA CIDADE
FONTE: ANÔNIMO / ACERVO ICONOGRÁFICO MCSP DPT. 

FIGURA 10 - UMA PEQUENA PLACA DE BRONZE 
NA CALÇADA DA RUA PORTO SEGURO, BAIRRO 
DA PONTE PEQUENA, MARCA O PONTO ATINGIDO 
PELA ENCHENTE DE 1929.
FONTE: NATÁLIA RUSSO / AE
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Uma  das  soluções adotadas pelo município 

de São Paulo foi a construção de uma série 

de reservatórios a montante das cheias, 

para estabilizar o escoamento. Segundo 

Canholi (2007) apud. Brocaneli (2008), 

tais reservatórios, denominados popular-

mente de piscinões, atuam na contenção 

de grande parte das águas que deveriam 

estar infiltrando-se no solo para o equilí-

brio do ciclo hidrológico e dos lençóis freá-

ticos. Esse rápido escoamento até o leito do 

rio Tietê, principal rio do sistema hídrico 

da cidade, causam cheias e extrapolam 

o volume previsto no Plano Diretor de 

Macrodrenagem do Alto Tietê.

A cidade de São Paulo se expandiu além 

dos limites naturais do território, de 

acordo com Brocaneli (2008), extrapolou 

as taxas de impermeabilização sobre as 

áreas permeáveis da cidade, aterrando as 

várzeas dos rios e córregos, áreas frágeis 

que deveriam ser mantidas úmidas para 

equilibrar a recarga do lençol freático.

1.1.2.1 SOLUÇÃO MUNICIPAL

1.2 CIA DE MELHORAMENTOS RIO TIETÊ

Ao longo de sua história, o rio Tietê assumiu inúmeros usos, 

como a pesca, o esporte, o lazer, a navegação e a geração de 

energia elétrica. Segundo Oliveira, (2016), a atual crise hídrica 

que atinge a cidade de São Paulo, o trânsito caótico que toma 

conta das ruas e as enchentes que destroem a cidade a cada 

temporal poderiam ter sido evitados se os planos propostos 

por Saturnino de Brito e Prestes Maia tivessem sido implan-

tados. O projeto de Saturnino de Brito enfoca dois problemas 

críticos: o controle das enchentes e o abastecimento de água 

potável. Já o Plano de Avenidas de Prestes Maia, sugeria a 

Marginal Tietê, um dos símbolos viários de São Paulo.
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1.2.1 RETIFICAÇÃO PROJETO ENG, 
SATURNINO BRITTO 1923-1924

De acordo com Nascimento 

(2013), no final do século XIX 

e início do século XX, as cida-

des brasileiras começavam a 

buscar a modernização. Uma 

das principais referências 

urbanísticas foi o modelo de 

Haussman que visava a me-

lhoria da circulação viária, 

o saneamento das cidades, e 

seu embelezamento, funda-

mentado nos princípios esté-

ticos estabelecidos pela École 

de Beaux-Arts francesa.

Percebe-se que ao adaptar 

esse modelo para as cida-

des brasileiras, priorizou-

-se a eficiência do traçado 

urbano e a estética. Em São 

Paulo, havia também uma 

preocupação com a salubri-

dade, já que historicamente 

vemos que os transtornos e 

doenças causados pelos rios 

era uma realidade.

Para o engenheiro sanitarista Francisco Sa-

turnino de Brito, encarregado da Comissão 

de Melhoramentos do Rio Tietê, deveria ha-

ver uma preocupação em orientar o desen-

volvimento urbano tendo como referência o 

patrimônio cultural e o ambiente preexistente 

(OLIVEIRA, 2016).

Em 1925, segundo Nascimento (2013), Satur-

nino de Brito apresentou um relatório, onde 

mostrava a importância de ter o rio como um 

manancial de abastecimento, além de propor 

um projeto de retificação do mesmo. Conclui-

-se que o traçado do rio Tietê era muito sinu-

oso, com o projeto de retificação, drenagem e 

aterro das áreas da planície de alagamento, as 

cheias seriam controladas.
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“O projeto apresentado por Saturnino de Brito atende a todas as ne-

cessidades impostas pela comissão. Reduz a extensão do leito entre 

a Penha e Osasco de 46,3Km para 26 Km, elimina o perigo de cheias 

aumentando a seção de vazão e aterrando as áreas mais baixas 

da várzea possibilitando a utilização destas para expansão urba-

na da cidade em uma área de 25 km2, até então inundáveis, com 

a formação de dois lagos que serviriam de lagoa de controle de 

cheias e forneceriam terra para o aterro das várzeas, nas quais 

também haveria local para a prática de esportes náuticos contri-

buindo para a melhoria da qualidade de vida urbana na cidade.” 

(BROCANELI, 2007, p. 158)

FIGURA 11 - PROJETO DE RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO 
DO RIO TIETÊ POR SATURNINO DE BRITO, 1925.
FONTE: ACERVO DO ESTADO, 2015 APUD. BIANCHINI, 2018

O projeto desenvolvido por 

Saturnino de Brito visava 

solucionar o problema das 

enchentes, segundo Bian-

chini (2018), no entanto 

contava com a inserção de 

áreas verdes combinadas 

com um desenho urbano 

mais complexo e uma técni-

ca construtiva mais sofisti-

cada. O plano sofreu críti-

cas, os opositores alegavam 

a necessidade de um maior 

aproveitamento viário.
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1.2.2 PLANO DE AVENIDAS - PRESTES MAIA
 

Para Oliveira (2016), o Engo Francisco Pres-

tes Maia em 1930, propõe o Plano de Ave-

nidas. Este projeto formaria uma trajeto de-

nominado circuito de parkways, como parte  

de um sistema radio-perimetral no qual as 

marginais dos rios Tietê e Pinheiros forma-

riam um círculo de avenidas perimetrais em 

torno da área urbanizada da cidade de São 

Paulo, seguindo até o rio Ipiranga e descen-

do até o vale do Tamanduateí.

O projeto foi reforçado em 1950 pelo enge-

nheiro norte-americano Robert Moses. Se-

gundo Bianchini (2018), ele propôs um siste-

ma de vias expressas radiais ligando o centro 

aos subúrbios e um anel viário junto aos vales 

do Tietê e do Pinheiros que daria acesso às ro-

dovias Anchieta, Anhanguera e Dutra.

Brocaneli (2007, p. 160) então descreve que 

em 1930, enquanto em outros centros urba-

nos do mundo eram construídas obras que 

preservavam a paisagem natural, em São Pau-

lo a retificação do rio Tietê juntamente com o 

Plano de Avenidas desenvolveu um urbanis-

mo predador que comprometeu a relação com 

homem com a paisagem.

FIGURA 12 - PROJETO DO PLANO DE AVENIDAS POR PRESTES MAIA, 1930.
FONTE: BIANCHINI, 2018

 Desta forma, pode-se concluir que a retifica-

ção fez prevalecer motivos técnicos e econô-

micos, mas esse processo no qual a identidade 

e a memória da paisagem natural foi descon-

siderada, contribuiu para a dificuldade da 

população em visualizar os recursos natu-

rais como valores ambientais, limitando o 

acesso da população ao rio.
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1.2.3 AGENDA 21

O desenvolvimento susten-

tável tem sido o foco das po-

líticas de desenvolvimento 

mundial desde a Conferên-

cia das Nações Unidas para 

o Ambiente e Desenvolvi-

mento em 1992 (ECO 92), 

realizada no Rio de Janeiro. 

Segundo Brocaneli (2007, 

p.55), o encontro estabeleceu 

a Agenda 21 como diretriz 

geral dos processos aliados 

ao desenvolvimento susten-

tável, devendo ser revista, 

ampliada e reinterpretada 

pelos diversos países e cida-

des segundo suas caracterís-

ticas socioculturais a fim de 

buscar o desenvolvimento 

humano sustentável.

Segundo Jonh (2011), no Brasil, a Agenda 21 

Global foi revisada, tornando-se a Agenda 21 

Brasileira, e essa foi novamente reinterpreta-

da tornando-se o Plano Local de Desenvolvi-

mento Sustentável, esse leva em consideração 

especificações de cada estado e município, é 

chamado de Agenda 21 Local.

Para a agenda, a preservação dos ecossiste-

mas naturais e sua integração aos cenários 

ambientais urbanos é de extrema importân-

cia na leitura do território e na percepção da 

identidade ambiental. Brocaneli, (2007 p.56) 

cita que o processo de valorização dos rios, 

lagos e córregos da cidade, traz o ressurgi-

mento das águas na paisagem urbana da 

cidade de São Paulo como um fator funda-

mental para o desenvolvimento sustentável.
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Hardin (1962) fala em seu artigo A Tragédia 

dos Comuns, sobre um pensamento de aler-

ta, uma situação em que indivíduos agindo 

de forma independente, de acordo com seus 

próprios interesses se comportam em con-

trariedade aos interesses de uma comunida-

de, esgotando algum recurso comum. Mes-

mo em 1962, já declarava que o livre acesso 

e a demanda irrestrita de um recurso finito 

termina condenando estruturalmente o re-

curso por conta de sua superexploração.

“A população, tende naturalmente a crescer geo-

metricamente, ou como diríamos hoje, de forma 

exponencial. Em um mundo finito, isto significa 

que a quota per capita de produtos do mundo 

deve diminuir regularmente.” (HARDIN, 1962)

Assim como Brocaneli (2007), 

John (2011) e Hardin (1962), 

muitos foram os alertas so-

bre a delicada relação entre a 

urbanização e a preservação 

ambiental. Abaixo segue re-

lação de encontros interna-

cionais ambientais que ante-

viram o atual estado da arte.
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ENCONTRO AMBIENTAL INTERNACIONAL
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TABELA 1: RESUMO DOS ENCONTROS INTERNACIONAIS 
AMBIENTAIS OCORRIDOS ENTRE 1968 E 2012
FONTE: ABRANTES (2018)
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1.3 EXECUÇÃO E CONSEQUÊNCIAS 
PARA A URBANIZAÇÃO DA CIDADE

1.3.1 CRISE HÍDRICA DO SUDESTE

No Brasil, Segundo Magalhães (2018) a falta 

de água tornou-se mais grave a partir do ano 

de 2014. Na ocasião, a região Sudeste foi a 

principal afetada. Apesar do Brasil apresen-

tar quase um quinto das reservas hídricas 

do mundo, a falta de água é uma realidade 

em várias regiões do país.

Além disso, segundo Morengo (2015), a água 

não é igualmente distribuída no território 

brasileiro. Por exemplo, a região Norte con-

centra a maior parte da reservas hídricas do 

país, ao mesmo tempo é a região com a me-

nor densidade demográfica. Já no Sudeste 

e Nordeste, onde está concentrada a maior 

parte da população e atividades industriais, 

existem poucas reservas hídricas.

Morengo (2015), descreve que a maior parte 

do período chuvoso de 2014 permaneceu com 

valores de chuva inferiores à média histórica 

no sudeste do país, incluindo o Sistema Can-

tareira. A causa principal para a grande falta 

de chuva foi a atuação de um intenso siste-

ma de alta pressão atmosférica que prejudi-

cou o transporte de umidade da Amazônia, 

assim como a passagem e desenvolvimento 

dos principais sistemas causadores de chuva, 

como a Zona de Convergência do Atlântico 

Sul e as frentes frias. Esse sistema, denomi-

nado de bloqueio atmosférico, teve uma dura-

ção de 45 dias, fato que resulta extremamente 

raro. A combinação dos baixos índices pluvio-

métricos, o grande crescimento da demanda 

de água e o ineficiente gerenciamento desse 

recurso gerou a chamada “crise hídrica do 

nordeste” durante os anos 2014 e 2015.

Podemos concluir que as principais causas 

para a crise hídrica são: Aumento do consu-

mo de água, desperdício de água e diminui-

ção do nível de chuvas.
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1.3.2 PROJETOS PARA AS MARGENS

São Paulo passou por um crescimento acelera-

do que impunha o desenvolvimento da infra 

estrutura urbana, que de acordo com Brocane-

li (2007, p.139), para atender as necessidades 

de transporte, áreas industriais, abastecimen-

to, saneamento, entre outros, a paisagem do 

rio Tietê no município de São Paulo foi muito 

alterada. Principalmente devido à retificação 

do rio e à instalação das vias marginais, con-

solidando uma diretriz específica do plano de 

avenidas que se instalaria por toda a cidade.

Devido a alta impermeabilização da cida-

de, aliada a anos de não aplicação de po-

líticas públicas de preservação ambiental 

e ecossistêmica da cidade, Vieira (2007) 

complementa, 

dizendo que, a mancha ur-

bana apresenta diversos 

problemas como: enchen-

tes, ilhas de calor, inver-

são térmica, poluição do ar, 

poucas áreas verdes e pú-

blicas de lazer. É necessário 

uma medida para a  rees-

truturação da cidade. 

 

Como hipóteses de projetos 

que visam melhorar a quali-

dade ambiental e a qualida-

de de vida urbana na região 

de São Paulo, segue alguns 

projetos propostos:
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OSCAR NIEMEYER

Em 1986, o arquiteto Oscar Niemeyer, contratado por Jânio 

Quadros que na época era prefeito da cidade de São Paulo, fez 

um projeto para reurbanizar a várzea do rio Tietê. Segundo 

Brocaneli (2007, p.161), no projeto entregue à Prefeitura Mu-

nicipal de São Paulo, Niemeyer projetou um imenso parque à 

margem esquerda do rio, sendo que para isso era necessário 

desapropriar uma extensão de 18 quilômetros, com largura va-

riável entre 300 metros e 1 quilômetro. Nesse parque estariam 

apenas edificações de cunho social e institucional.

FIGURA 13 - CROQUI DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO TIETÊ POR OSCAR NIEMEYER
FONTE: NIEMEYER, 1986
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RUY OHTAKE

O Parque Ecológico do Tie-

tê (PET), proposta de Ruy 

Ohtake, foi Inaugurado em 

1982 com mais de 14 mi-

lhões de m2. Implantado 

na área urbanizada de São 

Paulo, é localizado na Zona 

Leste e equivale a 5 Central 

Parks ou a 11 Ibirapueras 

(DAEE, 2019).

O parque demonstra a possi-

bilidade do desenvolvimento 

de espaços verdes em meio 

à área urbana. Segundo São 

Paulo (2019), o parque está 

inserido no Projeto de Vár-

zeas do Tietê e foi projetado 

preservando recursos hídri-

cos, fauna e a flora, resguar-

dando a identidade e a me-

mória ambiental da região, 

visando também proteger 

a população dos efeitos das 

chuvas, uma vez que essas 

áreas retêm as águas fluviais 

quando ocorrem inundações.

FIGURA 14 - PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ, 
NÚCLEO VILA JACUÍ (SÃO MIGUEL PAULISTA)
FONTE: DAEE, 2019

FIGURA 15 - PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ, 
NÚCLEO ILHA DO TAMBORÉ (BARUERI)
FONTE: DAEE, 2019



52

MARIA ELENA M. VIEIRA E PÉROLA F. BROCANELI

Em 1998 foi realizado pelo IAB (Instituto dos 

Arquitetos Brasileiros) em conjunto com a 

Prefeitura de São Paulo, o Concurso Público 

Nacional para Reestruturação Urbana das 

Marginais Tietê e Pinheiros. Segundo Broca-

neli (2007, p.172), o projeto urbanístico con-

tava com um paisagismo que acompanhava o 

leito do rio, formando um Corredor Verde de 

uma largura aproximada de 5 metros, e pre-

tendia promover condições para o transporte 

de vida silvestre entre o Parque Ecológico do 

Tietê e o Projeto Pomar ao longo do rio Pi-

nheiros, formando um corredor ecológico.

Segundo Vieira (2007), o Corredor Verde é 

uma unidade de paisagem, que apresenta 

qualidades biofísicas, caracterizada de forma 

linear, com função de conectar matrizes eco-

lógicas da cidade e manchas de vegetação.

“Esse Corredor Verde possibilita a intercone-

xão com áreas verdes maiores localizadas no 

entorno próximo, tais como: Parque Ecológico 

do Tietê, Parque do Piqueri, Parque São Domin-

gos e Parque Vila dos Remédios, considerados 

Manchas Verdes, áreas de grande significância, 

com a finalidade de propagação biológica, assim 

como espaços verdes menores ou, em outras 

palavras, aumentando suas conectividades para 

diversas espécies, principalmente as voadoras 

como insetos e aves.” (VIEIRA, 2007 p.223)

Portanto, o objetivo principal 

do projeto do Corredor Verde 

Tietê é ser start para a forma-

ção de um Sistema de Parques 

da cidade de São Paulo.
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FIGURA 16 - CORREDOR VERDE DO TIETÊ, SÃO PAULO, 2001 - CEBOLÃO
FONTE: VIEIRA, 2007 P. 229

FIGURA 18 - CORREDOR VERDE DO TIETÊ, SÃO PAULO, 2001
   PONTE DAS BANDEIRAS
FONTE: VIEIRA, 2007 P. 230

FIGURA 19 - CORREDOR VERDE DO TIETÊ, SÃO PAULO, 2001
   BARRAGEM DA PENHA
FONTE: VIEIRA, 2007 P. 230

FIGURA 17 - CORREDOR VERDE DO TIETÊ, SÃO PAULO, 2001
   PONTE FREGUESIA DO Ó
FONTE: VIEIRA, 2007 P. 229





2_
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2.1 TEORIA DOS ECOSSISTEMAS

Nos últimos dez anos, o 

conceito de infraestrutu-

ra verde tem emergido nos 

debates sobre as questões 

urbanas e meio ambiente. 

Esse conceito foi utilizado 

pela primeira vez em 1994, 

em um documento elabora-

do pela Flórida Greenways 

Comission que apontava a 

importância dos sistemas 

naturais no contexto urba-

no, sendo até mais impor-

tantes que a infraestrutura 

convencional, chamada de 

cinza. (FIREHOCK, 2010 

apud. HANNES, 2015)

“Infra-estrutura verde é o sistema nacional de 

suporte de vida natural, uma rede interligada 

de cursos de água, zonas húmidas, florestas, 

habitats selvagens, e outras áreas naturais; gre-

enways, parques e outras áreas de conservação; 

fazendas, ranchos e florestas; desertos e outros 

espaços abertos que funcionam como suporte 

de espécies nativas, mantém o processo ecológi-

co natural, conservam os recursos de ar e água 

e contribuem para a saúde e qualidade de vida 

para as comunidades e pessoas.” 

(BENEDICT, 2006)

O conceito de Infra-estrutura verde foi 

definido por Benedict (2006), como: 
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Segundo Dramstad (1996), as áreas verdes for-

mam uma estrutura, composta por manchas 

que, conectadas através de corredores verdes 

à matrizes ecológicas, formam um sistema que 

permite a integridade dos fluxos ecológicos.

Podemos então dizer que infraestrutura ver-

de é uma rede de conexões que funciona na 

forma de sistema. Com elementos naturais ou 

projetados que visam o equilíbrio e a conser-

vação da paisagem, promovendo benefícios 

econômicos, culturais e sociais.

Para Herzog (2010), projetos de baixo impac-

to e alto desempenho, deverão ser o suporte 

dos ecossistemas da paisagem urbana, promo-

vendo a biodiversidade e fornecendo abrigo 

para fauna e flora, exercendo assim múltiplas 

funções na sociedade. Herzog (2010) ainda diz 

que, se bem planejada, a infra-estrutura ver-

de pode funcionar como suporte para a recu-

peração do meio urbano dos danos causados 

pela urbanização excessiva, eventos climáti-

cos e degradação de recursos naturais.
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2.2 URBANISMO CONTEMPORÂNEO

A leitura do território ur-

bano, respeitando as bacias 

hidrográficas, é um desafio 

contemporâneo principal-

mente em áreas periféricas 

dos grandes centros urbanos. 

Em São Paulo a ocupação 

destes territórios, junto com 

o sistema viário, muitas ve-

zes não respeita o uso do solo 

proposto, não respeitando as 

Áreas de Proteção Perma-

nente (APP), principalmente 

ao longo de rios e córregos. 

(DRAMSTAD, 1996)

Algumas áreas que deve-

riam operar como corredo-

res ecológicos hoje nem po-

dem ser reconhecidas como 

corredores verdes, no mapa 

a seguir podemos observar a 

situação atual das áreas ver-

des de São Paulo.

FIGURA 20 - REDE HÍDRICA ESTRUTURAL, 
PARQUES E ÁREAS VERDES
FONTE: SÃO PAULO, 2019
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O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), Lei no 

16.050/2014, aborda a questão do meio ambiente visando 

incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cida-

de. Uma de suas metas ambientais, é a criação de 167 novos 

parques e a transformação desses novos espaços em ZEPAM 

(zonas especiais de proteção ambiental). (SÃO PAULO, 2019)

FIGURA 21 - ESQUEMA DO PLANO DIRETOR
INCORPORAR A AGENDA AMBIENTAL AO 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
FONTE: SÃO PAULO, 2019 P.54

FIGURA 22 - ESQUEMA DO PLANO DIRETOR INCORPORAR 
A AGENDA AMBIENTAL AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
FONTE: SÃO PAULO, 2019 P.55
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Hannes (2015) se opõem tal ato, falando que 

as áreas escolhidas apenas surtirão efeito 

como pequenas manchas, já que não são um 

sistemas de áreas verdes que podem exer-

cer alguma função ecológica completa, mas 

para configurar o conceito de infra-estru-

tura verde a conectividade é um fator fun-

damental e ela não é apresentada como ele-

mento integrante do Plano.

Hannes (2015) ainda diz que mesmo os par-

ques lineares propostos, e que estão associa-

dos aos cursos d’água, ainda são muito inex-

pressivos e não exercem de fato conectividade 

entre áreas naturais. Para condizer com os 

aspectos de uma rede de infra-estrutura ver-

de, de acordo com a teoria de Dramstad (1996), 

esses parques lineares deveriam estar ligados 

à outras áreas verdes e associados à serviços 

de apoio, de lazer e de mobilidade à população.

Não basta criar um conjunto 

de áreas verdes interconec-

tadas se essas não forem ap-

tas a exercer seu papel ecoló-

gico. Hannes (2015) conclui 

que as águas devem ter curso 

livre, sem canalização e ca-

lhas de concreto, não devem 

receber esgoto in natura e 

devem ter margens de trans-

bordo constituídas por vege-

tação apropriada. O conjunto 

formado por esses elementos 

deve formar um sistema que 

promova a biodiversidade.
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Para Brocaneli (2008), apesar de tantos es-

forços e políticas públicas dedicadas a am-

pliar o acesso às áreas verdes e públicas da 

cidade, sua estruturação no município de 

São Paulo ainda são insuficientes.

Podemos concluir que o PDE não utiliza do 

planejamento ambiental para traçar dire-

trizes ambientais para o conjunto das áreas 

das operações urbanas, a fim de promover a 

melhoria da qualidade de vida e qualidade 

ambiental na cidade, não priorizando o de-

senho do espaço público como espaço demo-

crático necessário para o desenvolvimento 

de cidades sustentáveis.
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2.3 OPERAÇÕES URBANAS EM SÃO PAULO

Operação Urbana é um instrumento de pla-

nejamento urbano e pode ser descrita como 

uma série de melhorias no ambiente urbano, 

planejadas e posteriormente implementadas 

com a coordenação do poder público, em acor-

do com a comunidade local e em parceria com 

a iniciativa privada, a partir da identificação 

de determinadas necessidades em uma região 

pré-estabelecida (OLIVEIRA, 2005).

FIGURA 23 - OPERAÇÕES URBANAS NO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO
FONTE: BROCANELI, 2007, P.294

Segundo Hannes (2015), são propostos in-

centivos ao adensamento populacional, am-

pliação de espaços públicos e infra-estrutura 

viária, organização do transporte coletivo e 

implantação de programas habitacionais de 

interesse social. As áreas de interesse para 

Operações Urbanas Consorciadas em São 

Paulo são previstas no Plano Diretor Estra-

tégico – PDE, aprovado pela Lei nº 16.050 em 

2014, dentro da Macroárea de Estruturação 

Metropolitana. Segue mapa com operações 

Urbanas existentes e propostos.
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Segundo Odum (1988), embora as áreas das operações 

urbanas apresentem oportunidades para o estudo e o 

desenvolvimento de diretrizes ambientais, sua con-

cepção não contempla diretrizes ecossistêmicas, pois 

seu perímetro não respeita as bacias hidrográficas 

como a menor unidade de gestão ambiental.

“A bacia hidrográfica inteira, e 

não somente a massa de água 

ou trecho de vegetação, deve 

ser considerada a unidade mí-

nima de ecossistema, quando 

se trata de interesses huma-

nos.” (ODUM, 1988, p.39)

É necessário então estru-

turar a cidade respeitan-

do as bacias hidrográficas, 

como unidades de gestão 

ambiental. Hannes (2015) 

diz que deve-se utilizar dos 

instrumentos urbanísticos: 

direito de superfície e di-

reito de preempção previs-

tos no Estatuto da Cidade, 

lei nº 10.257, nas Operações 

Urbanas, a fim de formar 

um sistema público de áre-

as verdes que atuaria como 

sistema de refrigeração e 

umidificação da cidade.

Os parques instalados em 

áreas de operações urbanas 

podem ser executados atra-

vés das Taxas de Compensa-

ção Ambiental (TCA) e Certi-

ficado de Potencial Adicional 

de Construção (CEPAC), pa-

gas a prefeitura para a execu-

ção da reestruturação urbana 

destas áreas, que por vezes 

tem se acumulado no Fundo 

Especial do Meio Ambiente 

(FEMA). (HENNES, 2015)

Segundo Brocaneli (2008), 

a renaturalização dos cór-

regos pode ser vista não 

somente como uma solução 

de drenagem urbana, mas 

também como uma grande 

oportunidade para o res-

surgimento das águas na 

cidade. No que se refere à 

formação de um sistema de 

umidificação, refrigeração e 

áreas verdes urbanas alia-

das ao lazer e ao turismo, 

a fim de proporcionar via-

bilidade econômica para a 

implantação e manutenção 

dessas áreas.
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2.3.1 OPERAÇÃO URBANA CARANDIRU / VILA MARIA 

Segundo São Paulo (2010), às Operações 

Urbanas visam promover melhorias em regi-

ões pré-determinadas da cidade através de par-

cerias entre o Poder Público e a iniciativa pri-

vada. Cada área, objeto de Operação Urbana, 

tem uma regulamentação específica estabele-

cendo as metas a serem cumpridas, bem como 

os mecanismos de incentivos e benefícios.

As áreas abrangentes nas Operações Urbanas 

são uma oportunidade de melhoria no cenário 

urbano e mudança na paisagem.

De acordo com Oliveira (2005), os estudos 

para definir o potencial e perímetro da Opera-

ção Urbana Carandiru – Vila Maria iniciou em 

2001, sem que a desativação do presídio tives-

se ocorrido. A região onde se instala esta Ope-

ração Urbana ocupa ao Norte parte da várzea 

do Rio Tietê, no trecho compreendido entre 

esse e o início das colinas do maciço da Can-

tareira. Ao Sul, ocupa ao longo do Rio Tietê, 

apenas pequena faixa de terreno que abrange 

parte do Bom Retiro, Ponte Pequena e trecho 

do Pari. Para o Oeste ocupa parte da Casa Ver-

de, tendo a Avenida Brás Leme como divisa e 

a Leste, se estende até a Via Dutra, abarcando 

a Vila Guilherme e a Vila Maria. Encontra-se 

em extensa e plana área onde ocorre também 

à desembocadura do Rio Tamanduateí, antes 

alagadiça e tomada pelos meandros do Rio 

Tietê, quando nela formava lagoas e a inun-

dava, anteriormente à sua retificação. A área 

que a Operação Urbana Carandiru – Vila Ma-

ria abrange é de 1752 ha.
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FIGURA 24 - MAPA DA OPERAÇÃO URBANA DO CARANDIRÚ - VILA MARIA
FONTE: OLIVEIRA, 2005
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O programa de intervenções da operação, segundo São Paulo 

(2010), considera o remanejamento da moradia precária, bem 

como mudança de alguns parâmetros urbanísticos para partes do 

território definidos em projeto, são eles: aumento do coeficiente 

máximo de aproveitamento, taxa mínima de ocupação e mínima 

permeabilidade do solo, recuos obrigatórios e gabaritos máximos.

Pode-se concluir que foram propostos modelos de ocupação para 

as faixas de maior adensamento, uma vez que o projeto foi de-

senvolvido enfocando alcançar maior adensamento em sua ocu-

pação territorial, promovendo atração de diversidade de uso do 

solo e mudança na dinâmica de ocupação que juntamente com 

equipamentos de serviços e de comércio de grande porte, rege-

neram a paisagem.

Das intervenções estruturais 

propostas pela Operação, a 

que vale a pena destacar nes-

se trabalho é a intenção de 

prolongar a faixa verde do 

Parque Domingos Luiz, loca-

lizado ao norte da região. Se-

gundo Vigliecca (2004), hoje 

ele é dividido em três partes 

ocupadas com equipamentos 

públicos diferentes, a propos-

ta de reuni-las em um único 

espaço está no Plano Regio-

nal Estratégico da Subprefei-

tura de Santana – Tucuruvi. 

O Projeto Urbanístico Caran-

diru projeta prolongar sua 

faixa verde, de modo a conec-

tá-la com as margens do Cór-

rego dos Carajás, mais ao sul, 

passando pelo Parque da Ju-

ventude até a margem do Rio 

Tietê, formando um contínuo 

parque linear. Apenas num 

pequeno trecho é necessário 

promover desapropriações 

para assegurar essa continui-

dade e garantir que o seu per-

curso não sofra interrupção.
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CAPÍTULO 3
CÓRREGO DO CARAMDIRU
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
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3.1 BACIA DE ESGOTAMENTO DO CARANDIRÚ

A Bacia de Esgotamento Carandiru, locali-

zada zona norte de São Paulo, atravessa os 

distrito de Santana e Tucuruvi. Recebe os 

afluentes dos bairros de Carandiru, Jardim 

São Paulo, Parada Inglesa e Vila Guilherme, e 

deságua no Rio Tietê. A bacia do córrego dre-

na uma área de aproximadamente 6,70 km² e 

faz parte da área demarcada pelo Arco Tietê. 

(OLIVEIRA, 2005)

O córrego do Carandiru, também conhecido 

como Carajás, atualmente é poluído, com forte 

odor e aspecto turvo. O acompanhamento téc-

nico das águas do córrego é efetuado pela Di-

visão de Controle Sanitário Norte e CETESB.

FIGURA 25A - BACIA HIDROGRÁFICA GERAL
FONTE: GSIS



72

FIGURA 25B - BACIA HIDROGRÁFICA DO CARANDIRÚ
FONTE: GSIS
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FIGURA 26 - DETALHE DO ARRUAMENTO 
DO DISTRITO DE SANT’ANA, MAPA 
DA CIDADE DE SÃO PAULO, 1913
FONTE: ACERVO DO ESTADO, 2017 
APUD. BIANCHINI, 2018 P. 18

O bairro do Carandiru é um dos bairros que 

pertencem à prefeitura regional de Santa-

na/Tucuruvi, na zona norte da cidade de 

São Paulo, essa região está situada ao nor-

te do rio Tietê. De acordo com Bianchini 

(2018), o bairro de Santana iniciou-se com 

a implantação do colégio da Companhia de 

Jesus, em terras doadas para os jesuítas. 

O bairro inicialmente apresentava carac-

terísticas agrícolas, havia ali poucos habi-

tantes que usufruíam da terra e da fonte 

de água para produzirem os alimentos que 

seriam vendidos nas feiras e mercados do 

centro de São Paulo (TORRES, 1982 apud. 

BIANCHINI, 2018).

O bairro de Santana teve sua expansão 

tardia, por volta de 1940 e ocupou a região 

alagadiça do Rio Tietê após a sua retifica-

ção e canalização. No detalhe do mapa a 

seguir é possível observar os poucos arru-

amentos no distrito.

Segundo Cabral (2012), atu-

almente o córrego esta ca-

nalizado sob o traçado que 

é coincidente ao de duas 

importantes avenidas da re-

gião, ele só não está tubula-

do em seus últimos metros 

antes de atingir o Rio Tietê. 

Nesse trecho, jusante de to-

dos os subafluentes, esta lo-

calizado o Parque da Juven-

tude cortado pelo córrego.



Ao lidar com um córrego que foi parcialmen-

te  oculto, a articulação entre as áreas sobrou 

transformações com o tempo, bem como a 

alteração da memória. Moradora do bairro 

da Parada Inglesa por mais de cinco décadas, 

Dona Nair, conta que sua mãe presenciou 

boa parte dos processos de transformação 

ocorridos nos bairros adjacentes à bacia do 

córrego Carandiru.

Até meados dos anos 1970, Dona Lucília, 

outra moradora da região,  conta que ti-

nha uma bica com água limpa perto de sua 

casa, mas que ficava entre terras repletas 

de mato, em situação de relativo abandono, 

que cercavam o Córrego.

 “Era ali que a gente passava muitas de nossas 

tardes. A graça era inventar dobras nos papéis, 

fazer barquinhos que logo a gente colocava no 

riozinho. E assim, bem devagarzinho, surgiam 

histórias, todo mundo vendo cada barquinho 

passar boiando por baixo da rua e aparecer do 

outro lado. E então a gente ia embora, esse lado 

do riozinho já era mais sujo, ficava assim logo 

que passava pelo tubo debaixo da rua.” 

(Depoimento da Dona Nair. CABRAL, 2012)
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“Lá no fundo da rua tinha uma escadaria e 

uma bica. A água escorria limpinha por ela li-

vremente, bem do lado escada. Alguns metros 

pra frente é que toda a água que brotava des-

sa bica entrava em um tipo de bueiro, e desa-

parecia embaixo da rua de paralelepípedos.” 

(Depoimento da Dona Lucília. CABRAL, 2012)

Em 1979, no início do mandato do Governa-

dor Paulo Maluf, o córrego Carandiru é cana-

lizado para a implantação de uma moderna e 

ampla avenida. Cabral (2012) descreve que a 

avenida tinha cinco faixas de rolamento em 

cada sentido, um largo canteiro central e mo-

destos passeios públicos. Em 1980 é inaugura-

da a Avenida Luís Dummont Villares, até hoje 

conhecida como Avenida Nova. A vetorização 

no chamado corredor norte-sul passa a ter sua 

extremidade norte nessa avenida, que permi-

te o rápido escoamento do tráfego diretamen-

te entre os bairros de Tucuruvi e Santana.

Com sua canalização a região sofreu uma 

enorme especulação imobiliária, o que melho-

rou a condição de abandono e loteamentos va-

zios. Porém as perdas urbanísticas da relação 

do homem com a água foram enormes, abrin-

do brecha para projetos que visem requalificar 

o território utilizando um viés ambiental.
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3.1.1 DA PENITENCIÁRIA DO ESTADO 
AO PARQUE DA JUVENTUDE

O bairro do Carandiru tornou-

-se conhecido por abrigar em 

seu território o antigo comple-

xo da Penitenciária do Estado, 

inaugurado em 1920.

Segundo Bianchini (2018), 

nas duas primeiras décadas a 

penitenciária foi considerada 

modelo. Em sua primeira fase, 

possuía celas individuais, esta-

belecia o trabalho de seus de-

tentos além de momentos de 

silêncio. O projeto de Samuel 

das Neves foi resultado de um 

concurso, e foi construído sob 

responsobilidade do escritório 

de Ramos de Azevedo.

FIGURA 27 - PENITENCIÁRIA DO ESTADO
FONTE: MUSEU PENITENCIÁRIO PAULISTA, 2016 APUD. BIANCHINI, 2018
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FIGURA 28 - DEMOLIÇÃO DOS PAVILHÕES DOIS E CINCO
FONTE: MUSEU PENITENCIÁRIO PAULISTA, 2016 APUD. BIANCHINI, 2018

Em meados da década de 1940, Bianchini 

(2018) descreve que o presídio atingiu sua lo-

tação máxima, aliado com crises financeiras e 

administrativas, dando início a decadência da 

Casa de Detenção Carandiru. Com o aumento 

no número de detentos, e aumento das condi-

ções sub-humanas, os presos viviam uma luta 

diária pela sobrevivência. Essa situação resul-

tou no triste episódio de 1992, que no dia 02 de 

outubro, 111 detentos foram mortos pela Polícia 

Militar do Estado de São Paulo.

Bianchini (2018) ainda cita 

que a desativação do comple-

xo penitenciário foi proposta 

pelo governador Mario Covas 

em 1995, o qual propunha a 

demolição do complexo e a 

venda de seu terreno, geran-

do verba para a construção de 

novos presídios no interior. 

Em 2002 o complexo foi desa-

tivado, e os detentos que ainda 

restavam foram remanejados.
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Foi proposto pelo governo do 

estado a construção de um 

complexo cultural no local 

do antigo complexo, visan-

do transformar a memória 

ali presente. No processo de 

desativação do presídio foi 

realizado um concurso para 

a escolha do projeto arquite-

tônico para o futuro parque. 

O projeto vencedor foi reali-

zado pelo escritório Aflalo e 

Gasperini, que visava trans-

formar essa área marcada 

por tragédias em um espaço 

dedicado à cultura e ao lazer. 

O parque foi construído em 

uma área de aproximadamen-

te 240.000m2 de terreno e 

34.360m2 de área construída 

(GASPERINI, 2019).

O território do Parque da Ju-

ventude é delimitado pelas 

avenidas Cruzeiro do Sul, 

Avenida General Ataliba Le-

onel e Avenida Zaki Narchi, 

e possui uma ligação direta 

com a estação de Metrô Ca-

randiru, e fácil acesso à mar-

ginal do Rio Tietê.

 

FIGURA 29 - ILUSTRAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO EM PARQUE DA JUVENTUDE
FONTE: GASPERINI, 2019
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 FIGURA 30 - MAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA JUVENTUDE
FONTE: GASPERINI, 2019

O Parque da Juventude é um complexo cultural, recreativo e es-

portivo que foi inaugurado em 2003. Segundo Gasperini (2019), 

nele existem 10 quadras poliesportivas, área de apresentações 

artísticas, pista de skate, ciclovia, playground, pista para cami-

nhada e corrida, estações de ginástica, sendo uma delas exclusiva 

para pessoas com deficiência.
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Do original do Complexo Pe-

nitenciário Carandiru foram 

mantidas muralhas e ruínas 

de celas do presídio para pre-

servação da memória. Os dois 

pavilhões originais que não 

foram demolidos, hoje abri-

gam uma unidade da Esco-

la Técnica - ETEC. Segundo 

Bianchini (2018) esses pavi-

lhões eram objeto de desejo 

dos presos, o pavilhão 4 por 

ser menos populoso e o pa-

vilhão 7 por ser mais calmo. 

Vale ressaltar que o edifício 

da antiga Penitenciária do Es-

tado hoje abriga a  Penitenciá-

ria Feminina de Santana.

FIGURA 31 - PARQUE DA JUVENTUDE
FONTE: GASPERINI, 2019

FIGURA 32 - PARQUE DA JUVENTUDE
FONTE: GASPERINI, 2019
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FIGURA 33 - RUÍNAS PRESERVADAS NO PARQUE DA JUVENTUDE - POR NELSON KON
FONTE: GASPERINI, 2019

FIGURA 34 - ESCOLAS TÉCNICAS (ETECS)
FONTE: GASPERINI, 2019

Lá também se encontra a Bi-

blioteca de São Paulo (BSP), 

inaugurada em 2010. Se-

gundo Gasperini (2019), é 

um espaço com uma área de 

4.527m2, com concepção de 

projeto inovador para a inclu-

são social por meio da leitura, 

com a missão de ser um mo-

delo para as bibliotecas pú-

blicas paulistas. A biblioteca 

também faz a ligação com a 

estação Carandiru do metrô.
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O processo de transformação gerado pela im-

plantação do Parque da Juventude e seus equi-

pamentos urbanos, juntamente com a preocu-

pado com a preservação do meio ambiente, e de 

uma parte da memória do antigo complexo faz 

com que a interação do usuário com a paisagem 

seja maior que a memória do passado que as-

sombou aquele lugar. Esses elementos levam o 

homem a se apropriar da paisagem urbana re-

qualificada e as fronteiras funcionam como co-

nectores entre os espaços.

FIGURA 35 - BIBLIOTECA DE SÃO PAULO - POR ALEXANDRE KÖNER
FONTE: GASPERINI, 2019
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3.2 UMA ANÁLISE DA INFRA
ESTRUTURA URBANA DA REGIÃO

O parcelamento do território ocorreu de manei-

ra desordenada após a retificação do leito do Rio 

Tietê. De acordo com Oliveira (2005), essa ocu-

pação ocorreu em parte como expansão das vias 

que estruturam o território, e em parte resultou 

na implantação de loteamentos residenciais. As 

instalações industriais e comerciais resultaram 

na formação de terrenos de proporções maio-

res, com uma morfologia de lotes discrepantes, 

ocupados com casas ou sobrados geminados em 

lotes pequenos, ou garagens de ônibus e algu-

mas indústrias em lotes grandes. O córrego do 

Carandiru teve sua margem comprimida por 

vias e seu solo impermeabilizado. A ocupação 

é de baixa densidade e amplos terrenos perma-

necem desocupados ou pouco utilizados.
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FIGURA 36 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRITÓRIO, 
COM DESTAQUE PARA ÁREA DE PROJETO
FONTE: GOOGLE EARTH



85

No que se trata de terrenos subutilizados, per-

cebe-se que as empresas de ônibus e transpor-

tadoras presentes na região degradam o am-

biente à sua volta, ocupando terrenos amplos 

que podem gerar áreas para ocupação com ele-

vada concentração e, em vários casos, podem 

ainda possibilitar a ampliação da trama viária.

FIGURA 37 - PLANTA DE DISTRITOS
FONTE: QGIS
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Nas décadas de 1960 e 1970 a zona norte, es-

pecialmente a região de Santana começa a re-

ceber melhoria do sistema viário, implantação 

do metrô e reorganização das linhas de ônibus.

FIGURA 38 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRITÓRIO, 
COM DESTAQUE PARA VIAS DE MOBILIDADE
FONTE: QGIS
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Atualmente, a região possui 

uma concentração de equi-

pamentos de caráter metro-

politano de intensa atividade. 

Alguns deles como o Centro 

de Exposições do Anhem-

bi, a Expo Center Norte e o 

Shopping Center Norte e Lar 

Center e o Cultural Grande 

Otelo (Sambódromo), promo-

vem a atração de público em 

larga escala. Já o Campo de 

Marte, o Pólo e o Terminal 

Rodoviário do Tietê e a linha 

Azul do Metrô, estação Ca-

randiru, são equipamentos 

de acesso à região. Segundo 

Bianchini (2019), todos pro-

movem diversos benefícios 

para a região, mas ainda mui-

to aquém da potencialidade 

de que dispõem, de gerar o de-

senvolvimento de atividades 

complementares à sua volta.

FIGURA 39 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRITÓRIO, 
COM DESTAQUE PARA EQUIPAMENTOS
FONTE: QGIS
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O Pavilhão de Exposições do Anhembi, projetado 

pelo arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, recebe 

as maiores e mais importantes feiras realizadas no 

país. Foi inaugurado em 1970 com o Salão do Auto-

móvel e tem uma área de 76 mil m2.

FIGURA 40 - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI
FONTE: ACERVO ESTADÃO, 2015

A implantação da linha 1 Azul do Metrô ocorreu de forma gra-

dativa, num primeiro momento foi executado o trecho entre as 

estações Liberdade e Jabaquara, sendo inaugurada em setembro 

de 1974. O trecho entre Santana e a Ponte Pequena foi construí-

do em um elevado, o que diminuiria os custos, devido à facilidade 

construtiva do sistema. Composta por 23 estações, a linha norte-

-sul hoje tem mais de 20 km de extensão.
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FIGURA 42 - PARQUE DA JUVENTUDE AO FUNDO, TRECHO DESCOBERTO DO METRÔ ALTURA DA ESTAÇÃO CARANDIRÚ
FONTE: GASPERINI, 2019

FIGURA 41 - ESQUEMA DAS ESTAÇÕES DA LINHA 1 - AZUL DO METRÔ
FONTE: SP TRANS, 2019
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O projeto do Terminal Intermodal do Tietê tem 

como autores o arquiteto Renato Viegas e o enge-

nheiro Roberto McFadden. Inaugurado em 1982, 

com uma área construída de 54.500m2, o terminal 

possui 89 plataformas e atende  mais de 700 linhas 

de ônibus, além de ser integrado com o metrô.

FIGURA 43 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL, EM 1981
FONTE: ACERVO DO ESTADÃO, 2016
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FIGURA 44 - FOTO DA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING CENTER NORTE
FONTE: ACERVO DO ESTADÃO, 2016

O Center Norte, projetado por Curt Otto Baum-

gart, inaugurado em 1984, foi o primeiro sho-

pping center da zona norte de São Paulo. Um 

projeto de controvérsias, uma vez que foi cons-

truído sobre um brejo que era utilizado como 

lixão pelos moradores da Vila Guilherme.
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Construído para ser o palco de uma das 

maiores festas do pais, o carnaval, o Polo 

Cultural e Esportivo Grande Otelo, conheci-

do popularmente como Sambódromo abriga 

a passarela do samba, pavilhão de exposi-

ções e o palácio de convenções. Foi proje-

tado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e sua 

inauguração ocorreu no início de 1991.

FIGURA 45 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA EM 1991
FONTE: ACERVO DO ESTADÃO, 2016
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CAPÍTULO 4
HIPÓTESES DE PROJETO



4.1 A REQUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO

A água é o recurso natural mais importante, 

ela exerce uma importância no ciclo hidro-

lógico, na expansão territorial, além de jun-

tamente com a vegetação ajudar no controle 

térmico, umidificação e qualidade do ar. Mo-

rengo (2015), diz que água é vida, contudo, 

atualmente a paisagem da cidade sofre um 

dessecamento das áreas úmidas e verdes nos 

trechos de várzea ao longo dos rios da cidade.

A compreensão da cidade e de seus espaços, 

segundo Bianchini (2019) sejam eles públicos 

ou privados se torna importante no momento 

em que decidimos discutir a relação que esses 

espaços desempenham no processo de forma-

ção da percepção da paisagem urbana.

De acordo com Brocaneli (2007, p. 60), as ci-

dades sustentáveis só serão possíveis quando 

respeitarem os recursos hídricos no planeja-

mento de implantação e crescimento da cida-

de. A arquitetura dos edifícios também deve 

contribuir para um cenário de cooperação 

com o meio ambiente.

Portanto, a escolha da área 

abordada no Córrego do Ca-

randiru, permitirá o exercício 

dos preceitos do planejamen-

to ambiental e do desenho 

ambiental, a fim de desen-

volver a teoria dos ecossis-

temas de Dramstad (1996), 

promovendo ensaios de pla-

nejamento urbano dedicados 

a estruturação de um eixo 

de desenvolvimento urbano 

mais equilibrado.
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Esta área apresenta potencialidade para o desen-

volvimento de projetos urbanos amplos, que apre-

sentem alternativas para problemáticas relaciona-

das a habitação social, macro drenagem, sistemas 

de lazer e áreas verdes interligados ao desenvolvi-

mento urbano e as unidades de conservação am-

biental da zona norte da cidade de São Paulo.

FIGURA 46 – CÓRREGO DO CARANDIRÚ, ILUSTRAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
FONTE: LOUIZ, 2019
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4.1.1 WETLANDS NATURAIS

As wetlands, termo em in-

glês, também denominadas 

áreas alagáveis são utiliza-

das para caracterizar vá-

rios ecossistemas naturais 

que ficam parcial ou total-

mente inundados durante 

o ano e neles ocorrem os 

processos anaeróbicos, tais 

como as várzeas dos rios, os 

igapós, pântanos, mangues, 

os banhados e outros simi-

lares (SALATI, 2003 apud. 

SUMITA 2018). Segundo Simita (2018), as wetlands naturais 

são ecossistemas diferentes das wetlands 

construídas ou artificiais, pois não há como re-

produzir sistemas naturais de forma controla-

da, seja por regimes hidrológicos e substrato 

ou por tecnologias utilizadas para otimização 

da condutividade hidráulica.

Com a evolução da vida urbana e suas con-

sequências para o meio ambiente, podemos 

observar que o tratamento da água contami-

nada por meio de Wetlands Construídos, po-

dem representar uma alternativa que procura 

reproduzir as condições e as funções básicas 

de áreas alagáveis naturalmente. 
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4.1.2 WETLANDS CONSTRUÍDOS

A utilização de Wetlands Construídos como 

sistemas de tratamento de águas residuais têm 

se intensificado nestas últimas décadas. Segun-

do Kadlec e Wallace (2009), o principal objetivo 

é a melhoria da qualidade da água, seguidos por 

amortecer os picos de enchentes através da re-

gularização dos fluxos de água, alimentação da 

fauna aquática, proteger a biodiversidade como 

área de refúgio da fauna terrestre e o controle 

da erosão.

No Brasil, a primeira tentativa de utilização de 

sistemas de wetlands construídas para purifica-

ção de águas foi feita por Salati e Rodrigues em 

1982 com a construção de um lago artificial nas 

proximidades de um córrego altamente poluído, 

Rio Piracicamirim, localizado em Piracicaba/SP. 

(SALATI, 2014)

Segundo Salati (2014), as experiências iniciais fo-

ram satisfatórias e os trabalhos foram continuados 

a partir de 1985, pela Construtora Ambiental Ltda 

que posteriormente se transformou no Instituto de 

Ecologia Aplicada. Foram desenvolvidas novas tec-

nologias, procurando-se, especialmente aumentar a 

eficiência do sistema, diminuindo os investimentos.
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Simita (2018) afirma que os projetados pelo 

Instituto foram divididos em quatro catego-

rias de sistemas: para purificação de grandes 

volumes de água com a finalidade de recupe-

ração de recursos hídricos ou pré-tratamento 

para Estação de Tratamento de Água; para 

tratamento de esgoto urbano; para purifica-

ção de águas industriais; para abastecimento 

de água industrial e urbana. Os Wetlands Construídos são sistemas que 

recriam um ecossistema aquático. Segundo 

von Sperling e Sezerino (2018), no Wetlands 

Construídos de Fluxo Subsuperficial Horizon-

tal (WCH), o líquido a ser tratado é colocado na 

zona inicial do leito, denominada zona de en-

trada, geralmente composta por brita de maior 

porte ou material similar. O líquido passa pelo 

material filtrante e chega a zona principal do 

leito, também chamado de substrato, geralmen-

te de brita ou cascalho. Continua-se o processo 

filtrante até atingir a zona final, denominada de 

zona de saída, na extremidade oposta, em que 

também é composta por brita de maior porte.

Von Sperling e Sezerino (2018) descrevem que 

o escoamento predominante do líquido ocorre 

de forma horizontal, ao longo da seção longi-

tudinal, e o nível do líquido fica abaixo do nível 

superior do material filtrante. O escoamento 

ocorre, portanto, em um meio saturado hidrau-

licamente, em que os espaços vazios entre os 

grãos do meio suporte estão preenchidos pelo 

líquido em tratamento (Figura X).
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FIGURA 47 - ESQUEMA REPRESENTATIVO DO PERFIL 
LONGITUDINAL DO WETLAND CONSTRUÍDO DE
ESCOAMENTO HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL
FONTE: VON SPERLING E SEZERINO, 2018
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A operação tem sua rede de alimentação e 

drenagem instaladas nas entradas e saídas, 

com o nível d’água regulado por uma válvula 

na saída. O processo de tratamento envolve 

filtração, sedimentação e atividade microbia-

na. De acordo com Kadlec e Wallace (2009), 

estes sistemas são ideais para a remoção de 

sólidos suspensos, patógenos, DBO e nitrato. 

O efluente atinge elevados padrões de trata-

mento e a água possui potencial para reuso.

Segundo Salati (2014), as espécies típicas de 

macrófitas aquáticas emergentes são conhe-

cidas de forma genérica pelo nome de juncos, 

que são plantas herbáceas de diversas famí-

lias. As espécies mais utilizadas em projetos 

tem sido a Phragmites australis, a Typha lati-

folia e a Scirpus lacustris.

Na tabela a seguir podemos observar um re-

sumo dos sistemas de Wetlands Construídos 

utilizando macrófitas, feito por Brix (1993) 

apud. Salati (2014). Em princípio esses siste-

mas podem ser classificados como:
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Em resumo, segundo Salati (2014) a ação de-

puradora desses sistemas que utilizam plantas 

flutuantes é devido à: adsorção de partículas 

pelo sistema radicular das plantas; absorção 

de nutrientes e metais pelas plantas; pela ação 

de microorganismos associados à rizosfera; 

pelo transporte de oxigênio para a rizosfera. 

E as principais vantagens desses sistemas são: 

baixo custo de implantação; alta eficiência de 

melhoria dos parâmetros que caracterizam os 

recursos hídricos; alta produção de biomassa 

que pode ser utilizada na produção de ração 

animal, energia e biofertilizantes.

TABELA 2 – RESUMO DOS SISTEMAS DE WETLANDS CONSTRUÍDOS UTILIZANDO MACRÓFITAS
FONTE: BRIX, 1993 APUD. SALATI, 2014
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4.2. ESTUDOS DE CASO

4.2.1 PARQUE DU CHEMIN DE L’LE - NANTERRE, FRANÇA

Construído entre 2003 e 2006, e expandido 

em maio de 2012, ganhando certificação “es-

paço verde ecológico”, o Parque du Chemin de 

L’le oferece aos visitantes 145.000m2 de lazer. 

Teve como principal objetivo recompor uma 

antiga área industrial e de estradas e vias fér-

reas, gerando uma nova atividade econômica, 

social e urbana (ECOTELHADO, 2016).

O projeto buscou uma aliança entre a cidade 

e a natureza, propondo uma nova lógica de 

parque urbano onde os wetlands construídos, 

chamadas de jardins aquáticos filtrantes, são à 

base da estrutura do projeto, purificando par-

te das águas do rio Sena. Segundo Ecotelhado 

(2016), os principais objetivos são a regene-

ração da biodiversidade local, despoluição da 

água do Rio Sena, a criação de áreas verdes e 

criação de conexões verdes entre bairros.

FIGURA 48 - PARQUE DU CHEMIN DE L’LE
FONTE: ECOTELHADO, 2016
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Ecotelhado (2016) descreve o parque como 

possuindo total autonomia hídrica, a água 

resultante do processo de fito-depuração é 

utilizada na irrigação das plantações e hor-

tas familiares ou retornos purificados no rio, 

promovendo assim a formação de áreas de 

desova dos peixes. A água do Sena é transpor-

tada por meio de um parafuso de Arquimedes 

e, posteriormente, é purificada passando por 

sete tipos de piscinas dispostas em cascata, 

uma depois da outra. As plantas de cada pisci-

na foram selecionados de acordo com as par-

ticularidades para a despoluição e filtragem e 

aprimoramento da qualidade da água.

Ecotelhado (2016) estima como resultado final 

que no parque são tratados aproximadamen-

te 40 m³/h de água do Sena, os wetlands pro-

duzem entre 40 e 80m³ de resíduos verdes 

que são reutilizados no local, e não é utilizado 

nenhum tipo de produto químico.

FIGURA 49 - PARQUE DU CHEMIN DE L’LE
FONTE: ECOTELHADO, 2016
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4.2.2 PARQUE MINGHU - LIUPANSHUI, CHINA

Projetado pelo escritório de arquitetura chinês 

Turenscape, o projeto consiste em transformar 

um rio canalizado em leito de concreto em um 

parque alagável com uma área de 90 hectares. 

Pedrotti (2015), descreve o projeto como parte 

da infraestrutura ecológica planejada em esca-

la municipal e que inclui múltiplos serviços de 

ecossistema, gestão de águas pluviais, limpeza 

de água e recuperação de habitats nativos, bem 

como a criação de um espaço público agradável 

para o encontro e o prazer estético.

Pedrotti (2015) ainda cita que como Liu-

panshui foi foi uma das grandes cidades in-

dustriais construídas durante o período da 

guerra fria, os cidadãos sempre sofreram com 

a poluição do ar e da água, que juntamente 

com as sobras de fertilizantes das áreas agri-

cultáveis ao redor e o esgoto das residências 

das encostas, formavam um ciclo insustentá-

vel. Também deveria ser resolvido o proble-

ma das cheias e inundações, juntamente com 

a criação de um espaço público.

FIGURA 50 - PARQUE MINGHU
FONTE: PEDROTTI, 2015
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A estratégia adotada por Turenscape foi redu-

zir o fluxo de águas das encostas das colinas, 

criar uma infraestrutura ecológica baseada 

na gestão de águas, e transformar a água em 

um agente ativo na regeneração de um ecos-

sistema saudável para proporcionar serviços 

culturais e naturais que transformam uma 

cidade industrial em um ambiente humano 

habitável (PEDROTTI, 2015).

Pedrotti (2015) conclui que para isso, a mar-

gem de concreto do rio foi removida para criar 

duas zonas ecológicas, uma incentiva o cres-

cimento da vegetação nativa dentro da zona 

alagável e outra estabelece condições para 

vegetação emergente no leito do rio. Foram 

criadas ao longo do rio cascatas para aeração, 

bacias de retenção e terraços alagáveis para 

regular a água da chuva nas estações de cheia. 

Também foi plantada espécies de plantas e mi-

crorganismos que usam o excesso de nutrien-

tes como recursos para o crescimento rápido.

FIGURA 51 - PARQUE MINGHU
FONTE: PEDROTTI, 2015
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4.2.3 CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO L’ORÉAL
- RIO DE JANEIRO, BRASIL

FIGURA 52 - CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA L’ORÉAL
FONTE: RAF, 2017
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Novo Centro de Pesquisa e Inovação da 

L’Oréal inaugurada em 2017, está insta-

lada no primeiro Polo Verde do Brasil, 

na Ilha de Bom Jesus, RJ. Segundo RAF 

(2017), o projeto do Raf Arquitetos con-

ta com metas de sustentabilidade que 

o fizeram alcançar a certificação LEED 

Gold (Liderança em Energia e Design 

Ambiental), um dos principais selos 

internacionais para prédios susten-

táveis pela gestão eficiente de água e 

energia, sua localização, práticas im-

plementadas durante a obra e mate-

riais utilizados na construção.

RAF (2017) descreve que a construção 

também conta com ventilação natu-

ral, uso de placas solares e um sistema 

de wetlands com com plantas da flora 

brasileira. O esgoto, juntamente com a 

água das chuvas é tratado no próprio 

prédio pelos wetlands construídos, pro-

jetados e executados pela Phytorestore. 

A água tratada é redirecionada para os 

sanitários, lavagem de piso e irrigação, 

o que resulta em até 40% de economia 

no uso da água.

FIGURA 53 - WETLAND DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA L’ORÉAL
FONTE: RAF, 2017
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CAPÍTULO 5 - PROJETO
HOTEL COMO CONECTOR URBANO
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5.1 A IMPLANTAÇÃO DO HOTEL 
PROPORCIONANDO ESPAÇOS PARA 
REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Atualmente são poucos os 

espaços onde se pode perce-

ber a água na cidade de São 

Paulo, contudo a presença da 

água na estruturação da ci-

dade e de sua paisagem é de 

extrema importância.

A água na paisagem está 

associada à beleza, segundo 

Brocaneli (2007) p.106, a es-

truturação dos espaços atra-

vés da água é um fator im-

portante para que a mesma 

seja percebida e valorizada 

na paisagem da cidade. Por-

tanto, é necessário ampliar 

e preservar os espaços onde 

a água estrutura o espaço.

Devemos promover ações 

de educação ambiental e 

projetos que valorizam a 

água e seu contato com a 

cidade. Promovendo maior 

respeito, e afeto com o lu-

gar, isso é essencial para (re)

construir a relação do Ho-

mem com a água.

A requalificação do terreno escolhido para 

projeto pontua o térreo como área de frui-

ção pública como continuidade do parque 

linear que cria um ponto de infraestrutura 

verde no mapa da região. O hotel, é um po-

tencializador na infraestrutura da região, 

por se tratar de uma área com diversos equi-

pamentos que utilizam desse serviço. 

O projeto realizado abran-

ge a recuperação da região 

prefeitura regional de San-

tana/Tucuruvi, localizada 

na Zona Norte de São Paulo, 

destacada pela presença do 

Córrego do Carandirú como 

território. O objetivo prin-

cipal é retomar a relação do 

homem com a água e o con-

vívio urbano através de um 

sistema de wetlands cons-

truídos, somado a infraes-

trutura natural das águas.
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5.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

CONCEITOS

Ressignificar a água na paisagem urbana.

Retomar o contato do homem com a água.

Modelo para reconectar o sistema de

Infraestrutura verde de são paulo.
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SISTEMA DE WETLANDS



SISTEMA DE WETLANDS
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TABELA 3 - CÁLCULOS SOBRE VIABILIDADE DA INFRAESTRUTURA VERDE
FONTE: NOTAS DE AULA DA PROFª DRª BROCANELI
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PLANTA DO TÉRREO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a retificação do Rio Tietê, e canalização 

de diversos córregos por São Paulo, incluindo 

o Córrego do Carandiru, a cidade sofreu um 

desequilíbrio ecológico. Para o ressurgimento 

das águas na paisagem paulista é necessário 

algumas diretrizes ambientais favoráveis e 

maior estruturação do poder público, aten-

dendo a projetos urbanos com viés ambiental, 

e não apenas político ou econômico. Sugere-se 

a reconstrução das áreas úmidas, por meio de 

uma trama de corredores verdes interligando 

parques e APPs, juntamente com a descanali-

zação de rios e córregos para serem incorpo-

rados a essa trama, proporcionando a reinser-

ção da água na paisagem urbana e a volta da 

relação do homem com a água.
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Algumas ações que devem ser colo-

cadas em prática para a ortenção 

desse resulado, como: corte das 

fontes pontuais de poluição (es-

gotos), recuperação da mata ciliar, 

drenagem sustentável das águas 

pluviais, recuperação das áreas 

úmidas (áreas de inundação), ges-

tão de resíduos sólidos para evitar  

sua entrada nos rios, recomposi-

ção dos aspectos morfológicos dos 

rios e  recomposição da fauna e 

flora aquática. Essas ações são de 

cunho social e com a parceria do 

poder público e privado poderiam 

ser colocadas em prática. 
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