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Introdução 

 

“O que a natureza dá ao homem é o que este 

deve restituir a ela, transformada em sujeito 

de direito.” (SERRES, 1991, p.51) 

 

A segregação espacial é uma das características mais 

marcantes das metrópoles brasileiras. Segundo Villaça (1998), o 

padrão mais conhecido dessa segregação é o centro x periferia, 

sendo que ela ocorre principalmente devido a variação do preço do 

solo, que torna-se muito mais barato em regiões periféricas, portanto 

mais viável para a aquisição da população de baixa renda. 

Ao longo do último século, foram tomadas por parte do poder 

público, diversas decisões que trouxeram como consequência a 

ocupação irregular de áreas de proteção aos mananciais na cidade de 

São Paulo. Dentre essas decisões, destaca-se a adoção de leis como 

a Lei de Proteção aos Mananciais (LPM), em 1976, que ao instaurar 

restrições administrativas para o uso e ocupação do solo barrando a 

implantação de obras de infraestrutura básica como água e esgoto, 

ocasionou a desvalorização da terra nessas áreas que, aliado ao 

défice habitacional já existente e a condescendência do poder 

público, levou a ocupação dessas áreas pela população de baixa 

renda. 

Nesse quadro, os mananciais hídricos Billings e Guarapiranga 

foram bastante afetados, porém o caso do reservatório Billings foi 

mais emblemático, pois, ao mesmo tempo, o Plano Metropolitanos de 

Desenvolvimento Integrado PDUI e a LPM o definiam como um 

manancial de abastecimento público restringindo a ocupação da 

bacia, continuava em vigor o vínculo do reservatório como sistema 

produtor de energia que bombeava as águas poluídas do rio 

Pinheiros, funcionando como um grande canal de esgoto da cidade, 

transformando a bacia em um grande esgoto à céu aberto. 
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Durante os anos 1990, a poluição a Billings chegou ao seu 

ápice, levando a população que se instalara em suas proximidades a 

se mobilizarem contra o bombeamento das águas do Pinheiros para a 

região, obtendo apenas a redução desse bombeamento e a criação 

da nova lei dos mananciais em 1997, tendo como principais 

desdobramentos as leis específicas da Guarapiranga (2006) e da 

Billings (2010). 

Essas ocupações são marcadas principalmente pelo desenho 

irregular dos loteamentos, parcelamento excessivos de pequenos 

lotes a altas densidades, bem como o não respeito pela topografia 

existente, problemas de drenagem, ocupação de áreas de risco. 

Sendo que, atualmente, a zona sul de São Paulo é a região que 

apresenta maior número de loteamentos irregulares localizados 

principalmente as margens de reservatórios. 

A partir das questões apresentadas, o objetivo desse estudo é 

discutir sobre a questão do que é o “Habitar às Margens”, sob dois 

aspectos: o primeiro, habitar, refere-se a questão do habitar o (no) 

território, no sentido de celebração do lugar; o segundo aspecto refere

-se a população que vive à margem, ou seja, que se encontra em 

situação de exclusão social e segregação ambiental, sem acesso a 

infraestrutura, equipamentos e serviços de qualidade.  

Sendo assim, torna-se fundamental discutir questões relativas 

ao habitar áreas de fragilidade ambiental, uma vez que essa não é 

uma situação transitória, e sim uma ocupação consolidada que 

necessita de profunda analise e reflexão visando promover a 

reestruturação dessas áreas e a melhoria da qualidade de vida dessa 

população. 

Para abrir essa discussão, foi escolhido o território que 

compreende o Jardim Prainha, localizado no braço do Cocaia do 

reservatório Billings, no distrito do Grajaú, em São Paulo, que será 

apresentada a partir de suas características físico territoriais, em 

conjunto com a propostas projetual. 
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1. Ocupações em áreas de mananciais na cidade de São Paulo 

 

Ocupações irregulares e ilegais estão diretamente ligadas ao 

processo urbanização excludente, atrelado diretamente a falta de 

oferta de moradia. Em seu livro, Espaço Intra-urbano, Villaça elucida 

que a formação das cidades se dá a partir de duas etapas: 

(I) forma-se o entorno de um espaço central, habitado por 

pessoas de maior renda, pois nessas áreas o preço da terra costuma 

ser mais elevado e valorizados pelo mercado; enquanto a população 

de baixa renda ocupa áreas mais afastadas, com baixo grau de 

infraestrutura urbana e consequentemente menor valor de terra; 

(II) o centro da metrópole se expande, deslocando 

equipamentos e infraestrutura e formando novos subcentros, 

gerando a gentrificação de regiões até então ocupadas apenas por 

pessoas de baixa renda, que são “expulsas” para áreas com baixa 

ou nenhuma infraestrutura urbana, gerando bairros com crescimento 

desordenado ou mesmo favelas, quase sempre, próximos a regiões 

ambientalmente frágeis como áreas de mananciais e cursos de 

água. 

Dentro do contexto da cidade de São Paulo, a zona sul de 

São Paulo é a região que concentra o maior número de favelas e 

loteamentos irregulares da capital, o que compromete a qualidade 

das águas dos reservatórios Billings e Guarapiranga (ROLINK, 

2013). 

Estas ocupações, em geral, localizam em áreas de alta 

declividade, sem o mínimo cuidado contra erosões ou 

desabamentos. As ligações elétricas clandestinas são comuns, bem 

como esgoto a céu aberto e assoreamento de rios e córregos. Tudo 

isso gera impactos negativos tanto aos mananciais como à 

população que ocupa a região. 
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1.1 Tensões entre direito à moradia e direito ambiental 

 

Atualmente, a metrópole paulistana conta com cerca de 21,5 

milhões de habitantes, sendo desses 12,11 milhões apenas na 

cidade de São Paulo. No final do XIX e ao longo século XX, a cidade 

foi palco de um acelerado crescimento populacional. Com a abolição 

da escravatura e a chegada do imigrante europeu a cidade expandiu

-se de forma desordenada. Durante os anos 1930, a cidade passou 

de 1 milhão de habitantes firmando seu lugar como capital 

cosmopolita da américa latina, colhendo frutos do colapso 

internacional das linhas de comércio ocasionados pela Primeira 

Grande Guerra, possibilitando o crescimento industrial da cidade, 

voltado principalmente para produção de bens de consumo e capital 

para o mercado interno. (MARICATO, 1996) 

Em contrapartida ao processo de industrialização, surgiu uma 

nova classe: o proletariado urbano. Com a intensificação do 

crescimento demográfico, houve o aumento pela demanda por 

terrenos e habitação, fazendo com que o início da década de 1930 

fosse marcada pela inflação, especulação e escassez de moradia. 

A adoção do modelo viário atrelada a construção de rodovias 

e défice habitacional gerou um crescimento horizontal da cidade 

intensificado principalmente durante os anos de 1950 com a 

implantação da cadeia automobilística e da indústria petroquímica, e 

posteriormente com a diminuição da imigração e com o aumento da 

migração nordestina durante as décadas de 1950 e 1970. (ROLNIK, 

2013) 

Por sua vez, Milton Santos (1990) analisa o crescimento da 

cidade em relação à expansão rodoviária da seguinte forma: 

Essa expansão rodoviária combinada com fatores 

institucionais, acarreta, direta ou indiretamente, 

duas principais consequências: a primeira se dá 

quanto ao desenho urbano, com a cidade se 

expandindo ao longo de avenidas radiais mais ou 

menos adaptadas às linhas  
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de relevo; a segunda, parcialmente resultante da 

primeira condição, verifica-se através de um 

grande empurrão no processo de especulação  

que iria acompanhar a revolução urbana até os 

nossos dias. A tendência à formação de uma 

cidade espalhada intercaladas as áreas ocupadas 

com grandes espaços vazios convidativos à 

especulação, data dos primeiros decênios deste 

século. (SANTOS,1990, p. 24) 

Acompanhando o crescimento da cidade, houve 

concomitantemente um aumento da pobreza, mostrando que ela é 

algo estrutural, não apenas residual. Considerando esta percepção, 

Santos (ibid) afirma também que: 

A forma como a cidade é geograficamente 

organizada faz com que ela não apenas atraia 

gente pobre, mas que a própria crie ainda mais 

gente pobre. O espaço é, desse modo, 

instrumental à produção de pobres e da pobreza: 

um argumento a mais para considerarmos o 

espaço geográfico não apenas como um dado ou 

um reflexo, mas como um fator atrativo, uma 

instância da sociedade, como a economia, a 

cultura e as instituições. (SANTOS, 1990, p. 59) 

Ou seja, a ausência de atividades e serviços presentes em 

áreas segregadas de baixa renda, acarreta a queda da qualidade de 

vida da população que atrelada a falta de mobilidade urbana, 

acarreta em um empobrecimento mais latente na camada mais 

pobre da população.  

Mas foi durante a década de 1970, em meio a uma das 

maiores crises hídricas passadas pela cidade que foi implantada a 

LPM, que tinha como objetivo principal barrar o crescimento urbano 

para áreas de mananciais por meio da implantação de medidas 

administrativas que impediam a chegada de infraestrutura urbana 

em áreas de mananciais, porém isso acarretou em um efeito 

reverso, levando cada vez mais pessoas a habitarem essas áreas 

devido ao trabalho de grileiros, que vendiam lotes nessas regiões em 

portas de indústrias e principalmente pelo baixo valor da terra. 



 13 

 

Como meio de se abster da questão do défice habitacional e/

ou ganhar votos dos que vivem em regiões periféricas (onde 

candidatos prometem trazem infraestrutura se forem eleitos), o 

governo ignora essas ocupações dando ao cidadão pobre o direito à 

moradia e, em contrapartida, retirando o direito a cidade. 

Desta forma, a majoritária população que ocupa a cidade 

informal, encontram dificuldade de acesso a serviços de saúde, 

transporte, educação e lazer. Cada vez mais afastados dos centros 

urbanos, precisam realizar grandes deslocamentos diários entre o 

trabalho e moradia. Essa distância também reflete em menos acesso 

a oportunidades em diversos âmbitos da vida social, fazendo com 

que as famílias que se consolidem nessas áreas criem raízes nessas 

áreas abrigando diversas gerações de uma mesma família que 

cresce desproporcionalmente a implantação de infraestrutura urbana 

que possibilite uma vida mais digna a população. 

 

1.2 Segregação ambiental e exclusão social 

 

Lefebvre (2009) aponta que a segregação apresenta três 

aspectos: o espontâneo, voluntário e o programado. O primeiro é 

oriundo de rendas e ideologias, o segundo estabelece espaços 

separados e o ultimo surge como pretexto de arrumação e de plano. 

Em todos os países há forte tendência segregacionistas, mesmo 

onde essa separação de grupos não é tão aparente, há indícios de 

segregação.  

O autor também aponta que, de forma consciente ou não, as 

estratégias de classe visam a segregação, destruindo 

morfologicamente a cidade, seja por meio da construção de 

condomínios de alto padrão, ou seja por meio da ocupação de áreas 

irregulares para a população mais pobre, o que diferencia esses dois 

tipos de segregação é que a reinvindicação do urbano “é a obsessão 

dos que vivem na carência, na  pobreza, na frustação dos possíveis 

que permanecem  
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que permanecem como sendo apenas possíveis.” (LEFEBVRE, 

2009, p. 102) 

Ou seja, é a camada mais pobre da sociedade que mais sofre 

com a ausência de serviços e com a separação do urbano, que se 

reflete com menores perspectivas e oportunidades, se refletindo na 

luta das comunidades para ter acesso a serviços básicos, como 

água e esgoto, que quando chegam sozinhos, sem, mesmo sendo 

algo positivo, pode acabar gerando um processo de gentrificação, 

uma vez que esses serviços são pagos e o simples fato de ter que 

arcar com esses custos pode levar pessoas a deixarem essas 

regiões para ocupar outras ainda mais pobres, onde serão isentos 

de pagar por esses serviços, levando a um ciclo de infinito de 

geração de segregação e pobreza, que só pode ser resolvido 

através do acesso não apenas a serviços de infraestrutura urbana, 

como com o acesso a oportunidades de trabalho, cultura e 

educação. 

No contexto da segregação, a ambiental é a face mais 

expressiva da exclusão social, se configurando em pontos onde a 

pobreza e miséria são mais homogeneizadas, refletidas no espaço 

urbano a partir de construções em sítios nocivos, como encostas e 

topografias íngremes ou áreas de várzea. Maricato (1996) afirma 

que, viver em condição de segregação ambiental, muitas vezes 

reflete em 

[...] dificuldade de acesso aos serviços e 

infraestrutura urbanos (transporte precário, 

saneamento deficiente, drenagem inexistente, 

dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos 

serviços de saúde, educação e creches, maior 

exposição à ocorrência de enchentes e 

desmoronamentos, etc.) somam-se menores 

oportunidades de emprego (particularmente do 

emprego formal), menores oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência 

(marginal ou policial), discriminação racial, 

discriminação contra mulheres e crianças, difícil 

acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. 

(Ibid, 1996 p. 31) 
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Ainda segundo  autora, a exclusão social, não é algo que 

possa ser mensurável, mas pode ser caracterizada, a partir de 

indicadores como de informalidade, irregularidade, pobreza, baixa 

escolaridade, nível de ociosidade, sexo, origem e principalmente 

ausência de cidadania, ponto chave ao se discutir a questão de 

exclusão social. A partir disso, é possível até mesmo aplicar o 

conceito de “apartheid” ambiental, que tira dos mais pobres a 

possibilidade de acesso a serviços, tendo como único critério para 

isso o local em que vivem.  

O apartheid social é resultado ambiguidade legislacional 

citada anteriormente, dá aval a ocupação de áreas de fragilidade 

ambiental, acompanhada por uma lógica clientelista que busca 

atender uma demanda por habitação da qual o Estado se abstém de 

responsabilidade, mesmo ciente das precárias condições técnicas e 

ambientais inadequadas, deixando de cumprir seu papel de 

mediador das relações de poder que afetam o espaço, que se torna 

cenário de grandes contradições sociais, que, quando formam 

grandes aglomerações, necessitam serem regularizadas 

posteriormente pelo poder público. 

É importante ressaltar que mesmo em áreas ocupadas de 

forma irregular, existe uma lógica mercadológica na ocupação, 

realizada muitas vezes por grileiros que, com condescendência do 

Estado, loteiam grandes glebas e vendem a população de baixa 

renda. Porém essa ocupação também pode ocorrer de forma mais 

orgânica e desordenada, levando a ocupações ainda mais precárias. 

Imagem 1: Ocupações irregulares: separada ao meio pela Rua Alziro Pinheiro Magalhães, lo-

calizada no distrito do Grajaú, a esquerda vê-se uma ocupação irregular feita a partir do lotea-

mento organizado por grileiros, à direita, vê-se uma ocupação informal, realizada de forma es-

pontânea. 

Fonte: Google Earth. Acesso em março, 2019. 
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Grandes aglomerações em áreas ambientalmente frágeis 

geram consequências em diversos âmbitos da vida na cidade, 

afetando a vida social e gerando diversas deseconomias a cidade. 

Embora o direito a cidade funcione em teoria, de fato não é o que 

acontece, uma vez que isso envolve o direito a serviços, urbanização 

e habitação, e nestas áreas o acesso a tais serviços não ocorre em 

sua plenitude. 
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2. Manancial Billings 

 

Como uma área de 127 km2, o reservatório Billings é o maior 

reservatório da região metropolitana de São Paulo, contando com 

uma área de mais de 50 km de margem navegável. Seus limites se 

encontram a oeste com a bacia hidrográfica da represa do 

Guarapiranga e ao sul, com a serra do mar.  Atualmente, ele 

abastece apenas 1,6 milhão de pessoas, entre Diadema, São 

Bernardo e parte de Santo André. (GOVERNO DE SANTO ANDRÉ, 

2018) 

Projetada inicialmente como parte do sistema de geração de 

energia da usina Henry Borden em Cubatão, a partir de 1951, com a 

ativação da Usina de Traição, passou a ser bombeada as águas do 

rio Pinheiros para o reservatório, comprometendo a qualidade do 

recurso hídrico e desvalorizando ainda mais os terrenos contíguos 

ao manancial. 

Em contraponto a poluição das águas, suas margens 

apresentam grande concentração de moradias, bem como o uso de 

suas águas como meio de lazer e transporte, como é o caso do 

sistema de balsas presentes no reservatório, responsável inclusive 

pelo transporte intermunicipal da população entre o trecho Bororé-

São Bernardo do Campo. 

 

2.1 Expansão urbana sobre as águas 

 

Após a ativação da usina de traição em 1951 e da 

consolidação de polos industriais de Santo Amaro e do ABC, houve 

um grande crescimento de loteamentos ao redor da Billings, em 

função tanto da desvalorização dessas áreas e da oferta de 

emprego, misturando-se novos loteamentos com as chácaras já 

implantadas na região. (ANCONA, 2002) 

A implementação da Lei de Proteção dos Mananciais em 

1976 serviu apenas para agravar a ocupação já iniciada durante 

esse período, uma vez  
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esse período, uma vez que a lei restringia a instalação de 

infraestrutura urbana que os novos moradores dessas áreas 

necessitavam, conforme explicado a seguir: 

[...] no caso das áreas de proteção aos 

mananciais, os serviços de água não foram 

autorizados e se tornaram uma carência imediata, 

dentre as muitas que atingiam a população 

moradoras de favelas e loteamentos clandestinos 

daquelas áreas. Não havia rede de esgoto e os 

poços estavam contaminados. (ibid, p. 220) 

 

Essa lei propunha o controle rígido sobre o uso do solo das 

bacias protegidas, como meio de evitar a urbanização, preservar a 

mata nativa e garantir a compatibilidade entre geração de cargas 

poluentes e capacidade natural de depuração dos recursos hídricos. 

Porém a consequência dessa lei foi a criação de limites 

restritivos para o crescimento demográfico em mais da metade da 

RMSP, congelando o crescimento de diversos municípios , como 

Embu 

Imagem 2: Área de Mananciais e reservatórios Guarapiranga (à esquerda) e Billings (à direita). 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista e Rio Grande da Serra 

(Imagem 2), em que quase todo ou todo o território se encontra 

dentro da área de proteção aos mananciais, tendo como justificativa 

para adoção dos limites de áreas de mananciais estudos técnicos 

sobre a capacidade de autodepuração de recursos hídricos sem 

considerar a possibilidade de se aumentar essa capacidade por meio 

de sistemas de tratamento de esgoto. (ANCONA, 2002, p. 283) 

Ao mesmo tempo que essa lei trouxe graves consequências 

ambientais, a princípio foi bem aceita, devido à crise hídrica pela 

qual a cidade enfrentava na época. Porém, essas medidas restritivas 

acarretaram a desvalorização dessas áreas. De fato, as bacias 

protegidas coincidem com a mancha urbana periférica e, 

parcialmente com áreas de expansão de loteamentos irregulares que 

se iniciaram durante a década de 1940. 

Dentro deste contexto, os mananciais Billings e Guarapiranga 

foram bastante afetados, sendo que o caso da Billings é mais 

emblemático, devido ao fato de ter sido pensado inicialmente como 

um sistema de produção de energia que recebia águas poluídas do 

rio Pinheiros, acarretando em uma contradição, pois ao mesmo 

tempo que a LPM e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

Integrado (PDUI)  

Imagem 3: Municípios que abrigam o reservatório Billings. 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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(PDUI) o definia como área protegida para abastecimento público e 

restringia a ocupação da bacia, o reservatório mantinha seu vínculo 

com o sistema de produção de energia, e devido as águas poluídas 

que recebia, era transformado em uma grande lagoa de tratamento 

de esgoto.  

Em 1976, logo após a implementação da LPM, iniciou-se a 

luta contra a poluição da Billings, formando uma comissão de defesa 

do reservatório que perdurou por cerca de 10 anos. Ao longo da 

gestão de Montoro (1983 – 1987), lutou-se para reduzir a vazão de 

esgotos bombeados.  

Durante o final dos anos 1980, a preocupação da opinião 

pública com a escassez de água para consumo, aliada a diminuição 

da participação da Usina Henry Borden no sistema de fornecimento 

de energia a metrópole e o surgimento de movimentos em defesa do 

manancial acarretou na aprovação do prazo de três anos para 

suspensão total do bombeamento de água poluída para represa. 

Dessa forma em 1992 foram suspensos os bombeamentos, com 

permissão de retomada apenas em situações emergenciais. 

Contudo, em 1997 e 1998, a Eletropaulo retomou os 

bombeamentos, independentemente da ocorrência de chuvas, sendo 

suspensos em função da Ação Civil Pública movida pelo promotor do 

Meio Ambiente do Ministério Público em 1998. 

Em meio a esses debates,  principalmente no final da década 

de 1990, consolidou-se de forma mais efetiva e irreversível a 

ocupação as margens do manancial, fato que também agravou a 

poluição das águas e devastação da mata nativa, sendo que no final 

dos anos 1990 e início dos anos 2000, os órgãos públicos pela 

primeira vez viram essas ocupações como irreversíveis, criando leis, 

como a Nova Lei Especifica dos Mananciais (1997), que se difere da 

LPM por estabelecer normas para revisão da lei de 1976 e por criar 

Áreas de Proteção e Recuperação dos  Mananciais (AGUILAR, 

2009), e leis específicas para os reservatórios Guarapiranga e 

Billings 
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2.2 Uso atual das águas e proposição sobre novos usos 

 

Atualmente, o reservatório Billings abastece cerca de 1,6 

milhão de pessoas entre as cidades de São Bernardo, Diadema e 

Santo André. Na cidade de São Paulo, devido à grande poluição das 

águas, ela não é utilizada para consumo doméstico. 

Contudo, na cidade suas águas são utilizadas como meio de 

transporte, sendo que a balsa que liga o trecho Grajaú-Bororé é o 

principal meio de acesso dos moradores do bairro do Bororé à 

Avenida Belmira Marim, principal via que liga a região do distrito do 

Grajaú ao centro urbano da cidade.  

Ainda na península do Bororé, a partir da segunda Balsa 

(trecho Bororé- Itaquaquecetuba) é possível acessar a cidade de 

São Bernardo do Campo conforme a Imagem 4: 

Imagem 4: Sistema de balsas da Billings 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 

Imagem 5: Balsas: Bororé (à esquerda), Taquacetuba (ao centro) e Balsa João Basso (à 
direita) 

Fonte: Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE) (Disponível em: < http://
www.emae.com.br/conteudo.asp?id=Balsas> Acesso de 20 de novembro de 2018).   
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Devido à grande margem navegável da represa (mais de 50 

km) e sua integração como outros sistemas hídricos, como o 

Pinheiros e Tietê, que já se encontram interligados com sistemas de 

infraestrutura de transporte existente na região metropolitana – como 

o sistema de marginais ao longo dos rios, e a CPTM – muito se 

especula sobre a possibilidade da implantação do Hidroanel 

Metropolitano de São Paulo .(EMAE, 2018) 

Para o desenvolvimento do projeto, o estudo realizado propõe 

a divisão do projeto em três subsistemas, Carapicuíba, 

Itaquaquecetuba e Anchieta, conforme apresentado na imagem a 

seguir: 

Imagem 6: Hidroanel metropolitano 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias /upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/arco-tiete/DH-Seminario-ArcoTiete-
20130404.pdf > Acesso de 20 de novembro de 2018).   
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Obras como a ampliação da calha do rio Tietê para controle 

de cheias e o programa de controle de poluição, segundo a 

Secretaria de Logística e Transportes do Departamento Hidroviários 

do Governo de São Paulo, abre a possibilidade de utilizar os rios 

para transporte de cargas e passageiros. 

O Hidroanel Metropolitano propõe uma rede de vias 

navegáveis composta pelos reservatórios Billings e Taiaçupeba e os 

rios Pinheiros e Tietê, criando um canal artificial que liga as duas 

represas, gerando cerca de 186 km de hidrovias urbanas.  

Para a realização do projeto, foi elaborado um estudo de pré-

viabilidade técnica, econômica e ambiental, levando em conta a 

legislação existente entorno das áreas de mananciais e visando o 

menor impacto possível no regime das águas, sendo que a proposta 

elaborada leva em conta a macrodrenagem, a prevenção a 

enchentes, a geração de energia, o transporte, e o abastecimento.  

Imagem 7: Trechos que seria composto o Hidroanel Metropolitano. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias /upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/arco-tiete/DH-Seminario-ArcoTiete-
20130404.pdf > Acesso de 20 de novembro de 2018).   
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Segundo dados do governo, para a implantação da obra do 

hidroanel seria feito um investimento em torno de 3 bilhões de reais, 

distribuídos de acordo com o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Custos para a implantação do Hidroanel Metropolitano 

(valor em milhões) 

  

TOTAL 2013 2014 2018 2020 2021 2027 
Após 

2027 

 
655.000               

                  

 655.000 265.000 90.000          

 90.000   90.000           

 300.000              

 115.000 115.000             

 150.000 150.000             

  

                

 
450.000               

                  

 450.000      300.000      

 300.000       300.000       

 150.000             

               

 
280.000             

               

 280.000      65.000 215.000    
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A partir do quadro é possível perceber que os investimentos 

planejados para a obra previa o inicio em 2013, o que de fato não 

ocorreu. Para que funcione, é preciso construir eclusas que 

permitam o transporte de de cargas, porém de forma efetiva, não se 

vê retorno desses altos investimentos e até agora a obra não parece 

sair do papel.  

Fonte: Adaptado Prefeitura de São Paulo. 

  

TOTAL 2013 2014 2018 2020 2021 2027 
Após 

2027 

 215.000        215.000    

 65.000      65.000      

               

 1.385.000 265.000 90.000  365.000 215.000    

               

 

 

           1.750.000 

               

        1.750.000 
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A implantação do hidroanel também prevê uma conexão com 

outros projetos intermunicipais também em estudo pelo governo, 

como o ferroanel e o rodoanel (único dos projetos que tem a obra em 

andamento parcialmente pronta). 

Além da questão do hidroanel, a região do reservatório 

Billings também é conhecida como polo de ecoturismo e pela rota 

cicloturistica Marcia Prado, criada pelo instituto CicloBR em 2009, 

homenageando a ciclista homônima que tem o percurso inspirado 

em sua última viagem. O percurso parte de São Paulo até Santos. 

O trajeto é dividido em quatro etapas: 

I. 14 km, tendo início na ciclovia da estação Vila Olímpia da 

CPTM até a Ponte Vitorino Goulart da Silva; 

II. 36 km de trecho de planalto, até a rodovia de interligação entre 

a Anchieta e Imigrantes, onde o ciclista acessa a Serra do Mar, 

sendo o trecho mais complicado entre estação Grajaú e a 

Península do Bororé, devido ao grande tráfego de veículos; 

Imagem 8: Conexão intermodal hidroanel-ferroanel. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias /upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/arco-tiete/DH-Seminario-ArcoTiete-
20130404.pdf > Acesso de 20 de novembro de 2018).   
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III.  O terceiro se dá dentro do Parque em Cubatão trecho contém 

5 km de uma pista asfaltada conhecida como Estada de 

Manutenção da Rodovia Imigrantes. Nesse trecho, a maior 

parte do percurso de 25 km é em declive; 

IV.  O quarto e último trecho inicia-se na saída do Parque em 

Cubatão até a cidade de Santos, percorrendo cerca de 21 km. 

Essa rota funciona em parceria com a CPTM, sendo que o 

retorno é realizado muitas vezes por carros familiares ou ônibus 

turísticos, financiados pelos próprios participantes. 

Em relação ao ecoturismo, a região da Billings, mais 

especificamente da península do Bororé, abriga o sítio Paiqueré, 

conhecido também como Ninhal das Garças, com uma estrutura de 

149.000 m², conta com diversas trilhas e importantes obras 

paisagísticas e arquitetônicas. 

Imagem 8: Conexão intermodal hidroanel-ferroanel. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias /upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/arco-tiete/DH-Seminario-ArcoTiete-
20130404.pdf > Acesso de 20 de novembro de 2018).   
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O sítio fica bem as margens do reservatório Billings, em uma 

região em que a água não é tão poluída quanto ao sul da Península 

do Cocaia (região de encontro entre o rio Jurubatuba e o 

reservatório) 

Imagem 10: Sítio Paiqueré, Península do Bororé, Grajaú.  

Fonte: Google Earth, imagem emitida em 01 de dezembro de 2018. 

Imagem 11: Sítio Paiqueré 

Fonte: José Cordeiro/ SPTuris (Disponível em: < http://www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo/

atrações /sitio-paiquere/ > Acesso de 01 de dezembro de 2018).   
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Com base nessas experiências apresentados até aqui, 

mostrou-se que seria viável a adaptação desses pressupostos para 

a implantação de um projeto que abrangesse questões semelhantes 

no bairro do Jardim Prainha, região localizada as margens do 

reservatório Billings, na península do Cocaia, que será apresentado 

no próximo capítulo. 
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3. Jardim Prainha 

 

O Jardim Prainha é um bairro situado no braço do Cocaia do 

reservatório Billings no distrito do Grajaú, São Paulo. Trata-se de um 

território oriundo do desmembramento do Sítio Cascavel, que tem 

suas fronteiras delimitadas pelas águas da represa e pela faixa 

elétrica da Eletropaulo a oeste. 

Sua ocupação ocorreu de forma irregular, principalmente no 

período que compreende o final dos anos 1990 e início dos anos 

2002. Por ser uma ocupação irregular, foi realizado um levantamento 

cartográfico do bairro, como meio de delimitar suas etapas de 

ocupação, bem como foram realizadas visitas de campo como meio 

de levantar a atual situação da área. 

Imagem 12: Contexto viário Jardim Prainha 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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De acordo com as informações presentes no mapa, percebe-

se que toda a infraestrutura de transporte na península do Cocaia é 

escoada por meio de um único eixo viário principal: a avenida 

Belmira Marin, gerando diversos pontos de congestionamento, 

principalmente em horário de pico. Outra questão a ser observada é 

que a península é cortada pela faixa não edificante da Eletropaulo, 

áreas que em teoria não poderiam ser ocupadas, mas que acabam 

abrigando moradias que sofrem com processos de reintegração de 

posses de tempos em tempos. 

Sobre a questão da Eletropaulo, Boldarini em seu projeto para 

o cantinho do céu propôs que essas faixas fossem enterradas, 

porem a concessionária de energia desaconselha esse processo por 

ser altamente dispendioso. 

A área de estudo encontra-se parte dentro de uma ZEIS-1 

parte ZEPAM, que de acordo com a Prefeitura, são áreas com os 

seguintes parâmetros de ocupação: 

Imagem 13: Zoneamento.  

Fonte: Produção própria com uso do software QGIS e dados extraídos do GeoSampa. 
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Quadro 2: Parâmetros de uso do solo Jardim Prainha. Fonte: 

Adaptação do Quadro 2A - Parâmetros de parcelamento do solo 

(dimensões do lote) por zona, anexo integrante da lei nº 16.402, de 

março de 2016. 

Apesar dos parâmetros impostos pela lei de zoneamento, 

alguns lotes apresentam frente menor que 5 m, com lotes 

extremamente estreitos e com ocupação total do lote, apresentando, 

em muitos casos até três pavimentos, ou seja, ocupação integral e 

alta densidade. E além disso, percebe-se que há uma enorme 

discrepância entre os parâmetros mínimos e máximos de ocupação 

do solo em Zonas de ZEIS-1. 

Em relação a topografia, o bairro se insere em uma área de 

topografia irregular, com remanescentes de mata nativa e ocupações 

em áreas de risco geológico. Também apresenta uma grande faixa 

de rede elétrica que separa o Jardim Prainha do Jardim Monte 

Verde, área frequentemente ocupada de forma irregular que de 

tempos em tempos sofre com inúmeras ações de reintegração de 

posse por parte da companhia elétrica, áreas que, segundo a 

legislação não podem ser ocupadas. 

(a) Em ZEPAMs localizadas em Macroáreas de Contenção Urbana e Uso Sustentável e de         
Preservação dos Ecossistemas Naturais a área mínima do lote será 20000 m2. 

NA = Não se aplica 

TIPO DE ZONA ZONA 

Dimensões mínimas do lote Dimensões máximas do lote 

Frente 

mínima (m) 

Área mínima 

(m2) 

Frente 

máxima (m) 

Área 

máxima (m2) 

QUALI

FICAÇ

ÃO 

ZEIS ZEIS-1 5 125 150 20.000 

PRES

ERVA

ÇÃO 

ZEPA

M 

ZEPA

M 
20 5.000 (A) NA NA 



 33 

 

a legislação não podem ser ocupadas. 

Já em relação a infraestrutura de transporte, a região conta 

apenas com uma linha de ônibus, que faz o trajeto entre o Jardim 

Prainha e o terminal Grajaú, apresenta uma grande carência de 

equipamentos públicos voltados ao lazer, educação e saúde. 

 

legislação não podem ser ocupadas. 

Imagem 14: Mapa de topografia, vegetação e áreas de risco. 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa  
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Como citado anteriormente, a área do Jardim Prainha 

apresenta apenas uma via que liga o bairro ao centro da cidade, a 

Avenida Belmira Marim, acessada a partir da estrada de ligação 

principal, via do bairro, sendo a estação de trem mais próxima a 

estação Grajaú, da linha Esmeralda da CPTM. 

Apesar da proximidade de cidades como São Bernardo e 

Diadema, vê-se que o reservatório funciona como barreira 

dificultando o acesso dos moradores que dependem do transporte 

público. 

Relativo ao uso do solo, apesar de não haver dados 

cartográficos disponíveis, a partir de visitas a campo percebeu-se 

que seu uso é predominantemente residencial, com alguns 

comércios familiares que funcionam, em sua maioria nos térreos de 

residências. Também se encontra usos institucionais, ocupada 

sendo esses predominantemente igrejas. 

Imagem 15: Mapa de equipamentos e ocupações irregulares. 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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Comércios familiares são muito comuns no bairro, 

principalmente na estrada de ligação, seu eixo principal, onde é 

possível encontrar mercados, comércios de produtos eletrônicos e 

de produtos diversos. Ela também é a via que apresenta calçadas 

mais largas, apesar de irregulares. Os gabaritos nesse eixo, 

contempla edificações entre dois e três pavimentos, nunca 

apresentando moradias térreas.  

Imagem 16: Igreja católica, rua Boa Vista 

Fonte: Produção própria (levantamento de campo agosto de 2018) 
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As ruas apresentam em sua maioria piso intertravado e 

escoamento de água pluvial ao centro da rua. As casas em sua 

maioria possuem garagens, é raro encontrar arborização viária nas 

ruas, sendo a Rua Boa Vista uma exceção. Vale ressaltar que a 

arborização mínima encontrada nas ruas foi plantada a partir de 

iniciativas dos moradores. 

Imagem 17: Predomínio de comércio no térreo, Estrada de Ligação. 

Fonte: Produção própria (levantamento de campo agosto de 2018) 
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Outro ponto que se destaca é que o aumento de pavimento 

das moradias cresce conforme o passar de gerações das famílias 

que vivem na área. É comum que após se casarem, os filhos 

construam o terceiro pavimento na casa dos pais, aumentando a 

densidade da área. Isso ocorre pincipalmente por que a área foi 

ocupada de tal forma que não há oferta de terrenos vazios e sem 

condições de viver em outras regiões, os filhos passam a ocupar o 

mesmo lote de sua família, ou seja, a ocupação passa por um 

processo de verticalização. 

Imagem 18: Predomínio de ocupações unifamiliares, rua Boa Vista. 

Fonte: Produção própria (levantamento de campo agosto de 2018) 
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processo de verticalização. 

Essas características suscitam a necessidade de ações 

mitigatórias no território com oferta de serviços públicos e áreas de 

lazer compatíveis com o aumento da densidade populacional 

decorrente da verticalização. 

processo de verticalização. 

Imagem 19: Comércios familiares nos térreos de residências na rua da Paz. 

Fonte: Produção própria (levantamento de campo agosto de 2018) 
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3.1 Alternativas para uso e ocupação do solo 

 

Atualmente, a prefeitura apresenta um plano regional para 

região da Capela do Socorro que abrange a área de estudo. Essa 

proposta visa atender a demanda da região por equipamentos 

públicos e serviços, além de implantar os parques projetados, pelo 

projeto Cantinho do Céu, bem como solucionar problemas de 

drenagem, saneamento ambiental e regularização fundiária. 

Uma das questões previstas é a implementação do projeto 

total do Cantinho do Céu, a implementação de hortas nas faixas da 

Eletropaulo, melhorar a conexão entre bairros, viabilizar melhorias 

da Estrada de Ligação (eixo de acesso ao Jardim Prainha) e a Rua 

Ignácio Solano priorizando o pedestre. Também há outras propostas, 

como a requalificação das margens da Billings, atendimento 

habitacional a população, substituição das “escolas de lata” e 

problemas de acessibilidade à UBS no Jardim Gaivotas. 

)Imagem 20: Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras: península do Cocaia. 

Fonte: Gestão Urbana (Disponível em: < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/

uploads/2018/02/PA-CS.pdf > Acesso de 01 de dezembro de 2018).  
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Apesar da proposta apresentar um viés interessante em 

diversos aspectos, falha ao apresentar propostas que integre a 

população ao resto da cidade, visando apenas o âmbito local. É 

preciso pensar na cidade como uma rede, em que os diversos 

bairros devem ser conectados por meio de uma rede infraestrutura 

eficiente, de forma que a população perceba que sim, elas têm 

opções, elas podem habitar a cidade em sua totalidade, podem 

vislumbrar uma vida muito além do espaço restrito das margens de 

uma represa.  
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4. Estudos de caso 

 

4.1 Parque Cantinho do Céu 

 

Trata-se de uma intervenção urbana às margens do 

reservatório Billings, localizado no extremo sul da cidade, no distrito 

do Grajaú. A região que abrange o cantinho do céu conta com o 

equivalente a 10 mil famílias, ocupando uma área de 

aproximadamente 1,5 km2.  

O projeto desenvolvido pelo escritório Boldarini Arquitetura e 

Urbanismo teve início em 2008, e sua primeira etapa foi entregue em 

2012. Nessa etapa, foram entregues a pavimentação  de cerca de 

0,06 km2 de vias, instalação de sistema de água e esgoto e cerca de 

1,5 km dos 7 km previstos do parque linear, contando com quadras 

esportivas (vôlei e futebol – areia e grama sintética), playground, 

pista de skate, estacionamento, três decks (sendo um flutuante) , 

praça e academia ao ar livre. 

Uma das principais diretrizes do projeto foi o de voltar as 

moradias à água, valorizando a paisagem e a comunidade. Previu a 

manutenção e a reconstituição de espécies vegetais nativas e 

articulação entre as vias principais à área residencial. A 

permeabilidade do solo também foi considerada escolhendo para a 

região pisos permeáveis em área de circulação de pedestres e, em 

áreas de maior fluxo, piso intertravado.  
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Para a implantação do projeto, foram realizadas remoções a 

partir de critérios técnicos, como a dificuldade de implantação de 

esgoto sanitário, liberação de linhas de drenagem, áreas de risco e 

ampliação do sistema viário. O projeto atualmente está em sua 

segunda fase, apenas 7 km foram implantados até o momento. 

Imagem 21: Implantação Parque Cantinho do Céu.  

Fonte: Boldarini Arquitetura e Urbanismo (Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-157760/
urbanizacao-do-complexo-cantinho-do-ceu-slash-boldarini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso de 01 de 

dezembro de 2018). 
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Imagem 22: 7 km do parque já implantados.  

Fonte: Boldarine Arquitetura e Urbanismo (Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-157760/
urbanizacao-do-complexo-cantinho-do-ceu-slash-boldarini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso de 01 de 

dezembro de 2018  

Imagem 23: Parque Cantinho do Céu.  

Fonte: Fábio Knoll (Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-157760/urbanizacao-do-complexo-
cantinho-do-ceu-slash-boldarini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso de 01 de dezembro de 2018). 
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4.2 Parque Guarapiranga 

 

Desenvolvido pelo escritório Vigliecca & Associados, trata-se 

de um projeto urbanístico iniciado em 2008 e, assim como o projeto 

do Parque Cantinho do Céu, é um desdobramento das novas leis 

específicas de proteção dos mananciais hídricos instauradas na 

segunda metade da última década. 

Com cerca de 4,5 km, o projeto foi pensado de forma a 

oferecer atividades de relevância, social e econômica divididas em 

três setores, que compreendem: 

I. Atividades ancoras, um shopping náutico e quiosques 

implantadas dentro de um centro comercial, uma marina 

pública, espaços expositivos e estacionamento para cerca de 

200 barcos; 

II. Palcos para apresentações e praia urbana; 

III. Equipamentos esportivos e decks voltados a represa. 

Imagem 24: Projeto Parque Guarapiranga.  

Fonte: Vigliecca & Associados (Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/guarapiranga-
park#> Acesso de 01 de dezembro de 2018). 
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Imagem 25 Projeto Parque Guarapiranga. 

Fonte: Vigliecca & Associados (Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/guarapiranga-
park#> Acesso de 20 de abril de 2019). 

Imagem 26 Projeto Parque Guarapiranga. 

Fonte: Vigliecca & Associados (Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/guarapiranga-
park#> Acesso de 20 de abril de 2019). 
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O projeto prevê um deck de madeira como um grande passeio público ao 

longo do parque, possibilitando a realização de diversas atividades de uso público 

e/ou privado. 

Imagem 27 Deck de madeira. 

Fonte: Vigliecca & Associados (Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/guarapiranga-
park#> Acesso de 20 de abril de 2019). 

Imagem 28: Perspectiva Parque Guarapiranga.  

Fonte: Vigliecca & Associados (Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/guarapiranga-
park#> Acesso de 01 de dezembro de 2018). 
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O projeto do Parque Guarapiranga se diverge de diversas 

maneiras do Parque Cantinho do Céu, e esse caráter está presente 

principalmente na questão urbana. Enquanto o Cantinho do Céu 

prevê melhorias para o bairro, sendo a implantação do parque uma 

delas, o projeto da Guarapiranga prevê a implantação do parque em 

si, como uma forma de ocupação das margens do território. Sendo 

assim, esses dois parques são contrapontos a serem usados para o 

exercício projetual, de forma que seja encontrado um meio termo 

entre ambos para a elaboração do projeto. 



 48 

 

5. Projeto Parque Jardim Prainha 

Conforme discutido anteriormente, a questão principal 

discutida é a do habitar. Dentro desse contexto, optou-se por 

abordar essa questão a partir de três escalas: a metropolitana, a 

regional e a local (bairro) e concebido a partir das seguintes 

diretrizes: 

• Criação de um sistema de transporte fluvial conectando a 

região da Península do Cocaia com a linha-9 Esmeralda da 

CPTM e com cidades lindeiras ao reservatório (Diadema, São 

Bernardo do Campo); 

• Recuperação da orla da represa e revitalização do eixo de 

torres de alta tensão; 

• Recuperação da orla da represa e continuidade de áreas 

verdes; 

• Remoção da população em áreas de risco geológico; 

• Implantação de um sistema de parques urbanos. 

A partir dessas diretrizes, procura-se ressignificar a relação da 

população com o manancial Billings, o apresentando a população 

como um eixo conector potencial e como área de lazer trocas entre a 

população. 

Levando em conta que esse tipo de território é muito rico em 

possibilidades de projeto, foi necessário escolher um recorte dos 

assuntos a serem contemplados. No caso do projeto que será 

apresentado, é necessário reforçar que ele foi concebido a partir da 

premissa que a região apresenta uma população consolidada que 

não será removida, levando a elaboração de um projeto que foque 

em barrar a expansão da população para áreas com remanescentes 

de Mata Atlântica e áreas de risco e ressignificar a relação da 

população com o manancial, o transformando em algo que pode ser 

considerado não uma barreira, mas um eixo articulador e área de 

lazer e convívio para a população. 

A premissa do trabalho é dar um uso social as margens do 

reservatório de forma a evitar novas ocupações irregulares. 
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5.1 Plano Urbano 

 

Conforme discutido anteriormente, a Billings apresenta um 

vasto potencial para o transporte pluvial, com mais de 50 km de orla 

navegável e com um sistema de balsas subutilizado, uma vez que 

apresenta confecções com áreas não urbanizadas das cidades. 

Imagem 29 Plano Urbano proposto para a área de estudo.  

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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Tendo isso em vista e atrelado ao sistema deficitário de 

transporte rodoviário da região do Grajaú, foi criado como medida 

mitigatória que contemple a escala metropolitana, um sistema de 

transporte fluvial, que conecte a região da península do Cocaia a 

cidade de São Bernardo do Campo e Diadema a partir de uma 

ligação com a Rua Edgar Muniz (fronteiriça das duas cidades) e com 

a Estação Jurubatiba da CPTM, em São Paulo, localizada as 

margens do Rio Pinheiros e com a Rua Professor Camilo Ashcar 

também em São Paulo, que apresenta conexão com a Estrada do 

Alvarenga, eixo importante de conexão entre São Paulo, São 

Bernardo do Campo e Diadema. 

Como parte do projeto urbano, mas agora visando a questão 

regional, foi proposta a revitalização da orla a partir da elaboração de 

um sistema de parques que também busca a criação de uma 

identidade à região a partir da delimitação de temas específicos, 

incentivando o intercambio territorial facilitado pela via marginal para 

ciclistas que pedestres criada em torno de toda a península.  

Esses parques foram divididos a partir dos seguintes temas: 

complementação pedagógica, esportes, cultura e esportes náuticos, 

conforme ilustrado no mapa a seguir: 
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Imagem 30 Diagrama de divisão do sistema de parques. 

Fonte: Produção própria com o uso do software QGIS e dados do GeoSampa. 
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A partir das premissas levantadas pelo plano urbano, definiu-

se como projeto específico o Parque Jardim Prainha, com tema 

voltado para a cultura e lazer. 

 

5.3 Parque Jardim Prainha 

 

Ressignificação da relação da população com a água: essa foi 

a premissa norteadora para a elaboração do desenho do parque 

Jardim Prainha. 

Com área equivalente a 4,7 mil km2, a ideia foi criar um 

espaço tendo como partido o percurso, abrindo caminhos entre a 

população e a água, criando ilhas ao final de cada trilha que sirva 

como espaço de contemplação e lazer. 

Levando em conta a topografia irregular do território, criou-se 

caminhos sinuosos que contemplasse dos desníveis e procurou-se 

desenhar edifícios que fossem abraçados por esses percursos, aqui 

o caminho e a paisagem são protagonistas, os edifícios são apenas 

resultantes. 

Imagem 31 Croquis de desenvolvimento do projeto.  

Fonte: Autora. 
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A distribuição programática do parque foi definida a partir de 3 

setores, a partir de três acessos distintos. O primeiro setor se 

localiza na Portaria 1, que se conecta a Estrada de Ligação, principal 

avenida do bairro. Nesse setor está localizado os dois edifícios 

projetados: o Edifício Cultural com Estação de Barcos e o Auditório, 

que serão apresentados posteriormente. O segundo setor fica 

localizado ao lodo do primeiro e comtempla um elevador urbano que 

cria uma conexão mais direta entre a população e a via marginal 

para pedestres, vencendo o desnível de quase 30 metros. Já o 

terceiro setor se localiza na porção norte do bairro, próximo a faixa 

da Eletropaulo, contando um uma área com quadras esportivas e 

Playground. 

Imagem 32 Parque Jardim Prainha 
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5.3.1 Edifício Cultural + Estação de Barcos 
 

Contemplando a diretriz urbana de transporte pluvial, foi 

desenhado um edifício que funcionasse ao mesmo tempo como uma 

estação de barcos e um centro cultural voltado para música, artes 

cênicas e dança, sendo que o programa também comtempla uma 

biblioteca e salas de informática. Porém, ao conceber o projeto, 

procurou-se conceber uma estrutura independente que pudesse ter 

seus espaços modificados. 

Esse edifício funciona como uma continuação do percurso 

entre o acesso ao parque e a água, foi pensado para ter circulação 

periférica, de forma que à circular no edifício se possa ter algum tipo 

de contato com a água e com a paisagem, que pode ser observada 

a partir de diversos pontos de vista. Já as circulações verticais foram 

implantadas, em sua maioria, fora do volume de forma a não criar 

conflito entre as circulações horizontais e verticais.  

Imagem 33 Programa do Parque Jardim Prainha 
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Imagem 34 Croqui Edifício Cultural 

Fonte: Autora 

Imagem 35 Edifício Cultural 
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Imagem 36: Edifício Cultura: Biblioteca e laboratórios de informática 

Imagem 37: Edifício Cultural: Cobertura verde 
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Esse edifício apresenta grande importância para o projeto 

pois ele é a síntese da proposta projetual, não só por apresentar a 

estação de barcos, mais por se estabelecer por si só essa nova 

relação da população com a água, sendo implantado diretamente 

sobre a água, apresentando um novo ponto de vista territorial à 

população. 

Imagem 38: Edifício cultural: cortes 

Imagem 39 Edifício Cultural + Estação de Barcos 
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5.3.2 Auditório 

 

O desenho do auditório foi concebido a partir da ideia de criar 

um espaço que fosse abraçado peço percurso, de forma que criasse 

um nó, em que o espaço resultante gerasse uma área que 

funcionasse internamente como auditório e externamente como uma 

arquibancada voltada ao reservatório. 

Desta forma, a distribuição do programa do auditório foi 

realizada a partir de uma planta circular, para se relacionar com a 

sinuosidade dos percursos traçados para o parque. 

Imagem 40 Croquis Auditório.  

Fonte: Autora. 
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Imagem 41 Planta do Auditório 

Imagem 42:Auditório:  Cobertura 
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De forma geral, a expressão plástica do projeto pode ser 

melhor representada a partir dos cortes em que ficam claro tanto a 

questão estética, quanto plástica adotada para o projeto:  

Imagem 43 Cortes do Auditório. 

Imagem 44 Auditório 
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5.3.3 Elevador urbano 

 

Adotado como meio de vencer o desnível presente no terreno, 

o elevador urbano foi projetado para ao mesmo tempo servir como 

mirante e permitir apresentando pele de vidro em sua face voltada as 

águas da represa. 

O projeto conta com dois elevadores e uma caixa de escadas 

central e dois acessos, um pela cota mais alta e outro pela mais 

baixa. 

Imagem 45 Elevador urbano/ Mirante 

Imagem 46  Plantas: Elevador Urbano 
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5.3.4 Considerações projetuais 

 

Concluindo, a questão do habitar se dá em diversas escalas, 

habita-se um país, uma cidade, um bairro, uma casa e um espaço 

mental. Para esse trabalho, escolheu-se discutir a questão do habitar 

a cidade e habitar um bairro. 

Imagem 47 Cortes. 
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Dessa forma, o projeto apresentado suscita essa discussão, 

propondo soluções a partir de uma escala urbana, abrangendo 

diversos territórios ao longo da cidade e municípios próximos, 

visando integra-los; e a partir de uma escala de bairro, criando 

espaços públicos para a população, convidando-a a ocupar as 

margens do reservatório Billings como espaço social.  Tudo isso a 

partir de soluções simples, mitigatórias, que poderiam ser 

executadas em um prazo curto e que trariam soluções imediatas aos 

cidadãos que habitam desse território as margens Billings.  
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Considerações finais 

 

Ocupações em áreas de mananciais são praticamente 

irreversíveis e discutir alternativas futuras para minimizar o impacto 

ambiental e social causados por elas é essencial tanto para barrar o 

crescimento demográfico em regiões que deveriam ser preservadas 

quanto para melhorar a qualidade de vida da população que já vive 

nessas áreas. 

A história mostra que a adoção de medidas restritivas não foi 

eficaz, uma vez que isso desvalorizou o valor da terra, atraindo a 

população de baixa renda para regiões periféricas por meio do 

processo de gentrificação da cidade, ocupando áreas que, mesmo 

sendo longe do centro e sem infraestrutura urbana, cabiam em seus 

orçamentos.  

Dentro deste contexto, a questão não é tanto a distância física 

do bairro em relação com a área central. Alguns bairros voltados 

para a classe média e alta localizam-se em regiões periféricas, e 

muitas vezes apresentam distâncias maiores do que a do Grajaú ao 

centro, por exemplo. A falta de infraestrutura, de transporte e 

alternativas para melhorar a mobilidade dessas áreas para o centro 

é a questão principal, que torna a ocupação a margem da cidade 

social. 

Pensando nessa questão, a diretriz de transporte fluvial 

apresentada pelo projeto seria uma alternativa mitigatória que visaria 

a conexão da população não apenas entre os bairros do distrito do 

Grajaú com a parte central de São Paulo por meio de uma conexão 

com a CPTM, como também permitiria o acesso mais rápido a 

cidades de São Bernardo do Campo e Diadema, que apesar de 

fisicamente próximas à região do Grajaú, possui acessibilidade 

baixa, uma vez que a população precisa realizar um percurso de 

aproximadamente duas horas de ônibus.  

Tendo em vista que a população já está consolidada no 

território, se faz essencial trazer serviços básicos, como educação, 

cultura e saúde é importante, mas além disso é fundamental  
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cultura e saúde é importante, mas além disso é fundamental 

convidar a população a usufruir do que a cidade oferece além das 

fronteiras da região de mananciais, daí a importância de pensar a 

cidade como uma rede, articulando territórios tanto em uma 

macroescala, quanto na escala de bairro. 

Pensando ainda em articulação territorial, além da diretriz de 

transporte citada, o trabalho propõe uso social de áreas que 

deveriam ser preservadas ao longo do reservatório, fazendo com 

que a população tenha uma relação mais próxima com o manancial, 

o encarando como um espaço de direito, do qual elas possam 

usufruir e se identificar. 

Visando reforçar a relação de vizinhança, busca-se 

ressignificar o local e a própria consciência da população em relação 

ao habitar a partir da criação de espaços públicos voltados ao uso da 

comunidade e a requalificação urbana da área pertencente a 

península do Cocaia. A partir do momento em que a população 

passa a se sentir pertencente ao local criando uma relação afetiva 

com o território, concomitantemente se estabelece uma relação de 

respeito com o mesmo, fazendo com que a própria população exerça 

o papel de agente de preservação do território. 

Tendo em vista essas questões o trabalho buscou criar 

alternativas para minimizar os problemas existentes nessa região, 

integrando a população com a cidade e com o território em que 

vivem para que assim ela possa continuar habitando às margens do 

reservatório Billings, com sentido de pertencimento a cidade como 

um todo e não mais com o sentimento de estar ás margens da 

sociedade. 
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