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RESUMO 

Esta pesquisa integra os estudos desenvolvidos pelo Grupo Metrópole Fluvial 
da FAUUSP, sobretudo o projeto do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, 
iniciado em 2011. Seu objetivo é propor uma alternativa de reestruturação da 
metrópole de São Paulo a partir dos rios e canais que a irrigam. 

São apresentadas duas metrópoles que foram fundadas às margens fluviais: 
São Paulo e Paris. Para São Paulo, propõe-se um ensaio de projeto de arquitetura 
das orlas do canal Pinheiros inferior, córrego Jaguaré e córrego Água Podre. 
O intuito é explorar soluções através de desenhos e definir conceitos que 
poderiam orientar a retomada dos rios e canais como eixos fundamentais na 
formação urbana a partir da consideração de suas funções: abastecimento, 
drenagem, lazer, navegação e energia. Considera-se que somente quando os 
múltiplos usos da água forem plenamente desenvolvidos, de acordo com as 
condições e demandas de cada lugar, o espaço urbano poderá ter qualidade 
ambiental e social. 

Salienta-se que o uso do espaço fluvial para lazer não é somente aquele 
restrito aos limites dos leitos, mas também o que se desenvolve nas suas 
orlas. Articulada à infraestrutura verde, a infraestrutura azul pode ser a base 
da consolidação de um sistema de parques fluviais que permeiam toda a área 
urbanizada, de maneira abrangente e capilar, nas diversas escalas, do bairro, da 
cidade e da metrópole. Acompanhando os desenhos das águas, formados por  
lagos e canais, os parques nas orlas e a arborização das margens criam caminhos  
de micro-clima ameno e úmido, propício para o desenvolvimento da fauna 

e flora urbanas e para o lazer dos moradores. Esses espaços são necessários 
para prover o bem estar da população. A função de lazer deve sempre ser uma 
meta, pois é a função que garante a visibilidade dos rios e a demanda de sua 
manutenção, além da possibilidade de conexão fundamental entre o homem e 
a natureza do lugar em que ele habita.

Paris é apresentada aqui como referência de projeto de arquitetura de 
infraestruturas urbanas fluviais. Como São Paulo, seus rios já foram imundos 
e davam vazão a esgoto, inundações eram frequentes e devastadoras, como 
a mais conhecida de 1810, e a falta d’água, por outro lado, era um problema 
constante. Essas questões foram equacionadas e Paris vem desenvolvendo e 
implementando projetos para que seu rio Sena e os canais Saint Martin e Saint 
Denis tenham suas orlas projetadas para o passeio de pedestres e ciclistas. 
A Bacia de la Villette é aqui registrada como exemplo para se analisar as 
possibilidades paisagísticas e de lazer de uma bacia, (uma dársena ou um 
lago), ou um canal construídos no meio urbano. Esse lugar é um dos centros 
atrativos da cidade, de uso diurno e noturno constantes, em todos os dias da 
semana e por todo tipo de gente.

Assistimos desde o século passado a morte dos nossos rios, que permeiam 
com abundância a região metropolitana. A melhoria das cidades que compõem 
essa metrópole deve passar por essa constatação e apresentar soluções para 
recuperar o potencial das águas. Essa pesquisa se propõe a fornecer dados, 
alternativas e temas para se repensar e discutir o papel que os rios podem ter.
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ABSTRACT

This research is part of the studies developed by Grupo Metrópole Fluvial from 
FAUUSP, specially the Sao Paulo Water ring project, which has begun in 2011. 
It proposes an alternative of restructuring São Paulo metropolis, considering its 
rivers and canals.

Two metropolis are presented, São Paulo and Paris, both were founded along 
its rivers. It was developped an preliminary study of a fluvial architecture project 
to São Paulo, to the rive sides of Pinheiros inferior canal, stream Jaguaré and 
stream Água Podre. The aim is to explore solutions presented by drawings and 
define concepts that could guide the recovery of rivers and canals as fundamental 
axes in the urban formation, considering their functions: water supply, drainage, 
recreation, navigation and energy. Only when the multiple uses of water are 
entirely activated, according to the needs and conditions of each place, the urban 
space will be able to have environmental and social quality.

It is important to highlight that the use of leisure in the fluvial space is not 
only limited to the river bed, but it can also happen in its sides. Articulated to the 
green infrastructure, the blue one could be the base for the insertion of a system 
of fluvial parks in the whole urbanized area, in a broad and capillary way, in its 
different scales: neighborhood, city and metropolis. Based on the design of the 
waters, formed by canals and lakes, the parks on the river side and the plantation 
of trees on those spaces can create a micro-climate, pleasant and wet, ideal for the 
urban fauna and flora developments and for the leisure of the inhabitants. Those 
spaces are necessary to provide the well being of people. The leisure function of 

the water should always be one of the goals of a hydraulic project. This leisure 
function is the one that guarantees the visibility of the rivers and the demand of 
maintenance, and also the fundamental connection between man and nature.

 Paris is presented here as a reference of fluvial urban infrastructures 
architectural projects. As São Paulo, its rivers were also polluted e carried sewage, 
floods were frequents and devastating, as the remarking one of 1810. The lack of 
water, on the other hand, was a constant problem. Those questions were mostly 
resolved. The city has been developing and implementing projects for its river 
Senna and canals, Saint Martin and Saint Denis, in order to turn its river sides 
into promenades for walkers and cyclers. The Bassin of la Villette is registered 
here as an example to be analyzed in terms of landscape possibilities and leisure 
by the side of the urban canal, lake or river. This place is one of the attraction 
centers of the city, by day and night time, every day of the week, frequented by 
every kind of people.

We have been watching from the past century until now the death of our 
innumerous rivers. The improvement of the cities that are part of this metropolis 
should have this consciousness and present solutions to regain the potential of 
the waters. This research proposes to provide data’s, alternatives and themes to 
discuss and rethink the role that rivers should have.
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“Amar e criar a beleza são as condições elementares da felicidade.” 

(GROUPIUS, 1997, p;5)
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INTRODUÇÃO
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Busca-se nesta pesquisa tratar das mudanças possíveis de São Paulo do 
ponto de vista infraestrutural a partir da recuperação da rede hídrica, em 
termos ambientais, paisagísticos, arquitetônicos e funcionais, projetando-a 
como uma máquina hidráulica urbana. Esta pesquisa se restringe a pensar na 
área do urbanismo e da arquitetura. A partir de uma comparação com Paris, 
uma metrópole que apresenta um sistema  hidroviário coerente, busca-se 
identificar os benefícios que essa infraestrutura pode oferecer para a qualidade 
de vida urbana. Paris é analisada aqui para que sirva de referência para projetos 
fluviais que devem ser feitos para São Paulo. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE SÃO PAULO

A melhoria da metrópole de São Paulo é um desejo cuja idealização não é 
evidente. Seu processo de urbanização não humanizou a cidade. Reconhece-
se os seus graves problemas, que são enfrentados cotidianamente, mas as 
soluções para alguns deles são de difícil visualização nesse lugar consolidado 
de maneira tão desordenada, heterogênea e por vezes aleatória. Intervir em 
um tecido urbano complexo não é como intervir na natureza virgem para a 
instalação de um primeiro povoado. A ocupação de um lugar pode esconder 
suas características naturais. Para se pensar o espaço urbano, porém, é preciso 
redescobrir o lugar que antecedeu e norteou sua ocupação, identificar seus 
morros, picos, divisores de água, talvegues, riachos e rios. A cidade deve 
revelar as referências de natureza do lugar, ao mesmo tempo que cumpre seu 
papel fundamental: permitir que as pessoas exerçam suas atividades da melhor 
maneira, com qualidade, conforto, segurança, eficiência, comodidade e prazer. 
Os habitantes devem se sentir acolhidos pela sua cidade, pelo seu lugar, seu 
pouso. 

Todos os desenhos à mão livre que 

ilustram este trabalho são de autoria 

própria e realizados em 2016.



12

Os problemas de São Paulo começam na sua base: a infraestrutura é 
deficiente. Em uma  situação urbana ideal a infraestrutura deve abranger toda 
a área ocupada, de maneira constante e democrática, atendendo a todos, igual 
e adequadamente. Os três pilares que formam a tríade da infraestrutura devem 
ser plenamente consolidados: saneamento ambiental (saneamento básico, 
drenagem e coleta e tratamento de resíduos urbanos1), transporte público e 
mobilidade urbana. Esse conjunto de elementos essenciais é condição sine qua 
non para se viabilizar uma urbanização digna. Nesse sentido, ainda estamos 
distantes dessa realidade. 

Listar os problemas de São Paulo é uma tarefa inesgotável. Sua estrutura 
parece não comportar o uso que se faz da cidade. Áreas de preservação ambiental 
não têm suas integridades garantidas. As poucas linhas de trem e de metrô, que 
atendem apenas parte da região central da metrópole, ficam impraticáveis em 
horários de pico. O trânsito de veículos já não tem mais hora para ser muito 
ruim. O abastecimento de água é insuficiente e passa por períodos críticos nos 
últimos anos. Em épocas de chuvas, por outro lado, o problema é outro, as 
inundações são frequentes e devastadoras. O lixo se acumula ilegalmente em 
terrenos baldios, lixões ou aterros e nos rios, prejudicando o meio-ambiente 
e a qualidade de vida urbana. Esses são alguns dos problemas mais agudos 
relativos à infraestrutura da metrópole. Parece evidente que uma reforma 
abrangente é absolutamente necessária para que esse panorama crítico comece 
a se transformar.

A condição precária dos rios de São Paulo é um dos principais aspectos 
de deterioração da metrópole. Nossos rios são extremamente poluídos. 
Os sistemas de saneamento básico e de drenagem não cobrem toda a área 
ocupada, de forma que parte do esgoto gerado e das águas pluviais que reúnem 

1 Em resíduos urbanos inclui-se: sedimentos de dragagem de rios, córregos, canais; 

lodo; lixo doméstico e industrial; entulho; terra resultante de obras.

[imagem 01]
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toda a poluição dispersa e lixo das ruas desaguam nos afluentes e contaminam 
capilarmente toda a rede fluvial. Moradias irregulares nas margens dos rios 
e nos mananciais, fruto de uma demanda não atendida de habitação social, 
também provocam a poluição das águas desde as nascentes. A própria SABESP, 
empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos de 34 dos 39 municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo, despeja nos rios parte do esgoto coletado. “Ocorre que a SABESP 
vem, desde sua criação, direta e ininterruptamente, em maior ou menor escala, 
lançando nos corpos d’água os esgotos sanitários in natura coletados nessas 
cidades, isto é, sem nenhum tipo de tratamento, provocando poluição hídrica não 
só na bacia hidrográfica do Alto Tietê onde estão inseridos os municípios, mas 
também nos reservatórios Billings e Guarapiranga, com vultuosos prejuízos ao 
meio ambiente e à sociedade”2, afirma o promotor de Justiça do Meio Ambiente, 
José Eduardo Ismael Lutti, em 2012, quando a empresa foi denunciada pelo 
Ministério Público. 

O processo de urbanização de São Paulo não explorou o potencial dos 
rios urbanos de via de transporte e sobretudo de eixo estrutural para uma 
urbanização composta por espaços verdes e públicos nas suas orlas fluviais. 
Reflete-se, nesse processo, o completo descaso com a qualidade ambiental do 
lugar que se submete à uma urbanização que, apesar de caótica, segue uma 
forte linha diretriz: a prioridade aos veículos motorizados privados e à sua 
fluência e velocidade. 

A primeira dificuldade em se aceitar a transformação é notar que a 
realidade vigente não responde às nossas necessidades. Ainda há resistência 
em reconhecer que a marginal expressa é incongruente com a sua localização 
central, por exemplo. Quando foram planejadas, as marginais expressas eram 

2 Site da Agência Pública: apublica.org, 2015

[imagem 02]
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periféricas à área urbanizada, hoje já foram envolvidas pelo espalhamento 
da metrópole. Ou seja, uma via sem semáforos ou faixas de pedestres e cuja 
velocidade máxima é de 70km/h, (não mais de 90km/h como era lei até meados 
de 2015), margeando a espinha dorsal da metrópole. O peso e a presença 
dessas vias são tão marcantes, que se confundem com a sua real necessidade. 
Cortar o tecido urbano com uma via desse tipo não condiz com a realidade 
em São Paulo, onde muitos dos deslocamentos são feitos a pé. Se hoje os 
congestionamentos são diários e dificilmente se pode atingir altas velocidades, 
é uma solução quase dada a de se instalar semáforos nas marginais para que 
pedestres possam atravessá-las e chegar no canal, além de instalar calçadas 
generosas de ambos os lados com ciclovias. Estamos tão desfamiliarizados 
com uma urbanização que considera os pedestres como prioridade, que as 
soluções possíveis demoram a ser absorvidas. 

A metrópole foi estruturada e ainda o é para promover o transporte por 
veículos motorizados particulares. Desde a implementação do Plano Avenidas 
para o sistema viário de São Paulo, proposto por Prestes Maia e Ulhôa Cintra 
na década de 1920, que se busca desenhar uma cidade da velocidade, onde 
o trânsito desimpedido de automóveis é uma meta. Constrói-se novos níveis 
de vias, sobrepostas umas às outras: viadutos, pontes rodoviárias e túneis, 
e se amplia as vias expressas, em detrimento de um maior investimento no 
transporte público, sobretudo na rede de metrô, o transporte de massa de alta 
capacidade, absolutamente necessário para uma metrópole das dimensões de 
São Paulo. A permanência de congestionamentos recordes a cada ano revela a 
incapacidade do sistema rodoviário em suprir as necessidades metropolitanas. 
Ainda se encara esse problema como consequência de um esgotamento das 
vias existentes, o que tem como solução a ampliação de vias ou construção de 
novas vias sobre outras vias. Mas esse caminho só tem levado ao fracasso da 
mobilidade urbana.

[imagem 03]
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Previa-se no Plano Avenidas que um sistema rodoviário abrangente e 
de largas avenidas fosse a base da mobilidade urbana. A busca era por uma 
cidade veloz e fluida. O predomínio do transporte individual sobre o coletivo, 
entretanto, levou a uma situação de imobilidade urbana. O tempo gasto no 
deslocamento casa–trabalho é de mais de 1 hora para 18.6% da população 
metropolitana3, sendo que 33% dos deslocamentos na RMSP são feitos a pé4. 
Essa realidade é incoerente com as obras rodoviaristas implementadas. A 
ampliação da marginal Tietê, por exemplo, que teve início em 2009, teve um 
custo semelhante ao de uma linha de metrô. Os objetivos eram de aumentar 
fluidez e com isso promover uma economia de 1.5 milhão de combustível por 
ano. Como verificamos hoje, essa solução não atingiu os objetivos propostos. 
A marginal Tietê continua sendo uma via de tráfego intenso e congestionado  
e o investimento parece ter sido em vão.5

Nesse sentido de implementar e ampliar obras rodoviaristas, preservar a 
rede hídrica não é uma condição. Ignora-se que os rios são necessariamente 
bases para se povoar um lugar. Tanto São Paulo como Paris consideraram 
seus cursos d’água, no processo de urbanização, porém, não primaram pela 
sua integridade. Isso significa que o tecido urbano tem um desenho que 
revela a rede hídrica, ruas e fachadas alinhadas aos caminhos dos rios, (seja 
ele aberto ou entubado), porém, nem sempre sua permanência e preservação 
foram colocadas como prioridade. Em São Paulo, a estrutura da urbanização 
determinou que avenidas fossem implantadas sobre fundos de vale, cobrindo 
os rios ou os entrincheirando entre guardirreios, sendo as marginais Tietê 
e Pinheiros os símbolos desse segundo caso. Em Paris, os afluentes do Sena 
no trecho intramuros foram extinguidos, suas várzeas e leitos deram lugar a 
plantações, ainda na época neolítica, com exceção do Bièvre, que até 1912 era 

3 Microdados PNAD, 2012, IBGE

4 Pesquisa Origem de Destino da Companhia de Metrô de São Paulo, 2007. 

5 NOBRE, Eduardo A. C. . Ampliação da Marginal do Tietê: demanda real ou ro-

doviarismo requentado?. AU. Arquitetura e Urbanismo, v. 191, p. 58-63, 2010. 

Complexo do Cebolão, na confluência 

dos canais Tietê e Pinheiros. 

[imagem 04]
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um canal aberto muito poluído que recebia efluentes de casas e manufaturas. 
(BEAUMONT, 1991). E ambas, Paris e São Paulo, tiveram urbanizações que se 
desenvolveram nas várzeas, nos leitos maiores de seus rios meândricos. 

O crescimento acelerado da cidade, que se transformou em metrópole, na 
década de 30 (VILLAÇA, 1967), se deu de maneira caótica e sem controle. De 
pequeno burgo, São Paulo passa a ser uma grande cidade de mais de ½ milhão 
em menos de 50 anos, entre 1874 e 1920. (LANGENBUCH, 1968). O primeiro 
plano diretor de São Paulo, porém, data de apenas 1971. Rapidamente São 
Paulo se espraiou sob essa lógica: na direção de suas águas urbanas e sobre elas, 
utilizando-as como base para implantação do sistema viário e leito de depósito 
de esgoto. Os rios perderam então seu papel fundamental de estruturador 
natural do lugar, para serem ocultados no sub solo da cidade e utilizados como 
canais de efluentes. 

O confinamento dos canais urbanos, ora pelo sistema viário ora por lajes, 
além de desprezar o papel fundamental dos rios na formação das cidades, foi 
uma ação que desconsiderou a força da vazão natural das águas. A diminuição 
dos leitos dos rios, não acompanhada da construção de barragens e lagos de 
contenção, transformou as cheias anuais em verdadeiras catástrofes: enchentes 
e inundações que matam e desabrigam famílias. 

A ocupação dos morros, às margens dos rios, e consequente 
impermeabilização dessas áreas, colaborou para o aumento dos leitos 
fluviais e consequente extravasamento de suas águas sobre as avenidas que 
os enclausuram. Além de ocultar os rios, as avenidas radiais são verdadeiras 
trincheiras urbanas, cicatrizes que rompem a continuidade do tecido urbano 
e criam obstáculos na caminhada de pedestres. Com base nessa implantação 
determinada pelo Plano Avenidas, muitas outras grandes avenidas foram [imagem 05]
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traçadas sobre o leito dos rios e são igualmente áridas, poluídas, carregam 
tráfego intenso e possuem calçadas muito estreitas, em contraponto com a 
largura generosa da via destinada aos veículos motorizados.

Os rios de São Paulo que foram encobertos por avenidas são inúmeros. 
As avenidas radiais 9 de julho e avenida 23 de maio, que passam por cima do 
Saracura, Iguatemi e Itororó; os afluentes do Tietê: Pacaembu e Sumaré, por 
onde passam avenidas de mesmo nome, além do Água Preta, hoje avenida 
Pompéia; entre outros vários, como o Sapateiros, que passa por dentro do 
Parque Ibirapuera, tendo suas águas represadas para formar lagos e depois 
continua por baixo da avenida Juscelino Kubitschek. São mais de 300 córregos 
no subsolo do município de São Paulo.6 

POSSIBILIDADE DE BELEZA EM SÃO PAULO

Neste ensaio de projeto de arquitetura os rios são considerados eixos de 
estruturação da cidade. Isso significa pensar no projeto para a metrópole 
independente de limites políticos, visto que as águas não respeitam as fronteiras 
administrativas impostas artificialmente, elas nascem e correm pelos vales pela 
força da gravidade. É a natureza do lugar, sua conformação geográfica, original 
ou modificada pela ocupação humana, que deve ser a base para este ensaio. 
Esse projeto é pautado na retomada da visibilidade e importância ambiental 
dos rios caracterizadores do lugar. 

Rios, canais, córregos, não só ordenam a parte funcional relacionadas ao 
saneamento ambiental como a parte sensível que extravasa na superfície da 
cidade. A presença da água é o mote para recriar passeios arborizados em suas 
orlas e parques nos mananciais, confluências e foz. O nascimento e o encontro 
das águas são marcados, assim, como um evento permanente, com lagos e 

6 Site do projeto Rios (In)visíveis de mapeamento colaborativo dos rios de São 

Paulo: riosdesaopaulo.org
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atividades de lazer no seu entorno. Com a preservação da qualidade das águas, 
de jusante à montante, ou seja, da proteção dos mananciais à sua segregação 
das águas usadas, os rios urbanos podem retomar seu papel fundamental na 
criação de um eixo de microclima agradável, fresco, úmido, alívios de natureza 
em meio a metrópoles áridas, densamente construídas e poluídas como São 
Paulo.

A esse amplo sistema de águas que banham naturalmente toda a área 
urbanizada, articula-se o sistema de infraestrutura verde, ou seja, praças, 
jardins, parques, hortas comunitárias, florestas urbanas e fileiras de árvores 
que margeiam as águas e configuram uma paisagem inserida na trama urbana. 
Características inerentes à rede hídrica como capilaridade e abrangência 
permitem que os sistemas de infraestrutura azul e verde, articulados, abarquem 
toda a área urbanizada. O projeto desses polos e eixos de água e vegetação 
devem ser proporcionais à quantidade de habitantes que frequentam a área. 
Rios principais criam centralidades, pequenos afluentes percorrem bairros 
mais periféricos, e a eles se articulam parques na escala metropolitana ou 
pequenas praças e orlas fluviais na escala do bairro menos frequentado. As 
infraestruturas azul e verde se tornam, assim, estruturadoras da urbanização. 

A importância de conceber as infraestruturas azul e verde de maneira 
coordenada e articulada é, além de paisagística, essencial para a preservação 
de nascentes e corpos d’água. Apesar das áreas no entorno de mananciais 
serem classificadas como Área de Proteção Ambiental-APA, não só se constrói 
irregularmente sobre rios, mas o próprio poder público constrói sobre o 
leito fluvial, como é o caso de nossas avenidas de fundo de vale, como já foi 
mencionado. Por serem áreas de propriedade pública e protegida, pessoas 
sem condições financeiras para morar legalmente, ocupam e despejam seus 

Vale original

[imagem 06]
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esgotos, além de lixo e entulho, nas águas que poderiam e deveriam ser 
limpas. Somente na área estudada constatamos que há um CEU construído 
sobre nascente, praças, escolas e quadras esportivas erguidos sobre córregos. 
Constata-se dessa forma que o próprio Estado não reconhece a importância de 
se preservar nossos rios. 

Atentamos aqui para o Decreto nº 55.955 de 26 de fevereiro de 2015. Ele cria 
condições para que equipamentos públicos sociais possam ser implantados em 
áreas verdes públicas integrantes do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres, isto é, áreas que são possivelmente de várzea 
ou mananciais, visto que são essas que constituem a maior parte do espaço 
público não construído. Esse decreto é um potencial instrumento legal de 
dano ao meio ambiente, aos recursos hídricos e vegetais, que já são escassos 
no município. 

O projeto desses sistemas hídricos e vegetais que permeiam toda a área 
ocupada deve ser a base para projeto de habitação social e equipamentos 
públicos, a espinha dorsal das cidades. Além da função de lazer, ambiental e 
paisagística, a hidrografia deve ser projetada como uma máquina hidráulica, 
que atenda aos usos que lhe cabem: abastecimento, drenagem, navegação e 
energia. O uso de tecnologias milenares como a barragem móvel ou a eclusa 
possibilitam o controle da vazão e evitam desastres como inundações ou 
falta d’água. Esses acidentes urbanos não são naturais, ocorrem por falta de 
planejamento. (SEABRA, 1987) A construção de uma máquina hidráulica 
na abrangência da metrópole e na escala do homem podem evitar que as 
cheias, eventos naturais dos rios, transformem-se em tragédias. Tratam-se de 
elementos simples, tradicionais que sempre estiveram ligados à cultura dos 
canais. Não há espaço, nesse projeto, para piscinões ou quaisquer solução que 
estejam desconexas da cidade ou do complexo ambiental de águas e árvores 
que se propõe.

Avenida de fundo de vale e ocupação 

de encostas.

Em épocas de cheias, o rio retoma 

o lugar que ocupou antes de ser 

canalizado e enterrado.

[imagem 07]
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Uma urbanização pautada nos rios permite que seus habitantes identifiquem 
os lugares de acordo com sua geografia, pelos vales, morros e corpos d’água. 
Situar-se dessa maneira na sua própria cidade significa ter consciência do seu 
lugar e essa noção é essencial para o homem, para o seu bem-estar e para 
que se aproprie e cuide do espaço que vai além de sua casa. Esse modo de 
pensar as cidades favorece a sua legibilidade que por sua vez possibilita que 
o cidadão amplie seu habitat para além de sua propriedade privada, para que 
viva também nos espaços públicos numa construção e apropriação coletiva. 
Como coloca Sabbag, “A orientação e desorientação produzidas pelo espaço no 
ser humano estão ligadas diretamente à sobrevivência e à sanidade.”7 Em uma 
cidade em que principalmente o nome de avenidas são referência, vias essas 
que podem ser impeditivas ao pedestre e exclusiva a veículos motorizados, o 
homem é submetido ao ritmo do motor: atravessa apenas nas faixas específicas 
e a passos apressados desviantes para não ser atropelado por um motorista 
imprudente ou distraído, anda em calçadas estreitas mais esburacadas que as 
ruas, sobe rampas em ziguezague para acessar passarelas estreitas e destacadas 
da cidade sobre grandes avenidas, respira a fumaça preta de caminhões e 
convive com buzinas, ronronar constante de carros e aceleradas extravagantes 
de motocicletas. 

A beleza em uma cidade é revelada quando se torna possível a sua 
função essencial de promover encontros, o que não pode ocorrer em meio a 
encruzilhadas de leitos carroçáveis ou nos espaços residuais “verdes” que se 
formam: rotatórias ou canteiros centrais. Os encontros ocorrem em espaços 
públicos, planejados ou espontâneos, com qualidade que torna propícia a 
convergência de pessoas e sua permanência por um tempo do dia, em segurança 
e conforto. Como se fosse uma extensão de nossas casas, usamos esses espaços 

7 SABBAG, Jr. O Espaço opressor

Canteiros centrais, canteiros entre 

alças para acesso à ponte, canteiros 

que são sobras do traçado rodoviário 

e canteiros de rotatórias são todos 

espaços residuais, não são praças ou 

jardins. Eles não têm função e nem 

forma de espaço de lazer.
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cotidianamente. Uma cidade bela não se define apenas pelas paisagens naturais 
que a envolvem, pelos belos edifícios erigidos ou pela estética de suas vitrines. 
A beleza do encontro também é necessária.

A urbanização que busca a fluidez de automóveis contrasta com o que 
se defende aqui, um urbanismo lento, em que o ritmo das pessoas define a 
constituição dos espaços e caminhos. Sobretudo em uma metrópole onde 1/3 
das viagens diárias são feitas a pé, mesmo nessas condições desfavoráveis, como 
poluição do ar e sonora e calçadas sem manutenção, estreitas ou inexistentes, 
é urgente oferecer qualidade a esses percursos. Deve-se retomar os princípios 
que motivam a formação das cidades, a de possibilitar a convivência entre 
pessoas, de favorecer encontros em espaços tranquilos e apropriados. 

Em São Paulo, o predomínio é da máquina e os pedestres e usuários de 
transporte público, que equivalem a 2/3 das pessoas que se deslocam, são 
submetidos a essa prioridade. É preciso interromper esse ciclo em que carros 
dominam o espaço de modo agressivo e muitas vezes fatal. Não há cidade no 
mundo que tenha sua mobilidade urbana resolvida com essa prioridade a 
veículos motorizados individuais, e se a mobilidade urbana é um direito que 
garante o exercício da democracia, do acesso igual a todos, é preciso mudar 
esse paradigma e construir  cidades para as pessoas, que as motivem percorrer 
e estar em suas ruas, praças, jardins e parques, em segurança e conforto. 
É mister ter a escala humana como base para se pensar no espaço urbano. 
Sobre isso, Groupius pondera: "o tamanho do nosso corpo, do qual estamos 
sempre cônscios, serve para metro de medidas para a percepção das coisas de 
nosso ambiente. Nosso corpo é a escala, que nos permite edificar um sistema 
tridimensional finito de relações dentro do espaço infinito”8.  

8 GROUPIUS, 1997, p.65
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O tamanho e a velocidade do veículo motorizado não são a referência 
principal para essa cidade proposta. São as potencialidades do corpo que 
servem de unidade para a construção do espaço e não a potência do veículo. 
O fluxo intenso de veículos em velocidades, direções, caminhos diversos 
cortam a cidade e deixam cicatrizes. Bairros são ilhados por avenidas de 
tráfego intenso. Nesse ininterrupto cruzamento de fluxos, pedestres, tentam 
conquistar seus espaços, muitas vezes entre brechas entre carros quando não 
há faixa de pedestres. Pontes que cruzam os rios não têm calçadas, assim como 
alças de acesso a pontes, rotatórias não têm faixa de pedestres que permitam 
cruzá-la diametralmente, (realizando assim um caminho mais curto). “Esse 
ritmo acelerado coopera para a individualização do homem, sua dificuldade 
de percepção do espaço no qual está inserido e a interação restrita com outros 
cidadãos. O espaço se reduz à função mínima que pode exercer, perdendo as 
possibilidades latentes de proporcionar encontros ao acaso, interações sociais 
breves mas necessárias numa comunidade saudável”9.  

O cenário é assustador e inaceitável. Uma cidade não deve se estruturar 
apenas a partir de fluxos, mas sobretudo de percursos, onde podem conviver 
um caminho objetivo entre um ponto a outro e o caminho despreocupado 
do flaneur. Para isso os espaços públicos de estar ou de passeio devem ser 
implantados de forma sistêmica e capilar, abrangente em toda a área urbanizada. 
Dessa forma a cidade pode retomar sua função principal de proporcionar sua 
vivência pública e de estabelecer uma relação sensível com os espaços em que 
vive.

 Uma obra de urgência na nossa metrópole fluvial é, portanto, tratar seus 
rios e canais como uma máquina hidráulica, implementando um projeto que 
regule os níveis d’água e que permita a navegação em canais maiores e represas. 
Paralelo a esse projeto de infraestrutura fluvial que cumpra as funções de 

9 Grupo Metrópole Fluvial, FAUUSP, 2011
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macrodrenagem, abastecimento e navegação, deve se articular o projeto da 
orla e das transposições fluviais. São esses os elementos direcionadores de uma 
reconexão da população com seus rios e da costura das duas suas margens 
através da trama urbana.

Pela própria integridade física e psíquica do homem urbano, é preciso 
retomar o papel fundamental dos rios na sua construção como eixos 
estruturais. Deve-se recuperar a importância do rio como via de transporte, 
que se revela na própria origem da linguagem. O verbo chegar vem do latim 
plicare vela (dobrar as velas, ato executado quando a embarcação à vela se 
aproxima da praia ou do cais). Essa referência à água também se constata na 
língua francesa, o verbo arriver, (chegar), vem de rive, que significa margem 
do mar, rio ou lago.

Em um lugar como São Paulo, com uma rede hídrica extensa e abundante, 
é um atentado contra seus habitantes desprezar as potencialidades urbanísticas 
das águas fluviais. Repensar as condições dos rios urbanos e projetar um futuro 
adequado para eles é uma ação urgente para a metrópole. E a ausência desse 
projeto é sentida todos os dias.
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PARIS, REFERÊNCIA DE PROJETO FLUVIAL 

Em “Le térritoire du vide: L’occident et le désir du rivage"10, Alain Corbin 
fala do prazer e do desejo de se estar às margens d'água, (“plaisir et le désir du 
rivage"). Corbin também fala do papel do Porto como lugar social conectado 
às aguas, ao mesmo tempo um lugar de admiração e apreciação onde todos se 
reúnem. O Porto é um lugar essencialmente urbano, onde ocorrem atividades 
econômicas e também encontros para desfrute da paisagem fluvial e da 
perspectiva que se abre no eixo do rio ou na amplitude do mar. Esse olhar 
possível sobre as águas que atravessam o povoado e continuam seus caminhos 
para além da cidade é o olhar do horizonte, repousante, que conforta a alma.  
Não só no porto, mas o espaço das orlas fluviais, objeto de estudo desta 
pesquisa, também propiciam esse tipo de contemplação. 

Paris é aqui analisada porque é uma metrópole fluvial que traz essa 
possibilidade de contato e interação com suas águas fluviais. É uma metrópole 
que estruturou seus corpos d’água, naturais e artificiais, para seu usufruto. Não 
se trata, portanto, de uma beleza e características ambientais que naturalmente 
resolvem as demandas relativas à água. Paris tem um eixo que a atravessa, o 
Sena, um símbolo da cidade que teve que ser conquistado. No passado, ele 
provocou grandes enchentes e já foi bastante poluído por esgoto e resíduos 
industriais. 

Paris também possui também um circuito de canais que formam um anel 
navegável constituído na primeira metade do século XIX, portanto, totalmente 
artificial. Esses canais são diferentes dos canais de São Paulo, que tem origem 
em rios retificados e fortemente modificados, como o Tietê, o Pinheiros e o 
Tamanduateí. Essa rede hídrica aliada a uma rede subterrânea de canais de 
esgoto e águas pluviais atende às necessidades da população: saneamento básico, 

10 CORBIN, 1988
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abastecimento, macrodrenagem, navegação e lazer. A máquina hidráulica é 
constituída de eclusas, barragens e lagos responsáveis pelo controle do nível 
d’água e pela viabilidade da navegação.

Um dos lagos construídos é a Bacia de la Villette, mostrada aqui como um 
exemplo de plano d’água que reúne diversos usos, tanto na sua superfície como 
no seu entorno. É esse tipo de ambiente que se procura criar neste projeto: 
público, contornado por passeios arborizados, por atividades como cinema, 
bares, restaurantes, cafés e por habitações, equipado por mobiliário de estar e 
lazer destinado a pessoas de todas as faixas etárias. 

Paris apresenta um exemplo de urbanização baseada no seu sistema 
fluvial. A solução é complexa, pois não é pontual, deve ser pensada na escala 
metropolitana da infraestrutura. Ou seja, não há outra alternativa coerente 
senão adotar uma solução válida para toda a extensão do canal, considerando 
a natureza desse sistema composto por afluentes, afluentes de afluentes, (e 
assim por diante), suas foz e nascentes. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta pesquisa está dividida em três capítulos.

O primeiro capítulo apresenta o ensaio de projeto de arquitetura para as 
orlas do canal Pinheiros Inferior, córrego Jaguaré e córrego Água Podre, sobre 
os conceitos que já se delineiam nessa introdução. 

O segundo capítulo discorre primeiramente sobre o lugar em que São 
Paulo se estabeleceu, do ponto de vista geográfico, para então traçar um breve 
resumo de fatos históricos que resultaram na sua constituição atual.

O terceiro capítulo é sobre Paris e sua história como metrópole fluvial. 
Também são apresentadas referências de projeto que auxiliaram na concepção 
da proposta para São Paulo.
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1    ENSAIO DE PROJETO DE     
 ARQUITETURA DAS ORLAS 
 DO CANAL PINHEIROS INFERIOR,   
 CÓRREGO JAGUARÉ 
 E CÓRREGO ÁGUA PODRE
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O projeto aqui apresentado busca ilustrar uma alternativa de reestruturação 
urbana a partir da rede hídrica da metrópole fluvial. Ele se articula ao projeto 
do Hidroanel Metropolitano de São Paulo – HMSP, desenvolvido pelo Grupo 
Metrópole Fluvial, baseando-se nos mesmos conceitos norteadores11. 

O Hidroanel é pensado em diversos âmbitos e escalas. No âmbito 
macrometropolitano, trata-se de um projeto que abarca um conjunto de 
sistemas, sendo eles: o sistema hidroviário de transporte de cargas públicas 
(resíduos urbanos), o sistema de abastecimento de água, o sistema de 
macrodrenagem, o sistema de energia, e o sistema de espaços públicos verdes 
e azuis, sendo que azul corresponde às águas fluviais e verde às vegetações que 
compõem os parques, praças, jardins e hortas fluviais. 

O projeto propõe uma reformulação urbana que tem como espinha dorsal 
a hidrografia e como bases as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos, de 
Resíduos Sólidos e de Mobilidade Urbana. Baseia-se em uma gestão integrada 
que viabiliza a convivência dos sistemas a que se propõe. Essa gestão só é 
possível se for considerada como unidade administrativa a unidade hídrica: 
a bacia hidrográfica. Ou seja, a gestão das águas depende da possibilidade de 
abranger toda a bacia e não apenas a parte da bacia que compete a cada distrito 
ou município.

11 O Governo do Estado de São Paulo licitou em 2009 o Estudo de Pré-Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, através do 

Departamento Hidroviário (concorrência nº DH-008/2009), da Secretaria Estadual de 

Logística e Transportes para apresentar as possibilidades técnicas, econômicas, ambientais 

e urbanísticas que viabilizam e justificam a implementação de um anel hidroviário na 

Região Metropolitana de São Paulo. O Grupo de pesquisa em Projeto de Arquitetura e 

Infraestruturas Urbanas Fluviais da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo realizou a Articulação Arquitetônica e Urbanística desse estudo em 2011.
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1.1 HIDROANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO

O Hidroanel é proposto para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – BHAT, 
cujos limites quase coincidem com os da RMSP. A área da BHAT é de 5.985km² 
e a população estimada da RMSP é de 20,31 milhões de habitantes (IBGE 2010). 
O sistema hidroviário do Hidroanel é composto pelos canais dos rios Tietê 
e Pinheiros; pelos lagos das represas Billings e Taiaçupeba; pelo canal-lateral 
navegável de interligação destas represas; pela represa Guarapiranga e pelo  
canal Billings-Tamanduateí. Esse último conforma o Pequeno Hidroanel e faz 
uma ligação intermediária entre a represa Billings e o canal Tietê, cruzando o 
município de São Paulo. 

Ao todo são 180 km de hidrovias urbanas que atravessam 20 dos 39 
municípios da RMSP: Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, 
São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, 
Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André, São 
Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Embu-Guaçu e Itapecerica 
da Serra. Sua influência, porém, estende-se para todos os municípios da 
metrópole. 

Como um projeto das águas em ambiente urbano, o Hidroanel considera 
como meta conciliar os usos múltiplos da água e também os desejos dos 
usuários desse bem natural, tanto para uso próprio como para comercial, 
industrial e sobretudo coletivo. É preciso haver um acordo entre usuários, 
um comprometimento para que todos os usos sejam atendidos de maneira 
adequada e dessa forma respeitados, não só por uma questão democrática, 
mas também como medida preventiva. Usuários não atendidos pelo governo 
tendem a fazer usos não aprovados, aumentando a taxa de irregularidade e 
tornando ainda mais difícil a gestão das águas. 
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A complexidade da Política de Recursos Hídricos se traduz na necessidade 
de se promover os usos múltiplos da água considerando que se trata de um 
recurso natural limitado. É necessário planejar e projetar para responder a essas 
questões. Um documento elaborado em 2003 sobre a gestão das águas defende: 
"O governo tem que criar as condições nas quais todos os atores envolvidos 
tenham voz para encontrar soluções aceitáveis para os problemas relacionados 
à água." (Effective Water Governance, 2003). Essa colocação é importante 
pois inclui como agentes participativos todos nós, que precisamos de água. E 
esse envolvimento global só é possível se o poder público permite e incentiva. 
Projetar espaços urbanos onde a água é elemento essencial da paisagem pode 
ser um dos meios de envolver a população. Deixar águas poluídas correndo 
pela superfície das cidades ou por tubulações subterrâneas significa distanciar 
o elemento água da vida urbana e reduzi-la ao líquido que jorra quando 
abrimos a torneira, isso quando não há escassez. A máquina hidráulica deve 
ser uma obra de arte integrada à cidade e conformadora das paisagens urbanas, 
é essa presença que motivará a conscientização da sociedade a respeito de sua 
importância para a vida. 

Mais do que um conjunto de hidrovias, o Hidroanel se propõe como 
máquina hidráulica que abrange todos os rios, canais e córregos da metrópole, 
desde a nascente até a foz. Segue a exposição dos usos múltiplos que esse 
projeto propõe.

1.1.1 TRANSPORTE FLUVIAL

A implementação do transporte fluvial tem um papel fundamental na 
organização dos deslocamentos de mercadorias e pessoas em uma metrópole 
como São Paulo, onde os recursos hídricos irrigam toda a sua área. Apesar 

Hidroanel Metropolitano de São 

Paulo: subsistemas e trechos.

Fonte: MACHADO, 2012, p.18

[imagem 09]
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de ter sido a base da rede viária no momento da ocupação de São Paulo tanto 
pelos povos indígenas quanto pelos portugueses, o transporte fluvial foi 
substituído pelo modo ferro e rodoviário, por serem, em geral, mais velozes. O 
que se propõe transportar pelos canais, entretanto, são cargas com demanda 
diária de deslocamento em grande quantidade e sem necessidade de chegar 
rapidamente no seu destino final. São elas as cargas públicas: sedimento de 
dragagem, lodo de Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs e Estações de 
Tratamento de Água - ETAs, lixo urbano, entulho e terra; e as comerciais: 
reversíveis comercializáveis (resultantes da logística reversa que recupera 
materiais descartados), agregados da construção civil e hortifrutigranjeiros. 

As vantagens podem ser enumeradas:

1. Um barco urbano de cargas – BUC, automotor, com aproximadamente 
50.00m de comprimento, 9.00m de largura, 2.50m de calado, pode transportar 
500 toneladas. Um veículo urbano de cargas – VUC, transporta no máximo 
3 toneladas. Ou seja, uma só embarcação tiraria até 167 caminhões em 
circulação na metrópole. E a capacidade dessa embarcação também é superior 
à ferroviária equivalendo à 13 vagões de trem.  

 2. O transporte fluvial é menos poluente que o ferro e rodoviário, pois ele 
necessita de menos energia para seu deslocamento. O transporte de 1 tonelada 
de mercadoria pela via fluvial gera quatro vezes menos CO2 em média do que 
pela rodovia12.  

O transporte fluvial reduz o tráfego nas rodovias e a poluição. Essas são só 
as vantagens calculáveis. Existem também as vantagens que não podem ser 
justificadas financeiramente, como a importância de ter os canais funcionando 
como vias fluviais e não como canais de esgoto a céu aberto, de ter portos nas 
suas margens e orlas, parques e passeios fluviais.

12 Site Voies Navigables de France - Vias Navegáveis da França: vnf.fr

“Um comboio fluvial de 4.400 

toneladas transporta a mesma 

quantidade de mercadoria que 220 

caminhões ou 110 vagões”. 

Fonte: Site Voies navigables de 

France – Vias navegáveis da França.

[imagem 10]
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O transporte de passageiros também atenderia a uma demanda latente 
sobretudo para as travessias das represas Billings e Guarapiranga. Já existem 
balsas que fazem essas travessias na Billings, a de Bororé e a da Iquaquecetuba, 
mas muitas outras conexões poderiam ocorrer, facilitando os trajetos diários 
dos moradores de bairros vizinhos às represas. As regiões são pouco servidas 
pelo transporte público, o que agrava ainda mais as condições de mobilidade. 
A travessia de Bororé, por exemplo, que em balsa pode ser feita em 15 minutos, 
se tivesse que ser feita com o uso do ônibus público, contornando a represa, 
demoraria mais de 3 horas, com o automóvel individual levaria 50 minutos.13

Os portos que compõem o Hidroanel estão descritos a seguir. A 
características dos portos explicam os fundamentos do transporte fluvial 
metropolitano de São Paulo. (As descrições que seguem foram extraídas do 
Relatório Conceitual do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, 2011).

TRIPORTO 

Os Portos de Destino são chamados assim devido às três funções que lhes 
são atribuídas: triagem, processamento e destinação final; e à sua condição 
tri-modal, conectando os meios hidroviário, ferroviário e rodoviário. Para 
isso, suas localidades são estabelecidas nos entroncamentos dessas três 
matrizes de transporte. Esses portos são o destino final de todos os resíduos 
urbanos considerados nesse estudo. Ou seja, recebem, via fluvial, resíduos 
dos Dragaportos (sedimentos de dragagem), Lodoportos (lodo), Ecoportos 
(resíduos urbanos pré-triados) e Transportos (resíduos urbanos não triados). 

Os três Triportos são estruturas estratégicas do sistema e, ao processar as 
cargas em uma planta industrial, funcionam  tanto como destino de resíduos 
urbanos quanto origem de insumos gerados a partir do seu processamento. 

13 Segundo cálculo do Google Maps.

Esquema representativo do fluxo de 

cargas do HMSP. (Flechas azuis indic-

am que o percurso é via fluvial)

Fonte: MACHADO, 2012, p..37

[imagem 12]
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Propõe-se que todos os resíduos sejam processados através de procedimentos 
que gerem insumos a serem reintroduzidos no mercado (reciclados, 
reutilizáveis, adubo, energia, entre outros), sendo a incineração a última 
alternativa. Os ciclos de cada tipo de resíduo urbano culminam com a extinção 
dos lixões e cavas e com a redução significativa dos aterros e do transporte de 
cargas pelo sistema rodoviário, hoje sobrecarregado.

A escolha das áreas para a implantação dos Triportos visa impulsionar a 
recuperação dos corredores industriais dos municípios de Osasco, Guarulhos 
e São Bernardo – três municípios economicamente importantes para a RMSP. 
Dessa forma, os Triportos estão localizados na Lagoa de Carapicuíba, na 
Cava de Itaquaquecetuba e próximo ao Dique da Anchieta, considerados 
equidistantes no HMSP, com Portos de Origem distribuídos homogeneamente 
entre eles. Também são equipados com usinas de concreto que antecedem sua 
construção, sendo mantidas para servir futuras obras públicas e privadas.

DRAGAPORTO

Para realizar a manutenção permanente da hidrovia, os Dragaportos são 
equipados de dragas que retiram os sedimentos acumulados no leito dos 
rios, provenientes do processo de assoreamento e destinação inadequada de 
resíduos sólidos urbanos. Sendo a realização da dragagem uma condição sine 
qua non para viabilizar a navegação, esses sedimentos se definem como a carga 
pioneira do HMSP.

Há dois tipos de Dragaporto: fixo e móvel. Apesar de ambos serem 
flutuantes, o Dragaporto fixo permanece atracado imediatamente à jusante da 
foz de afluentes significativos que deságuam no Hidroanel. Isso se justifica pelo 
acúmulo de materiais nessas confluências, devido à grande intensidade de suas 
vazões. Os Dragaportos móveis percorrem o HMSP, garantindo a manutenção 
de todo o sistema hidroviário.

ECOPORTO      LODO PORTO      TRANSPORTO      DRAGAPORTO

LIXO                         LODO                              

PRÉ-TRIADO                                        NÃO TRIADO 

RESÍDUO SÓLIDO

SOCIEDADE

TRIPORTO

REUTILIZAÇÃO
REAPROVEITAMENTO 

RECICLAGEM

REJEITO                       INSUMOS        ENERGIA

DISPOSIÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA

INDÚSTRIA

LIXO, 
ENTULHO 
E TERRA

SEDIMENTOS 
DE DRAGAGEM  
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Em uma situação ideal, de pleno estabelecimento de uma máquina 
hídrica composta por uma rede de esgoto e de águas pluviais abrangente, os 
dragaportos seriam reduzidos em quantidade, apenas para cumprir o papel 
de manutenção da via fluvial e não mais de coletor de grande parte da carga 
difusa produzida nas cidades.

LODOPORTO

Os Lodoportos, localizados nas proximidades das ETEs e ETAs, são Portos 
de Origem para o lodo residual dos tratamentos de água e esgoto. Na área 
de influência direta do Hidroanel estão localizadas atualmente seis estações 
de tratamento: ETE Barueri, ETA Estiva, ETE Parque Novo Mundo, ETE São 
Miguel Paulista, ETE Suzano, ETA Suzano.

ECOPORTO 

Os Ecoportos são locais de entrega e pré-processamento de resíduos 
sólidos domiciliares e de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, 
que tenham sido pré triados, ou seja, previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição. De caráter educacional, os Ecoportos serão centros 
de educação ambiental, de cultura fluvial urbana e de incentivo ao consumo 
consciente. São locais de sensibilização e informação do valor do “lixo”. Sob 
esta perspectiva, poderão ser organizadas feiras de trocas que estimulem 
a cultura de repensar, reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Além disso, 
o Ecoporto abrigará um cais para o comércio de hortifrutigranjeiros, carga 
que também poderá ser transportada pelo Hidroanel. Esta carga deve ter seus 
trajetos restritos e curtos, tendo em vista a fragilidade e o grau de perecividade 
dos produtos e consequentes condições especiais de transporte que os produtos 
hortifrutigranjeiros exigem. [imagem 13]
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TRANSPORTO

Os Transportos, assim como os Triportos, recebem qualquer tipo de 
resíduo de qualquer origem (particular ou pública). Também como os 
Triportos, são equipados de usinas de concreto que antecedem sua construção, 
sendo mantidas para servir obras públicas e privadas. As cargas recebidas nos 
Transportos são levadas aos Triportos, via fluvial. Os Transportos contêm a 
estrutura do Ecoporto, onde serão armazenados e pré-processados os resíduos 
pré-triados. 

Além dos portos de cargas, há os seguintes portos de passageiros:

PORTO TURÍSTICO

Os Portos Turísticos são estruturas implantadas em pontos notáveis da 
hidrovia, que dão acesso às áreas de importância histórica ou de lazer e turismo. 

PORTO DE PASSAGEIROS (NAVEGAÇÃO LACUSTRE)

A estrutura dos Ecoportos da represa Billings deve ser equipada também 
com cais para a atracagem de barcos de passageiros. As travessias lacustres 
já acontecem na região e são de fundamental importância, pois encurtam 
deslocamentos que seriam mais longos se realizados pelo sistema rodoviário.  

Portos de Origem de hortifrutigranjeiros se localizam em cais específicos 
ligados a três Transportos implantados nas proximidades de regiões de 
produção dessa carga. Os Portos de Destino estão em cada Ecoporto, equipado 
de praças que podem receber feiras para a comercialização do produto14. 

14 Grupo Metrópole Fluvial - FAUUSP, 2011
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Em números:

03 Triportos

44 Dragaportos (fixos)

06 Lodoportos

30 Transportos

92 Ecoportos 

29 Portos Turísticos de Passageiros

46 Portos de Passageiros (localizados nas orlas das represas)

1.1.2 MACRODRENAGEM

O projeto do Hidroanel propõe três lagos canais ao longo de 38 km do 
eixo de navegação do Canal Navegável Tietê, entre a barragem da Penha e a 
barragem de Taiaçupeba, que podem reservar 45,852 milhões de m³ de água 
pluviais. Isto é, quase dez vezes mais do que a atual capacidade dos piscinões.  
Além disso, são elementos paisagísticos, em cujas orlas seriam projetados 
parques e equipamentos públicos voltados ao lazer. 

A solução para macrodrenagem proposta se opõe aos piscinões, principal 
técnica empregada hoje pelo poder público. Piscinões são furúnculos urbanos 
instalados em bairros já degradados. Acumulam todo tipo de resíduo urbano, 
de entulhos a óleo de veículos derramados nas ruas e arrastados pelas chuvas. 
Quando secos, na maior parte do tempo, são verdadeiros lixões e quando 
cheios são igualmente insalubres e podem transmitir doenças. Além disso, sua 
capacidade total é de apenas 4,778 milhões de m³, contando com os piscinões 
que estão ainda no papel sobe para 7,250 milhões. Essa capacidade diminui 
quando parte do volume é composta por rejeitos, de sofás, pneus ou carcaças 
inteiras de carros, a todo tipo de imundice gerada no entorno. 
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Ao lado, lista dos piscinões do município de São Paulo15. Esta lista relaciona 
todos os piscinões existentes em São Paulo. Não é uma coincidência que eles 
foram implantados apenas em bairros pobres.

O Pequeno anel hidroviário e o canal Billings-Taiaçupeba também devem 
colaborar no controle de enchentes. Em épocas de chuvas intensas, a vazão do 
Tamanduateí pode ser invertida, para desaguar na represa Billings, ao invés 
do Tietê. E o canal Billings-Taiaçupeba, canal lateral de interligação dessas 
represas, permite a condução do excesso de água do sistema Tietê cabeceiras.

O projeto do Hidroanel, entretanto, é apenas a espinha dorsal do projeto 
que deve ser estendido para toda a metrópole,  considerando todos os rios 
e ribeirões que a irrigam. A contenção das águas pluviais de toda a área 
urbanizada não se resolve apenas com os grandes lagos canais propostos à 
montante do Tietê, mas com outros pequenos lagos nas confluências e foz de 
cada afluente. É de maneira capilar e sistêmica que a solução da drenagem 
na escala metropolitana se torna possível. Criar reservatórios com função 
puramente técnica de reter água, cercados e em áreas já vulneráveis de 
São Paulo, não pode ser uma solução aceitável. A concepção da máquina 
hidráulica deve ter uma preocupação de integração com a cidade, de melhoria 
da qualidade de vida dos habitantes e da qualidade ambiental e da paisagem. 
Sem essa característica a solução se torna pobre e indigna à população.

Uma solução puramente técnica pode ser um paradoxo. Ao mesmo tempo 
que resolve uma questão, cria um outro problema que é sua própria existência. 
No caso dos piscinões, o conjunto deles não representa nem uma solução 
técnica, pois não retêm um volume de água suficiente para evitar inundações, 
e sua existência constitui um sério problema social e um risco para a saúde dos 

15 Site da Prefeitura de São Paulo: prefeitura.sp.gov.br
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moradores do entorno. Se os projetos para água não envolverem o interesse da 
população usuária, a sua manutenção e cuidado não serão exigidos e portanto 
sua existência como obra coletiva estará fadada ao fracasso. Um parque, 
uma praça, um equipamento público qualquer que tenha um bom uso pela 
população terá uma forte tendência a ser preservado.

Fortalece-se a necessidade de se pensar as águas urbanas sob a condição 
do uso múltiplo como fundamental para a consolidação de um projeto e sua 
permanência na cidade. Insistir em políticas que perpetuam galerias fluviais 
subterrâneas, ou ainda, túneis de derivação, para dividir os caminhos d’água e 
evitar possíveis inundações, para não falar de piscinões enclausurados, significa 
não encarar a questão das águas a partir de todas as suas complexidades. 
Ignorar um de seus aspectos é gerar uma solução insuficiente e problemática, 
um paradoxo inadequado às realidades urbanas que se pretende construir em 
pleno século XXI. 

A colocação de Eckbo sobre as potencialidades da água e dos lagos que 
são ignoradas por soluções “puramente técnicas”: “Quando represamos um rio, 
para criar um lago ou reservatório, obtemos um corpo d’água que faz ressaltar 
a topografia exata da região. Isto se torna mais patente nas áreas desertas, onde 
não há vegetação para mascarar as formas. Quando relacionamos as cidades, isto 
é, o urbanismo, aos corpos d’água, rios e lagoas, obtemos potenciais imensos”.16 

A proposta dos lagos de retenção à montante de cada curso d’água deve 
prever que o nível d’água tenha uma amplitude de no máximo 50cm. Isto 
é, o volume potencial de reserva do lago corresponde às áreas dos lagos 
multiplicadas pela altura de 50cm. Para garantir essa amplitude máxima de 
nível d’água, um sistema de barragens móveis deve ser implantado. Dessa 

16 (EKBO, 2008, p.45)
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forma, a lâmina d’água ficará sempre próxima ao nível do cais, o que significa 
que as pessoas poderão se aproximar das bordas dos canais ou lagos sem 
receio. A presença da água não deve provocar medo, ao contrário. Quando 
a água corre no fundo de um canal de 4 a 5m de profundidade, como ocorre 
em muitos canais existentes em São Paulo, forma-se um espaço inseguro que 
impede a aproximação das pessoas. É arriscado chegar na borda de um canal 
raso, com um fio d’água correndo no fundo de um córrego, por exemplo.

Para a limpeza dos canais e manutenção de suas águas é muito importante 
a implantação de um reservatório para recolhimento das primeiras águas 
de chuvas em cada foz de afluente. Esse volume é tão contaminado quanto 
o esgoto e deve ser tratado antes de ser devolvido ao canal. Ele é composto 
pelo lixo das ruas, pela poluição do ar e por toda a sujeira das superfícies 
impermeáveis urbanas. Após esse primeiro fluxo de chuva, as águas chegam 
aos drenos mais limpas e podem ser extravasadas no canal ou para canais 
de abastecimento, após um processo de tratamento diferente das outras 
águas usadas. Idealmente, portanto, esgoto e águas pluviais são coletados 
separadamente e tratados em compartimentos distintos na foz de cada 
afluente. Visto que o grau de contaminação é diferente, essa separação pode 
significar uma economia. Distinguir o nível de tratamento, em águas potáveis 
e não potáveis, também poderia diminuir os custos referentes. As estações 
de tratamento de águas pluviais podem ser a própria reconstituição de uma 
situação de várzea, com jardins alagados onde as plantas filtram as águas, ou 
em reservatórios no subsolo, no caso do esgoto ou primeiras águas de chuvas.

Também é muito importante salientar que para se garantir a existência das 
nascentes de cada rio, a mata ciliar em um raio de 50m  deve ser preservada 
ou reconstituída. O parque que se cria no entorno dessa nascente não pode 
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Lago das nascentes do Ipiranga, no 

Jardim Botânico de São Paulo. 

Fonte: site decracha.com.br

Caminho em palafitas entre vegetação 

que cerca as nascentes do Ipiranga no 

Jardim Botânico de São Paulo. 

Fonte: site trilhasdesaopaulo.sp.gov.br

[imagem 14| 15]

provocar interferências danosas a esse ecossistema reconstituído por água e 
vegetação, mas o acesso por dentro da mata ciliar ainda pode existir por meio 
de um caminho de palafitas elevado do solo, a exemplo do que existe no Jardim 
Botânico de São Paulo, nos mananciais do rio Ipiranga. A partir desse raio 
mínimo de 50m17, a construção de pequenas barragens móveis podem formar 
lagos, importantes elementos para constituição da paisagem do parque. 

1.1.3 ABASTECIMENTO

Cada curso d’água deve constituir um feixe de infraestrutura composto 
por: canal fluvial aberto e uma dupla de túneis-canais, um de cada lado, que 
abrigam tubulações de esgoto, águas pluviais (segregados), eletricidade, gás, 
telefonia e outros cabeamentos de comunicação. Esse túnel tem a altura de 
um pé-direito, necessária para que um funcionário possa fazer a manutenção 
adequadamente.

  Cabe aqui fazer uma breve observação a respeito das dimensões e formas 
desses túneis-canais de infraestrutura. Nesta foto do dreno instalado na Portaria 
1 do campus da USP, (próxima página) observa-se que o diâmetro da tubulação 
não permite que um homem fique de pé e caminhe pelo túnel. Propõe-se que 
tanto água pluvial, quanto as outras infraestruturas passem no mesmo túnel 
canal e que esse tenha dimensões que comportem possíveis manutenções 
e também novas infraestruturas que podem ser criadas futuramente. Na 
imagem da próxima página, seções transversais dos tipos de esgotos existentes 
em Paris em 1868 revelam as dimensões generosas dos túneis. Na primeira 
foto estão discriminadas nas plaquetas todas as infraestruturas que passam 
pelo túnel: água da fonte, água do rio, cabos telegráficos, cabos telefônicos, 
entre outras. Uma outra plaqueta indica a rua por onde esse túnel passa. Na 
segunda imagem, um desenho de um vagão de dragagem do esgoto, que serve 
à manutenção do pequeno canal.

17 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012
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  Com o saneamento completo, as águas podem ser mais facilmente 
tratadas para reabastecer a população. Além disso, o pequeno anel, composto 
pela reversão do Tamanduateí, e o canal artificial Billings-Taiaçupeba, que liga 
ambas represas, pode aumentar o nível da Represa Billings e consequentemente 
sua capacidade de abastecimento.

1.1.4 ENERGIA

Na constituição federal de 1988 foi decretado que o canal Pinheiros não 
pode mais ter suas águas revertidas para a represa Billings, a não ser em casos 
extremos, quando em épocas de chuvas isso for necessário para controle de 
cheias. Essa decisão foi tomada porque as águas do Pinheiros são extremamente 
poluídas. A consequência disso é a impossibilidade de verter águas para a 
Usina Henry Borden no volume necessário para que funcione a 100% da sua 
capacidade. O projeto de Asa Billings pensado para gerar energia não pode 
mais ser executado como previsto. A usina hidrelétrica, que poderia alimentar 
toda a Baixada Santista, hoje funciona a 3.82%18, na sua capacidade mínima 
para manter refrigerados os geradores e possibilitar que sejam ativados e em 
apenas três minutos atingirem sua potência máxima. Isso só ocorre quando 
há uma pane em outros sistemas e a Henry Borden é acionada para suprir 
momentaneamente uma falha.

Um projeto de saneamento ambiental abrangente e de infraestruturas verdes 
que pudessem preservar a qualidade das águas poderia reverter esse quadro 
e retomar o funcionamento normal da Usina Hidrelétrica. Isso dependeria, 
claro, de uma gestão conjunta com o abastecimento, para que a água destinada 
à energia não prejudicasse esse outro sistema.

18 Dado fornecido in-loco, por funcionários da Usina Henry Borden.

Dreno no Campus da USP. 

Fonte: site da Prefeitura de São Paulo - 

prefeitura.sp.gov.br

[imagem 16]
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“Égoutiers” – trabalhadores da rede 

de esgoto, antes da partida para 

a aventura, (visita aos túneis de 

infraestrutura).

Cartão Postal, 1900. 

Fonte: site roger-viollet.fr

In: BELLANGER, 2010, p.44 

[imagem 17]

Les égouts de Paris

Dureau, Hochereau et Labeyrie, 

Les Promenades de Paris par Alphand, 

1868.

Musée Carnavalet.

Fonte: site roger-viollet.fr 

In: BELLANGER, 2010, p.31

[imagem 19]

Esquema da embarcação de 

drenagem, um tipo de barragem móvel 

que provocava descargas de esgoto 

para evacuação dos sedimentos.

Bateau-vanne. 

Fonte: site roger-viollet.fr 

In: BELLANGER, 2010, p.39

[imagem 18]



46

Em uma escala bem menor, energia também poderia ser gerada nas 
diferenças de nível das próprias barragens móveis e eclusas, para suprir a 
demanda elétrica local, do próprio equipamento hidráulico.  

1.1.5 INFRAESTRUTURA VERDE

O sistema de infraestrutura verde acompanha os corpos d’água e é composto 
por parques fluviais, praças, jardins, passeios arborizados e hortas. Os parques 
fluviais são implantados nas nascentes, ao longo de canais e nas confluências 
de rios. A articulação entre infraestruturas verde e azul é uma necessidade 
ambiental de preservação de elementos naturais no lugar urbanizado. Essas 
infraestruturas formam eixos e polos de microclima úmido e fresco que 
abrangem toda a metrópole seguindo o traçado capilar de rios. Criam-se 
espaços contínuos que amenizam o clima seco e árido típico de certas partes 
da metrópole que impermeabilizaram totalmente o solo, além de se permitir o 
desenvolvimento da fauna urbana. 

A consolidação dessas áreas verdes depende das possibilidades que o tecido 
urbano oferece. Algumas áreas de proteção lindeiras aos rios foram preservadas, 
outras são de propriedade particular mas não estão construídas e poderiam ser 
reconquistadas pelo poder público. Na imagem da próxima página estão em 
destaque as áreas que poderiam se tornar parques fluviais nos entornos do 
córrego Jaguaré e seus afluentes. Algumas são áreas residuais de condomínio, 
outras terrenos baldios e outras ainda são canteiros centrais. Apesar de não 
oferecer espaço para que se configure de fato um parque nas orlas fluviais, o 
canteiro central permite que ao menos se criem eixos de árvores alinhadas 
aos cursos d’água. Esses corredores arborizados podem ser equipados por 
bancos e outros mobiliários urbanos que motivem seu uso público em áreas 
privilegiadas: sombreadas e à beira da água. A conexão que o eixo fluvial faz 
entre espaços públicos pode fortalecer usos e estruturar as áreas verdes.

1. Canal Pinheiros

2. Córrego Jaguaré

3. Córrego Pirajussara

4. Córrego do parque Villa-Lobos

5. Córrego Belini

6. Canal Tejo

7. Córrego Água Podre

8. Raia olímpica

9. USP

10. Parque Villa-Lobos

11. Parque tecnológico do estado de 

São Paulo

12. Comando de policiamento militar  

da metrópole 

13. CEU Butantã

14. Área verde pertencente a 

propriedades privadas

15. Jardim das Esmeraldas

16. Educandário

17. CEU Uirapuru

[imagem 20]

ÁREAS COM POTENCIAL DE 
PARQUE PÚBLICO
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A articulação entre água e vegetação é essencial para que a metrópole tenha 
respiros entre suas áreas densamente construídas e poluídas, atravessadas em 
permanência por fluxo intenso de veículos motorizados. Além da importância 
ambiental, porém, destaca-se outra, a de ser base para criação de espaços 
públicos abertos, livres para uso de lazer, cultura e esporte. Essa malha azul 
e verde deve ser guia para implantação de equipamentos públicos e habitação 
social, como o foi para os Centros Educacionais Unificados – CEUs.

Na página ao lado, um esquema de como funcionariam essas duas 
infraestruturas relacionadas.

1.2 METRÓPOLE FLUVIAL 

As funções que a máquina hidráulica devem exercer: hidrovia, 
macrodrenagem, abastecimento, energia e infraestrutura verde, só são efetivas 
se forem pensadas na escala da metrópole. As bases conceituais que norteiam 
a implantação dessas funções, entretanto, devem ser consideradas em todas 
as escalas, pois todos os cursos d’água fazem parte da máquina. Assim, se 
o saneamento ambiental não cobrir toda a área ocupada, os rios não serão 
limpos e suas águas impróprias para o uso como elemento de projeto em 
espaços livres; se a drenagem não considerar a vazão de cada curso d’água, 
ruas irão inundar; se o transporte fluvial não for estabelecido de maneira 
estratégica, de modo que seus portos, pontos intermodais, sejam facilmente 
acessíveis pela população, não cumprirá seu papel estrutural na mobilidade 
urbana; se a totalidade das águas usadas não forem tratadas, o abastecimento 
será prejudicado, e assim por diante.
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ESQUEMA DE 

INFRAESTRUTURA AZUL 

E VERDE: ÁGUAS 

FLUVIAIS E PARQUES/

PRAÇAS/JARDINS

LEGENDA

Feixe de canais: 

CANAL ABERTO ao centro

4 TÚNEIS-CANAIS, 2 de 

cada lado, sendo um 

destinado à captação 

de águas pluviais e um 

segundo à coleta de 

esgoto

Lago

Limites das bacias e sub-

bacias hidrográficas

Parques: 

- Parque das nascentes

- Parque nas orlas, ao 

longo do canal

- Parque da foz 

Micro ETEs e ETAs 

(Estações de Tratamento 

de Esgoto e de Água)

[imagem 21]
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 A própria natureza dos rios que irrigam as terras de maneira capilar, 
ramificando-se em afluentes de afluentes, permite que toda a área urbanizada 
seja organizada a partir das águas que correm no seu subsolo ou afloradas. É 
a partir desses eixos naturais que esse projeto pretende ser desenvolvido. A 
outra função da máquina hidráulica é portanto do desenvolvimento urbano, 
do próprio desenho de cidade. 

1.2.1 PINHEIROS, JAGUARÉ E ÁGUA PODRE HOJE

O ensaio de projeto de arquitetura proposto pressupõe que as cidades devem 
ser pensadas a partir de seus rios. Por isso, as orlas do canal são consideradas 
aqui como o primeiro projeto a ser desenvolvido, e que regeria o desenho do 
restante da cidade.

Os limites da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, quase coincidem 
com os limites da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Dentre todos os cursos 
d’água que a constitui, escolhemos esses três rios como eixos de projeto, cada 
um com relevâncias e escalas distintas em São Paulo. O canal Pinheiros inferior, 
trecho mais próximo da confluência com o Tietê, onde ele desagua, vai da 
barragem da Traição à do Retiro. Ao lado do Tietê, o Pinheiros conforma o 
principal vale da região. (AB’SABER, 2007, p.100). O córrego Jaguaré é afluente 
do Pinheiros e o córrego Água Preta, por sua vez, afluente do Jaguaré. A área 
de projeto está toda contida no município de São Paulo. 

O trecho do canal Pinheiros Inferior recebe, pela sua margem esquerda, os 
afluentes: ribeirão Jaguaré, rio Pirajuçara e o ribeirão Morro do S, (que passa 
sob a rua Eng. Oscar Americano). Pela sua margem direita recebe: ribeirão que 
passa sob o Parque Villa Lobos, Belini, Corujas, Verde I, Verde II, Iguatemi, 
Sapateiro, Uberaba e Traição. A área de drenagem da bacia é de 270km². As 
áreas das bacias hidrográficas dos ribeirões Jaguaré e Água Podre são de 29km² 
e 1km², respectivamente.

[imagem 22]
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Rios e morros na região de São Paulo: 

croqui da situação original.

Desenho da autora, 2016.

[imagem 23]
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Canal Pinheiros, ponte da Cidade 

Universitária e foz do rio Pirajussara.

Foto da autora, 2016.

[imagem 24]
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O canal Pinheiros, da represa Billings até a sua foz, tem aproximadamente 
25km, sendo que a parte inferior do canal possui 10km. O ribeirão Jaguaré 
também tem por volta de 10km e o Água Podre, 3km de extensão. O Jaguaré 
possui 21 afluentes, dentre eles, Itaim, Jaguarezinho, Sapé e Riacho Doce, 
que tem duas de suas três nascentes no campus da Universidade de São 
Paulo, passando por dentro da comunidade São Remo e desaguando no 
entroncamento das avenidas Escola Politécnica, Jaguaré e Corifeu de Azevedo 
Marques. O Água Podre tem uma de suas nascentes em um terreno particular 
com 37.500m² não ocupados.

O canal Pinheiros é uma sequência de lagos retidos entre barragens. As usinas 
elevatórias de Pedreira e Traição possibilitam a reversão das águas, a princípio 
projetadas para aumentar o volume da represa Billings e consequentemente a 
capacidade de geração da usina hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão, ao 
pé da serra do mar. A reversão do Pinheiros foi restrita apenas para controle 
de enchentes na RMSP , sobretudo devido à qualidade poluída de suas águas 
que contaminariam o mar, o que reduziu em 75% a alimentação da Henry 
Borden. A usina de Pedreira e de Traição foram inauguradas em 1939 e 40, 
respectivamente. A primeira eleva as águas em 25m, enquanto que a Traição 
eleva 5m. 

 A imagem ao lado mostra a reversão do curso do rio Pinheiros, para que 
ao invés de desaguar no rio Tietê, desague na Billings. Observa-se que o rio 
é transformado em trechos de lagos retidos entre barragens para que seja 
possível esse processo de reverter as águas que formaram a represa Billings.

A situação desses três cursos d’água é bem distinta uma da outra. As 
barragens de regulação do nível d’água e sua retificação, ocorrida entre 1928 
e 50, transformaram o Pinheiros em um canal inteiramente navegável. De rio [imagem 25]
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“Seção transversal esquemática do 

sistema hidroelétrico de São Paulo”

Fonte: ACKERMAN, 1953, p.48

[imagem 26]

meândrico, que serpenteava as várzeas em amplitudes de até 2km, foi construído 
um canal de 90m de largura. Na proposta do Hidroanel metropolitano, outras 
duas eclusas são propostas: a da Pedreira, que faz a conexão com o Billings e a 
do Retiro, próxima a foz, na confluência com o Tietê.

Considerando a possibilidade de navegação, o Pinheiros é um eixo de 
transporte fluvial, ferroviário, rodoviário e cicloviário. A linha 9 da CPTM 
percorre quase toda a extensão do canal, tendo as estações, de Osasco a 
Jurubatuba, localizadas nas suas margens. Vias expressas destinadas a veículos 
motorizados correm marginais ao canal, e além disso, há uma ciclovia de 21,5km 
de extensão implantada na margem direita, entre canal e avenida. Ao longo 
dos 10km do canal Pinheiros inferior, várias configurações de cidade foram 
definidas e são segmentadas por avenidas de grande fluxo. Foram definidas 
nesta pesquisa 19 áreas distintas, sendo as áreas próximas da confluência entre 
Pinheiros e Tietê de mesmas características: bairros industriais conformados 
por longos quarteirões e grandes galpões. Tratam-se de áreas áridas, ermas e 
ocupadas em pequenos trechos por habitações irregulares.

O ribeirão Jaguaré não tem todo seu percurso a céu aberto. Da sua nascente, 
localizada no CEU Uirapuru, até o cruzamento com a linha de transmissão 
elétrica, o ribeirão corre aberto. Desse ponto até a sua foz, ele foi canalizado e 
corre, ora sob uma das pistas da avenida Escola Politécnica, ora sob o canteiro 
central. Sua largura é de aproximadamente 10m. Às margens do Jaguaré 
encontra-se o bairro industrial de mesmo nome, o campus da USP, bairros 
predominantemente residenciais, bairros mistos que também possuem áreas 
de ocupação irregular, e, do outro lado da rodovia Raposo Tavares, ainda há 
muitas áreas verdes, como o Educandário, que estão sendo gradualmente 
ocupadas por condomínios de casas e torres.
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Rio Pinheiros antes da sua retificação.

Fonte: site energiaesaneamento.org.br

Rio Pinheiros no processo de 

retificação. Imagem da Light. 

Fonte: site viamundo.org

[imagem 27| 28]

Rede de drenagem da região de São 

Paulo. Nesta imagem os rios ainda 

estão no sua formação original, que 

definia cursos meândricos. 

Fonte: AB’SABER,2007,p.72

[imagem 29]
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O ribeirão Água Podre passa pelo CEU Butantã, próximo à sua nascente, 
onde foi construído um lago. Com uma largura de em média 5m, o ribeirão 
percorre ruas arborizadas onde predominam sobrados residenciais, passa por 
ocupações irregulares que chegam a construir suas lajes sobre ele, até chegar 
na foz, onde há um quarteirão que tem quase 50% sub-ocupados, por galpão 
e estacionamento.

Apesar das circunstâncias distintas em que esses três cursos d’água se 
encontram na cidade, eles possuem características em comum. A primeira, 
e mais flagrante, é o fluído poluído que corre em seus leitos. Pouco se vê da 
natureza dos rios, que tem como maior potencial o de levar águas ao longo 
do vale. Esses cursos levam todo o esgoto que não é coletado pela SABESP, 
empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos de 364 municípios do Estado de São Paulo. Além do 
esgoto, as águas pluviais que carregam lixo das ruas, também vão para os leitos, 
e por último, e não menos grave, muito entulho é deliberadamente jogado nos 
antigos rios. Assim, o não cumprimento por parte do Estado daquilo que é 
básico em uma comunidade: o saneamento ambiental, que envolve da coleta 
ao tratamento de todo resíduo gerado pelas pessoas, tem uma consequência 
sepulcral para as nossas águas. Esse projeto, portanto, deve ser visto também 
como uma denúncia a essa falha nas nossas políticas públicas. 

A outra característica comum aos três cursos d’água aqui tratados, e que 
assim como a primeira, é comum a todos os outros cursos na RMSP, é o seu 
isolamento em relação à cidade. No caso do Jaguaré, quase um terço de seu 
percurso, está absolutamente oculto, ou seja, sob lajes por onde circulam 
veículos. O Água Podre tem 150m de percurso, na sua foz, também ocultos, 
ocupados por um quarteirão, além de duas de suas nascentes localizadas em 

Fotos do córrego Jaguaré nas 

proximidades de sua nascente, à 

jusante do CEU Uirapuru.

Fotos da autora, 2015.

[imagem 30| 31]

Página ao lado: fotos do córrego 

Água Podre nas proximidades de sua 

nascente, à jusante do CEU Butantã.

Fotos da autora, 2016.

[imagem 32| 33| 34| 35]
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áreas residenciais, sob calçamento. Pinheiros e Jaguaré estão também isolados 
pelas trincheiras que formam as avenidas de fluxo intenso nas suas orlas. Os 
canais estão separados das pessoas por guardirreios. O Pinheiros tem ainda 
a ferrovia, entre canal e avenida. Não há possibilidade de transpor as vias 
expressas marginais ao Pinheiros e a ferrovia, não há semáforos, nem calçadas 
e, mesmo se houvesse, o acesso a pé não é permitido.

Uma última característica comum, e essa seria a que nos dá esperanças 
para vislumbrar possibilidades de mudanças das condições dos nossos rios, 
é relativa à propriedade das áreas que margeiam as águas. Nas margens 
imediatas (quando não sobre o próprio leito) foram implantadas ruas e 
avenidas, que são de propriedade pública. Uma das nascentes do Água Podre e 
do Jaguaré também estão em propriedade pública, em CEUs. Existe portanto a 
possibilidade de intervenção nessas áreas sem necessidade de desapropriação. 
Um obstáculo importante que talvez inviabilizasse uma reconstrução de todas 
as orlas já está superado. A área é pública, mas não é utilizada da maneira 
ideal para permitir que as águas sejam acessadas e sejam eixos para um espaço 
urbano com qualidade ambiental. Além disso a Lei 12.727 de 2012 prevê áreas 
de preservação permanente em um raio de 50m no entorno de nascentes, um 
feixe de 30m de cada lado de rios com até 10m de largura e de 100m quando o 
rio tiver entre 50 e 200m de largura, (no caso do Pinheiros). Em um ambiente 
urbano já consolidado a aplicação da lei seria inviável para a maioria dos casos, 
mas há ainda a possibilidade de reverter situações em alguns casos e criar orlas 
fluviais adequadas. Nessa proposta, o que se procura não é propriamente um 
reflorestamento das matas ciliares nas margens dos rios, mas a construção 
de um ambiente urbano com uma infraestrutura que preserve as águas, ao 
mesmo tempo que gere espaços públicos de convivência, lazer, em contato 
com a natureza construída para a cidade. 
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1.2.2 INFRAESTRUTURA URBANA 

Esta pesquisa considera que a base de uma cidade, sua infraestrutura, 
deve ser de responsabilidade pública, para que o bem coletivo seja priorizado. 
Essa tarefa do poder público é das mais urgentes em São Paulo, onde a 
infraestrutura corre atrás do tecido urbano consolidado, irregular ou não. 
Faz parte da infraestrutura: saneamento ambiental, mobilidade urbana e 
transporte público. Em saneamento ambiental inclui-se uma gestão integrada 
de saneamento básico (abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, 
coleta e tratamento de esgoto); macrodrenagem; preservação e criação de 
áreas verdes; coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos e lodo. Esse 
conjunto de construções deve possibilitar a povoação do lugar com condições 
adequadas de qualidade de vida, visando o atendimento de necessidades 
básicas humanas, mas também da conciliação harmoniosa do construído com 
a geografia natural do lugar.

Um Estado que oferece à sua sociedade condições adequadas de vida, 
possui necessariamente uma infraestrutura abrangente, que cubra toda a área 
ocupada, e eficiente, que promova da melhor forma os serviços aos quais se 
propõe. Infraestrutura, junto a outras atribuições do Estado de implantar 
Equipamentos públicos e Habitações sociais, forma o tripé que deve orientar 
uma povoação.

O critério de abrangência exige que a infraestrutura se organize em redes 
que compõem sistemas interconectados que permeiam a povoação. A densa 
capilaridade também é um fator obrigatório para que todos sejam atendidos 
pela infraestrutura. Quanto mais homogêneos forem esses sistemas, de modo 
a constituir módulos que se repetem, mais democrático será o lugar ocupado. 
Isso não significa que os módulos sejam homogêneos em si, a infraestrutura se 

Via expressa marginal ao canal 

Pinheiros, na altura da raia olímpica 

da USP.

Foto da autora, 2016.

[imagem 36]
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constitui de hierarquias e funciona dessa maneira como resultado da própria 
capilaridade, como troncos de árvores. As redes não são portanto apenas 
aplicáveis aos canais, vias, dutos e fiações, o conceito também vale para o lazer. 
As pessoas devem ter a oportunidade de usufruir de parques e praças próximas 
às suas casas, que se implantam na cidade como uma infraestrutura verde, 
ora linear, margeando canais e bulevares, ora pontuais, nas redes de espaços 
dedicados a florestas e jardins. 

A capilaridade da rede hídrica é um exemplo de como considerar as diversas 
escalas dos elementos no espaço. Os canais Tietê e Pinheiros são, por exemplo, 
os principais da metrópole. Os parques fluviais que são implantados na sua orla 
devem se adequar a essa importância, seu usufruto deve ser possível por toda 
a população, considerando sua variedade. Os bulevares fluviais são igualmente 
eixos estruturais de maior peso pela de sua localização. Por isso podem ser 
eixos onde equipamentos públicos como museus, centros culturais e outros 
parques podem utilizar de logradouro. Em outra escala estão os afluentes 
desses canais e em outra ainda os afluentes de afluentes. 

A capilaridade hídrica, ao mesmo tempo que pode ser parâmetro para 
desenvolvimento de centralidades e polos da metrópole, de acordo com o 
tamanho de seus leitos fluviais, revela também uma base para a capilarização 
da própria infraestrutura. A rede hídrica, o próprio desenho dos cursos d’água, 
são também balisa para implantação dos coletores de águas pluviais e esgoto; a 
foz de cada canal é indicativo de implantação de micro estações de tratamento 
de esgoto e água pluvial; as nascentes são indicadores de onde deveriam ser 
criados parques de proteção; e tanto nas confluências como mananciais são 
lugares propícios para formação de lagos. Considerando esses parâmetros 
na escala da rede hídrica da metrópole, propomos que a infraestrutura seja 
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também capilar. E que essa seja a solução para abranger toda a mancha 
metropolitana de maneira sistemática, aproveitando a natureza dos rios de São 
Paulo. Como coloca Ab’Saber: “A forte pluviosidade da região, que gira em torno 
dos valores médios de 1200 a 1800mm, foi suficiente para determinar uma densa 
ramificação de drenagem, na forma geral dendrítica”. (AB’SABER, 2007, p.73)

A escala da infraestrutura é sempre a da ocupação como um todo, seja 
uma vila, cidade, metrópole, estado, país, continente. Não importa a escala 
considerada para a implementação da infraestrutura, o objetivo é o mesmo: 
unir pessoas em um lugar para se morar, conectar povos e culturas, trocar 
bens e promover uma qualidade de vida melhor para todos. Para a sua 
implementação deve ser considerada a geografia do lugar e as redes hídricas 
são evidências naturais que desenham esse lugar, por isso a relevância de tomá-
las como parâmetro.

A falta de infraestrutura gera injustiças sociais. Quando há áreas não 
atendidas pela infraestrutura reproduz-se a própria desigualdade social 
e a exclusão de uma parcela da sociedade. Em regiões metropolitanas, esse 
sintoma se intensifica. Quem mora em bairros periféricos, desservidos de 
infraestrutura não tem a possibilidade de acesso às oportunidades que existem 
nas áreas centrais. Além da imobilidade urbana que se observa nesse caso, 
também são críticas as condições de vida, os lugares são impróprios, residuais, 
insalubres, inseguros, devastados e irregulares. O desconforto é físico e social. 

A infraestrutura deve gerar conexões e não segregações de áreas urbanas. 
É através de uma infraestrutura adequada que bairros periféricos são 
conectados aos centrais em intervalos de tempos razoáveis e que a qualidade 
de vida é possível em toda a área urbanizada. As conexões também são feitas 
pontualmente. O sistema de vias, por exemplo, pode tanto separar em camadas 
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isoladas os diversos modos de transporte quanto permitir sua convivência 
e diversidade. Segrega-se o pedestre ao determinar que seu caminho é por 
passarelas e não pelo nível da calçada. Isto é, para atravessar uma avenida com 
segurança, o pedestre se vê coagido a subir e descer longas rampas ou escadarias 
para simplesmente chegar ao outro lado. Além disso, a passarela não oferece 
possibilidades de direções, é só uma, vai e volta, por isso, dependendo da sua 
frequência, pode ser insegura. O espaço urbano público deve ser permeável 
para pedestres, quanto mais acessível, maior a possibilidade de segurança e 
conforto nos seus trajetos. Largas calçadas, faixas de pedestres ou lombo-
faixas que reduzem a velocidade de veículos são elementos que promovem 
essa inserção digna do pedestre na vivência das ruas. Atravessar uma avenida 
correndo, tendo que pular guardirreios do canteiro central, arriscando e muitas 
vezes perdendo vidas, é uma ação resultante da negligência em construir uma 
cidade adequada para o uso de todos. 

No desenho da infraestrutura identificam-se coincidências, encontros 
felizes entre ruas: as esquinas, entre rios: as confluências, entre rios e ruas: 
as pontes e os bulevares. São esses acontecimentos que tem potencial de 
centralidades para promover a animação urbana. Os sistemas infraestruturais 
não se conformam em camadas sobrepostas sem conexão, mas formam redes 
entre si. Os nós são oportunidades para criar espaços onde pessoas possam se 
reunir, retomando a função principal das cidades.
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1.3 PROJETO DE ARQUITETURA DA ORLA DO CANAL PINHEIROS 

INFERIOR

DESENHO DAS ÁGUAS

O canal Pinheiros inferior, apesar de poluído, é um canal aberto. Nem todos 
os seus afluentes, entretanto, estão abertos, a maior parte corre em galerias 
subterrâneas subdimensionadas para as épocas de cheia. Uma das orientações 
dessa proposta de projeto consiste na abertura dos córregos que hoje estão no 
subsolo, nos trechos onde for possível, isto é, quando estão localizados nos 
canteiros centrais, ou ainda nos limites da propriedade pública. A abertura 
dos canais que estão em propriedade privada, geralmente canalizados e 
passando sob edificações seria um passo além e ideal, que exigiria inúmeras 
desapropriações. Nesse caso, as áreas de mananciais deveriam ser a prioridade, 
seguidas pelos leitos de rios. 

Esses canais reabertos, afluentes, assim como todos os outros, devem ter 
seu nível d’água controlado por barragens móveis, sendo que a distância entre 
superfície d’água e borda do canal pode ser de no máximo 50cm. Além disso, 
a seção transversal dos canais é retangular. Esses critérios colaboram com a 
sensação que se pretende proporcionar, de proximidade da água, para que não 
haja receio nem constrangimento em chegar perto do canal e mesmo de se 
sentar na sua borda e molhar os pés, quando elas estiverem limpas. Córregos 
como vemos em São Paulo, profundos mas com pouca água, não proporcionam 
a mesma sensação de segurança aos que querem caminhar nas suas margens. 
Seções trapezoidais aumentam a distância entre as pessoas e a água. A seção 
retangular é delimitada por um muro de arrimo vertical de forma que uma 
linha apenas separa terra e água. Nesse projeto não há necessidade de guarda-
corpos cercando canais, somente nas pontes e passarelas. [imagem 37]
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PONTES COSTURAM MARGENS 

A reabertura desses canais, entretanto, não pode significar construir uma 
fenda instransponível no tecido urbano. A existência de canais em uma cidade 
deve ser acompanhada da construção de suas transposições, as pontes. E o 
ritmo e modulação dessas pontes é fundamental para que a malha urbana 
tenha continuidade na outra margem do rio e para que este não se torne um 
obstáculo, mas um evento na paisagem que traz todos os benefícios que a 
presença da água pode trazer às pessoas. Os canais Pinheiros e Tietê devem 
ter pontes distantes de no máximo 500m entre si. Assim, para atravessar o 
canal, o pedestre caminhará 250m no máximo, ou dois quarteirões e meio, 
além da extensão da ponte, (aproximadamente 200m, no caso do Tietê e 
Pinheiros). No trecho estudado foram propostas 20 transposições do canal, 
inseridas no tecido urbano de acordo com o desenho existente das vias. As 
pontes são referência em uma cidade fluvial, eixos transversais que modulam 
o eixo longitudinal: o canal. Essa ligação entre as cidades das duas margens do 
canal definem o cruzamento de dois caminhos: o terrestre sobre o fluvial. São, 
sobretudo, locais de convergência e de encontro. As cabeceiras das pontes, que 
são as duas áreas onde as extremidades da ponte engatam no tecido urbano, 
são cruzamentos importantes, esquinas privilegiadas entre água e terra, canal 
e rua, ou bulevar fluvial. Praças, largos, jardins podem marcar essas cabeceiras, 
para que no cruzamento de caminhos haja espaço livre público para estar e a 
possiblidade de encontros.

Cortes transversais de ruas com 

canais centrais abertos.

O desenho de cima tem seção 

retangular e profundidade próxima 

de 2m. 

O corte de baixo tem seção 

trapezoidal e profundidade próxima 

de 4m.

Desenhos da autora, 2016.

[imagem 38| 39]

Página ao lado: projeto para orlas do 

canal Pinheiros. Sequência de pontes 

e orlas acessíveis, animadas por 

atividades nas lógias.

[imagem 40]
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Ao lado, lista de pontes propostas.

ORLA FLUVIAL

A orla fl uvial é composta pelo cais baixo, parque fl uvial ao longo de todo o 
canal, cais alto e bulevar fl uvial. No caso específi co do canal Pinheiros há um 
outro elemento, o dique-túnel.

Cais alto - Dique-túnel

Pode se dizer que os canais Tietê, Tamanduateí e Pinheiros são a espinha 
dorsal da metrópole, enquanto os seus afl uentes são as vértebras. Eles não são, 
entretanto acessíveis. Uma outra orientação seria torná-los absolutamente 
acessíveis por todos. Pontualmente em áreas portuárias, quando houvesse 
alguma movimentação de containers, a área poderia ser temporariamente 
reservada para não oferecer riscos aos passantes, mas todo o cais deveria ser 
público e utilizado para atividades de lazer, cultura e esporte. 

Sendo as avenidas expressas um obstáculo intransponível hoje, uma das 
soluções propostas é uma opção que foi amplamente adotada em outras 
cidades fl uviais, como Paris. Consiste na construção de um novo térreo, no 
nível do cais alto, na mesma cota da ponte que transpõe o canal. Sob esse nível, 
permanece o antigo térreo, agora subsolo, que pode conter vias expressas, 
vias de metrô, estacionamentos e outros serviços relativos à manutenção dos 
automóveis: postos de combustível, ofi cinas mecânicas ou até mesmo corpo de 
bombeiros. A medida do vão desse túnel foi defi nida nesse projeto de acordo 
com regulamentação da prefeitura, 4.50m de pé-direito livre. Essa altura 
garante altura sufi ciente para o túnel da linha de trem existente, da CPTM. 

1. Canal Tietê

2. Canal Pinheiros

3. Córrego Jaguaré

4. Córrego Água Podre

5. Barragem do Retiro

6. Barragem da Traição

7. Raia olímpica

8. USP

9. Parque Villa-Lobos

10. Jockey clube

11. Parque do Povo

12. Parque Ibirapuera

LISTA PONTES PROPOSTAS

(margem direita – margem esquerda)

01: Rua Megenthaler – nova rua

02: Rua Xavier Kraus – Av. Alexandre Mackenzie

03: Rua Aroaba – Av. José Maria da Silva

04: Av. Manuel Bandeira – Av. General Vidal

05: Parque Villa-Lobos – Av. Escola Politécnica

06: Parque Villa Lobos – Escola Politécnica USP

07: Parque Villa Lobos – Av. Prof. Lúcio M. 

Rodrigues

08: Av. Arruda Botelho – Av. do Anfi teatro

09: Rua Capepuxis – nova rua na orla do córrego 

Pirajussara

10: Rua Prof. Moniz – Rua Gáspar Moreira

11: Av. Prof. Frederico H. Jr. – Av. Valentim Gentil

12: Rua do Sumidouro – Rua Prof. Horácio Berlink

13: Rua Pais Leme – Rua Pirajussara

14: Rua Manduri – Jockey Clube

15: Alameda Gabriel M. da Silva – Jockey Clube

16: Rua Angelina Maffei Vita – Jockey Clube

17: Rua Tucumã – Jockey Clube

18: Rua Prof. Artur Ramos – Rua Dr. José Augusto 

de Queiroz

19: Av. Pres. Juscelino Kubitschek – Rua Taques 

Alvim

20: Rua Gomes de Carvalho – Rua Cunhatais

[imagem 41]
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Na laje do túnel constitui-se o novo cais alto, um bulevar arborizado, 
composto por vias de circulação para todos: transporte público e privado, 
motorizado ou não, modulado por semáforos a cada quarteirão e limitado 
à velocidade máxima de 40km/h. Está conectado com o cais baixo por 
transposições de nível na proximidade das pontes: escadarias, rampas, 
arquibancadas e elevadores.

Essa solução responde a uma das condições da ponte urbana, a de estar 
no mesmo nível da cidade. As pontes atuais do canal Pinheiros estão de 6 a 
10m acima do nível da cidade e são acessadas por alças rodoviárias em rampa, 
cuja inclinação não é ideal para o pedestre e cujo acesso é prioritário para 
automóveis (e quase exclusivo, quando não há semáforos e nem faixas para 
pedestres), por isso seu desenho curvo, como alças de uma tesoura. As alças 
facilitam a manobra do carro ao mesmo tempo em que dificultam a travessia 
do pedestre. Ao contrário, no desenho de ruas ortogonais, o motorista é 
obrigado a fazer uma desaceleração e por vezes até frear totalmente o carro 
para conseguir fazer a curva de 90º em segurança. 

Em alguns pontos das margens do canal Pinheiros a topografia favorece a 
construção dessa laje sob as vias marginais, estando o novo térreo já no nível 
da cidade. Em outros pontos é necessário um ajuste na topografia, de modo 
que as ruas que chegam ortogonais ao canal sejam, em ao menos na extensão 
do primeiro quarteirão a partir do rio, rampas com inclinação de no máximo 
5%. Dessa maneira a cidade chega ao nível da ponte e a transposição dos 
canais se faz de modo ideal para uma conexão fácil e tranquila entre ambas as 
margens do canal. A inclinação de 5% não é sentida pelo pedestre como subida 
ou descida. 

“Panorama de PARIS. – Vista do 

Sena e de Passy a partir da Torre 

Eiffel, em direção à jusante”. Início 

século XX. Nesta imagem de cartão 

postal, vê-se claramente o bulevar, 

ou o Quai Branly, sendo construído 

sobre a ferrovia. Fonte: site commons.

wikipedia.org - arquivo ND 1053

A foto abaixo foi tirada em 1973, do 

mesmo ângulo. Fonte: idem

[imagem 42| 43]
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Cais baixo

O cais baixo está em uma cota em média 50cm acima do nível d’água, 
(podendo variar de acordo com as chuvas, de até 50cm) de modo que a 
superfície da água fique próxima, facilitando embarques e desembarques. É lá 
que devem ser locados os portos de cargas e passageiros, além do parque fluvial. 
Os portos do Hidroanel estão localizados nas proximidades das pontes, para 
facilitar as conexões entre diferentes modais: bicicleta, barco, trem, ônibus, 
carro. Uma área de desembarque de cargas não precisa ter necessariamente 
uma construção portuária composta por galpões de depósitos, edifícios 
administrativos, entre outros equipamentos. Um reforço estrutural do próprio 
piso de cais pode garantir a viabilidade do cais portuário de cargas. 

O acesso ao cais baixo é feito nas cabeceiras de cada ponte e entre elas 
em ao menos um ponto. Pode ser feito por escadas, elevadores e rampas. 
Eventualmente, veículos de serviço podem acessar a área do cais baixo pelas 
rampas.

O cais baixo é delimitado de um lado pelo canal e de outro por lógias, 
estabelecimentos que dão para um corredor coberto e se abrem para o cais. As 
lógias podem comportar serviços portuários, mas também bares, restaurantes, 
galerias, centros culturais ou qualquer outra atividade que possa usufruir da 
paisagem fluvial para sua ocorrência. Varandas cobertas por tendas ou toldos 
podem ser a extensão desses espaços e área de transição para o cais aberto e 
público.

O nível do piso das lógias está no mesmo nível do cais baixo, enquanto que 
a sua cobertura está no nível da cidade, equivalente ao cais alto. Esse espaço 
com 5.00m de profundidade deve propor atividades que deem vida, dinâmica 
e animem o cais baixo.
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A largura do cais baixo varia de acordo com a distância entre as vias 
marginais e o canal, (parâmetro para construção do dique-túnel). Em alguns 
trechos o cais é bastante generoso, com até 50.00m de largura. Em outros, é 
mais estreito, com apenas 16.00m de largura. Toda a extensão do canal deve 
ser arborizada e nas áreas de cais mais amplos, parques fl uviais com áreas 
gramadas e maior densidade de vegetação podem reganhar as margens.   

O nível d’água do canal Pinheiros considerado no projeto é: 716.00m, 
ou seja, 30.00m acima do nível da represa Billings. O cais baixo possui dois 
níveis, o nível de embarque, a 716.50m, e o nível do passeio ou parque fl uvial. 
Em trechos onde o espaço entre canal e ferrovia é muito estreito, permanece 
apenas o cais de embarque. Para garantir o calado de navegação, é proposto 
um cais fl utuante. Dessa maneira, a embarcação pode atracar sem colidir com 
as laterais da calha, risco eminente devido à seção trapezoidal do canal.

A defi nição de dois patamares de cais baixo cria um nível intermediário 
entre cais de embarque e cais alto, para que essa distância não seja tão grande 
em relação à escala do pedestre. O cais do parque fl uvial, está a dois pés-direitos 
abaixo do nível da ponte, ou do cais alto, uma altura de fácil transposição. Além 
disso, com os dois níveis de cais baixo, o recorte no terreno é menor do que seria 
com um nível só. O objetivo foi alterar  o mínimo possível as cotas do terreno 
atual, mas conformando espaços de estar planos ou com inclinações máximas 
de 5%, imperceptíveis ao pedestre. Cria-se um cais plano, e não inclinado 
como o que se constrói nas margens de córregos e lagos em São Paulo, mesmo 
os que possuem um projeto e intenções paisagísticas. O talude às margens das 
águas, com inclinações superiores a 10% podem impedir que as pessoas se 
aproximem da água de forma segura. Uma rampa na direção da água provoca 
uma sensação  de risco, e muitas vezes a área da água é cercada para evitar 

1. Canal Tietê

2. Canal Pinheiros

3. Córrego Jaguaré

4. Córrego Água Podre

5. Morro do Jaguaré

6. Eclusa e barragem móvel do Retiro

7. Eclusa e barragem móvel da Traição

8. Raia olímpica

9. USP

10. Parque Villa-Lobos

11. Jockey clube

12. Parque do Povo

13. Parque Ibirapuera

[imagem 44]



73

1

2

1

2

8

9

11

1312

10

4

3

6

7

5

14
15

16



74

essa aproximação. Não há necessidade de guarda-corpo se o cais for plano e 
a distância entre nível da água e solo for pequena, menor do que 1.00m, por 
exemplo. Por outro lado, rampas com até 10% de inclinação na beira da água 
podem ser banhadas de acordo com a variação do nível da água, recriando 
uma praia fluvial, um ambiente com aspectos paisagísticos agradáveis e que 
não provoca sensações de receio pela aproximação com a água.

Parque fluvial

O parque fluvial está às margens do canal. É constituído por áreas 
sombreadas por árvores e áreas abertas, clarões ensolarados, por áreas 
pavimentadas e áreas gramadas. O equilíbrio entre esses espaços ao longo 
do canal, criando variações de ambiente, devem atribuir qualidade ao lugar. 
O parque fluvial terá continuidade nos parques existentes às margens do 
Pinheiros: parque Cândido Portinari, parque Villa-Lobos e parque do Povo, 
e os propostos: parque USP, que envolve o parque da raia olímpica e parque 
do Jockey Clube. Dessa maneira, o parque fluvial funciona como um caminho 
verde que estrutura a rede de parques nas margens das águas.

Bulevar fluvial

O bulevar fluvial é uma avenida que deve possibilitar vários tipos de 
trânsito: de pedestres, bicicletas, ônibus ou VLTs e veículos motorizados 
individuais. A velocidade máxima, entretanto, deve ser de 35km/h. O bulevar 
é um espaço para passeio e não pode configurar uma fronteira rodoviária. Ele 
é um dos espaços de transição entre cidade e rio, seguido do parque fluvial e 
do cais. Semáforos a cada esquina possibilitam que os caminhos se cruzem 
de forma sincronizada, entre pedestres e outros modos. Largas calçadas 
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garantem a segurança e conforto no percurso do pedestre, em uma proporção 
de no mínimo de 1 para 1, entre áreas de calçada e leito carroçável. As áreas 
de percurso do pedestre podem aumentar quando há arcadas ou terraços nos 
térreos dos edifícios ao longo do bulevar.

O plantio de árvores será feito no caixão conformado pela própria estrutura 
de vigamentos que sustentam o dique-túnel. A profundidade desse caixão, 
1.50m, permite o crescimento de árvores de médio a grande porte, como 
algumas frutíferas: pitangueiras, amoreiras, jabuticabeiras, ou ainda jasmim 
manga, palmeiras, entre outras. Essa linha de árvores a cada caixão, poderá 
fornecer áreas sombreadas na calçada. Complementam essa arborização, as 
árvores de grande porte plantadas no cais baixo, no parque fluvial, cujas copas 
ultrapassam o piso do cais alto onde está o bulevar fluvial.

O bulevar fluvial está no mesmo nível das pontes que transpõem o canal. É 
essa constância de cota que permitirá que as duas margens sejam costuradas 
de maneira mais sutil, sem interrupções abruptas de níveis. O tecido urbano 
deve alcançar o nível de transposição com inclinações máximas de 5%, 
imperceptíveis ao pedestres. O canal deve ser transposto sem esforços, a 
ponte urbana é integrada à malha de ruas tendo como base o traçado de ruas 
ortogonais. Alças e tesouras viárias não são necessárias para vencer níveis 
nessa composição.
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Seguem seções transversais do projeto.

[imagem 45]
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CORTE A
ESCALA 1:10.000

CORTE A 

ESCALA 1:10.000 [imagem 46]
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CORTE A
ESCALA 1:2.000

CORTE A

ESCALA 1:2.000 [imagem 47]
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CORTE A
ESCALA 1:500

CORTE A

ESCALA 1:500 [imagem 48]
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CORTE A
ESCALA 1:500

CORTE A

ESCALA 1:500 [imagem 49]
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CORTE C
ESCALA 1:10.000

Página ao lado: CORTE C e PLANTA 

rebatida. ESCALA 1:2.000

[imagem 50]

CORTE C

ESCALA 1:10.000 [imagem 50]

LEGENDA

1. Canal Pinheiros

2. Córrego das Corujas

3. Canal de derivação

4. Ponte proposta, continuação da rua 

Gáspar Moreira e rua Prof. Moniz

5. Parque fluvial

6. Cais baixo

7. Cais alto

8. Bulevar fluvial
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CORTE C
ESCALA 1:500

CORTE C

ESCALA 1:500 [imagem 52]



85
CORTE C
ESCALA 1:500

CORTE C

ESCALA 1:500 [imagem 53]
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CORTE D
ESCALA 1:10.000

CORTE D

ESCALA 1:10.000 [imagem 54]
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CORTE D
ESCALA 1:2.000

CORTE D

ESCALA 1:2.000 [imagem 55]
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CORTE D
ESCALA 1:500

CORTE D

ESCALA 1:500 [imagem 56]
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CORTE D
ESCALA 1:500

CORTE D

ESCALA 1:500 [imagem 57]
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1.3.1 ÁREAS NAS MARGENS DO CANAL PINHEIROS

Da sua foz até a barragem da Traição foram identifi cadas áreas urbanas que 
ocupam as margens do Pinheiros e também os parques existentes e possíveis. 
A delimitação de cada área identifi cada segue o traçado de avenidas de tráfego 
intenso que podem chegar até 60km/h. Por serem vias poluídas e áridas, em 
geral pouco arborizadas, criam ambientes hostis, por onde as pessoas apenas 
passam para chegarem aos seus destinos e não são incentivadas a permanecer 
por um tempo, descansar em um banco público, por exemplo, ou a passear sem 
pressa, por lazer. Exemplos desse tipo de avenidas “entrincheirantes” são: Av. 
Jaguaré, Av. Francisco Morato, Av. Eliseu de Almeida, Av. Gastão Vidigal, Av. 
Corifeu de Azevedo Marques, Av. Rebouças e Av. Pres. Juscelino Kubitschek. 
Pela sua localização, elas poderiam criar espaços públicos agradáveis, mas 
suas calçadas estreitas que margeiam um fl uxo pesado e ruidoso de veículos 
motorizados não criam ambientes propícios para o passeio. 

As áreas mais próximas da foz do Pinheiros, I, III, V, VI, pertencentes 
aos bairros do Jaguaré e Vila Leopoldina, ainda tem um vasto potencial de 
ocupação e adensamento. São áreas que já acomodaram intensa atividade 
industrial, formadas por amplos quarteirões, de até 1km de extensão. Esses 
bairros foram planejados em meados do século XX, mas perderam sua força 
como polo industrial, devido à especulação imobiliária nessas áreas que são 
hoje envolvidas pela cidade. Na margem direita está o CEAGESP, Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que ocupa 700.000m². Na 
margem esquerda, entre a USP e a avenida Jaguaré há uma sede da UNIP 
entre grandes galpões e dois empreendimentos imobiliários residenciais 
formados por torres de até 30 andares. Entre o morro do Jaguaré e a avenida 
Jaguaré também prevalecem galpões, além de um CEU, nas proximidades da 

1. Canal Tietê

2. Canal Pinheiros

3. Córrego Jaguaré

4. Córrego Água Podre

Áreas:

I. Vila Leopoldina: Bairro industrial que 

inclui área do CEAGESP, delimitado 

pela av. Dr. Gastão Vidigal, marginal 

Pinheiros, av. Queiroz Filho, linha da 

CPTM

II. CDP IV de Pinheiros, delimitado pela 

marginal Pinheiros e linha da CPTM.

III. Jaguaré: Bairro industrial delimitado 

pela av. Pres. Altino, marginal 

Pinheiros, linha da CPTM e morro do 

Jaguaré

IV. Jaguaré: Morro do Jaguaré

V. Jaguaré: Parte do bairro industrial 

do Jaguaré, delimitado pela av. 

Jaguaré, marginal Pinheiros e morro 

do Jaguaré

VI. Jaguaré: A outra parte do bairro 

industrial do Jaguaré, delimitado pela 

marginal Pinheiros, av. Jaguaré e av. 

Escola Politécnica

VII. Parque Villa-Lobos

VIII. USP

IX. Alto de Pinheiros: Bairro residencial 

composto majoritariamente por 

unidades unifamiliares

X. Alto de Pinheiros: Bairro residencial 

composto majoritariamente por 

unidades unifamiliares

XI. Butantã: Bairro residencial 

composto majoritariamente por 

unidades unifamiliares

XII. Pinheiros: Bairro de uso misto 

composto por sobrados e algumas 

torres

XIII. Jockey clube

XIV. Jardins: Bairro de uso residencial 

unifamiliar no seu "miolo", sendo que 

as edificações nas avenidas que o 

delimitam são torres e sobrados na 

av. Eusébio Matoso, de uso misto

XV. Jardins: Uma metade desta área é 

ocupada pelo Clube Pinheiros, a outra 

é ocupada por torres residenciais e de 

uso misto nas avenidas que delimitam 

a área, av. Faria Lima, marginal 

Pinheiros, av. Cidade Jardim

XVI. Morumbi: Bairro residencial 

composto por unidades unifamiliares

XVII. Itaim Bibi: Bairro de uso misto 

composto por edificações mais altas

XVIII. Vila Olímpia: Bairro de uso 

misto composto por edificações mais 

altas

[imagem 58]
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comunidade do morro. Do outro lado do morro Jaguaré, até a ferrovia, na 
área III, sedes de empresas como a Roche ocupam os vastos quarteirões. Todas 
essas áreas que tiveram caráter industrial possuem habitações informais que 
ocuparem estreitas frestas, ao longo da ferrovia, (área III), entre o CEAGESP e 
o galpão vizinho, (área I) ou sobre um ramal ferroviário abandonado, (área V).   

Outras áreas delimitadas nas margens do Pinheiros tem ocupações 
residenciais de baixa densidade, como as áreas IX, X, XI, XIV e XVI, 
pertencentes aos bairros do Alto de Pinheiros, Butantã, Cidade Jardim, 
Morumbi e Jardim Europa. Tendo em vista a importância desse eixo fluvial, 
essa realidade provavelmente seria transformada, de bairros exclusivamente 
residenciais a mistos, com um aumento da densidade para comportar mais 
pessoas morando nas proximidades dos canais e dos eixos de transporte 
público. Bairros habitacionais como as áreas em destaque não contam com 
comércio e serviço e são permeáveis apenas pelo transporte de veículos 
motorizados privados, ficando ermos e perigosos ao anoitecer.  

Todas essas áreas delimitadas estão compreendidas na antiga várzea do rio 
Pinheiros, quando ele ainda era meândrico e percorria lentamente esse vale 
de largas planícies. Para definir essa área de várzea, consideramos a cota 725 
como cota máxima da planície banhada pelo rio, cujos meandros variavam a 
cada ciclo de cheia e estiagem. Ela marca o limite do leito maior e o arranque 
das colinas do vale. Não à toa, a cota 725 coincide com as avenidas paralelas 
ao canal, como a do Jockey, (av. Lineu de Paula Machado), a que leva à entrada 
do portão 1 da USP, (av. Valdemar Ferreira e sua continuação na av. Afrânio 
Peixoto), a av. Kenkiti Simomoto e a av. Presidente Altino, que delimitam os 
bairros industriais. Na margem direita, as avenidas Brigadeiro Faria Lima, 
Pedroso de Moraes e Gastão Vidigal, seriam os bulevares fluviais se o leito 
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maior do rio fosse mantido de propriedade pública e ocupado por parques 
fluviais.

Devido a uma manobra criminosa da empresa Light, as áreas de várzea, 
entre canal Pinheiros e essas avenidas mencionadas, tornaram-se propriedade 
privada para desfruto do mercado imobiliário, em especial da companhia City. 
Esse episódio será tratado no capítulo 2.

1.3.2 SOBRE LEITOS FLUVIAIS: LEITOS CARROÇÁVEIS

Reabrir os cursos d’água, sejam eles drenos ou galerias de águas fluviais, 
quando isso for possível, é uma proposta necessária para que se contemple os 
múltiplos usos da água. Trata-se de torná-los visíveis para que a população no 
seu entorno tenha consciência da sua existência e para que possa cobrar das 
autoridades competentes o que lhe é um direito básico: saneamento ambiental 
e lazer. Quando as águas estão correndo em canais abertos, é possível visualizar 
o potencial ambiental e paisagístico que ela tem e exigir que seu entorno seja 
acessível e que tenha qualidade urbana para seu desfruto. Em diversos casos, a 
própria população que mora nas proximidades dos córregos se organizam para 
solicitar a construção de parques fluviais, ou lineares, como são comumente 
chamados. Jaguaré e Água Podre são dois exemplos de córregos que motivaram 
a formação de associações para discutir o projeto de suas margens.

 Separar águas fluviais do esgoto e das águas pluviais é uma das condições 
para mantê-las limpas. Uma outra condição é a limpeza dos espaços públicos 
e o manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos. As águas dos primeiros 
instantes de chuva são responsáveis por 50% da poluição dos rios, ou seja, 
contaminam tanto quanto esgoto e contêm todo tipo de rejeito, inclusive 
entulhos. Essas águas carregam a carga poluente difusa, composta pelos 
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resíduos que se encontram na superfície da cidade, de óleo expelido por 
veículos a sacos de lixo depositados nas calçadas. Por essa razão, a manutenção 
das águas fluviais está ligada tanto à gestão de águas usadas quanto à gestão de 
resíduos sólidos urbanos, considerando que tudo o que rejeitamos que não for 
coletado e tratado é conduzido ao leito fluvial.19

O Plano de Manejo de Águas Pluviais de São Paulo que teve início em 2010 
e se define como “um instrumento fundamental para a redução dos riscos de 
inundação e a melhoria da qualidade das águas no município de São Paulo”, 
apresenta soluções para o controle da carga difusa que, aliadas à melhoria da 
limpeza da cidade, também são importantes como infraestrutura leve: faixas 
gramadas, valas de infiltração, pavimento poroso, wetlands, etc. Descordamos 
porém das soluções: “bacias de detenção secas, bacias de detenção úmidas”.20 As 
imagens dos piscinões de São Paulo no seu estado atual revelam o quão precária 
pode ser a condição da água enclausurada por cercas sem funções paisagísticas 
e de lazer, contrapostas às imagens de lagos na cidade que integram projetos 
de parques e jardins, como elemento de uso, apreciação, constituinte dos 
microclimas gerados nesses locais. 

Os piscinões são resultado de um projeto que visa sobretudo a 
macrodrenagem. Tem por objetivo retardar a chegada da água pluvial na rede 
de esgoto e por conseguinte, nos córregos. Como a água da primeira chuva 
cai direto nos piscinões, sem ser antes tratada, a qualidade da água desses 
equipamentos é tão ruim como a do próprio esgoto. Alguns piscinões são 
esvaziados pela própria força da gravidade, outros, que estão abaixo do nível 
do córrego, tem suas águas sujas bombeadas. Isso também se deve às grandes 
profundidades que os piscinões podem atingir. O piscinão de Guamiranga, por 
exemplo, tem 30m de profundidade.21 Os do córrego Cordeiro, de  10.70 a 15m 

19 Dados coletados no I Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos, que ocorreu na 

Escola Politécnica da USP - (site: isrru-jaguare.wix.com)

20 Site do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de 

São Paulo (PMAPSP) : aguaspluviais.inf.br

21 Site do DAEE: daee.sp.gov.br

Fotos do piscinão da avenida 

Jornalista Roberto Marinho. 

Fonte: site da Folha de São Paulo – 

folha.uol.com.br
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Esse desenho de um dos piscinões 

em construção em São Paulo está 

apresentado no site da Prefeitura 

de São Paulo sob o texto: “Hoje 

a capacidade de reservação do 

município de São Paulo é de 4,778 

milhões de metros cúbicos. As obras 

de construção de novos piscinões 

irão aumentar esta capacidade 

em mais 2,472 milhões de metros 

cúbicos. São cerca de 30 novos 

piscinões. Dos novos piscinões dois, 

no córrego Cordeiro, entraram em 

funcionamento do fim de 2014.”. 

Fonte: site da Prefeitura de São Paulo - 

prefeitura.sp.gov.br

[imagem 61]
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de profundidade média.22 Como se trata de um projeto que visa apenas um uso 
da água, a drenagem, a profundidade varia conforme a área disponibilizada. 
10, 15 ou 30m não são profundidades dos lagos que se propõe nesta pesquisa 
para constituir a paisagem urbana. Essas medidas não estão na escala humana 
e a situação piora quando os piscinões estão vazios sobrando somente os restos 
de entulho e resíduos sólidos no seu fundo. Uma cratera profunda no meio 
urbano não permite que se criem parques e ambientes de lazer no seu entorno. 
Diferente de lagos, não são elementos de contemplação, muito pelo contrário.

 Nesse sentido, uma das premissas deste ensaio projetual é reabrir córregos 
e drenos existentes, nos trechos possíveis, considerando os espaços urbanos 
consolidados. Como uma das diretrizes para o traçado de ruas foi justamente 
construí-las nos fundos de vale, sobre leitos fluviais, há trechos de rios 
subterrâneos que permanecem sendo de propriedade pública, o que facilita a 
reabertura dos mesmos. Esse processo de reabertura deve ser acompanhado 
de cálculos hidráulicos para que o canal aberto seja dimensionado de acordo 
com a vazão do rio e o aporte pelas chuvas. O ideal é que se considere a área de 
sua bacia hidráulica como 100% impermeabilizada, para que se consolide um 
sistema seguro de controle de inundações. 

O espaço do canteiro central, sob o qual foram instaladas galerias que 
drenam águas urbanas, fluviais ou pluviais, é um espaço residual, sub-
utilizado, quando não é simplesmente uma plataforma de concreto onde 
estão instalados postes de iluminação e onde pedestres esperam um intervalo 
entre carros para chegar ao outro lado da avenida. Sua função é reduzida, 
serve de canteiro, composto por forrações, arbustos e/ou árvores. Sugere-se 
nesse redesenho de águas urbanas que as árvores sejam realocadas para as 
orlas dos canais reabertos. A orla assim se constitui com passeios arborizados 

22 Site da Prefeitura de São Paulo: prefeitura.sp.gov.br
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para pedestres e ciclistas e bancos públicos para descanso e apreciação. Sobre 
o s córregos reabertos propõe-se transposições para pedestres e veículos nas 
continuidades de ruas e caminhos, distantes entre si de no máximo 100m, para 
que os percursos não sejam interrompidos. Essa modulação de transposições 
do canal deve estar atrelada, portanto, ao desenho da malha urbana. 

Ao longo dos canais, terrenos de propriedade pública ou passíveis de 
desapropriação poderiam ser transformados em praças ou jardins, como o que 
é proposto para as orlas do Jaguaré e Água Podre e será exposto mais à frente. 
Seriam esses espaços públicos verdes latentes e essenciais para a implantação 
de uma “infraestrutura verde” articulada ao eixo da “infraestrutura azul”.

Assim, o que hoje é um dreno ou uma galeria fluvial, é reconfigurado, 
nesta proposta de projeto, em um conjunto de canais: canal aberto, e um 
túnel-canal de cada lado, que corre paralelo ao primeiro, composto por dutos 
de eletricidade, gás, telefonia, água potável, esgoto e águas pluviais. Em um 
sistema ideal, também poderia haver um duto específico para água não-potável, 
adequada a diversos usos, mas resultado de um tratamento mais econômico em 
relação à água potável. Os túneis-canais devem ter dimensões que permitam a 
manutenção, ou seja, ao menos a altura de um pé-direito mínimo. 

Faz parte da constituição dessa máquina hidráulica, as barragens móveis, 
que mantêm o nível d’água constante. As barragens dividem o canal em vários 
segmentos que funcionam como lagos consecutivos, cujas águas transbordam 
em direção à foz quando as chuvas aumentam o volume de água. Esses elementos 
construtivos do canal são essenciais pois impedem que no canal corra apenas 
um fio d’água nas épocas de estiagem ou pouca chuva, constituindo assim, uma 
infraestrutura sem interesse arquitetônico, urbano e paisagístico. Um canal 
com pouca água, cobrindo apenas seu fundo, tem algo de triste e estranho, 
como se sua potencialidade não estivesse sendo plenamente usufruída.

Foto do canteiro central da avenida 

Politécnica, na altura da portaria 2 da 

USP. 

Foto da autora, 2015

[imagem 62]
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1.3.3 GALERIA FLUVIAL E DRENO

É importante diferenciar esses termos para definir quais são os canais 
reabertos nesta proposta de projeto. 

Galeria fluvial ou córrego fechado, é o rio, riacho ou ribeirão que foi 
canalizado e tampado. Seu fluxo de água provém de uma nascente. A galeria 
fluvial também recebe águas de chuva e também é, portanto, pluvial. O 
curso desse tipo de galeria segue o caminho aproximado de um rio original, 
adequado ao traçado de avenidas e às edificações. 

Dreno é o duto que capta águas da chuva e desvia águas fluviais, atuando 
como canais de derivação que drenam as águas em  uma determinada área.

Nas orlas do Pinheiros foram sugeridos drenos importantes que poderiam 
ser transformados em canais abertos, como mostra o desenho da página 73. 
Um deles é um dreno que capta água à jusante do córrego das Corujas. Seu 
percurso se dá sob o canteiro central das avenidas Antonio Batuíra, Professor 
Fonseca Rodrigues e Dr. Gastão Vidigal. A existência de bocas de lobo no 
canteiro central das duas últimas avenidas indica que o dreno já existe. São 
avenidas de grandes dimensões, com mais de 50m de largura. Próximo à 
foz, no canal Tietê, a avenida Dr. Gastão Vidigal chega a ter 70m de largura 
no trecho final de meio quilometro. Considerando a largura da avenida 
Paulista de 45m, conclui-se que há, portanto, muito espaço disponível para 
se repensar o uso das avenidas, sobretudo do canteiro central com largura 
atual de aproximadamente 20m. Na confluência do dreno com o canal há uma 
Unidade de Negócio Oeste da Sabesp, com estruturas semelhantes a de um 
clube, como um lago de aproximadamente 5.000m². Em um cenário ideal, esse 
clube poderia ser transformado em parque público, o parque da foz do canal 
de derivação Pinheiros-Tietê.

Foto do canal “Tejo” que passa na 

Escola Politécnica da USP. O canal 

recebe esgoto. Mesmo se fossem 

limpas, as águas correm muito 

abaixo do nível do cais, reduzindo 

a importância desse elemento na 

constituição da paisagem. Fotos da 

autora, 2014

[imagens 63| 64]



98

Um outro dreno sugerido é semelhante ao primeiro, mas fica na margem 
esquerda do canal Pinheiros. Ele capta águas deste canal, na altura do morro 
do Jaguaré para desaguar no canal Tietê, passando pelas avenidas Presidente 
Altino e Henry Ford. Essa dupla de drenos formam um delta artificial do 
canal Pinheiros que colabora na drenagem dessa área bastante plana e sujeita 
a inundações.

Outros drenos secundários também seriam transformados em canais 
abertos complementando esse delta artificial, como o dreno da avenida Torres 
de Oliveira, no bairro do Jaguaré, os dreno do CEAGESP e o da avenida 
Alexandre Mackenzie. Esse último é atualmente aberto e assemelha-se a uma 
vala. Os três drenos se localizam em bairros com origem industrial cujo traçado 
de ruas e dimensões de quarteirões não correspondem aos de uma área urbana 
que deve acomodar todo tipo de uso: habitações, equipamentos públicos – de 
educação, cultura, esporte e lazer, serviços e comércios. 

 Esses bairros são em grande parte ocupados por galpões e entrepostos. 
Esse uso resulta em bairros com muito movimento de caminhões pesados e 
pouco espaço para passeio. Suas ruas ficam ermas e perigosas ao longo do dia 
e principalmente fora do horário comercial. São, entretanto bairros que vem 
se transformando gradualmente com a intervenção do mercado imobiliário. 
Algumas construtoras já ergueram condomínios com prédios de até 27 
andares, (como o empreendimento Vila Leopoldina da Max Haus), cercados 
por muros altos que mantém a qualidade isolada de suas ruas inóspitas.

Para que o mercado imobiliário através de iniciativas privadas não 
transforme os antigos bairros industriais nas margens do Pinheiros em 
aglomerados de condomínios fechados sem valor para a construção da 
qualidade urbana, propõe-se pensá-los como bairros fluviais. 

Em primeiro plano, a margem direita 

do canal Pinheiros, seguido da pista 

local da via expressa e do complexo 

do CEAGESP. Ao fundo, a Serra da 

Cantareira.

Foto de Fernando Stankuns. 

Fonte: site panoramio.com - arquivo: 

image ID 23983245

[imagem 65]
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Fotos do CEASA inundado em épocas 

de muitas chuvas. 

Fonte: site blog.estadao.com.br, 2009 

e site terra.com.br, 2015

[imagem 66| 67]

O bairro fluvial CEAGESP, na área I, está na margem direita do canal 
Pinheiros, próximo à sua confluência com o Tietê. É definido pela ferrovia, 
pela via expressa marginal e pelas avenidas Gastão Vidigal e Queiroz Filho, 
fazendo fronteira com o Parque Villa-Lobos. Além da redivisão dos amplos 
quarteirões, para que sejam adequados ao percurso do pedestre, propõe-se 
quatro canais de derivação nas suas avenidas axiais que conduzem água do 
dreno da av. Gastão Vidigal para o Pinheiros.

O bairro fluvial Presidente Altino na área III, fica do outro lado do canal 
Pinheiros e é o bairro espelhado em relação ao primeiro bairro fluvial. Ele fica 
entre ferrovia, av. Presidente Altino, via expressa marginal e morro do Jaguaré. 
O mesmo princípio norteia esse redesenho. As quadras são reduzidas, novas 
ruas propostas e três canais de derivação conduzem águas do dreno da av. 
Presidente Altino para o Pinheiros. 

Existe também uma diminuta área II entre marginal Pinheiros e viaduto 
da ferrovia. Nessa ilha entrincheirada pelos modos de transporte rodoviário 
e ferroviário funciona um presídio. Sugere-se que esse presídio seja realocado 
e que ali seja instalado um parque. Esse espaço público estaria em um lugar 
estratégico para integrar o tecido urbano do novo bairro fluvial à confluência 
das águas do Pinheiros e Tietê. 

O bairro fluvial Jaguaré, da área V, será descrito no capítulo seguinte, pois 
configura uma área importante na foz do córrego Jaguaré.

Algumas áreas intersticiais, resíduos da urbanização, foram ocupadas 
por habitações irregulares. No bairro do CEAGESP foi ocupada uma faixa 
de quarteirão, paralela à rua Manoel Bandeira. A faixa tem uma largura de 
20m e o comprimento do quarteirão, 385m, e está entre terrenos privados. 
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No bairro Presidente Altino, há duas comunidades, uma delas localizada entre 
os trilhos ferroviários, uma área da Eletropaulo onde há uma série de torres 
de eletricidade e um terreno baldio. Ela se estende até a avenida marginal 
Tietê. O outro núcleo ocupado por favelas está no pé do morro Jaguaré e sua 
entrada, na rua Diogo Pires, que fi ca em frente o dreno da avenida Alexandre 
Mackenzie. A comunidade se fi xou no entorno de habitações sociais. No bairro 
do Jaguaré as moradias irregulares foram construídas sobre os trilhos de um 
ramal desativado e em uma de suas bifurcações. A outra comunidade, esta 
bastante importante, ocupa em torno de 200.000m², ou algo próximo de um 
quarto do morro do Jaguaré.

Foto do bairro do CEAGESP. Ao fundo 

vê se o canal Pinheiros. Na parte 

inferior à direita, as torres Max Haus. 

As linhas ferroviárias conformam um 

Y. A linha 9 – Esmeralda, que percorre 

paralela ao canal segrega uma ilha 

onde está o presídio, CDP IV de 

Pinheiros. 

Fonte: site skyscrapercity.com, 2009  - 

Foto de Geldson LDN 

[imagem 68]

1. Canal Tietê

2. Canal Pinheiros

3. Córrego Jaguaré

4. Córrego Água Podre

5. Morro do Jaguaré

6. Eclusa e barragem móvel do Retiro

7. Eclusa e barragem móvel da 

Traição

8. Raia olímpica

9. USP

10. Parque Villa-Lobos

11. Jockey club

12. Parque do Povo

13. Parque Ibirapuera

[imagem 69]
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1.3.4 PARQUES LATENTES

O campus da USP e o Jockey clube são áreas de parques latentes. O campus 
deveria ser um espaço público aberto, integrado à malha urbana da cidade, 
melhor iluminado e equipado como um parque em determinadas locações. 
Possui generosas áreas livres que poderiam ter novas funções destinadas ao 
esporte e lazer. Mesmo sem ter sido previsto para tal função, hoje o campus 
recebe uma grande quantidade de corredores, ciclistas, sobretudo no cair da 
tarde, que usam de forma perigosa o espaço das ruas para suas atividades, 
ocupam o leito carroçável destinado a ônibus ou carros em áreas mal 
iluminadas. A demanda já existe e se configura de maneira inadequada em 
condições muito arriscadas e precárias para os usuários, mas mesmo assim 
ainda é uma melhor opção para os treinos, se comparada a outras avenidas e 
ruas de São Paulo. Se houvesse um projeto para destinar trechos do campus 
a parques, todos poderiam compartilhar o espaço de maneira segura e 
confortável. 

Para a raia olímpica da USP foi prevista a construção de um parque onde 
são mantidas as estruturas que atendem as atividades esportivas que lá ocorrem 
e construídas outras, abertas ao público, como piscinas olímpicas e passeio 
arborizado no entorno das águas. A raia tem dimensões que abrem perspectivas 
raras sobre a cidade. Da raia se vê a outra margem do Pinheiros, e a cidade 
que se consolidou até os divisores d’água, nas avenidas que se sucedem: Cerro 
Corá, Heitor Penteado, Dr. Arnaldo e Paulista. Do seu eixo mais longo, vê se o 
espetáculo diário do sol poente atrás do morro do Jaguaré. Um parque aberto 
da Raia poderia tornar público o desfrute das orlas desse equipamento que 
hoje é cercado, reservado apenas para os que a utilizam para esporte. A raia em 
si, teria mantida sua função esportiva e poderia abrigar atividades mais lúdicas 

Raia olímpica da USP, plataforma 

flutuante para embarque e 

desembarque.

Foto da autora, 2015

[imagem 70]
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em horários alternativos, como pedalinho. Tem-se a bacia de la Villette como 
referência para se pensar esse espaço. Atividades de dia e de noite animam seu 
entorno. Parques infantis e de jogos foram instalados nas margens, além de 
dois complexos de salas de cinema, um de cada lado da margem, à montante 
do canal Saint Martin. Bares, cafés e restaurantes abertos até à noite, garantem 
a frequência nesse horário, em que até piqueniques são organizados à beira 
d’água. 

Para criar espaços com qualidades urbanas e ambientais semelhantes 
aos que existem nas margens da bacia de la Villette, é preciso repensar as 
orlas da raia como espaço de transição entre terra e água, onde atividades 
acontecem. O que torna a bacia de la Villette um lugar atrativo para o uso é 
o que acontece no seu entorno e não necessariamente sobre as águas. A água 
é o elemento central que organiza as atividades nas suas margens, de modo 
que seja sempre possível contemplá-la. O único contato mais próximo com a 
água na raia olímpica se dá hoje no nível do cais flutuante que tem por volta de 
30m de extensão. Ou seja, apenas nesse pequeno trecho, usualmente utilizado 
pelos atletas, as pessoas podem se aproximar da água. Em todo o restante do 
entorno da raia, um talude distante de mais de 3.00m da lâmina d’água com 
inclinação superior a 45º, distancia as pessoas da linha entre terra e água e 
elimina uma das possibilidades mais interessantes do lugar. Assim, propõe-se 
uma orla composta por um cais alto, a 720.50m e um cais baixo, a 717.50, a 
apenas 50cm do nível d’água, em todo o perímetro da raia. Por serem planos, 
as pessoas podem chegar até a beira sem receios e se sentarem na borda, com 
os pés quase tocando a água. No cais baixo também se dá o acesso aos cais 
flutuantes para embarques e desembarques de canoas, caiaques, pedalinhos e 
outras embarcações de esporte e lazer. No cais alto há espaço para arborização 
e passeios para pedestres e bicicletas. 

Vista da raia olímpica a partir da 

avenida Prof. Mello Moraes.

Foto da autora, 2016

[imagem 71]
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A orla da margem esquerda da raia é paralela à avenida Prof. Mello Moraes 
que cruza o campus do portão 1 ao portão 2. A cerca que fecha o espaço da 
raia para essa avenida a torna ainda mais isolada. Não há atividades ao longo 
de sua extensão de 2.200km. Percorrê-la a pé significa caminhar meia hora ou 
mais sem presenciar qualquer uso distinto ao do remo que ocorre distante, nas 
águas, ou de capivaras que pastam nos gramados cercados. O clube do campus, 
Centro de Práticas Esportivas da USP – CEPEUSP, dá as costas para a avenida, 
o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo – CRUSP, a Escola de 
Comunicação e Artes –ECA , a Editora da USP - EDUSP e a Escola Politécnica, 
idem. A avenida beira áreas de estacionamentos dessas instituições, além 
da praça do Relógio, pouco ocupada, usada somente para rápida circulação. 
Aliada à falta de iluminação das vias, essas condições permitem ocorrências 
frequentes de crimes como estupro e assaltos. Esperar no ponto de ônibus à 
noite, na frente da cerca da raia é uma experiência de medo e desamparo. A 
presença da polícia militar e de câmeras de vigilância, além de  não resolverem 
a questão de segurança, não são alternativas para a criação de um ambiente 
urbano melhor para todos. 

Uma das possibilidades de tornar essa avenida segura é promover usos ao 
longo de toda a raia. A presença de pessoas ao longo do dia usufruindo do 
espaço desse parque proposto traria vida à avenida e a tornaria mais segura. 
As atividades possíveis nesse espaço são de diversas naturezas. O parque linear 
entre avenida e raia se estenderia sobre um dos leitos carroçáveis, aumentando 
sua área para comportar piscinas olímpicas e outros equipamentos. A avenida 
hoje tem largura semelhante à da avenida Paulista. Considerando sua demanda, 
conclui-se que ela poderia ser mais estreita e mesmo assim acomodar dois 
corredores de ônibus e duas pistas para veículos motorizados particulares. As 

Foto da avenida Prof. Mello Moraes. 

Canteiro central no primeiro plano e 

Praça do Relógio ao fundo.

Foto da avenida Prof. Mello Moraes, 

canteiro central.

Fotos da autora, 2015.

[imagem 72]
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ciclovias e passeio de um dos lados poderiam ser incorporados na área do 
parque. Esse espaço proposto corresponde a aproximadamente 20% da área 
do parque Villa Lobos, e poderia comportar eventos universitários, como 
concertos, teatros, cinemas ao ar livre. 

Complementando os usos possíveis nessa área, propõe-se lógias entre raia 
e dique-túnel, no nível do cais alto da raia, onde poderiam funcionar bares, 
restaurantes, cafés e outros serviços e comércios, e sobretudo laboratórios da 
universidade. Essa edificação térrea, aberta para a raia, garantiria a permanência 
de atividades em toda a orla da margem direita. Teria como varandas abertas 
o próprio cais alto. Sobre esse térreo, complementando os usos dessa área, é 
proposto um outro térreo, aberto para o bulevar fluvial do Pinheiros, também 
composto por arcadas. Dessa maneira, tanto raia como canal tem suas margens 
adensadas por atividades urbanas, que permitem uma vivência na cidade que 
vai além de uma passagem objetiva, entre um ponto e outro. Outros quatro 
pavimentos entre raia e bulevar fluvial são destinados a residências estudantis, 
complementando a demanda não suprida pelo CRUSP, e habitação social. 
Essa seria uma forma de usufruir dessa área de impermanência da metrópole, 
caracterizada apenas por fluxos. 

Em Paris, a bacia de la Villette tem 700x70m e é uma centralidade que 
concentra inúmeras atividades e usos. A raia olímpica é um espaço com 
potencial semelhante que se encontra cercado, sem interação com a cidade, 
com um único acesso controlado. A raia tem um perímetro de orla três vezes 
maior que o da bacia de la Villette, com 2150x100m. E assim como na bacia 
parisiense, deve ser transposto por passarelas para garantir a continuidade do 
tecido urbano através de quatro transposições, três delas no alinhamento das 
pontes propostas sob o canal Pinheiros e uma quarta entre a primeira ponte 

Foto da avenida Prof. Mello Moraes, 

(imagem superior, à esquerda). No 

primeiro plano a pista que deve ser 

integrada ao parque da raia olímpica. 

Apenas a outra pista deverá continuar 

funcionando como leito carroçável.

Foto da calçada da avenida Prof. 

Mello Moraes, (imagem inferior, 

à esquerda). A cerca resguarda o 

espaço da raia olímpica. 

Foto do ponto de ônibus da avenida 

Prof. Mello Moraes, (imagem superior, 

à direita).

Foto do canteiro central da avenida 

Prof. Mello Moraes e o passeio 

solitário na avenida, (imagem inferior, 

à direita).

Fotos da autora, 2015

[imagem 73| 74| 75| 76]
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à montante e a extremidade da raia. Essas passarelas reservadas a pedestres 
e ciclistas permitem que a extensão de 2.150m seja segmentada em cinco 
trechos e caminhos mais curtos entre uma margem e outra. Uma rua com 
acesso controlado, no nível do cais alto, serve os estabelecimentos voltados 
para a raia. 

CONCLUSÕES

Nessa primeira aproximação do lugar de intervenção se define o espaço de 
transição entre água e terra, que no caso urbano corresponde a canal e cidade. 
Esse projeto busca integrar a paisagem fluvial na vida dos habitantes, que hoje 
está totalmente segregada. Desenha-se um feixe infraestrutural composto 
ao centro pelo canal, e em ambas as margens: cais baixo, onde atracam as 
embarcações e onde pedestres e bicicletas podem circular; parques fluviais, 
florestas urbanas comestíveis e hortas comunitárias, que contribuem para a 
criação de um micro-clima ao longo do caminho das águas; e cais alto, onde 
se implanta um conjunto de vias de circulação destinadas a todos os tipos de 
transporte: os bulevares. O feixe também é composto por canais subterrâneos 
com função de captação de esgoto e aguas pluviais. Esses canais, paralelos ao 
canal de navegação, impedem a chegada de águas sujas e contribuem para 
mantê-lo limpo.

O rio, o canal, a ponte, o porto, o espaço público de lazer e troca nas orlas 
fluviais e nas cabeceiras da ponte, são elementos que devem ser reconsiderados 
em uma nova configuração da metrópole, nesse processo de reconstrução do 
nosso endereço que se faz urgente.

Foto da Bacia de la Villette, 

tirada da passarela da rua de la 

Moselle. Ao fundo a Rotonde. 

Foto da autora, 2014

[imagem 77]



107

Foto aérea do parque Villa-lobos, 

canal Pinheiros e raia olímpica da USP.

Em tracejado branco, as indicações 

das novas pontes sugeridas. A ponte 

mais à jusante é uma ponte latente, 

continuação da avenida Escola 

Politécnica e da via lateral ao parque.

Fonte: site Panoramio.com

[imagem 78]

Fotos das próximas páginas: raia 

olímpica da USP.

Fotos da autora, 2015

[imagem 79| 80]
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Foto aérea do canal Pinheiros e da raia 

Olímpica na sua margem esquerda. 

Nesta foto vemos em primeiro plano 

as alças de acesso à ponte Cidade 

Universitária. A via expressa está 

entre raia e canal. As orlas do canal 

são inacessíveis, (a não ser a da mar-

gem direita, acessível para ciclistas 

apenas). As orlas da raia olímpica têm 

acesso controlado e são cercadas. Ao 

fundo, na margem direita, o parque 

Villa-Lobos.

Fonte: Site dos Jogos Olímpicos 2016 

-  rio2016.com

[imagem 81]
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CORTE B
ESCALA 1:10.000

CORTE B

ESCALA 1:10.000 [imagem 82]
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CORTE B
ESCALA 1:2.000

Página ao lado: perspectiva do projeto 

para orlas do canal Pinheiros, na altu-

ra da raia olímpica da USP.

Desenho da autora

[imagem 83]

Ao lado, foto tirada da ponte Cidade 

Universitária em direção à jusante.

Foto da autora, 2016.

[imagem 85]

CORTE B

ESCALA 1:2.000 [imagem 84]
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CORTE B
ESCALA 1:500

CORTE B

ESCALA 1:500 [imagem 86]
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CORTE B
ESCALA 1:500

CORTE B

ESCALA 1:500 [imagem 87]
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CORTE B
ESCALA 1:500

CORTE B

ESCALA 1:500 [imagem 88]
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Foto aérea da raia olímpica da USP, 

à esquerda, e canal Pinheiros, à 

direita. Consideramos que o espaço 

da via marginal expressa é utilizado 

com uma única função, a de via 

para veículos motorizados, sem 

interrupções no fluxo. Ess restrição 

da função do espaço não aproveita o 

potencial que ele tem: entre águas e 

entre parques latentes. 

Fonte: site g1.globo.com, 2009

[imagem 89]
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1.4 PROJETO DE ARQUITETURA DA ORLA DO CÓRREGO JAGUARÉ

O córrego Jaguaré é responsável por 10% da alimentação do canal Pinheiros 
e tem aproximadamente 9.7km. A sua bacia hidrográfica, compreendida nos 
limites do município, possui por volta de 28km² e conta com aproximadamente 
350 mil habitantes, sendo assim uma densidade média de 125 habitantes/ha. 23

Para entender melhor o projeto, sugerimos a classificação do Jaguaré em 
três trechos. Essa classificação se faz de acordo com as condições geográficas 
do ribeirão original. Considera-se a topografia do vale e suas variações das 
nascentes até a foz e consequentes variações das características hidrográficas. 
A classificação dos subtrechos se baseia em critérios de sua canalização, se é 
aberta ou fechada.

Trecho 1: Jaguaré baixo ou Delta do Jaguaré - [extensão de 2km]

Trecho de galeria fluvial fechada que vai da rotatória das avenidas Corifeu de 
Azevedo Marques, Jaguaré e Escola Politécnica até sua foz, no canal Pinheiros.

Trecho 2: Jaguaré médio – [extensão de 2.7km]

Este trecho é subdividido em:

Subtrecho 2A: trecho de galeria pluvial fechada que vai da rotatória das 
avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Jaguaré e Escola Politécnica até a faixa 
não-edificante da linha de transmissão da Eletropaulo - [extensão de 1.2km] 

Subtrecho 2B: trecho de canal aberto que vai da faixa não-edificante da 
linha de transmissão da Eletropaulo até Praça Jom Eduardo C. Borgonovi – 
[extensão de 1.5km].

23 Dados coletados no I Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos, que ocorreu na 

Escola Politécnica da USP - (site: isrru-jaguare.wix.com)
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Trecho 3: Jaguaré alto – [extensão de 5km]

Trecho de canal aberto que vai da Praça Jom Eduardo C. Borgonovi até as 
nascentes do Jaguaré. 

Este trecho é subdividido em:

Subtrecho 3A: o canal Jaguaré se encontra aberto no canteiro central da 
avenida Escola Politécnica e segue assim até a rodovia Raposo Tavares – 
[extensão de 1.5km]

Subtrecho 3B: o ribeirão corre em áreas fechadas a partir da rodovia Raposo 
Tavares, em terrenos não edificados e no canteiro central da avenida Joaquim 
Santana, que tem habitações sociais no seu entorno – [extensão de 3km]

Subtrecho 3C: nascentes do ribeirão Jaguaré, à montante do CEU Uirapuru 
– [extensão de 500m]

Segue memorial descritivo do projeto de cada trecho.
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1. Canal Pinheiros

2. Córrego Jaguaré

3. Córrego Pirajussara

4. Córrego Belini

5. Canal de derivação

6. Córrego Água Podre

7. Córrego do Sapé

8. Córrego Itaim

9. Canal Tejo

10. Raia olímpica

11. Morro do Jaguaré

12. USP

13. Parque Villa-Lobos

[imagem 90]
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1. Canal Pinheiros

2. Córrego Jaguaré

3. Riacho Doce

4. Córrego Água Podre

5. Córrego do Sapé

6. Córrego Itaim

7. Canal Tejo

8. Córrego Pirajussara

9. Raia olímpica

10. Lago da Biologia

Esta imagem revela quais córregos 

estão abertos e quais estão fechados 

na situação atual da hidrografia do 

Jaguaré e seus afluentes.

[imagem 91]
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TRECHO 1: JAGUARÉ BAIXO ou DELTA DO JAGUARÉ 

O trecho 1 do córrego Jaguaré, de aproximadamente 2km, está na parte 
baixa do rio, ou seja, na sua foz, e corre sob a avenida Escola Politécnica. 
Na margem direita do ribeirão Jaguaré foi implantado o campus da USP,  
na margem esquerda, o centro industrial Jaguaré. Ambas as áreas foram 
adquiridas em 1935, somando 200 e 150he, respectivamente. O campus foi 
construído a partir da década de 50, enquanto que Henrique Dumont Villares 
erigiu seu bairro industrial na década anterior. 

Villares previu que o centro industrial fosse servido por ramais ferroviários 
e que fosse conectado à outra margem da cidade pela ponte Jaguaré. O bairro 
foi projetado em duas partes. Uma parte plana foi reservada a  estabelecimentos 
manufatureiros, depósitos, armazéns, pátios de recepção e expedição. A área 
corresponde à várzea por onde o ribeirão percorria até desaguar no Pinheiros, 
em meandros, antes de ser canalizado e retificado. A outra parte é o morro 
do Jaguaré, com 800.000m², foi destinada à habitação operária e centros 
recreativos, comerciais e de serviço. A parte do morro mais próxima ao canal 
Pinheiros foi reservada à implantação de um parque, e foi nesse local onde, a 
partir da década de 50 começou-se a se formar a favela Nova Jaguaré.24

Henrique Dumont Villares reconheceu a importância do ribeirão Jaguaré 
como fonte de água limpa para ser usada nas indústrias, apesar de não 
mencionar o seu afluente que corre hoje sob a avenida Kenkiti Sinomoto, um 
dos eixos viários do bairro. O canal Pinheiros ele vê como ideal receptor de 
esgotos não tratados: “Em tôda grande indústria é preciso cuidar do problema 
da remoção do lixo e demais resíduos inúteis. Muitas vêzes, nem mesmo a rêde de 
esgotos no local tem capacidade suficiente para as necessidades de determinada 
fábrica, e só mais tarde aparece êsse novo e grave problema para o industrial. 

24 Artigo: Indústria e favela no Jaguaré: o palimpsesto das políticas públicas de 

habitação social, Maria Augusta Justi Pisani, 2011. Site vitruvius.com.br. 
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Com a localização do Centro Industrial Jaguaré junto ao canal do rio Pinheiros, 
fica eliminado tal inconveniente”. (VILLARES, 1946, p.263) Coloca ainda que 
(nessa região) “Existe também, pouco abaixo da superfície da terra, boa água 
que se tira por meio de poços de pequena profundidade” (idem, p.261) o que 
se explica por ser essa uma área pantanosa, entre rios Pinheiro, Jaguaré e seu 
afluente.

 A planície fluvial do Jaguaré se estende até o morro de mesmo nome e 
também cobre parte do campus da USP, à jusante da avenida Professor 
Luciano Gualberto, onde se situa a FAU USP, construída sobre um talude. Sob 
o morro do Jaguaré construiu-se um relógio que funciona como um mirante 
e que ainda permanece em estado razoável de conservação, no centro de 
uma praça. Nesse seu ponto mais alto, o morro chega a altitude de 785.00m. 
Somando os 30.00m da altura da torre do relógio, aproxima-se da altitude 
máxima da avenida Paulista, 818.00m. Entre casas e entre as frestas que as ruas 
e escadarias íngremes conformam, tem-se vistas bonitas do céu e da várzea. 
Como há poucos prédios altos interrompendo o horizonte, ainda se vê o pôr 
do sol como em poucos lugares em São Paulo é possível.

Nesta proposta de projeto, o bairro fluvial Jaguaré ocupa a planície inundável 
do ribeirão. O canal Jaguaré se ramifica em um canal de derivação mais estreito, 
que segue pela avenida Jaguaré em um primeiro trecho até encontrar os pés 
do morro para contorná-lo e desaguar no Pinheiros, de forma que o canal 
principal do Jaguaré e sua derivação abracem o bairro fluvial. Forma-se assim 
uma ilha desenhada pelo delta. Essa ilha ainda é banhada por outros quatro 
canais transversais propostos nas principais avenidas do bairro, paralelas à via 
marginal Pinheiros: avenidas Kenkiti Simomoto, Tôrres de Oliveira e Onófrio 
Milano e a avenida paralela à avenida Jaguaré, General Vidal. 

Na imagem ao lado, ao centro do 

desenho, o delta do ribeirão Jaguaré, 

que atravessa o vale e desagua no 

rio Pinheiros. Este, por sua vez, é 

representado no seu curso original, 

meândrico e com uma ampla várzea 

pantanosa. Braços de rio permanecem 

nas várzeas, desconectando-se 

do curso principal quando o nível 

d’água baixa. Na margem esquerda 

do Jaguaré estabeleceu-se o bairro 

industrial de mesmo nome. Na 

margem direita do ribeirão, ocupada 

então por mea+ndros do rio Pinheiros, 

e portanto, bastante alagadiça, foi 

construída a cidade universitária. 

Indicado no canto inferior direito, o 

Instituto Butantã, que fica mais alto 

em relação ao restante do campus.

Fonte: AB’SABER, 2007.

[imagem 92]

Foto aérea da década de 40 do 

canal Pinheiros, retificado da sua 

foz até a ponte do Jaguaré, e ainda 

meândrico à montante. Ao fundo, 

à esquerda, o morro do Jaguaré, 

na planície aos seus pés, o bairro 

industrial ainda em construção. 

Fonte: blog-ralph-giesbretch.

[imagem93]
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Planta do projeto do Centro Industrial 

Jaguaré, feita por Henrique Dumont 

Vilares. O rio Jaguaré aparece em 

pontilhado, entre o Centro e a Cidade 

Universitária. O rio Tietê ainda não 

havia sido retificado, seu traçado 

retificado aparece em pontilhado. Os 

ramais ferroviários entram no bairro 

industrial e também no campus da 

USP. O morro do jaguaré tem um 

traçado de ruas não ortogonais, em 

curvas que sobem a topografia. Onde 

hoje é a favela Nova Jaguaré estava 

previsto o parque, como aparece 

indicado. Uma ponte que conecta a 

Cidade Univesitária à outra margem 

do Pinheiros é sugerida onde seria 

hoje o centro da raia olímpica. 

Fonte: VILLARES, 1946,p.242

[imagem 94]

Foto da ponte do Jaguaré, a única 

ligação, na época, do bairro industrial 

com a margem direita do Pinheiros. 

A ponte ainda existe, “escondida” 

entre as duas pistas da nova ponte do 

Jaguaré. 

Fonte: VILARES, 1946. p.255

[imagem 95]
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Nesta foto aérea, vê-se em primeiro 

plano um meandro do rio Tietê e a 

confluência com o canal Pinheiros, 

no trecho em que já se encontra 

retificado. O bairro industrial entre o 

canal e a avenida Presidente Altino 

aparece ao centro e atrás dele, na 

parte superior da foto, o morro do 

Jaguaré e a torre do relógio, próxima 

ao topo do morro. 

Fonte: VILARES, 1946, p.250

[imagem 96]

Foto tirada à jusante da Ponte do 

Jaguaré. À direita, um trecho do 

canal Pinheiros. Em frente o canal, ao 

fundo na foto, o morro do Jaguaré. 

Em primeiro plano, o ramal ferroviário 

faz uma curva para entrar no bairro 

industrial. (Imagem ao lado)

Fonte: VILLARES, 1946, p.254

Nesta foto, o morro do Jaguaré 

ocupado pelas habitações destinadas 

aos operários das indústrias do bairro.  

(Imagem à direita, canto inferior da 

página)

Fonte: VILARES, 1946, p.259

[imagens 97| 98]
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Próximo à foz, uma segunda derivação do canal Jaguaré é marcada por 
dois lagos, lago 01 à jusante e lago 02 à montante. O lago 01 está alinhado 
com um canal existente, o chamado Tejo, que atravessa a Escola Politécnica e 
desagua no Jaguaré. Ele ocupa uma área pública, onde hoje funciona o Parque 
Tecnológico do Estado de São Paulo, gerido pela USP e inaugurado em julho 
de 2014. O lago deve integrar uma área de parque, que também conta com 
o lago 03, na margem do canal Pinheiros e localizado onde hoje funciona 
um galpão de guarda móveis. Confi gura-se assim o parque fl uvial da foz, 
conformado pelos dois lagos. O lago 02 está em uma área entre o antigo ramal 
ferroviário e o canal Jaguaré, confi gurada por um canteiro lateral que parece 
ter sido murado de maneira a confi gurar um lote irregular para funcionar 
como estacionamento de caminhões. 

O conjunto de três lagos, além da função paisagística, tem importância 
para a drenagem do canal. Os lagos 01, 02 e 03 retém os seguintes volumes 
d’água, nas respectivas áreas:

lago J01: 

34.000m² (área) 

78.000 a 95.000m³ (volume) 

2,00 a 2,50m (profundidade)

lago J02: 

7.000m² (área) 

14.000 a 17.500m³ (volume) 

2,00 a 2,50m (profundidade)

1. Canal Pinheiros

2. Córrego Jaguaré

3. Córrego Pirajussara

4. Córrego Belini

5. Canal de derivação

6. Córrego Água Podre

7. Córrego do Sapé

8. Córrego Itaim

9. Canal Tejo

10. Raia olímpica

11. Morro do Jaguaré

12. USP

13. Parque Villa-Lobos

[imagem 99]
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lago J03: 

7.250m² (área) 

14.500 a 18.125m³ (volume) 

2,00 a 2,50m (profundidade)

volume máximo total dos lagos: 130.625m³25

O bairro fluvial Jaguaré é composto por quarteirões menores de 80 a 100m 
de extensão, canais de drenagem abertos, lagos, parque, praças e jardins, e 
novos usos conciliados: habitação, equipamentos públicos, comércio e serviço. 
Um equilíbrio entre esses usos poderia transformar o bairro industrial em 
um bairro de ruas vivas, com intenso uso pelas pessoas de todas as idades, 
pedestres, ciclistas e motorista em veículos que se deslocam a no máximo 
30km/h, de modo a não ameaçar a segurança e conforto dos passantes. 

Com uma densidade média de 200 habitantes/ha, tomando como referência 
Paris intramuros, esse bairro fluvial de 1,25km² poderia acomodar 25 mil 
pessoas, ou 6.250 unidades habitacionais.

Dois parques latentes estão à montante do subtrecho 1A. O primeiro já 
existe, chama-se Parque Ecológico Municipal de Campo-Cerrado Dr. Alfred 
Usteri e foi decretado parque em 2010. Encontra-se fechado ao público, em uma 
faixa de quarteirão entre o hipermercado Extra e um condomínio residencial 
de torres. Sugere-se neste trabalho que sua área de apenas 13.090m² seja 
estendida ao terreno do hipermercado, cujas áreas de estacionamento somadas 
a canteiros inutilizados e áreas de acessos de veículos somam 14.000m², (sem 
contabilizar a parte de estacionamentos cobertos). O parque, entretanto, tem 

25 Para efeito de comparação, o piscinão Cedrolândia, do Pirajussara, comporta 

113.000m². E o Aricanduva II, 150.000m². (Fonte: site da Prefeitura de São Paulo - 

prefeitura.sp.gov.br).

[imagem 100]
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uma importância ecológica rara, pois é uma das três áreas no município que 
possui espécies típicas de cerrado preservadas, (as outras duas estão no campus 
da USP)26. Suas dimensões, portanto, deveriam ser expandidas, para que a 
vegetação que um dia deu nome à cidade de São Paulo, Campos de Piratininga, 
(sendo Campos referente à vegetação de cerrado), pudesse ter espaço para 
sobreviver e se reproduzir.

O segundo parque potencial, o parque foz do Riacho Doce, corresponde à área 
de 100.000m² ocupada pelo Comando de policiamento militar da metrópole. 
Trata-se de um terreno bastante arborizado, tendo aproximadamente 50% do 
seu espaço vegetado, em uma localização privilegiada, na esquina da avenida 
Corifeu de Azevedo Marques com a avenida Escola Politécnica e à margens 
do canal Jaguaré. Propõe-se que as águas do riacho Doce, afluente do Jaguaré, 
e do canal de derivação da avenida Rio Pequeno, forme um lago no parque, 
onde hoje há uma quadra pavimentada e um campo de futebol que somam 
70x175m, ou seja, exatamente um quarto do retângulo da bacia de la Villette, 
que tem 70x700m. As águas do riacho Doce e do canal de derivação podem ser 
utilizadas no parque para formação de outros lagos, pequenos canais, quedas 
e escadas d’água.

Na situação atual, o percurso do pedestre sobre o ribeirão é isento de 
atividades que pudessem animar a avenida. Muros de ambos os lados e um 
condomínio residencial de prédios, também murado, condenam a avenida à 
simples função de passagem, vazia e perigosa em certos horários. A avenida 
tem largura generosa, por volta de 55m entre muros de fachadas. Essa largura 
e a existência de um canteiro central permitem a implantação de uma parque 
fluvial do ribeirão Jaguaré, tendo como eixo central o canal aberto. Propõe-
se que o canal tenha 10.00m de largura, em toda sua extensão. Uma faixa de 

26 Segundo afirma ambientalista Ricardo Cardim, em seu site: arvoresdesaopaulo.

wordpress.com

Fotos aéreas da área onde se 

encontram os parques propostos, 

sendo que para o Parque Ecológico 

Municipal de Campo-Cerrado 

Dr. Alfred Usteri, propõe-se 

sua ampliação para a área do 

supermercado Extra.

Fonte: Google Earth.
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LEGENDA

1. Parque Dr. Alfred Usteri (Cerrado)

2. Supermercado Extra

3. Parque latente da foz do Riacho 

Doce

4. Riacho Doce, (passando pela 

comunidade São Remo)
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Página ao lado: perspectiva do projeto 

para o córrego Jaguaré, na altura do 

Parque da foz do Riacho Doce.

Desenho da autora

[imagem 103]

6.00m de cada lado é destinada ao passeio de pedestres e à arborização, além 
de pontos de ônibus e mobiliário públicos. Mantêm-se três pistas para veículos 
motorizados de cada lado, sendo uma central exclusiva para transporte 
coletivo, ônibus ou VLT (veículo leve sobre trilhos), e mais uma ciclovia de 
cada lado, entre calçada e leito carroçável. As calçadas são generosas, com 
6.00m de largura. 
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CORTE G
ESCALA 1:500 [imagem 104]
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O corte E revela a topografia do morro do Jaguaré e a planície fluvial do 
bairro do Jaguaré. Avenidas Jaguaré e Escola Politécnica estão na mesma cota. 
São aproximadamente 65.50m de desnível até o topo do morro.

O corte F mostra a inclinação do morro entre a rua Lealdade e rua Três. 
Sugere-se uma sucessão de escadas e patamares para vencer o desnível entre 
ruas, respeitando a norma de acessibilidade (ABNT NBR9050) que define 
a existência de um patamar até 3.20m de desnível. A cada patamar há uma 
fachada de loja, bar, restaurante, ou qualquer outro serviço. Um terraço aberto 
pode fazer a transição entre o espaço de circulação, escadas e patamar e o 
espaço do estabelecimento.

Ao pé do morro, já na avenida José Maria da Silva, propõe-se um canal ao 
centro, que deve colaborar na drenagem do bairro. 

Fotos da avenida Escola Politécnica, 

por onde corre o ribeirão Jaguaré no 

trecho 1, em galerias subterrâneas. 

Ao centro das três fotos, o canteiro 

central, bastante amplo. A avenida é 

limitada por muros e grades de ambos 

os lados. Na primeira foto, a grade à 

esquerda cerca o Parque Tecnológico 

do Estado de São Paulo, uma 

propriedade pública. Também público 

é o campus da USP que é murado e e 

aparece à direita na primeira foto. 

Na segunda foto, o Instituto de 

Pesquisa Tecnológica aparece 

à esquerda. O instituto tem 

aproximadamente 1.2km de muros 

que conformam a fachada opaca e 

morta da avenida Escola Politécnica. 

Na terceira foto, os muros do 

IPT ainda aparecem, à direita, e 

à esquerda são os muros de um 

condomínio fechado que condenam a 

avenida a um passeio sem vida, sem 

atividades no seu entorno imediato.

Fotos da autora, 2015.
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CORTE E
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As áreas pelas quais o corte F passa são áreas de habitações irregulares 
bastante precárias. Esse estudo sugere a construção de habitações sociais com 
térreo destinado a estabelecimentos comerciais e de serviço e mais quatro 
pavimentos para apartamentos unifamiliares.

O corte G, (página 135), passa pela avenida Escola Politécnica. Ao centro, o 
canal do Jaguaré é reaberto. Em alguns trechos o canteiro central é mais largo 
e permite um parque fluvial mais generoso nas margens do canal, sendo que a 
largura mínima da orla é de 6.00m. Os pontos de ônibus devem ser instalados 
nessa área, para que o ônibus possa usufruir de uma faixa exclusiva. Nesse 
trecho da seção transversal, o parque está acima do nível da avenida Escola 
Politécnica, sugere-se espaços de lógias, voltados para avenida, onde podem 
funcionar estabelecimentos comerciais ou de serviço, com terraços sobre sua 
laje. As escadarias do parque descem até esses terraços.

A USP poderia ter suas vias internas interligadas com a trama de ruas da 
cidade no seu entorno para que seja permeável. Inúmeros espaços do campus, 
além da raia olímpica, têm potencial para parque, tendo dimensão para isso 
e arborização consolidada. Isolar essa porção da cidade por muros vai de 
encontro com os rumos que a Universidade se propõe de, através de projetos 
de extensão, dialogar e interagir com a sociedade, colocando o investimento e 
conhecimento nela gerado a favor de todos. 

Cartões postais que retratam a rua 

Muller no início do século XX.

A rua Muller, em Paris, no bairro de 

Montmartre, revela uma solução 

interessante com escadas e terraços 

para vencer a topografia do morro. 

Fonte: site: parisrues.com
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Foto tirada da rua Marselha. Na 

topografia acidentada do morro, as 

casas são construídas do nível térreo 

da rua para baixo.

Foto da escadaria que conecta a 

rua Alarico Franco Caiubi e a rua 

Marselha. Inúmeras escadarias 

atravessam quarteirões e oferecem 

alternativas ao percurso do pedestre, 

não são, porém, adequadas. Os 

degraus são irregulares, não há 

patamares suficentes entre os lances, 

não há iluminação ideal e, à noite, 

esse trajeto pode ser perigoso, pois é 

entrincheirado pelos muros laterais 

das casas. Nesta foto um cadeirante 

encontra dificuldades para vencer os 

níveis, a entrada de sua casa fica em 

um dos patamares da escadaria. 

Foto da Torre do Relógio.

Foto da escadaria que conecta a rua 

Salatiel de Campos e a rua Lealdade. 

Ao fundo vemos a favela Nova 

Jaguaré, o bairro industrial, a ponte do 

Jaguaré à direita, o canal Pinheiros e 

os prédios da outra margem, ao lado 

do CEAGESP.

Fotos da autora, 2015
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Foto da esquina das ruas Salatiel de 

Campos e Marselha. Do morro do 

Jaguaré vê-se o pôr-do-sol. 

Foto da autora, 2015

[imagem 118]
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As fotos que seguem foram tiradas do 

alto da Torre do Relógio do morro do 

Jaguaré.

Foto desta página:

As duas faixas claras ao centro são 

as vias marginais do canal Pinheiros, 

iluminadas pelos carros.

Foto da página seguinte: 

A favela Nova Jaguaré aparece à 

esquerda. Ao fundo, à direita, o canal 

Pinheiros, a marginal expressa e a 

raia olímpica da USP. Ao centro, o 

bairro industrial do Jaguaré. Observa-

se o contraste entre tipologias 

de construções: as unidades 

unifamiliares da favela formando uma 

massa construída bastante densa 

e totalmente ocupada, os grandes 

galpões industriais tomando vastos 

espaços e não gerando densidade 

habitacional alguma, e as torres 

habitacionais ao fundo, na avenida 

Escola Politécnica.

Fotos da autora, 2015
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Nesta foto vemos ao fundo o pico do 

Jaraguá ao fundo, o canal Pinheiros 

refletindo a cidade, ao centro, e as 

torres de prédios que começam a ser 

erguidos no bairro do CEAGESP.

Foto da autora, 2015

[imagem 121]
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Canal Pinheiros, sua margem direita 

onde estão o bairro do CEAGESP, 

à jusante da ponte do Jaguaré, e o 

parque Villa-Lobos, à montante; e sua 

margem esquerda, onde está o bairro 

industrial do Jaguaré.

Foto da autora, 2015

[imagem 122]
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Para o canal Tejo, propõe-se a abertura de todo o percurso das águas que 
nele desaguam, desde a represa da rua do Lago, passando por uma cascata em 
escadas no talude da FAUUSP, pelo canteiro central da avenida Prof. Luciano 
Gualberto e pela lateral da praça do Relógio, como um lago retangular de 
forma a ocupar o leito da rua sem saída, hoje utilizada para estacionamento; de 
lá, o canal atravessa a Escola de Comunicação e Artes – ECA, para encontrar o 
canal Tejo, já aberto e desaguar no Jaguaré.

TRECHO 2: JAGUARÉ MÉDIO

O canal Jaguaré está fechado no trecho que vai da rotatória das avenidas 
Corifeu de Azevedo Marques, Escola Politécnica e Jaguaré, até a faixa não–
edifi cante da linha de transmissão da Eletropaulo, e aberto no canteiro central 
da avenida Escola Politécnica no trecho que vai da linha de transmissão até a 
Praça Jom Eduardo C. Borgonovi, na altura da rua Dr. Paulo Carvalho Ferreira. 
É chamado médio porque seu vale tem uma largura intermediária em relação 
ao vale da foz, mais espaçado, e do vale à montante, mais estreito. 

Na foz, o vale do Jaguaré se une ao do Pinheiros, formando vastas áreas 
de várzea. Na imagem ao lado destaca-se a área da foz que seria alagada caso 
as águas do Pinheiros chegassem na cota 725.00m. Grande parte do campus 
USP e do bairro Jaguaré estariam banhadas. Essa área corresponde às várzeas 
pantanosas do rio Pinheiros, quando ainda era meândrico e inundava as 
margens em épocas de cheia, (rever imagem da página 124). 

Fotos do canal Tejo.

Fotos da autora, 2015
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1. Canal Tietê

2. Canal Pinheiros

3. Córrego Jaguaré

4. Córrego Água Podre

[imagem 126]
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À montante, o vale é mais estreito, como indicam os cortes J e L. Nessa 
série de três cortes, na página ao lado, para melhor revelar o perfil do vale e 
suas inclinações, elevou-se o nível d’água para uma profundidade de 35.00m. 
Mostra-se, assim, a seção de água que o rio teria caso grande parte do vale 
fosse inundada. Observa que a largura do rio que se formaria nessa situação na 
proximidade da foz (corte I) é bem maior do que a largura á montante (cortes 
J e L). 

Ainda para entender as conformações do vale do Jaguaré ao longo do curso 
d’água, à montante da rotária, a imagem da página anterior também revela o 
leito maior do Jaguaré até a cota 733.00m. Provavelmente, antes de canalizado, o 
seu leito maior banhava as áreas de planície que se estendem por um quarteirão 
na margem direita, até a avenida Rio Pequeno. Esta avenida seria, portanto, o 
verdadeiro bulevar fluvial que se delineia ao longo das margens. Pode se dizer 
que toda a área que está desenhada como lago do Pinheiros inundado até a 
cota 725.00m e lago do Jaguaré inundado até a 733.00m corresponde ao leito 
maior desses cursos d’água e que toda a ocupação que se implantou nesses 
limites está sobre o leito maior, em outras palavras, sobre o antigo espaço do 
rio, na planície fluvial, que agora corre encoberto ou confinado entre avenidas 
e guardirreios.

A proposta de projeto para essa área da margem direita do Jaguaré 
Médio, que era alagadiça e está compreendida no lago desenhado com nível 
d’água a 733.00m, consiste na criação de canais abertos e lagos. Nas ruas que  
ligam a avenida Escola Politécnica à avenida Rio Pequeno, perpendiculares 
a elas, existem galerias pluviais fechadas. Sugere-se que as galerias sejam 
transformadas em canais abertos, onde a largura da rua permite. Também 
sugere-se a criação de dois lagos, nas foz dos afluentes Água Podre e Sapé, e 
mais duas praças em terrenos onde hoje há galpões e um campo de futebol.

Fotos do vale do Jaguaré no trecho 

médio (trecho 2).

Fotos da autora, 2016
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CORTE I

CORTE J

CORTE L
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Neste trecho do Jaguaré médio, na margem direita, fica o bairro do Rio 
Pequeno. Na margem esquerda há bairros de classe média, cidade São Francisco 
e Parque dos Príncipes. O Rio Pequeno foi ocupado na década de 60 por 
operários do centro industrial Jaguaré e da cidade universitária. Prevalecem 
as residências unifamiliares, em ambos os bairros, mas condomínios fechados 
com torres de apartamentos começaram a ser construídos adensando a região. 
A situação dos afluentes das margens esquerda e direita do Jaguaré é bem 
diferente, tanto do ponto de vista geográfico como urbanístico. Na margem 
esquerda o vale sobe rapidamente, criando uma topografia íngreme. Nessa 
área havia cachoeiras antes dos córregos serem canalizados. As nascentes dos 
afluentes estão em áreas de preservação ambiental, bastante arborizadas, em 
praças ou condomínios fechados. Isso significa que há potencial para que os 
córregos sejam recuperados e integrados no tecido urbano, para que façam 
parte da paisagem, das atividades de lazer, e colaborem na criação de um 
micro clima no seu entorno. Apenas um dos afluentes da margem esquerda, 
que nasce na Praça Josei Toda, passa por região de ocupações irregulares, ao 
longo de 350.00m até sua foz. 

O bairro do Rio Pequeno tem uma realidade distinta, seu vale se estende 
até a avenida Eiras Garcia, de maneira mais branda, com inclinações menos 
íngremes. Enquanto a bacia hidrográfica do Jaguaré médio se estende por 1km 
na sua margem esquerda, na margem direita, aproxima-se de 2km, até chegar 
no divisor de águas. Os quatro afluentes da margem direita do Jaguaré médio, 
tem partes de canal aberto que passam por regiões de favelas, cujos esgotos são 
despejados diretamente no canal, como Riacho Doce, Água Podre e Sapé.  O 
riacho Doce está no limite entre Jaguaré médio e baixo. Suas nascentes estão 
no campus universitário, mas não há projeto específico que as considere do 

Nesta foto aérea, o terreno onde estão 

sendo construídas as habitações 

sociais havia sido desocupado, 

aparece vazio, na terra. Ele se 

encontra entre o canal Sapé e a rua 

Gen. Syzeno Sarmento. Esta rua curva 

delimita justamente o leito maior 

do rio, seu traçado não é aleatório, 

o que significa que tanto as favelas 

existentes quanto as habitações 

sociais, estão sobre o leito do rio. Em 

um projeto ambientalmente correto, 

essa área seria destinada ao parque 

fluvial, o que tornaria a rua Gen. 

Syzeno Sarmento, o bulevar fluvial.

Fonte: site infraestruturaurbana.pini.

com.br – Foto de Engelux/Galvão, 

2013.

[imagem 131]
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ponto de vista ambiental e urbano, que as integre de maneira adequada na 
paisagem. Na sua continuação, o riacho Doce tem uma realidade ainda mais 
grave, passa pela comunidade São Remo, recolhendo parte do esgoto dessa 
ocupação que não é tratado pela Sabesp. 

O córrego do Sapé, que tem sua nascente nas proximidades da rodovia 
Raposo Tavares, foi eixo de projeto de reurbanização ainda em fase de obra 
e que foi resultado de uma iniciativa da Secretaria da Habitação Municipal 
de São Paulo, em 2010. O projeto prevê habitações para 2.500 famílias e está 
localizado na própria região ocupada anteriormente de maneira irregular por 
unidades residenciais muito precárias. A parte positiva do projeto é relativa 
ao saneamento. A infraestrutura proposta evita que o esgoto desemboque 
diretamente no Sapé e colabora para a manutenção da qualidade de suas águas. 
O projeto, porém, apresenta um equívoco fundamental, sua implantação está 
no leito maior do Sapé, nas margens do canal, que são de propriedade pública. 
Essas áreas que deveriam ser preservadas foram ocupadas de maneira irregular 
devido à grande demanda não suprida de habitação. A iniciativa da Prefeitura, 
perpetua o erro ao propor a regularização da área e a edificação de habitações 
sociais no antigo leito maior do ribeirão, infringindo sua própria lei ambiental. 

A solução urbana adequada para pessoas, cidade e águas urbanas seria 
a manutenção das áreas marginais do canal como parque fluvial público e a 
transformação das ruas e avenidas que contornam essas margens em bulevares 
fluviais. A prefeitura deveria identificar áreas passíveis de desapropriação, 
terrenos desocupados ou com usos não condizentes com as tendências do 
bairro, como grandes galpões e entrepostos, para a construção de novas 
habitações sociais, ao invés de construir no espaço do rio. 

Nesta planta de implantação está 

destacada a área de projeto, que 

coincide, justamente, com a área do 

leito maior. (2010)

Fonte: site do escritório Base Urbana 

-  baseurbana.arq.br
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Como se vê nas fotos da fileira de 

baixo, um parque foi construído sobre 

o Sapé, com quadras, pista de skate 

e áreas verdes. É muito importante 

ter esse tipo de equipamento 

público, mas é uma pena ele ter sido 

implantado sobre o rio.

Após a área de parque, o Sapé é 

reaberto. (Imagem ao lado).

Fotos da autora, 2015
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Nesse trecho, próximo à rodovia 

Raposo Tavares, o Sapé está 

canalizado e aberto. 

A partir  deste ponto, (terceira 

imagem), o Sapé segue coberto, em 

galeria subterrânea.
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Nestas fotos das habitações sociais 

em construção, vê-se que estão muito 

próximas do canal do Sapé, sobre seu 

leito maior. O canal segue estreito e 

profundo.

Fotos da autora, 2015
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O bairro do Rio Pequeno tem uma densidade populacional de 122 
habitantes/ha,27 são 118.459 pessoas nos seus 970ha. Esse índice revela que não 
há necessidade de expandir a ocupação nas áreas de leito de rios considerando 
essa densidade. O bairro ainda é majoritariamente ocupado por casas térreas 
ou sobrados e tem um potencial de verticalização. O risco, porém, é que 
essa verticalização seja resultado de empreendimentos imobiliários sem 
qualidade arquitetônica ou urbana, como alguns condomínios fechados que 
foram construídos nos últimos anos. Um exemplo é o condomínio da avenida 
Domênico Martinelli composto por três torres de 20 andares sobre uma base 
de três pavimentos murada para uso exclusivo de estacionamento. Sob essa 
avenida passa um dos afluentes do Jaguaré que está em canal aberto à jusante 
da praça Nilton Vieira de Almeida. Ou seja, o condomínio dá as costas ao 
canal, ignorando o potencial da sua localização. Outros condomínios vizinhos 
de torres e casas unifamiliares se definem pela mesma condição. 

O lago da foz do Água Podre ocupa metade de um quarteirão. A outra 
metade é ocupada por unidades de habitação unifamiliar. Se essas casas fossem 
substituídas por edificações de térreo comercial ou de serviços e mais quatro 
pavimentos, passaria a acomodar de 80 pessoas a 200 . Ou seja, com prédios 
baixos é possível aumentar a densidade do bairro.

No capítulo seguinte um outro afluente do Jaguaré será tratado com mais 
detalhes, o Água Podre.

Face ao morro do Jaguaré, em direção à montante, há o morro do bairro 
São Francisco. Entre eles o vale do rio onde foi construída a avenida Corifeu de 
Azevedo Marques. Este morro tem altitude máxima de 775.00m. Suas descidas 
abruptas e íngremes indicam que havia cachoeiras na área, por isso o nome da 
única rua que acessa o morro, a partir da outra margem do Jaguaré: estrada das 

27 Dado de 2010 - Site da Prefeitura de São Paulo: infocidade.prefeitura.sp.gov.br

Fotos do condomínio Domênico e de 

muros de condomínios vizinhos que 

cercam um dos afluentes do córrego 

Jaguaré. O córrego corre aberto ao 

longo de aproximadamente 200m à 

jusante do condomínio.

Fotos da autora, 2016.
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As duas fotos ilustram realidades 

comuns em São Paulo. 

A imagem da esquerda mostra uma 

rua ladeada por muros, fachadas 

cegas, sem vida. O pedestre nesta rua 

erma, condenada a ser vazia, segue 

inseguro, sobretudo à noite.

Na imagem à direita, um espaço 

verde sem possibilidade de usos, 

atravessado por um córrego poluído 

cujas orlas não ganharam formas, 

são acúmulos de mato denso que 

não permitem o passeio, o estar, 

são impenetráveis. Trata-se de um 

desperdício de espaço público e de 

potencial urbano.

Fotos da autor,a, 2016
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Cachoeiras. Da praça das Artes, no alto do morro, pode se apreciar a vista de 
São Paulo. A falta de manutenção que a deixa na maior parte do tempo com 
mato alto e a falta de equipamentos de estar não permitem que esse potencial 
de mirante seja desfrutado.

 Entre a foz e a rodovia Raposo Tavares, na margem esquerda do canal 
Jaguaré, segue uma sequência de morros entre afluentes. Devido à alta 
inclinação desses morros, observa-se que as únicas vias de entrada para 
os bairros estão nos vales dos afluentes do Jaguaré. Sendo que, em geral as 
encostas são terrenos não edificados e não utilizados para nenhum fim. Essa 
margem se torna, assim, de uso estritamente rodoviarista, erma e sem vida. 
São 4 km de canal beirando morros sem muitas atividades ocorrendo ao seu 
longo, com exceção de trechos de vale, como o que está em face da estrada da 
Cachoeira e o da rua Sebastião Mainarde.

Como se vê no corte H, propõe-se no terreno do morro do bairro São 
Francisco, que já foi ocupado recentemente por uma unidade móvel do 
SAMU, estabelecimentos comerciais térreos e habitação social nos outros três 
pavimentos. Essa edificação poderia trazer novas atividades para a avenida e 
é um exemplo de como a margem esquerda poderia ser ocupada. No alto do 
terreno um pátio interno permeável poderia reter parte da água pluvial e com 
a construção do muro de arrimo, possíveis deslizamentos seriam evitados.

Na outra margem, direita, a planície se estende ao menos até o primeiro 
quarteirão, o que permitiu que terrenos fossem ocupados por grandes galpões, 
dando continuidade às atividades do centro industrial Jaguaré. Esse tipo de 
atividade também colaborou para deixar a avenida que margeia o córrego 
bastante árida e perigosa. Ela se assemelha em alguns trechos a uma rodovia 
que atravessa a cidade, protegida de guardirreios e desprovida de vida urbana 
com qualidade para pedestres.

Praça das Artes, no alto do morro São 

Francisco. 

Foto da autora. 2015

[imagem 144]
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Considera-se neste desenho para as águas do canal Jaguaré e seus afluentes, 
que nos trechos onde será possível, os córregos serão reabertos. Hoje, o 
córrego do Jaguaré é fechado em dois trechos: da sua foz até o cruzamento 
do canal com a faixa não edificante reservada à Eletropaulo, e no trecho de 
suas nascentes. O primeiro trecho está contido na faixa ocupada pela avenida 
Escola Politécnica. A galeria ora passa sob o canteiro central, ora sob a pista da 
esquerda, ora sob a pista da direita. A proposta aqui é retomar o canal aberto 
utilizando a área do canteiro central.

TRECHO 3: JAGUARÉ ALTO

TRECHO 3A

Nesse trecho que vai da praça Jom Eduardo C. Borgonovi até a rodovia 
Raposo Tavares o vale do Jaguaré é mais estreito. Na margem esquerda está o  
bairro Parque dos Príncipes, que dá as costas para o córrego Jaguaré. O bairro é 
todo murado e é separado da avenida Escola Politécnica também por um talude 
íngreme e não construído ao longo de 650m. Na outra margem o vale é mais 
espraiado, ocupado por habitações unifamiliares, pequenos estabelecimentos 
comerciais e galpões. Entre a rodovia Raposo Tavares e o bairro Parque dos 
Príncipes há um condomínio fechado com seis torres residenciais.

É importante notar que ao longo de todo o trecho 2 e trecho 3A, que 
somam 3.9km, há apenas 7 ruas que conectam a urbanização na margem 
esquerda à avenida Escola Politécnica, sendo duas delas ruas sem saída, feitas 
exclusivamente para acesso a um condomínio de prédios e a uma favela na foz 
de um afluente. São, portanto, apenas 5 conexões viárias com o tecido urbano 
que se desenvolve na margem esquerda ao longo de quase 4km de canal e 
avenida, sendo que a maior distância entre uma e outra chega a 1.4km. Essa 
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evidência revela como a avenida, construída no mandato do ex-prefeito Paulo 
Maluf entre 1993 e 1996, tem o caráter rodoviário prevalecente. A função 
principal que lhe foi atribuída é permitir o fluxo de veículos motorizados 
privados, sobretudo, visto que nesta avenida não passa transporte público.

Na outra margem há mais conexões da avenida com o tecido urbano, 
porém, mesmo assim, logo à montante da praça Jom Eduardo C. Borgonovi 
há um quarteirão com 500m de extensão, muito longo para uma cidade que se 
pretenda ser permeável e agradável de se percorrer. 

O canal Jaguaré e a avenida que se consolidou nas suas margens não podem 
representar uma fratura no tecido urbano, pelo contrário, ele é um eixo urbano 
que deve representar a junção das duas margens, o ponto de encontro, com 
atividades culturais, de lazer, esporte, e inúmeras transposições que permitam a 
costura de uma margem à outra. Para isso, é preciso repensar o desenho urbano 
consolidado no entorno do Jaguaré, propondo usos públicos a terrenos vazios 
ou subutilizados por estacionamentos ou galpões. As atividades no entorno 
devem ser interessantes para criar novas fachadas atrativas ao pedestre que 
passeia nesse eixo urbano. Mais do que uma rodovia urbana, a avenida Escola 
Politécnica pode se tornar um bulevar fluvial, uma centralidade na região que 
ela atravessa, que concentra atividades e usos diversos, um eixo para parques, 
praças e jardins.
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TRECHO 3B

O trecho 3B percorre, a partir da rodovia Raposo Tavares, terrenos 
privados que mantiveram grandes áreas permeáveis e vegetadas. Esse percurso 
vai até o cruzamento da avenida Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia com a rua 
Prof. João de Lorenzo. Desse ponto até o CEU Uirapuru, o Jaguaré percorre 
áreas públicas. Ao longo da rua Joaquim de Santana, o canal segue aberto no 
canteiro central. Em ambas as margens há habitação social. O pavimento de 
paralelepípedo e a arborização densa criam um ambiente interessante nas 
margens do canal, sombreado e mais úmido. Não fosse as águas poluídas, 
lembrariam com mais veracidade o ambiente que poderia ser constituído aqui, 
com o canal recuperado e orlas projetadas. 

A partir do CEU Uirapuru, o Jaguaré segue encoberto. Esse CEU foi 
construído entre 2005 e 2009, seguindo um projeto distinto do original, da 
gestão que antecede. Novamente vemos aqui o próprio poder público optando 
por encobrir rios. Em um espaço como o CEU, que poderia ter suas águas 
brotando em lagos, a exemplo do CEU Butantã, foi decidido colocar uma laje 
sobre o leito. À montante do CEU, o Jaguaré segue canalizado e fechado na 
avenida da Adutora, que não à toa leva esse nome.

Nas margens do Jaguaré no trecho 3B há muito espaço verde, como o 
Educandário, somando por volta de 100ha. É muito importante que essas áreas 
sejam preservadas para que o índice de impermeabilização não aumente na 
área da bacia hidrográfica do Jaguaré, o que aumentaria a vazão do córrego 
e consequentemente seu nível d’água e riscos de inundação. Considerando a 
falta de espaços verdes no município, manter os existentes deveria ser uma das 
diretrizes públicas.

As fotos são da rua Prof. João 

de Lorenzo revelam o potencial 

paisagístico que tem o canal Jaguaré, 

com suas margens arborizadas. Como 

a rua tem pouco fluxo de veículos, é 

incorporada ao passeio do pedestre, 

como um generoso calçadão.

Fotos da autora, 2015

[imagens 146| 147]
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O trecho 3B está separado dos outros trechos pela rodovia Raposo Tavares. 
Apesar de ser expressa e ter uma velocidade máxima de 90km/h, corta o 
município de São Paulo em uma região urbanizada em ambos os lados da via. 
Isso a torna uma ameaça à segurança de pedestres além de ser uma fronteira 
física importante que cruza a cidade. Nessa região, é possível atravessá-la sobre 
passarelas localizadas a cada 500, 600 ou 750m. Seu destino ideal seria a de 
avenida, um espaço urbano para uso de todos, de maneira segura e adequada, 
não tendo como único critério o fluxo veloz de veículos motorizados.

Nesse trecho o canal Jaguaré passa às 

margens de uma ocupação irregular, 

recebendo esgoto e entulho.

A foto abaixo à direita revela o esgoto 

que corre diretamente para o Jaguaré, 

contaminando-o já nas proximidades 

de suas nascentes.  

O muro de contenção à direita na 

terceira foto representa essa atitude 

recorrente de se esconder o rio, 

sobretudo quando ele se encontra 

poluído. 

Fotos da autora, 2015

[imagens 148| 149| 150]
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Ao, fundo, depois da passarela sobre 

o Jaguaré, a ocupação irregular ao 

lado do CEU Uirapuru, cujos muros e 

cerca aparecem à esquerda.

A partir dessa passarela, o ribeirão 

Jaguaré entra na propriedade do CEU 

Uirapuru, em galerias no subsolo. 

Não há sinais da existência desse 

curso d’água no CEU. Perde-se aí, 

uma possibilidade de torná-lo um 

elemento importante nas áreas 

abertas desse equipamento público, 

criando uma paisagem agradável e 

colaborando para a criação de um 

microclima no pátio do CEU que hoje 

é todo pavimentado, árido e sem 

sombras. 

Ao fundo o CEU Uirapuru, esse 

corredor à esquerda é o único acesso 

possível a rua Prof. João de Lorenzo e 

o CEU. Ou seja, nesse ponto em que o 

córrego segue encoberto, interrompe-

se a possibilidade de passeio na beira 

da água, uma continuidade da orla 

fluvial que poderia integrar as águas 

ao espaço do CEU e à própria cidade.

Fotos da autora, 2015

[imagens 151| 152| 153]
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Nesta foto o canal do Jaguaré corre 

aberto na rua Prof. João de Lorenzo. 

Ao final da rua, um terreno na 

margem direita onde há um campo 

de futebol poderia ser o espaço para 

o parque fluvial. Na época da foto o 

CEU Uirapuru, em frente ao campo, 

ainda não tinha sido construído. 

Como já foi dito, sua implantação 

se deu sobre o ribeirão Jaguaré, 

ocultando-o sobre a laje do pátio.

Fonte: Site do Parque Linear Jaguaré - 

ribeiraodojaguare.blogspot.com

[imagem 154]

TRECHO 3C

O último trecho até a nascente segue encoberto, mas em áreas com potencial 
de serem desapropriadas e transformadas em parque  da nascente, como o 
terreno vizinho do CEU Uirapuru, o próprio CEU, que deveria ser reelaborado 
considerando a abertura do ribeirão, e o canteiro central por onde correm as 
águas.

Entre o CEU e as habitações sociais da rua Joaquim de Santana, existe uma 
ocupação de moradias irregulares de aproximadamente 14.000m². O projeto 
do parque deve prever, portanto, habitação para essas pessoas.

O projeto Parque Linear Nascentes do Ribeirão Jaguaré está sendo discutido 
pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. 
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1.5 PROJETO DE ARQUITETURA DA ORLA DO CANAL ÁGUA PODRE

O ensaio de projeto de arquitetura para o afluente do ribeirão Jaguaré, 
o Água Podre, será apresentado aqui através dos conceitos norteadores que 
estruturam a proposta. Esses conceitos podem ser incorporados na elaboração 
do projeto de todos os canais dessa mesma escala.

O Água Podre está entre os afluentes da quinta ramificação, ou seja, para 
chegar no rio principal, as águas do Água Podre passam por outros 5 rios: 
Jaguaré, Pinheiros, Tietê, Paraná, Prata, que por fim desagua no oceano 
Atlântico. É importante entender essa capilaridade da hidrografia para se 
estruturar o pensamento em relação ao tratamento das águas. Elas precisam 
ser consideradas desde as nascentes de modo a estabelecer um sistema de 
tratamento abrangente e íntegro. As águas desconsideram fronteiras políticas, 
assim como a poluição que elas carregam. 

Nesse sentido, o primeiro local de projeto são os mananciais. Deve ser 
projetado no seu entorno o parque dos mananciais e na sua continuidade, os 
lagos de retenção com o intuito de proteger e manter as águas das nascentes. No 
caso do Água Podre, suas nascentes estão em um terreno de aproximadamente 
5ha que pertence a um motel. Em grande parte dessa área, por volta de 4ha, 
há muitas árvores, arbustos e forrações. Apenas na faixa próxima à rodovia 
Raposo Tavares foram construídas as edificações do motel. 

 A desapropriação desse terreno para transformação em parque foi 
viabilizada por um Decreto de Utilidade Pública – DUP, n° 50.588 (29/04/09). 
Esse decreto foi resultado do movimento organizado pela Comissão de 
Moradores do entorno do Água Podre, junto à Sub Prefeitura do Butantã e 
a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O projeto do Parque Linear para o 

Foto aérea do terreno onde o ribeirão 

Água Podre tem suas nascentes, que 

faz fronteira com a rodovia Raposo 

Tavares. Foto de 2011.

Fonte: site do Parque Linear Água Podre 

- parqueaguapodre.blogspot.com.br

[imagem 155]
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Riacho Água Podre já existe e foi apresentado em 2005 pela Sub Prefeitura e 
desde então os moradores da região se reúnem para sustentá-lo e defender sua 
concretização.

O CEU Butantã está logo à jusante desse terreno, na avenida Eng. Heitor 
Antônio Eiras Garcia. Lá foi construído um lago de aproximadamente 800m². 
O projeto inicial foi feito na gestão de 2001 a 2005, por uma equipe de arquitetos 
coordenada por Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, do 
Departamento de Edificações da Secretaria de Serviços e Obras. Previa-se três 
lagos, mas o processo de execução acabou eliminando dois dos lagos.

À jusante do parque fluvial das nascentes e seus lagos, o canal deve seguir 
aberto e com suas margens projetadas de modo a abrigar uma pequena orla 
fluvial que permita o passeio de pedestres, ciclistas e a arborização. Dependendo 
do espaço remanescente entre canal e fachada construída, essa orla deverá 
conter também o fluxo de veículos motorizados, que nesse caso partilha o 
espaço com os outros percursos. Se o espaço for mais generoso, a orla fluvial 
para uso exclusivo de pedestres pode ser separada do leito carroçável e ciclovia. 

Fotos do lago do CEU Butantã.

Fotos da autora, 2016.

[imagem 156| 157]
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ESCALA 1:5.000 [imagem 158]
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O córrego Água Podre passa por dois trechos em que as construções estão 
implantadas no seu leito maior, portanto, muito próximas do canal. São eles, 
rua Abílio Pereira de Almeida, ao longo de 470.00m logo à jusante do CEU, e 
rua Laudelino Gonçalves, à montante da avenida Rio Pequeno, por um trecho 
de 130.00m. Nesses dois trechos, a caixa da rua que se define pela distância entre 
fachadas mede aproximadamente 28.00m. Propõe-se, nessa circunstância, que 
o canal de 10.00m de largura tenha duas orlas com larguras diferentes, 4.00m 
e 2.00m. A orla mais larga recebe uma fileira de árvores de médio a grande 
porte a cada 10.00m, que deve sombrear o caminho ao longo do canal, mas 
também deixar algumas áreas mais ensolaradas. De cada lado da orla uma 
faixa pavimentada de 6.00m é destinada a todos os modos de deslocamento, 
a pé, bicicleta e veículo motorizado. Para este último, entretanto, o acesso é 
restrito para moradores ou visitantes. Essas ruas não seriam de passagem, 
mas apenas para permitir o acesso necessário. Assim, dos 28.00m de largura 
disponíveis, 10.00m são destinados à passagem da água e outros 18.00m para 
o passeio e arborização. 

Em outros trechos, o Água Podre tem a maior parte de seu leito maior 
desocupado, com exceção de um trecho de aproximadamente 100.00m, na 
altura da rua Clarice Lispector, onde foram construídas moradias irregulares 
muito próximas, quando não sobre o canal. São por volta de 50 unidades 
estabelecidas. A ideia já proposta pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
e pela Sub Prefeitura do Butantã é desapropriar terrenos vazios, próximos, 
também nas margens do canal para construir habitações sociais que acomodem 
essas famílias e outras.

Fotos da rua Abílio Pereira de 

Almeida.

Fotos da autora, 2016

[imagem 160| 161]
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Foto tirada da rua Laudelino 

Gonçalves para retratar a área 

proposta para implantação do parque 

fluvial do Água Podre.

Foto da autora, 2016

[imagem 163]
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Página ao lado: perspectiva do 

parque fl uvial do Água Podre, entre 

ruas Clarice Lispector e Laudelino 

Gonçalves.

Ao lado: fotos da área do parque.

Fotos da autora, 2016

[imagens 167| 168]
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1

2

3

4

5

córrego Jaguaré

córrego 
Água Podre

Fotos aéreas do córrego Água Podre. 

A foto da esquerda representa a 

situação atual. A da direita tem 

desenhados os lagos propostos para 

o córrego.

[imagens 169| 170]

LEGENDA:

1. Lago 01 do Água Podre

2. Lago 02 do Água Podre

3. Lago 03 do Água Podre

4. Parque fluvial do Água Podre

5. Linha de transmissão elétrica
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Liberando essa área do leito maior, há espaço para criação de um parque 
fluvial nas margens do canal, arborizado e com equipamentos de lazer, esporte 
e cultura, como brinquedos para crianças, pequenos campos e anfiteatros ao 
ar-livre, aproveitando o desnível entre bulevar fluvial e canal. Também são 
propostos espaços de lógias entre o nível do cais baixo e o nível do bulevar 
fluvial. As atividades nas lógias que se abrem para o cais baixo  também são 
importantes para animar o parque.

Além dos lagos das mananciais, o lago da foz ou da confluência entre 
dois cursos d’água, também é fundamental como componente da máquina 
hidráulica que regula a drenagem urbana. Além de sua função de aumentar 
capacidade de retenção de águas em uma área onde o encontro de vazões pode 
gerar transbordamentos, o lago da foz marca uma esquina entre rios, um lugar 
de convergência que pode áreas verdes e livres no seu entorno, que permitam 
a apreciação da paisagem e a aproximação de pessoas à água. (Ver corte M a 
seguir)

No caso do Água Podre, propõe-se que o quarteirão vizinho à rua Raimundo 
de Castro Maia por onde ele passa subterrâneo antes de desaguar no Jaguaré 
seja desapropriado para a formação de um lago, de um jardim e praça fluviais 
e para a construção de edifícios com térreo comercial e de serviços e quatro 
pavimentos de habitação social. Assim como esse, os quarteirões localizados 
entre avenidas Escola Politécnica e Rio Pequeno deveriam ser gradualmente 
adensados para acomodar uma maior quantidade de pessoas e também 
estabelecer atividades nos térreos como bares, restaurantes, padarias e lojas 
que tragam animação e mais vida sobretudo pra a avenida Escola Politécnica. 
Essa meta se alinha com diretrizes presentes no Plano Diretor Estratégico do 
Município de São Paulo28:

28 LEI Nº 16.050, de 31 de julho de 2014
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II - compatibilidade do uso e ocupação do solo com a oferta de sistemas de 
transporte coletivo e de infraestrutura para os serviços públicos;

III - orientação dos processos de reestruturação urbana de modo a repovoar 
os espaços com poucos moradores, fortalecer as bases da economia local e 
regional, aproveitar a realização de investimentos públicos e privados em 
equipamentos e infraestruturas para melhorar as condições dos espaços 
urbanos e atender necessidades sociais, respeitando as condicionantes do 
meio físico e biótico e as características dos bens e áreas de valor histórico, 
cultural, religioso e ambiental;

O quarteirão indicado para desapropriação abriga hoje 16 unidades 
residenciais e 3 estabelecimentos comerciais, em metade de sua área. A outra 
metade é ocupada por um galpão, estacionamento e uma pequena unidade 
da Ultragaz. Essa outra metade seria a área do lago, enquanto a primeira 
parte, ocupada por moradias,  teria uma faixa de orla com jardins e praça e o 
edifício entre o lago e o canal. Considerando a área, 80 unidades residenciais 
de 60.00m² poderiam ser construídas, além de 20 estabelecimentos térreos 
com 50.00m² cada. Como já foi dito, seriam aproximadamente 200 habitantes 
nesse quarteirão, mais do que quatro vezes o número atual de moradores e 
confi gurando uma densidade de aproximadamente 200 habitantes/ha. O lago 
AP01, da foz do Água Podre, ocupa uma área de 3.500m² e retém um volume 
de 7.000 a 8.750m³.

Um lago intermediário é proposto no parque fl uvial, como indica N. Nesse 
trecho, há um espaço maior entre as ruas que margeiam o canal, permitindo 
assim a implantação de um parque e do lago. O lago AP02 tem uma área de 
1.120m² e retém um volume de 2.240 a 2.800m³.
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Fotos das ocupações irregulares na 

beira do Água Podre.

Fotos da autora, 2016.

[imagens 172| 173]

No corte N, na página ao lado, na 

margem direita há uma edificação 

de habitação social com térreo 

comercial e de serviço que atenderia 

a população que hoje está nas favelas 

nas orlas do Água Podre. A habitação 

é proposta para um terreno baldio 

próximo à essa comunidade e na beira 

do córrego.
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Rua Laudelino Gonçalves, nas 

proximidades da avenida Rio Pequeno. 

A rua segue o córrego Água Podre 

que hoje está envolto por um matagal 

e mal pode ser visto. Ao fundo, 

ocupações irregulares avançam sobre 

o leito maior e menor do córrego.

Foto da autora, 2015

[imagem 175]

Página ao lado: perspectiva da 

proposta feita a partir desta foto. 

Canal Água Podre aparece mais largo 

e com nível d’água próximo do nível 

da calçada, controlado por barragens 

móveis. A rua Laudelino Gonçalves 

se torna uma rua fluvial. Na margem 

esquerda, o espaço residual do 

traçado viário, hoje abandonado, 

dá lugar a uma praça arborizada. 

Ocupações irregulares dão lugar a 

habitações sociais de 4 pavimentos 

mais térreo comercial e de serviços.

Desenho da autora

[imagem 176]
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Um terceiro lago é proposto no cruzamento entre faixa não–edificante 
de linha de transmissão da Eletropaulo e canal. É uma forma de aproveitar 
esse espaço liberado pela faixa aproveitando terrenos livres no entorno para 
a criação de praças e equipamentos que integrem o tecido urbano ao lago. A 
situação hoje é de um trecho limitado por muros de casas, cujos fundos dão 
para faixa não edificante , e de uma caminho de terra que permite que a rua 
que margeia o canal continue para pedestres, atravessando o quarteirão. O lago 
AP03 ocupa uma área de 3.500m² e retém um volume de 7.000 a 10.500m³.

Constitui-se assim o redesenho do riacho Água Podre. A infraestrutura azul 
é composta por lagos no parque das nascentes (AP05), lagos intermediários, 
(AP02, AP03 e AP04) e lago na foz, (AP01), interligados por um canal 
aberto. Complementa a série de lagos, o lago do CEU Butantã, já existente. A 
infraestrutura verde pelos parques fluviais: da nascente, do leito maior do canal 
e da foz, além da arborização ao longo do canal se articula à infraestrutura azul. 

Na foz do Água Podre devem ser instaladas micro Estações de Tratamento 
de Águas de Esgoto e Pluviais, separadamente,. Estabelece-se, dessa maneira, 
um sistema descentralizado de tratamento capilar das águas, que funciona no 
âmbito do pequeno afluente. 

As áreas e volumes dos lagos são:

lago AP01

3.450m² (área)

6.900 a 8.625m³ (volume)

2.00 a 2.50m (profundidade)

Página ao lado: perspectiva do canal 

Água Podre, representativa das ruas 

Laudelino Gonçalves e rua Abílio 

Pereira de Almeida. 

Ao centro o canal Água Podre que é 

transposto por passarelas e pontes.

Laterais ao canal, passeios 

arborizados para pedestres e 

equipados de bancos e iluminação.

Nos eixos fluviais, ou seja, nas ruas 

que beiram canais, sugere-se que o 

zoaneamento permita a construção 

de edificações de uso misto de até 

5 pavimentos. O térreo deve ser 

necessariamente de uso comercial 

ou de serviço, criando vitrines que 

animam as ruas de bairro, além de 

centralidades locais. 

Desenho da autora

[imagem 177]
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lago AP02

1.250m² (área)

2.500 a 3.125m³ (volume)

2.00 a 2.50m (profundidade)

lago AP03

3.400m² (área)

6.800 a 8.500m³ (volume)

2.00 a 2.50m (profundidade)

lago AP04 (CEU Butantã)

700m² (área)

700 a 1.050m³ (volume)

1.00 a 1.50m (profundidade)

lago AP05

3.250m² (área)

6.500 a 8.125m³ (volume)

2.00 a 2.50m (profundidade)

volume total dos lagos do Água Podre:  29.425m³
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A proposta está alinhada aos principais objetivos do Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo, Lei nº1 6050, 2014. Os terrenos ociosos 
nas orlas do Água Podre, portanto de propriedade pública, são desocupados 
para dar lugar a um parque fluvial. Terrenos nas margens do córrego ou nas 
proximidades, esses de propriedade privada, e que também estão ociosos, 
devem ser desapropriados para a construção de habitação social. As edificações 
propostas têm quatro pavimentos mais térreo comercial e de serviço. Essa 
altura de edifício é proporcional às larguras de ruas características do bairro. 

Também se propõe que o zoneamento urbano preveja esse tipo de edificação 
nas ruas fluviais, que acompanham canais. Essa seria uma forma de adensar o 
bairro e de introduzir novos usos além da habitação, que é o uso predominante 
da área. Usos comerciais e de serviço nas ruas que beiram o canal poderiam 
animar o bairro, nos seus eixos fluviais, torná-lo mais autossuficiente, seguro e 
gerar empregos locais. Esse tipo de uso no térreo configura vitrines, fachadas 
que geram movimento, iluminam as ruas ao anoitecer, criam espaços de uso 
público que podem se estender pelas calçadas, equipados por mesas, cadeiras, 
guarda-sóis e bancos. 

O texto presente no site da prefeitura de São Paulo relativo ao Plano Diretor 
coloca: “combater a terra ociosa, que não cumpre a função social; implantar 
a política habitacional para quem precisa; valorizar o meio ambiente; orientar 
o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público; qualificar a 
vida urbana na escala de bairro; promover o desenvolvimento econômico na 
cidade; preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais; e fortalecer a 
participação popular nas decisões dos rumos da cidade.

(...)
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Edifícios de uso misto com fachadas ativas que deem vida aos espaços 
públicos da cidade serão incentivados ao longo dos eixos de transporte coletivo, 
locais prioritários para a transformação urbana e otimização da terra urbana, o 
que permite resguardar mais tranquilidade para os bairros residenciais situados 
entre os eixos dessa rede.”29

Como infraestrutura hídrica, essa proposta só funciona se for implantada 
de maneira sistêmica, dos pequenos afluentes ao rio principal, sendo que 
os componentes devem estar de acordo com a escala do curso d’água e sua 
importância na área urbana. Ela está de acordo com o conteúdo referente aos 
rios urbanos no Plano Diretor:

Subseção II Da Rede Hídrica Ambiental 

Art. 25. Os objetivos urbanísticos e ambientais estratégicos relacionados à 
recuperação e proteção da rede hídrica ambiental são os seguintes: 

I - ampliar progressivamente as áreas permeáveis ao longo dos fundos de 
vales e cabeceiras de drenagem, as áreas verdes significativas e a arborização, 
especialmente na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, para 
minimização dos processos erosivos, enchentes e ilhas de calor; 

II - ampliar os parques urbanos e lineares para equilibrar a relação entre o 
ambiente construído e as áreas verdes e livres e garantir espaços de lazer e 
recreação para a população; 

III - integrar as áreas de vegetação significativa de interesse ecológico e 
paisagístico, protegidas ou não, de modo a garantir e fortalecer sua proteção 
e preservação e criar corredores ecológicos; 

IV - proteger nascentes, olhos d´água, cabeceiras de drenagem e planícies 
aluviais; 

29 Site da Prefeitura de São Paulo: prefeitura.sp.gov.br
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V - recuperar áreas degradadas, qualificando-as para usos adequados; 

VI - articular, através de caminhos de pedestres e ciclovias, preferencialmente 
nos fundos de vale, as áreas verdes significativas, os espaços livres e os parques 
urbanos e lineares; 

VII - promover, em articulação com o Governo Estadual, estratégias e 
mecanismos para disciplinar a drenagem de águas subterrâneas. 

§ 1º Na hipótese de ser necessária remoção de população moradora em 
assentamentos informais para a implementação de quaisquer ações ligadas 
aos objetivos estabelecidos no “caput” deverá ser garantida a construção de 
habitações de interesse social em local próximo na mesma região e, caso 
não seja possível, preferencialmente na mesma Subprefeitura ou na mesma 
macroárea. 

(...) 

§ 3º Poderão ser desenvolvidos Projetos de Intervenção Urbana para garantir 
os objetivos estabelecidos no “caput” desse artigo. 

§ 4º A Rede Hídrica Ambiental tem como unidade territorial de 
estudo e planejamento a bacia hidrográfica, respeitadas as unidades 
políticoadministrativas do Município e consideradas as diferentes escalas de 
planejamento e intervenção.
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2   SÃO PAULO E SEUS RIOS
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“Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento. Mas ninguém chama violentas as 
margens que o oprimem”. 

Da violência, Bertold Brecht

2.1 FUNDAÇÃO

Quando São Paulo ainda era uma vila recebeu vários nomes, dentre eles, 
Campos de Piratininga, que como já foi dito, fazia referência à mata do 
Cerrado típica desse lugar. Os campos eram formados por forrações, algo 
semelhante ao que chamamos popularmente de mato. Essa era a vegetação 
nas planícies fluviais, ou várzeas, que permaneciam úmidas e alagadiças. Aziz 
Ab’Saber define essas áreas como “(...) terrenos de aluviões recentes, desde os 
brejais das planícies sujeitas à submersão anual, até as planícies mais enxutas 
e menos sujeitas às inundações (...)”30. Piratininga era o antigo nome do rio 
Tamanduateí e é também o nome do peixe que seca quando ficava preso 
nas várzeas do rio nos períodos de estiagem, (pira é peixe e tininga, seco). E 
Tamanduateí é relativo à tamanduá, o animal que se alimentava das formigas 
que carcomiam os peixes mortos. O vocabulário vem dos índios Tupi-Guarani, 
uma das tribos que ocupavam a região de São Paulo.31 

 Nem várzeas, nem peixes, nem tamanduás sobraram para justificar 
a natureza que dava nome ao lugar onde São Paulo se desenvolveu. Índios 
sobraram bem poucos, 0,1%, ou 41.794 habitantes no Estado de São Paulo.32 

Já como parte da colônia europeia, São Paulo foi fundada em 1554 por 
padres jesuítas com a instalação de uma escola para meninos no Páteo do 
Colégio e uma Igreja. Os portugueses se instalaram no alto de morros, seguindo 
as tradições de suas ocupações no país de origem. As várzeas do Tamanduateí 

30 AB’SABER, 1957, p.144-145

31 Site biblioteca.ibge.gov.br

32 IBGE 2010

A Vila de São Paulo em sua origem.

Fonte: AZEVEDO, 1958

[imagem 178]
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e de seu afluente Anhangabaú inundavam os pés da colina. A presença dos rios 
tanto garantiam proteção contra possíveis ataques, quanto transporte. Como 
registrou Benedito Calixto em sua pintura Inundação da Várzea do Carmo, 
de 1892,33 o Tamanduateí banhava amplas áreas pantanosas que margeavam o 
antigo Mercado Municipal e o Porto da cidade, onde é hoje a praça Fernando 
Costa.

"A razão da escolha desse núcleo de serra-acima estava ligada à 
interiorização"34. Havia intenções de colonizar territórios mar adentro e São 
Paulo era no princípio um lugar de passagem e de pousos que se instalavam 
na região.35 . Sua localidade estratégica se consolida com a necessidade de 
escoamento da produção agrícola de regiões próximas. A Estrada do Lorena, 
por exemplo, foi construída na última década do século XVIII, para escoamento 
da produção do quadrilátero açucareiro: Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí e Mogi-
Guaçu. O caminho liga São Paulo ao Porto de Cubatão.

Os pousos se tornaram povoados e posteriormente em cidade e de cidade 
passou a metrópole. Langenbuch fala sobre esse crescimento acelerado de São 
Paulo, entre a década de 1870, no auge da produção cafeeira, e nos anos 20, 
quando a atividade industrial estava se expandindo. “Os números falam por si. 
A evolução da cidade, de pequeno burgo de vinte mil habitantes a um aglomerado 
apreciável de meio milhão, em menos de cinquenta anos, constitui fenômeno 
deveras notável."36 Desse momento até 1980, São Paulo praticamente triplicou 
sua população a cada duas décadas. Na década de 80 já eram 12 milhões e 500 
mil habitantes37 e neste ano de 2015, somos 20.443.152.38 

33 A obra faz parte do acervo do Museu Paulista da USP

34 TOLEDO, 1989, p.16

35 LANGENBUCH, 1971

36 LANGENBUCH, 1971, p.77

37 KAISER, 1997, p.216

38 SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Várzea do Carmo do rio Tamanduateí, 

em 1860. Em primeiro plano, 

barragem do Tamanduateí, que 

possibilitava a sua transposição. 

Fonte: ESP, 2003, p.218. (Imagem 

superior)

 Mercado dos Caipiras, em 1870. 

Ao fundo, a várzea do Carmo, do 

rio Tamanduateí. o mercado foi 

construído em 1867 e substituido pelo 

atual Mercado Municipal em 1933. 

Fonte: ESP, 2003, p.143. (Imagem 

inferior)
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2.2 PROJETOS PARA OS RIOS

A mancha urbana se expandiu de modo acelerado e desorganizado para 
além dos rios que a limitaram inicialmente. “O sítio escolhido para a fundação 
do colégio que deu origem à cidade de São Paulo foi um promontório envolvido 
por dois rios. É, pois, compreensível que o problema das pontes tenha sido uma 
constante preocupação”.39 A construção de pontes, porém, não foi o único 
problema a ser enfrentado para a conquista do lugar e das outras margens, 
o próprio rio e suas amplas áreas de várzea foram elementos que o processo 
de urbanização tomou como obstáculos a serem vencidos. Na maior parte 
dos casos, os rios não foram incorporados como elementos componentes da 
paisagem e definidores de ambientes agradáveis, para lazer e desfrute. 

As gestões públicas de São Paulo lidaram com as várzeas encarando-as como 
empecilhos para o saneamento e para a expansão da cidade. Elas ocupavam 
extensas áreas de margens que não eram drenadas, acumulando assim 
águas paradas que transmitiam doenças. Ainda no mandato do presidente 
da província João Theodoro, entre 1872 e 1875, optou-se pela retificação 
do Tamanduateí e pelo aterro de suas margens. É construído o Aterrado do 
Carmo e três pontes para transposição do Tamanduateí: Ponte da Figueira, 
Ponte do Meio e Ponte do Carmo, além de outras duas pontes de menor porte 
que transpunham canais secundários de derivação. (TOLEDO, 1989) Como 
veremos em breve explanação adiante, os rios de Campos de Piratininga foram 
sucessivamente tampados ou espremidos em córregos, foram poluídos e suas 
várzeas aterradas e ocupadas por edificações. 

São Paulo deixou de ser a cidade portuária do alto da serra, que fazia a 
conexão com outras regiões através de seus rios. Na época de sua formação, 
diversos portos se distribuíram pelos rios Tamanduateí e Pinheiros, sendo o 
mais importante, o Porto Geral, no centro, conectado ao mercado. 

39 TOLEDO, 1993

Inundação da Várzea do Carmo, 

pintura de Benedito Calixto, 1892. 

Óleo sobre tela, 125x400cm. 

Benedito retratou a várzea vista do 

alto da colina onde foi fundada a 

cidade.

Fonte: São Paulo, Museu Paulista / 

USP. 
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Imagem próxima página, canto 

esquerdo superior: 

Planta Topográfica dos vales do 

córrego do Anhangabaú e rio 

Tamanduateí. 

Fonte: AB’SABER, 1957. 

Na seção geológica, identificamos a 

colina onde está indicado, Largo de 

São Bento, entre rios Anhangabaú e 

Tamanduateí. 

[imagem 182]
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Imagem do canto direito superior: 

Barcos no rio Tamanduateí, foto de 

Pastore Vincenzo, 1910. 

A foto foi tirada na altura da atual rua 

da Figueira, no Brás, por onde passava 

o rio antes de sua retificação. A rua 

está hoje a até 140m de distância do 

canal. 

Fonte: IMS. 

Imagem no canto direito inferior: 

Inundação de 1929. A foto de Biágio 

Ferraro mostra ao centro a Ilha dos 

Amores cercada pela cheia. 

Fonte: ZANONI, 2012, p.52. 

[imagens 183| 184]



196

A via fluvial era utilizada principalmente para o transporte de mercadorias. 
As obras de canalização do rio em meados do século XIX inviabilizaram a 
continuidade da navegação. Com a melhoria dos trajetos terrestre que 
conectavam os portos, o transporte fluvial foi extinguido no Tamanduateí. 

Uma visão dissonante já atentava para a importância da preservação das 
áreas alagadas. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, em relatório publicado 
no ano de 1926 pela Comissão de Melhoramentos do Tietê, idealizou parques 
fluviais nas várzeas do Tietê, importantes tanto para a manutenção de áreas 
verdes na cidade quanto para a contenção de águas nas épocas de cheia. O 
parque fluvial na escala da metrópole ocuparia a área do leito maior de rio, 
garantindo assim a preservação do espaço que é naturalmente fluvial. O projeto 
também propunha lagos nas fozes do rio Tamanduateí, afluente na margem 
esquerda, e do rio Carandiru, afluente na margem direita, formando assim 
dois lagos de 3km de extensão por 1km de largura, com uma ilha entre eles.

A prefeitura arquivou o projeto de Saturnino e optou pela implantação 
do “Plano de Avenidas”, publicado em 1930 e de autoria de Francisco Prestes 
Maia, que seria prefeito da cidade entre 1938-1945 e 1961-1965. A proposta de 
Prestes Maia determinou a construção de vias expressas ao longo das várzeas, 
que na época eram perimetrais, localizadas na periferia da cidade. O desenho 
de Prestes Maia não previa os lagos da foz dos afluentes e nem parques fluviais. 
As áreas do leito maior foram ocupadas pelas avenidas marginais e pelo tecido 
urbano construído.

As marginais do rio Pinheiros, nosso objeto de estudo, também foram 
ocupadas, mas o processo se deu por razões distintas. A retificação do rio 
Tietê foi motivada por questões sanitárias, para dar vazão ao esgoto que era 
depositado em suas águas sem tratamento, e pela melhoria das condições de 

Imagem próxima página: 

Planta do rio Tietê entre Osasco 

e Penha, parte do Plano de 

Melhoramentos do Tietê, publicado 

em 1926 pela Imprensa Nacional do 

Brasil.
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Neste mapa de São Paulo, de 1924, os 

rios Tietê e Pinheiros ainda estão no 

seu estado natural, não retificados e 

não canalizados.

Fonte: site da Prefeitura de São Paulo - 

prefeitura.sp.gov.br
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navegação. A urbanização da cidade já se aproximava do leito do rio e alguns 
bairros como Bom Retiro, na margem esquerda, e Vila Maria, na margem 
direita, se espraiavam na área do leito maior. As enchentes já eram portanto 
um risco e uma realidade que o poder público deveria enfrentar. A retificação 
do rio Pinheiros foi principalmente motivada pelo aumento da capacidade 
de produção de energia na Usina Henry Borden. Tratava-se ainda de um rio 
isolado da cidade, distante do núcleo urbano. A ideia de ocupação do leito 
maior, entretanto, já era uma das diretrizes do projeto, como veremos a seguir.

Projeto da serra

São Paulo se estabeleceu a mais de 700m acima do nível do mar em uma 
área banhada por rios que correm em direção ao interior do continente. 
Apenas três rios que nascem na Região Metropolitana de São Paulo desaguam 
no oceano Atlântico, entre eles o rio das Pedras, cujas águas são usadas para 
gerar energia na Usina Henry Borden, em Cubatão, ao pé da Serra.

As águas do rio das Pedras não eram suficientes para alimentar a usina 
hidrelétrica para que funcionasse a 100% de sua capacidade. Para pensar em 
uma solução para essa demanda, a Light contratou o engenheiro americano 
Asa White Kenney Billings, em 1923. Billings idealizou o Projeto da Serra para 
aumentar a quantidade de água utilizada na usina. Propôs-se a reversão do rio 
Pinheiros, afluente do Tietê, e a formação de um reservatório, que levou seu 
nome. As obras da represa foram concluídas em 1958, trinta e dois anos depois 
da inauguração da usina. 

 Na Constituição Estadual de 1989, definiu-se que as águas do rio Pinheiros 
não poderiam mais ser revertidas à represa Billings devido ao seu alto grau 
de poluição.  Não eram águas propriamente que estavam sendo revertidas, 

Mapa do desenvolvimento hidrelétrico 

na região de São Paulo, 1927.

Fonte: ACKERMAN, 1953, p.43
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Este mapa indica a ocupação de São 

Paulo, entre os rios Tietê e Pinheiros, 

ainda não retificados. Parte da 

zona norte, na margem direita do 

Tietê, também apresenta alguma 

urbanização. A Usina Hidrelétrica 

Henry Borden era alimentada apenas 

pelas águas do rio das Pedras, como 

indicado: Pedras reservoir.
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Mapa da segunda Comissão da Serra, 

1928-1944. Nesta etapa do projeto da 

Serra, são construídas as barragens da 

Traição e Pedreira e o reservatório da 

Billings.

Fonte: ACKERMAN, 1953, p.35
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mas um misto de esgoto e lodo extremamente prejudiciais a qualidade da 
represa que ainda é fonte de abastecimento para 1.080.000 pessoas.40 As águas 
do Pinheiros, entretanto, não são as únicas fontes de poluição da Billings, 
ocupações irregulares nas margens da represa despejam esgoto diretamente 
em suas águas. Só a população do distrito do Grajaú, onde fica a comunidade 
do cantinho do Céu, soma 360.787 habitantes em apenas 92km²41.

Hoje a usina funciona na sua capacidade mínima, apenas para manter a 
refrigeração dos geradores que podem ser acionados em caso de emergência 
e em apenas 3 minutos alcançar 100% de sua potência. Essa ativação mínima 
gera 3,82% da energia que poderia ser produzida. 

Companhias Light e City e a história do rio Pinheiros

The São Paulo Trainway, Light and Power Company, empresa canadense, 
obteve concessão para atuar na cidade nos serviços de geração de energia 
elétrica e bondes elétricos no ano de 1899. Pouco mais de uma década depois, 
em 1911, funda-se a companhia inglesa, City of São Paulo Improvements. A 
formação do corpo administrativo contava com o presidente Lord Balfour, 
também presidente da São Paulo Railway; o vice-presidente, Bouvard, 
também consultor da Prefeitura de São Paulo; Cincinato Braga, deputado 
federal; Campos Sales, senador e ex-presidente da república, na época em que 
o contrato de concessão fora assinado; Quellenec, também diretor da Rio de 
Janeiro Tramway, Light & Power; e a partir de 1939, o diretor Victor da Silva 
Freire, que fora chefe da Diretoria de Obras Municipais entre 1899 e 1926. Essa 
composição revela o estreito contato entre City, Light e o poder público, uma 
tríplice aliança que promoveu o prevalecimento de interesses das empresas 
privadas em questão, mesmo esses não correspondendo às demandas da maior 

40 Dados obtidos em visita à EMAE e à Usina Henry Borden em novembro de 2015

41 Idem
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parte dos habitantes de São Paulo. A Light, por exemplo, construiu seus trilhos 
de bondes na direção que lhes era conveniente a fim de valorizar determinadas 
terras, ignorando a necessidade de traçar acessos a bairros operários. (ROLNIK, 
1999)

Raquel Rolnik descreve a criação do bairro Jardim América, um exemplo 
entre os empreendimentos de ambas as empresas:

“Ampliando suas compras de terrenos por volta de 1912, a Cia. City tornou-se 
proprietária de 37% de toda a área urbana da cidade. Em 1913, as atenções 
da Cia. voltaram-se para o desenvolvimento de uma gleba próxima à várzea 
do rio Pinheiros, não contígua à área urbana – que terminava na alameda 
Jaú, paralela à avenida Paulista, tida como inóspita, dada sua extrema 
umidade; certos trechos da gleba eram verdadeiros “charcos”. Nessa gleba a 
Cia. City desenvolveu o primeiro projeto de garden-city da América do Sul: o 
Jardim América, projetado pelo famoso escritório dos ingleses Barry Parker e 
Raymond Unwin.

O único acesso para a área era a rua Augusta, não pavimentada. A Cia. City 
iniciou gestões junto à Prefeitura – para a extensão da linha de bondes pela 
rua Colômbia até a avenida Brasil. Nos contatos estabelecidos com a Light, 
ainda em 1914, exigiu-se da Cia., além de garantias mínimas de utilização 
das linhas, a transferência de terrenos nas áreas abrangidas. Em 1915 o 
contrato assinado entre a Cia. City e a Light estabeleceu a implantação de 
15 quilômetros de novas linhas de bonde nos terrenos da City, (incluindo 2 
quilômetros para viabilizar o acesso ao Jardim América pela rua Augusta), 
estando garantida à Light uma renda anual de 760 contos de réis. A Light 
aceitou promover o assentamento precoce de uma linha pouco rentável 
porque, ao lado da compensação financeira e de terrenos encravados nos 
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Jardins, interessava para a Light, grande proprietária de terrenos na várzea 
do Pinheiros, a extensão da urbanização naquela direção”.42

Rolnik ressalta ainda que essa importância da iniciativa privada na formação 
da cidade se revela nos números: “Entre 1899 e 1915, enquanto a Prefeitura 
gastou cerca de 132 mil contos de réis (dos quais $28 mil foram repassados pelo 
Estado para a realização do Plano de Obras de 1911), a Light, sozinha, investiu 
120 mil contos de réis”.43

Odete Seabra, em sua tese de doutoramento, explica como a Light operou 
para se apropriar de boa parte das áreas da várzea, que estariam contidas no 
leito maior do rio Pinheiros. Em 1928, um anexo ao Decreto 4487 define: 
“nas condições que julgar mais conveniente para o interesse público o direito 
de... Artigo 1º item b – canalizar, alargar, retificar e aprofundar os leitos dos 
rios Pinheiros e seus afluentes Grande e Guarapiranga, a jusante das respectivas 
barragens, nos municípios de Santo Amaro e da Capital, drenando, saneando 
e beneficiando assim os terrenos situados nas respectivas zonas inundáveis.” 
44Essas modificações do rio teriam o intuito de alimentar a represa Billings 
para geração de energia na Usina Henry Borden, como já foi dito. O anexo 
também definiu que a Light poderia desapropriar bens que se encontrassem 
em áreas alagadiças, se isso visasse a utilidade pública. Assim, tendo a lei a 
seu favor, a Light abriu as comportas da represas Billings e Guarapiranga, ao 
mesmo tempo em que fechou as de Parnaíba, provocando uma das maiores 
cheias dos rios de São Paulo, em 1929. As terras às margens do Pinheiros 
que foram alagadas por essa manobra de barragens estavam, assim, sujeitas à 
apropriação da Companhia. A placa na calçada da rua Pôrto Seguro, na altura 
do número 56, indica até onde foram as águas nas proximidades da ponte das 
Bandeiras, atingindo a cota 723.00m.

42 ROLNIK, 1999, p.134
43 Idem , p.136

44 SEABRA, 1987
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Canal Pinheiros e ponte Eusébio 

Matoso. As áreas de várzea tem 

apenas algumas partes ocupadas, 

mas o traçado de ruas já aparece. 

Os bairros  Butantan (a gleba 

que aparece nesta foto) e Alto de 

Pinheiros foram realizados pela Cia 

City. Década de 30.

Fonte: site: blogdoimovel.blogspot.

com.br

[imagem 189]
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A manobra para possessão das terras, que deveriam ser de utilidade 
pública, resultou em uma ocupação das margens regida pelos interesses do 
mercado mobiliário, sendo que o aprofundamento da calha e consequente 
distanciamento das águas em relação ao térreo da cidade, foi a solução 
encontrada para a drenagem urbana. Provavelmente, o próprio desenho de 
retificação do Pinheiros foi resultado de interesses imobiliários. O canal foi 
posicionado muito próximo dos morros Jaguaré e do bairro do Morumbi, o 
morro S. O objetivo parece ter sido, além de utilizar a própria geografia dos 
morros como diques naturais,  aumentar as áreas de várzea na margem direita, 
mais próxima da região urbanizada, sendo que o outro lado do canal, na 
margem esquerda, as terras têm menos valor. Analisando o mapa da página 
ao lado, percebe-se que o canal está muito mais para a margem esquerda do 
percurso natural do rio Pinheiros do que para a direita. A área aterrada na 
várzea esquerda do rio ainda meândrico é sete vezes maior do que a aterrada 
na margem direita. Desse modo, a Light se apropriou de terras com maior 
valor, localizadas antes do rio.

RIO PINHEIROS X CANAL PINHEIROS

Escala 1/100.000

Essa imagem foi feita baseando-se no 

Mapa de São Paulo de 1924, onde já 

aparecem a rua Diógenes Ribeiro de 

Lima, a antiga estrada da Boiada, e a 

avenida Santo Amaro. 

Desenho feito pela autora

[imagem 190]
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Na primeira imagem, feita na década 

de 20, o rio Saracura ainda corre no 

vale. A vista é do Belvedere onde hoje 

fica o MASP.

Fonte: Site ajorb.com.br 

[imagem 191]

Na segunda imagem, já nos anos 

50, o Saracura deu lugar à avenida 9 

de julho. O túnel passa por baixo da 

avenida Paulista.

Fonte: saopauloantiga.com.br

[imagem 192]

2.4 PLANO DE AVENIDAS

"Do período 1938-1945 data, entre outros empreendimentos, o Perímetro de 
irradiação, Ring ou circuito de bulevares destinado a desafogar e ampliar o 
centro comercial. Composto de diversas avenidas de larguras variáveis entre 
33 e 45m, com numerosas praças intercaladas, essa obra mudou inteiramente 
a constituição e o aspecto do Centro e o seu esquema circulatório. Tratava-se 
justamente da seção urbana mais atrasada e mais arriscada, devido à ereção 
continua de grandes prédios, a comprometer-se definitivamente. No mesmo 
período foi iniciado segundo anel envolvente (Avenida Duque de Caxias) 
é impulsionado o chamado "Sistema ‘Y’ de avenidas de vale, destinado a 
atravessar em desnível o primeiro perímetro e a estabelecer comunicações 
diametrais na direção norte-sul. As hastes do Y são as Avenidas Nove de julho 
e Itororó (em começo), e o tronco é a Avenida Anhangabaú Inferior (60 e 45m 
de largura) que, ligado à Avenida Tiradentes, constitui um dos principais 
eixos da cidade."45 

Francisco Prestes Maia foi prefeito de São Paulo ao longo de dois mandatos, 
entre 1938 e 1945 e entre 1961 e 1965. Nesses períodos foi consolidado seu 
Plano de Avenidas, que definiu o traçado das principais vias rodoviárias da 
cidade. 

A metodologia empregada para implantar avenidas permanece como 
orientação padrão na criação de novas vias da metrópole. Prestes Maia partiu 
de dois princípios norteadores: estrutura radioconcêntrica e avenidas de fundo 
de vale. Em outras palavras, construiu-se um anel viário ao redor do núcleo 
urbano central, e vias radiais, como as que formam o sistema ‘Y’: avenidas 
Nove de julho, Vinte e três de maio e Tiradentes, além das avenidas São 
João e Rangel Pestana. Em um momento seguinte de execução do plano, foi 

45 MAIA, F.P. São Paulo no IV Centenário. p.11
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Esquema do Plano de Francisco 

Prestes Maia. 

Fonte: TOLEDO, 1996, p.160

[imagem 193]

traçado um segundo perímetro de irradiação e novas avenidas, como a Radial 
Leste. Algumas das avenidas do plano seguem o leito de rios, como a avenida 
Nove de julho, implantada sobre os rio Saracura e Iguatemi, a Vinte e três de 
maio, sobre o Itororó e Augusta sobre o Anhangabaú. Essa diretriz continua 
norteando a urbanização de São Paulo, até mesmo na construção da avenida 
Escola Politécnica, sobre o ribeirão Jaguaré, objeto de estudo desta pesquisa, 
que ocorreu 63 anos após a publicação do plano de Prestes Maia.

O Plano também determinou a implantação das parkways nas margens dos 
rios Tietê e Pinheiros retificados, além da liberação de espaços do leito maior 
para ocupação.  As parkways são vias expressas de tráfego rápido, a referência 
ao parque na sua nomenclatura (o prefixo “park”) se deve à sua localização no 
leito maior dos rios, mas não há nada que lembre um parque nas características 
que hoje as marginais adquiriram. No momento do plano, essas vias eram 
tidas como perimetrais, contornariam as áreas centrais da cidade e desviariam 
o trânsito, apesar de já existirem bairros próximos às margens Tietê. Hoje, 
porém, as vias periféricas são centrais, mas permanecem com o caráter de 
expressas. Mesmo tendo a velocidade máxima reduzida a 70km/h na medida 
tomada em julho de 2015, as vias não têm semáforos, faixas de pedestre, muito 
menos calçadas. E o acesso às margens dos rios não é permitido a pedestres. 

Essa opção prevaleceu em detrimento do projeto de melhoramentos para o 
rio Tietê, entre Osasco e Penha, de Saturnino de Brito, que como já foi colocado, 
propunha parques fluviais nos leitos maiores. A opção de ocupar o leito maior 
provocou inundações de bairros e confinou os principais rios entre barreiras 
rodoviárias. Ao contrário, a alternativa de Saturnino considerava o múltiplo 
uso das águas: drenagem, navegação, abastecimento e lazer, e propunha a 
integração dos rios à cidade.
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As diretrizes do projeto de Prestes Maia foram estruturais, modificariam o 
caráter da urbanização de São Paulo até hoje. Os conceitos que embasaram seu 
plano e que visavam dar fluidez e velocidade ao trânsito de automóveis, ainda 
são revisitados nos projetos recentes. O anel viário, por exemplo, reaparece no 
Rodoanel da metrópole de São Paulo como uma rodovia expressa urbana. Na 
medida em que a cidade se expande para além das perimetrais, os anéis que 
deveriam ser perimetrais, se tornam obstáculos para o uso urbano. Permite-
se nessas vias uma velocidade máxima que pode ser fatal para pedestres, 
além do fluxo ininterrupto, com poucos semáforos ou nenhum. No caso do 
Rodoanel, núcleos urbanos de condições precárias foram construídos nas suas 
margens pela própria facilidade de acesso. Ao mesmo tempo que é acesso, é 
uma fronteira que interrompe o tecido da cidade e cria espaços inadequados 
para a qualidade de vida urbana, inseguros, poluídos e inóspitos. As vias de 
trânsito rápido impedem que os habitantes se apropriem do espaço como seus, 
para usufruto da cidade. 

As radiais também são avenidas de trânsito intenso e rápido que partem do 
anel em direção a bairros fora do centro. A medida de redução das velocidades 
em avenidas para 50km/h, tomada em 2015, pode contribuir para a melhoria 
das condições dessas vias, mas ainda há muito a ser feito. Alargamento de 
calçadas, instalação de semáforos a cada esquina, arborização, iluminação 
são alguns dos itens que deveriam ser considerados na transformação de uma 
avenida sem qualidade urbana para uma avenida com intenções de bulevar, 
própria para o passeio de todos, pedestres, bicicletas, ônibus e carros, nos seus 
devidos e seguros espaços. 

Construir essas avenidas nos fundos de vale foi uma opção facilitadora, 
eram terrenos públicos, por serem leitos fluviais, e sem interesse imobiliário, 

As seções transversais ilustram 

a implantação de avenidas nos 

fundos dos vales. Nesta imagem 

as encostas estão vegetadas, mas 

não permaneceram assim. As 

encostas dos vales de avenidas foram 

densamente ocupadas e se tornaram 

mais impermeáveis, não colaborando 

com a retenção da água, antes de 

alcançar os fundos do vale.

Fonte: MOSES, 1 Programa de 

Melhoramentos Públicos para a 

cidade de São Paulo. IBEC, 1950 

[imagem 194]
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justamente por serem úmidos, terrenos de várzea. Essa medida, portanto, 
conservou-os públicos. Isto é, a existência de canteiros centrais e avenidas 
garantem a propriedade pública do terreno e possibilitam a intervenção do 
estado sem ter que passar por longos e onerosos processos de desapropriações. 
Reabrir rios, reganhar os espaços dos leitos com as águas em canais e parques 
fluviais é possível através de uma intervenção no próprio espaço público. 
Infelizmente existem córregos que no processo de urbanização acabaram 
sendo ocupados por propriedades privadas, mas onde há avenidas de fundo 
de vale, há a possibilidade de reversão desse quadro de ocultamento de rios 
sob a superfície urbana. 

A fluidez que Prestes Maia buscou alcançar no seu projeto era plausível 
na época, havia poucos proprietários de carros. Em 1960 eram apenas 43.657 
automóveis no Estado de São Paulo, para uma população de 3.667.899.46 Ou 
seja, aproximadamente 1% da população do estado poderia usufruir na dessas 
largas avenidas. A prioridade foi dada aos veículos motorizados privados, em 
detrimento do transporte coletivo. O Plano menciona outros modais, como 
o bonde e o metrô, mas a rede de transporte público não era o foco de seus 
argumentos. Prestes Maia acreditava provavelmente que sua rede de avenidas 
seria suficiente para comportar todo o tráfego da cidade. Rapidamente, 
porém, a frota de veículos se multiplicou. Só no município de São Paulo, eram 
1.604.135 no ano de 1980 e em 2015 já são 7.560.304 veículos cadastrados no 
Detran. São mais de 500 automóveis que ganham as ruas da cidade por dia 
neste último ano.47 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA revelou em relatório 
publicado em 2013 que “mais da metade dos domicílios brasileiros já dispõem 
de pelo menos um veículo privado para atender aos deslocamentos de seus 

46 Site do Governo de São Paulo: saopaulo.sp.gov.br

47 Site do Estado de São Paulo - sao-paulo.estadao.com.br, fevereiro/2015.

Nesse desenho elaborado por Robert 

Moses, ilustra-se o esquema que 

foi seguido: nas marginais do canal 

Tietê, a rodovia expressa, com dois 

leitos carroçáveis, e uma estrada 

auxiliadora, ou a via expressa local.

O termo empregado por Maia para 

designar as vias marginais:“estradas 

parque”, não é compatível com as 

características dessas vias. Não há 

parque, apenas arborização que limita 

leitos carroçáveis de trânsito rápido. 

Fonte: MUNIZ, 2005

[imagem 195]
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moradores, com forte tendência de crescimento da posse desse bem verificada 
nos últimos anos” e “cada vez mais os domicílios de baixa renda terão acesso ao 
veículo privado, já que metade deles ainda não possui automóvel ou motocicleta 
e as políticas de incentivo à compra são muito fortes”.

Visto que o transporte público na RMSP não atende a todos e à toda mancha 
urbana, à boa parte da população de São Paulo não resta alternativa senão a 
locomoção em veículos próprios. O pseudo privilégio de ter um carro não é, 
portanto, apenas de uma elite abastada, estendendo-se para todos os espectros 
de renda. Segundo o IBGE de 2012, quase 1/3 das famílias com até 1/4 de salário 
mínimo possuem carro e/ou moto, e na outra ponta, 90% das famílias que 
recebem mais do que 5 salários mínimos possuem veículo motorizado. Esses 
índices são crescentes, como ilustram as tabelas ao lado. Ampliar algumas vias 
e criar outras não são soluções estruturantes. É necessário oferecer a alternativa 
de um transporte público abrangente que alcance o maior número de pessoas 
na metrópole e possibilitar a não dependência do carro próprio.

As condições precárias de deslocamento que enfrentam os cidadãos, cada 
vez mais agudas, geraram o que o professor Csaba Déak da FAUUSP define 
como cultura complacente com noções de impotência.48 A sociedade brasileira 
assimila como incontornável o status de país pobre, cuja infraestrutura é 
precária e cujos sistemas e redes de serviços públicos são insuficientes. Essa 
cultura aceita a ampliação de vias e investimento na infraestrutura de transporte 
de superfície como o único caminho possível e viável. Visto que o Estado não 
teria condições de realmente transformar o território metropolitano através da 
implantação de um sistema de transporte público que corresponda ao nível de 
demanda, resta a opção de incrementar o sistema rodoviarista vigente. 

48 DEAK, 2004.

Tabela 1 - Posse de automóvel e 
motocicletas pelas famílias brasileiras 
por localização dos municípios. 
Fonte: PNAD2012/IBGE

Tabela 2 - Posse de automóvel e motocicletas pelas famílias por 
faixa de renda per capita - 2008 e 2012. 
Fonte: PNAD2012/IBGE

Fonte: IPEA 2013.
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Soluções como essa são, entretanto, paliativas, e a perda não é só na 
qualidade de vida, mas também econômica. A produtividade na metrópole 
é prejudicada pela morosidade nos deslocamentos. “O transporte é necessário 
para o desempenho das funções produtivas da metrópole. Um transporte 
mais eficiente aumenta a produtividade reduzindo os tempos perdidos em 
deslocamentos. Por exemplo, uma rede de metrô preconizada em elementos ou 
o próprio PITU 2020, (Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020), 
com quase 250 km de extensão, reduziria os tempos de viagem em pelo menos 15 
minutos em média, o que resultaria numa economia de mais de 6% da jornada 
de trabalho (tomando uma viagem de ida e outra de volta do trabalho). Isso 
elevaria a produtividade na mesma proporção.”49  

O sistema rodoviarista implementado por Prestes Maia se demonstra 
inadequado, não responde às necessidades de mobilidade da metrópole. 
Duplicar vias existentes ou implantar novas avenidas, com o intuito de 
adensar a rede rodoviária ou ampliá-la não são medidas que melhoram essa 
realidade. Isso se comprova cotidianamente nas experiência de deslocamentos 
na metrópole. Não foram implementados projetos rodoviários que melhorem 
as condições de mobilidade urbana. 

Um exemplo dessa insistência em investir em rodovias, foi a ampliação das 
marginais do rio Tietê em 2009. Tratou-se de uma obra que privilegia grupos 
específicos que não são a parcela motorizada da população, como se poderia 
deduzir. Fazem parte desses grupos de pressão as construtoras, fabricantes e 
revendedores de automóveis, além de figuras públicas que podem se beneficiar 
indireta e pessoalmente nos processos de licitação de obra. Nesse cenário, 
a conjuntura política decide os rumos da coletividade e a frágil estrutura 
institucional permite que os interesses de alguns predominem sobre o coletivo. 

49 DEAK, 2004.
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 A obra nas marginais foi uma decisão sem planejamento prévio aprovado. 
Não tinha sido prevista no Plano Diretor Estratégico do município de São 
Paulo ou nos Planos Regionais Estratégicos das subprefeituras envolvidas e 
estava portanto em desacordo com planos locais ou regionais. Além disso, 
contraria a Lei do Plano Diretor que prioriza o transporte coletivo em relação 
ao individual e também não se alinha ao PITU2025 (Plano Integrado de 
Transporte Urbano) que previa R$ 35 bilhões de investimento para metrô e 
CPTM (do total de R$ 48,7 bilhões).

A implantação de três novas faixas de rolamento para cada sentido das 
vias expressas das marginais do Tietê, além da construção de quatro pontes 
com três novos acessos gerou um custo de R$ 2 bilhões, o que equivalia na 
época à construção de uma nova linha de metrô. Como previa o professor 
Eduardo Nobre da FAUUSP, o ganho em fluidez no trânsito teria vida curta. 
Segundo a tese da convergência tripla (do inglês, triple convergence): "em 
um ambiente extremamente congestionado qualquer melhoria que se faça no 
transporte individual em um primeiro momento proporciona uma diminuição 
no tempo de viagem; no segundo momento, a melhora começa a atrair viajantes 
que normalmente utilizariam outras rotas ou outros modos de transporte; no 
terceiro momento, as vias voltam a congestionar, inutilizando os investimentos." 
(NOBRE, 2010). A previsão se confirmou. Não demorou muito para que as 
marginais ficassem novamente congestionadas. Os supostos benefícios de 
economia de combustível e diminuição na emissão de poluentes tiveram 
resultados opostos. Isto é, mais veículos circulando, portanto mais gastos e 
poluição. Canal Tietê entre as vias marginais 

na Zona Leste de São Paulo. Foto de 

Ayrton Vignola, 2010.

Fonte: blog.estadao.com.br

[imagem 196]
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É importante perceber que nesse sentido não há classe privilegiada por uma 
política incapaz de executar um bom planejamento, nem os proprietários de 
veículos motorizados. O que se observa é a falsa sensação de beneficiamento, 
onde os dependentes do automóvel individual avaliam a obra como necessária. 
Essa parcela da população pode se sentir representada pela ação do governo, 
pois não vê alternativa de deslocamento na metrópole, mas ela não é de fato 
beneficiada a longo prazo. A obra tem apenas resultados imediatos e é resultado 
da falta de leis que obriguem a execução de planos desenvolvidos ou solicitados 
pelo próprio Estado, tornando-os compulsórios a partir do momento de sua 
aprovação. A estrutura institucional do país não garante a implementação 
de projetos públicos abrangentes e ao mesmo tempo abre brecha para uma 
arbitrariedade de ações cujos interesses não são exclusivamente coletivos. 
Planos como o PUB (1968) ou o PITU2020 (1999), idealizados pelo próprio 
governo e que previam transporte público de massa, não encontraram meios 
de serem executados e são sucessivamente engavetados.
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PARIS CIDADE DO MÉXICO SÃO PAULO

Extensão (km) 219,9 226,5 74,3

População metropolitana 11.659. 260 26.116.842 20.443.152

Densidade (habitantes/hectare) 213.47 58.96 24.78

Metrô nas metrópoles

Foi só em 1966, na administração posterior a de Prestes Maia, do Brigadeiro 
Faria Lima, que se assinou a lei municipal 6.988 autorizando a criação da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo, sendo que o metrô inauguraria 
seus serviços somente no final de 1974. 

A tabela ao lado compara a infraestrutura de metrô em três metrópoles. 
Destaca-se que o metrô da Cidade do México teve sua primeira linha 
inaugurada apenas 5 anos antes da primeira linha paulistana, em 1969, e hoje 
a rede mexicana é mais de 3 vezes mais extensa que a de São Paulo.

Quanto ao sistema de bondes, que teve início em 1900, foi substituído 
gradualmente por redes de ônibus a partir de meados da década de 20. A troca 
de modais, de bonde para ônibus, deveu-se a uma impossibilidade da Prefeitura 
de São Paulo em atender às demandas da Light, que tinha a concessão referente. 
Esse fato revela como em determinados setores, como do transporte público, 
uma empresa privada não consegue seguir parâmetros públicos e manter 
suas metas de lucros. Além disso, a Light mantinha em paralelo ao sistema de 
bondes, a concessão de fornecimento de energia elétrica, negócio que começa 
a se tornar mais rentável com o crescimento acelerado da aglomeração. Não 
interessava mais se submeter às condições determinadas pela prefeitura: tarifa 
fixa, carro especial para operários, desconto para estudantes, etc. O contrato, 
portanto, não foi sustentado por uma decisão da própria empresa privada, e 
o Estado não teve condições de suprir esse setor do transporte público sem a 
parceria com a Light. O ônibus foi a alternativa viável na época e é sustentado 
até hoje, como meio de transporte coletivo mais utilizado na metrópole.50 

50 Em 2013, segundo a SPTrans, os ônibus de São Paulo transportaram mais de 8 

milhões de pessoas por dia. (Fonte: Site do Jornal Estado de São Paulo - sao-paulo.estadao.

com.br, janeiro/2014). Já os metrôs transportaram 3.8 milhões de pessoas por dia em 

2014. (Fonte: Site do metrô de São Paulo - metro.sp.gov.br)

Fontes: sites: infocidade.prefeitura.

sp.gov.br/ (2010), SEADE; site da 

Cidade do México: df.gob.mx; site do 

Institut National de la statistique et 

des études économiques - insee.fr.

Observação: a população apontada 

de Paris corresponde à população da 

região de Paris.
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A gestão de uma rede de transportes públicos, que deveria por princípio 
atender o coletivo de maneira igualitária, quando se faz pelo intermédio 
privado, sofre distorções também na própria configuração dos espaços 
urbanos. 

A cidade pensada para promover a velocidade de veículos motorizados, 
estruturada pelo Plano de Prestes Maia e desenvolvida até hoje, ignora essas 
possibilidades. É uma sequência de vias congestionadas, que podem estar em 
planos separados em uma tentativa fracassada de evitar congestionamentos: 
viadutos passando por cima de outros viadutos, túneis que cruzam rios 
e avenidas e infelizes passarelas para segregar o pedestre desses espaços 
destinados ao fluxo de carros. A cidade é assim construída para as máquinas 
e não para as pessoas. O projeto aqui apresentado busca reverter essa lógica e 
pensar na cidade feita para pessoas, na sua escala e para sua sensibilidade do 
espaço.
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3   PARIS E SEUS RIOS
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“A primeira via dos parisienses é o rio Sena, traço mais constante nas 
representações da paisagem parisiense, coração e alma de Paris.”51 

A imagem ao lado é de Lutécia, a cidade romana que se consolidou na beira 
do Sena, onde hoje é Paris. O desenho foi feito em 1705, por Nicolas de la 
Mare, mas corresponde a realidade imaginada no ano de 508. Ele mostra os 
caminhos que convergem à beira do rio onde o povoado se forma. A arquitetura 
do lugar se torna uma condição para que as pessoas que se reúnem em uma 
mesma área possam habitar, viver e conviver da melhor maneira. O primeiro 
desafio para expansão do povoado é a transposição do rio: como conceber 
a ponte que permite a travessia desse obstáculo natural? Outro desafio para 
consolidar a ocupação está relacionado às cheias do Sena, que inundavam as 
áreas de várzea. Essa adversidade natural deu o nome da cidade, Lutécia, que 
significa lama em latim. A região ocupada era pantanosa e o rio apresentava 
uma ameaça constante. 

Como São Paulo, Paris é uma cidade que se implantou na margem de seu 
rio. Ao longo dos séculos de ocupação, ambas as cidades tiveram que lidar com 
essa condição fluvial, mas ao contrário de São Paulo, que ocupou inicialmente 
as colunas, Paris se situa no centro de um côncavo, no qual convergem as águas 
do Sena, Marne, Oise, Yonne e Loing, formando a Bacia Parisiense. O afluente 
Yonne tem uma vazão maior do que o próprio Sena, por isso, geograficamente, 
é ele, e não o Sena, o rio de Paris. Outros afluentes e afluentes de afluentes 
também irrigam a área, e às margens deles, sobretudo nas confluências, 
ocupações urbanas se estabeleceram. 

51 LAVEDAN, 1993, o.109.
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Lutécia, conquistada pelos franceses 

sobre os romanos, ou Segundo Mapa 

da cidade de Paris. Nicolas de la Mare, 

1705.

Fonte: BNF - Richelieu Cartes et Plans 

Reproduction 
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O rio Sena nasce no planalto de Langres, a 150km de Paris e a uma altitude 
de 471m, e desagua no Canal da Mancha, em Havre. Ele tem extensão de 
776km e é responsável pela drenagem da maior parte da Bacia parisiense cuja 
área é de 78.650km². A partir da confluência com o Yonne, o Sena se tona 
uma grande artéria da navegação fluvial. Na região parisiense, os vales são 
mais largos e o rio mais sinuoso. Assim, os 190km que separam Paris da foz 
tem o percurso pelo rio duas vezes mais longo devido aos meandros. Entre 
Tancarville e sua foz no mar foi construído um canal de 20km de extensão para 
permitir o trânsito de embarcações. Com 25% do tráfico marítimo nacional, 
o baixo Sena, entre Rouen e Havre, representa o segundo complexo portuário 
francês. Por estar nas margens do Sena, Paris tem uma vocação ao transporte 
fluvial que se intensificou sobretudo no Baixo Império Romano, no século III, 
quando as belas vias romanas haviam sido destruídas e outros caminhos por 
terra se encontravam em mal estado de conservação. O modo fluvial havia 
então se tornado o mais seguro para o transporte.

 O rio de Paris teve diversas funções ao longo dos séculos: navegação, 
depósito de esgoto, provedor de água, lazer e outras. Para melhor atender 
essas demandas que lhe foram atribuídas, seu curso foi modificado, elementos 
hidráulicos foram implantados e estruturas foram construídas. A seguir serão 
tratados os múltiplos usos das águas em Paris ao longo da história.

3.1 MACRODRENAGEM

Um regime de águas com grande amplitude, característico do Sena, foi 
responsável por uma série de dificuldades para a população do seu entorno. 
A vazão natural do Sena é de 50m³/s . Com a construção das barragens, a 
vazão varia entre 100m³/s, nos períodos de estiagem no verão, e passa de 

Página ao lado, imagem no canto 

esquerdo superior: O Sena na 

pré-história. Margens dos antigos 

leitos de rios Sena e Marne. Eugène 

Belgrand, 1883.

Neste mapa, Belgrand estabelece a 

cota máxima de cheia em 60.00m, 

para descobrir quais seriam os 

desenhos dos rios Sena e Marne, seus 

limites de cheia. Vemos que Paris está 

banhada por águas, só despontando 

os morros de Montmartre, à margem 

direita, e Montpassant, à margem 

esquerda.

Fonte: BELGRAND, Eugène. La 

Seine : le bassin parisien aux âges 

antéhistoriques. Impr. nationale. Paris, 

1883. p.76

Ville de Paris / Bibliothèque 

historique, BHVP.
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“Les 7 Projets de Paris port de mer. 

Carte des tracés du canal maritime 

de Paris à la mer, d'après les projets 

présentés jusqu'à ce jour”. (Os sete 

projetos para Paris porto de mar. 

Mapa dos traçados do Canal maritmo 

de Paris até o mar segundo os Projetos 

apresentados até a época). Imp. de 

Herbet. Paris, 1889. 

Fonte: BNF
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1.000m³/s em épocas de cheia, no inverno, (2.300m³/s na cheia de 1910). Isso 
significa que durante séculos Paris sofreu com, ora falta d’água, ora excesso 
dela. Foi só com as obras de barragens e dos Grandes Lagos, concluídos em 
1990, que o sistema fluvial que tem como eixo o Sena, foi conformado como 
uma verdadeira máquina hidráulica, cujos níveis d’água são controlados em 
permanência, considerando as variações das situações meteorológicas. 

A inundação mais conhecida foi a de 1910, quando o nível d’água subiu 
quase 8.00m acima do nível médio, e assim permaneceu por um mês e meio 
inundando os bairros localizados nas várzeas e impedindo a navegação. Vinte 
mil imóveis em Paris e trinta mil casas nos subúrbios foram afetados. A rede 
de esgotos e os grandes canteiros de obra, como o da construção do metrô, 
permitiram que as águas se infiltrassem no subsolo e atingisse bairros distantes 
do Sena, como o da Estação Saint Lazare. Além do transporte fluvial, os serviços 
de eletricidade, gás, coleta de lixo, VLT, metrô e trem foram prejudicados. 
Após esse episódio, os muros de cais foram elevados e o braço menor do Sena, 
que envolve a Île de la Cité, foi alargado. 

Novas inundações ocorreram no ano de 1955, o que propulsionou a 
tomada de algumas medidas preventivas. Para complementar a capacidade do 
reservatório de Yonne, construído em 1949, foram idealizados os reservatórios 
do Sena, Marne e Aube, executados em 1966, 1974 e 1990, e com capacidades 
de 205, 170 e 350 milhões de m³, respectivamente. O conjunto de reservatórios 
aliados às barragens de Settons, Crescent e Chaumeçon, (1861, 1932, 1933), 
que conformaram lagos nas cabeceiras do Yonne, somam uma capacidade de 
reservar mais de 800 milhões de m³. Os Grandes Lagos do Sena reduzem os 
riscos de inundações em Paris, além de contribuírem para o abastecimento 
em água e o aumento da vazão em 60m³/s em épocas de estiagem. Seu papel 

Imagem superior: Inundação de 1910, 

rua des Grands Augustins. Foto de 

Maurice-Louis Branger.

Fonte: VELTER, 2006
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Imagem inferior: Barco no subsolo 

de Paris, na estação Montparnasse, 

também na inundação de 1910. Foto 

de Maurice-Louis Branger.

Fonte: Site pariszigzag.fr

[imagem 201]



223

Mapa da inundação de Paris em 

dezembro de 1801.

A mancha azul corresponde à 

extensão da inundação na superfície 

da cidade e a mancha avermelhada, 

à inundação da parte subterrânea de 

Paris.

Louis BRALLE, 1802.

Fonte: BNF | [imagem 203]

Os mapas desta página representam 

inundações em dezembro de 1740 e 

de 1801.

Ambos ilustram as partes inundadas 

superficiais e subterrãneas.

Imagem da esquerda: Mapa do curso 

do Sena no trecho em que atravessa 

Paris, relativo às observações feitas 

por Philippe Buache sobre a extensão 

e altura da inundação do mês de 

dezembro de 1740.

A mancha mais escura corresponde à 

extensão da inundação na superfície 

da cidade e a mancha mais clara, à 

inundação da parte subterrânea de 

Paris. BUACHE, 1741.

Fonte: BNF
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também é de constituição de uma biota composta por superfície d’água e matas 
ciliares, propícios para o desenvolvimento da fauna e flora nos entornos, além 
da possibilidade de atividades ligadas ao lazer e turismo. 

A região da Île-de-France, ainda é vulnerável a inundações. As cheias anuais, 
frequentes, estão controladas, mas se a cheia de 1910 se repetisse hoje, 850.000 
pessoas estariam em zonas inundáveis, e de 4 a 5 milhões seriam afetados em 
diversos níveis. Se naquele ano estima-se que a perda foi equivalente hoje a 1.6 
trilhão de euros para Paris intramuros, hoje, o mesmo fenômeno provocaria 
danos que somariam 30 trilhões de euros. A recuperação total de algumas 
atividades, como em 1910, poderia levar anos.52 

Pensando nas temporadas de chuvas que podem ocorrer de cinco em cinco 
anos, um novo projeto para macrodrenagem foi elaborado pelo Établissement 
Public Territorial de Bassin - EPTB Seine Grands Lacs. Os objetivos são reduzir 
os riscos de inundação através de uma obra de desaceleração dinâmica de 
cheias ou retenção de cheias e restaurar a zona úmida excepcional da planície 
fluvial da Bassée, trecho do Sena à montante da confluência com o Yonne. 
Essa localização é estratégica, pois o Yonne tem uma forte vazão, superior à 
do Sena. O projeto tem portanto uma função hidráulica de controle das águas 
indissociável das qualidades ecológicas que o lugar deve recriar.  

Trata-se de um conjunto de reservatórios delimitados por taludes baixos 
que delimitam uma área de 2.300 ha que podem estocar 55 milhões de m³. 
No momento de passagem da cheia do Yonne, para não aumentar o volume 
na confluência, as águas do Sena são bombeadas para esse reservatório. 
Passada essa situação, as águas retornam aos rios por gravidade, através de 
um túnel-canal que atravessa o talude e se comunica com leito do Sena. (Ver 
esquema ilustrativo na página ao lado). Esse mecanismo é ativado somente 

52 Site Seine Grands Lacs: seinegrandslacs.fr/la-bassee/inondations-risque-majeur

Área onde o projeto La Basssé será 

implantado. 

Fonte: Site do Seine Grands Lacs - 

seinegrandslacs.fr
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Princípios de funcionamento da obra:

Na maior parte do tempo, em épocas 

em que não há cheias que ocorrem 

de cinco em cinco anos, os lagos não 

ficam preenchidos e as atividades 

podem ocorrer normalmente, mas 

estão sujeitas à inundação.

Em momentos de cheia, as águas do 

Sena são bombeadas para dentro 

desses lagos, até atingir o nível 

máximo. Essa água é estocada até 

que passe o momento mais crítico 

da cheia do Yonne. Os lagos são 

esvaziados por gravidade em vazão 

regulada para evitar inundações 

locais. Quando esvaziados, as 

atividades dentro do lago podem ser 

retomadas.

Fonte: Site do  Site do Seine Grands 

Lacs - seinegrandslacs.fr 
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para intensidade de chuvas que ocorrem num intervalo de 5 a 6 anos, durante 
um período de 2 a 2.5 semanas. 

Essa é uma alternativa de intervenção considerada menos drástica pelos 
interlocutores, população local e biólogos, de intervenção mais amena, se 
comparada aos grandes lagos formados pelas barragens. Os taludes construídos 
recuperam as áreas de várzeas conformadas pelo antigo traçado meândrico 
do Sena. Em épocas de cheia, toda a área delimitada por taludes é alagada, 
formando uma superfície única, mas na maior parte do tempo, os taludes e 
bancos de terra vegetada tornam-se eixos de circulação entre um mosaico de 
lagos e as atividades agrícolas ou de lazer podem ser retomadas. Nesse ambiente 
pantanoso buscar-se-á se recriar paisagens que um dia caracterizaram o lugar.53 

3.1.1 COLETA DE ESGOTO

Antes da implementação da rede de esgoto, o Sena tinha águas poluídas, 
era um esgoto a céu aberto, carregado de imundices. Seu vale era chamado 
de Vallée de Misère, na região onde havia o matadouro e as atividades de 
preparação e curtição de couros e peles de animais. Assim como em São Paulo 
de hoje, Paris tinha o esgoto e todas as águas pluviais que carregam os resíduos 
da superfície das cidades despejados nos cursos d’água. 

Foi um longo caminho percorrido de construção de infraestruturas e da 
máquina hidráulica até chegar nas águas limpas do Sena de hoje. “A história 
das políticas de saneamento está intimamente ligada às descobertas científicas 
e à profissionalização das elites urbanas que ocorreram nos séculos XIX e XX. 
O domínio do saneamento não se reduz ao tratamento das águas usadas. Por 
extensão, engloba o tratamento das atividades industriais classificadas como 
perigosas, a gestão dos resíduos domésticos, a salubridade das habitações ou o 
desenvolvimento e embelezamento das aglomerações”.54

53 Site Seine Grands Lacs: seinegrandslacs.fr

54 BELLANGER, 2013, p.11. (Tradução da autora)
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A preocupação com a higiene da cidade se torna uma questão pública na 
3ª República, (1870-1940) e se apoia nas instituições já existentes: Academia 
de ciências, criada em 1666; Conselho Geral da Ponts e Chaussées, de 1804, 
Conselho Geral das Minas, de 1810 e Conselho Superior da Saúde, de 1822. 
Outras comissões foram fundadas no final do século XIX e começo do XX, 
como a Comissão Departamental das Águas e Saneamento, (1892) e Comissão 
técnica para Abastecimento em Água potável, (1897). As estruturações 
políticas para saneamento ambiental enfrentaram, entretanto, condições muito 
adversas de crescimento não planejado, caótico e acelerado. A Comuna de 
Paris e os departamentos Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, 
que formam o primeiro anel que envolve a capital, (petite couronne), tinham 
uma população que aumentava em 1 milhão a cada trinta anos:

Seguem dados da quantidade de habitantes registrada em Paris a partir de 
1836:55

1836: 1.1 milhão de habitantes

1866: 2.1 milhões de habitantes

1896: 3.3 milhões de habitantes

1931: 4.9 milhões de habitantes

1962: 5.6 milhões de habitantes

Esse crescimento era alavancado pelo êxodo rural e pela imigração. O 
núcleo urbano industrial recebia novos moradores, mas ainda não tinha 
infraestrutura para acomodá-los adequadamente, era insalubre e crescia de 
maneira não planejada, orgânica e espontaneamente. Produziu-se nesse 
período a segregação urbana que tornavam espaciais as desigualdades sociais. 

55 BELLANGER, 2013, p.12.

Traçado do grande esgoto, da 

Savonnerie ao Arsenal, 1651.

Fonte: LAVEDAN, p.275. 

Archive national, N III. Seine 569 (cl. 

Hachette)
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Enquanto que, no período que antecede, pobres e ricos dividem um mesmo 
bairro e até um mesmo prédio, (em unidades com dimensões e condições 
distintas), na cidade industrial os operários se deslocam para os bairros mais 
distantes em terras menos valorizadas. Essa desigualdade nas condições de 
moradia gerou movimentos como a “continuité de jouissance” – algo como 
“continuidade de usufruto” - e pela igualdade de acesso à mobilidade. 
Defendia-se uma abrangência de infraestrutura e serviços públicos adequados 
em todos os bairros, independente de sua centralidade e da classe social de 
seus habitantes. 

Nesse período, o Sena estava contaminado pelos excrementos e imundices. 
Na segunda metade do século XIX, os movimentos “la bataille à l’eau” e 
“la bataille du tout-à-l’égout” representaram o descontentamento com as 
condições de saneamento da cidade. A resposta veio através do programa geral 
de saneamento da aglomeração parisiense, declarado apenas em 1935 como 
de interesse público. Os interesses econômicos, representados pelas indústrias, 
em adiar uma legislação protetora dos meios naturais certamente foram um 
dos responsáveis por esse grande intervalo temporal entre intenções públicas e 
aplicações de regras ambientais

Ainda no Segundo Império, (1852-1870), a erradicação das epidemias 
se torna uma prioridade do governo. Para especialistas em higiene 
pública, médicos e engenheiros, aquela escala de densidade populacional e 
espalhamento da cidade era uma condição inédita. Constatam que se tratava 
de um assunto de dimensões públicas e que a poluição, contaminação e as 
epidemias em si, não têm fronteiras espaciais e nem sociais. Apesar disso, a 
primeira era do saneamento restringiu-se à Paris e ao subúrbio imediato. Nessa 
etapa, o foco era apenas dar vazão às águas sujas do Sena para além dos limites 

Seção transversal de uma morada 

parisiense típica do século XIX. 

Desenho de Bertall gravado por 

Lavieill

Le Diable à Paris, Paris et les Parisiens, 

“Revue comique”. Edição de Jules 

Hetzel. Paris, 1845. 

Fonte: BNF
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da cidade. As águas usadas eram conduzidas para terras vizinhas através da 
rede de esgotos dos anos 1850 a 1900 executada no mandato de Belgrand. Essa 
postura isolacionista, entretanto, era insustentável. As águas sujas do Sena 
eram pulverizadas por mais de 5.000 hectares nas várzeas à jusante de Paris. 

Em 1911 adota-se o projeto interdepartamental de saneamento da 
aglomeração parisiense. A partir dos anos 20, o sistema implementado, porém, 
mostrou-se insuficiente. Apenas na década de 50, o sistema é expandido e 
os coletores passam a cobrir maior área. As águas usadas eram destinadas 
à estação de Achères de depuração inaugurada em 1940. A administração 
do sistema era centralizada, cabia à cidade de Paris a gestão dos serviços de 
saneamento municipais, intermunicipais e departamentais. 

De Belgrand até hoje, os progressos são significativos em relação ao 
manejo da água. A despoluição do Sena, entretanto, ainda é uma questão a ser 
resolvida. Houve melhoras, há 20 anos havia apenas três espécies de peixes que 
sobreviviam nas suas águas, hoje são 45. 56

O Sena é um rio urbano, portanto, suscetível à poluição difusa carregada 
para o rio através das águas pluviais. Esse tipo de poluição não é exclusividade 
de cidades, a água da chuva também carrega agrotóxicos usados na agricultura 
que se desenvolve nas várzeas do Sena. Foi apenas a partir dos anos 80 que se 
manifestaram intenções de recuperação das águas do Sena. Em 88, Jacques 
Chirac, então prefeito de Paris, declara seu plano de tornar o Sena próprio 
para banho em cinco anos e que ele seria o primeiro a nadar nesse rio. Isso não 
aconteceu. A atual prefeita, Anne Hidalgo, também prometeu que, se Paris for 
escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 2024, a prova de triátlon terá nado 
no Sena. 57

56 Cemagref (Établissement public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et 

de l’environnement) - Estabelecimento público de pesquisa para engenharia da agricultura 

e do ambiente.

57 Reportagem do L’Express, publicada no site lexpress.fr no dia 08/07/2015.

Saneamento do Sena - Mapa a 

80.000m - Ante-projeto de um canal 

de irrigação.

Projeto de extensão da pulverização 

de 1875 com a indicação de zonas de 

irrigação com águas de esgoto (em 

verde) e dos principais dutos de águas 

usadas (em vermelho). 

Fonte: BELLANGER, 2013., p.62.
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Por enquanto, tanto o Sena como o canal Ourcq, são proibidos para banho. 
Banhar-se no Sena foi interditado em 1923, por razões de insalubridade. A 
qualidade do Sena hoje depende das condições meteorológicas, que define a 
qualidade do ar e o índice de oxigênio dissolvido em suas águas. 58 Já os canais 
Ourcq, Saint-Denis e Saint-Martin, apesar de não serem de água potável, têm 
águas próprias para banho. Porém, devido à navegação e às dimensões restritas 
dos canais, é proibido entrar na água. Somente, na bacia de la Villette, sob 
multa de 15.00 euros, alguns se arriscam e a transformam em piscina pública, 
desde o ano de 2014, em eventos pontuais. 

O consenso é de que é preciso exercer uma política mais exigente em relação 
às águas, tendo como critério a permanente evolução das técnicas para suprir 
necessidades futuras. O sistema implementado deve ser superdimensionado, 
como fez Belgrand, e o tratamento de águas usadas deve antever a contaminação 
por substâncias inéditas, geradas pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A 
política a ser implementada deve ser mais preventiva do que curativa, depurar 
as águas do Sena significa pensar mais à montante do que à jusante. Afinal, 
a regra é simples, o que você faz à montante, tem consequências inevitáveis 
à jusante, para o bem ou para o mal. Assim, é preciso evitar a contaminação 
antes que ela aconteça ao invés de se concentrar na reparação dos danos já 
provocados.

O Sindicato Interdepartamental de Saneamento da Aglomeração 
Parisiense - SIAAP, é o órgão responsável pelo serviço público de saneamento 
do departamento de Paris (que corresponde aos limites da comuna de Paris),  
e de outros três departamentos que formam o primeiro anel que envolve 
Paris, Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, além de mais 180 
comunas que ficam no segundo anel de departamentos que envolvem Paris. 

58 Segundo a SIAAP esse índice é de 8.4mg/L
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As águas usadas de uma área de 1.800m² são tratadas, o que equivale a 
um volume de 2.5 milhões de m³ por dia ou mais, em tempos de chuvas. 
São 9 milhões de franceses atendidos pelo sistema composto por 6 usinas de 
depuração que rejeitam as águas tratadas no Sena e no Marne. 

Para efeito de comparação, a SABESP atende a 30 dos 39 municípios da 
RMSP. São 8.44 milhões de habitantes e 1,35 milhões de m³ de esgoto são 
tratados por dia em cinco unidades de Estações de tratamento de Esgoto – ETE: 
ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano, o que corresponde a 
54% do volume tratado em Paris.59

3.2 ABASTECIMENTO

A busca de água para abastecimento em Paris, também enfrentou 
adversidades na história de sua ocupação. As águas do Sena não eram 
límpidas, eram terrosas e à medida que a urbanização se desenvolvia, elas se 
tornavam cada vez mais poluídas pelos efluentes depositados no seu leito. O 
mesmo esgoto também poluía as águas subterrâneas e em consequência os 
poços d’água. 

Para se trazer água potável para cidade era preciso derivar águas de afluentes 
do Sena, nas proximidades de fontes de águas límpidas. Os romanos foram os 
pioneiros nessa empreita, trazendo águas dos vales dos rios Marne e Bièvre. 

O canal de l’Ourcq, concebido sob império de Napoleão também teve 
propósitos de aumentar a captação de água para a cidade. Este projeto, porém, 
diferente dos aquedutos até então realizados, foi o primeiro que se sustentava 
sobre o uso múltiplo das águas, princípio amplamente defendido pelas  
políticas ambientais de hoje. O canal servia como meio de abastecimento, 
mas também como via para navegação e espaço para lazer. Nos desenhos da 

59 Fontes: Site da SABESP - sabesp.com.br e site de Assanissement de site do 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne - siaap.fr
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época para a Bacia de la Villette á havia representação e portanto intenções da 
realização de atividades de lazer concomitantes à de transporte. A Bacia fica 
na extremidade do canal Ourcq, onde se fazia a cobrança de impostos pelas 
mercadorias que eram transportadas para Paris via fluvial. Essa dársena com 
dimensões de 70x700m, formava uma ampla superfície d’água com fileiras de 
árvores sombreando suas margens.

Histórico

A população que habitava as margens do Sena, contava com um subsolo rico 
em águas subterrâneas, superficiais ou muito profundas, (de 5m da superfície, 
até 28 a 30m). Inicialmente as águas superficiais eram utilizadas através de 
poços para abastecimento. Esse procedimento facilitou o desenvolvimento da 
população sobretudo na rive droite – margem direita do Sena, onde os lençóis 
são menos profundos. As águas eram límpidas e frescas, ao contrário das do 
Sena, que eram turvas e tarifadas. Em 1870, Paris já contava com 30.000 poços 
d’água, somados públicos e privados. A proporção era de praticamente um 
poço para cada estabelecimento. O poder público cuidava da manutenção dos 
poços e disponibilizava seus acessórios (cordas, baldes e polias). Essa opção foi 
se tornando insalubre, conforme a população crescia. 

Até meados do reinado de Louis XIV, (de 1643 a 1715), ainda não havia 
rede de esgoto no subsolo e todas as águas usadas corriam na superfície e 
pouco a pouco essas águas infiltravam pelo solo e contaminavam os lençóis 
freáticos. Como agravante, o líquido de cadáveres também alcançava as águas 
subterrâneas. Essa contaminação teria sido elemento propagador de epidemias 
como a peste na Idade Média e a cólera no século XIX. Lençóis mais profundos, 
como o de Albienne, a mais de 500m da superfície e a salvo da contaminação 
pelo solo, só começaram a ser desfrutados a partir do século XVIII, com o 
advento da indústria. 

Aqueduto de Lutécia, de Arcueil a 

Cachan. 

Fonte: Manuel d’archéologie gallo-

romaine d’Albert Grenier – Paris, 1960, 

t.IV, p.183

[imagem 209]
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O cenário que se via em Paris era de pequenos cursos d’água, pouco 
volumosos e de baixa vazão, com função de coletores de esgoto, como o 
Bièvre, além de algumas fontes espalhadas, pouco abundantes, e lençóis 
freáticos contaminados. A tentativa de derivar águas dos afluentes do Sena, 
que pudessem ser menos arenosas, mais límpidas, teve como marco primeiro o 
Aqueduto de Arcueil, construído no final do século III, na época da dominação 
romana. A obra, porém, foi destruída quase cinco século depois, na invasão 
dos normandos. Havia uma outra alternativa de trazer água do próprio rio 
Sena.

A iniciativa dos estabelecimentos religiosos para alimentação das fontes 
públicas também foi importante. Eles dispunham de capital e terras vastas 
e implantaram um sistema de adução para captar águas da região norte de 
Paris. O sistema de adução de Belleville e Pré-Saint-Gervais foi construído em 
épocas diversas entre os séculos XII e XIV, e refeitos entre os séculos XV e XVI. 
As águas do norte não eram abundantes, além disso, eram terrosas e pouco 
puras. Captava-se gota a gota através de conduites de pedra que protegiam 
da contaminação e do sol, evitando a evaporação,. As águas trazidas de Pré-
Saint-Gervais foram distribuídas em Paris até 1861. As de Belleville serviu 
posteriormente para lavagem do Grande Esgoto, pois era uma água de pior 
qualidade.

No final do século XV, Paris contava com pouco mais de 270.000 
habitantes. Somados aquedutos construídos pelos religiosos ao volume de 
água proporcionado pelo Sena e pelos poços artesianos, disponibilizava-se um 
litro de água por habitante por dia. A demanda, entretanto, era maior do que 
essa quantia proporcionada, principalmente por água potável e em tempos de 
seca. 
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As medidas para captação de mais água se sucediam. Henri IV, que reinou 
de 1589 a 1610, decidiu aumentar a quantidade de água captada do Sena, com 
a construção da Samaritana, bomba d’água com um reservatório interno, 
situada na ponte Neuf. Em 1612, a Rainha Marie de Médicis retoma o projeto 
de reconstrução do aqueduto romano d’Arcueil que havia sido proposto por 
Henri IV, mas fora interrompido com sua morte. O intuito era de alimentar 
a casa real. A iniciativa era importante sobretudo para a população da rive 
gauche, que carecia de água. A água partia do Grand Carrée de Rungis, onde 
estavam as nascentes de águas límpidas. Em 1624, quando chegaram as águas 
de Rungis com o término da reconstrução do aqueduto, a cidade passou a 
receber 768m³ por dia. Em 1672 e em 1673 foram inaugurados Grande e 
Pequeno Moinhos. Tratavam-se de máquinas elevatórias de águas do Sena. 
Elas aportavam entre 1600 a 2000m³ por dia. 

 Assim, em meados do século XVIII, havia 58 fontes e reservatórios que 
aportavam 4.600m³/dia para os 800.000 habitantes de Paris. Ou seja, eram 20 
litros por habitante por dia. Em um cenário ideal esse volume teria que ser de 
no mínimo de 16.000m³. Essa diferença entre demanda e fornecimento era 
suprida pela água retirada de poços e do Sena e levada às casas pelos “porteurs 
d’eau”, jovens que transportavam nas costas os baldes d’água. 

Existiam sugestões de derivar águas de rios vizinhos à Paris, mas não 
havia capital suficiente para tal empreita. Restava, portanto, a alternativa de 
aumentar a captação do Sena. Foi o que propuseram os irmãos Périer em 1777, 
que obtiveram os direitos de construir as máquinas a vapor e de conduzir as 
águas para diferentes bairros de Paris. Os Périer montaram a infraestrutura de 
encanamentos e as próprias fontes públicas. Os que quisessem fazer uso desse 
serviço teriam que se inscrever e pagar pelo ano de uso. Encanamentos e peças 
para manuseio da água internos às casas eram de responsabilidade e custeio 
do morador.

Mapa da condução das águas às 

fontes públicas da cidade de Paris, 

Nicolas de la Fer, 1716. 

Fonte: LAVEDAN, 1993, p. 275.

[imagens 210| 211]

“Un porteur d’eau à seaux (sans doute 

un garçon attaché à un porteur d’eau à 

tonneau”. Carregador de água a baldes 

(sem dúvida um rapaz subordinado 

a um carregador de água a barris). 

J. Van de Gend, 23 rua du Petit-Lion, 

Paris, 1864. (B.N.E.Cl.Guy Vivien).

Fonte: BEAUMONT, 1991, p.206.
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Comparada aos aquedutos, as bombas instaladas no Sena tinham alto 
custo de manutenção e exigiam uma grande quantidade de combustível. Além 
disso os aquedutos traziam águas límpidas, enquanto que as águas retiradas 
do Sena eram poluídas, visto que as bombas estavam à jusante, e portanto 
a água recuperada passava antes por toda a cidade, captando as imundices 
depositadas no rio.

Uma polêmica envolvia a iniciativa dos irmãos Périer. O interesse privado 
que regia a Companhia das Águas fundada por eles não priorizava o bem 
coletivo. A qualidade das águas do Sena não era uma preocupação maior 
tratada pelos irmãos e o serviço se tornou alvo de descontentamento popular. 
Intelectuais da época se voltaram contra essa situação de calamidade pública 
no reinado de Louis XVI, como Voltaire. 

Foi o engenheiro de Napoleão III, Georges-Eugène Haussmann, que propôs 
que a distribuição de água se tornasse um serviço público, destituindo a 
concessão de companhias privadas. Eugène Belgrand, engenheiro responsável 
pelas principais mudanças infraestruturais de Paris ligadas ao saneamento, 
juntamente com Haussmann, investigou novas alternativas para captação 
de água. Sua proposta consistia na implementação de um sistema duplo de 
distribuição de água, em que as águas de rios e canais fossem destinadas aos 
serviços públicos, como limpeza de ruas, e industriais, enquanto que as águas 
de fontes límpidas seriam destinadas para o consumo da população. 

Na época que antecedeu a Revolução, um movimento a favor da higienização 
da cidade e embelezamento ganhou corpo com textos redigidos por pensadores, 
estudiosos como Voltaire e Poncet de la Grave e também arquitetos, Patte e 
Moreau-Desproux, que defendem o saneamento, a melhoria da qualidade do 
ar, arborização e fornecimento constante de água em fontes a cada esquina. 

Imagem abaixo: Ponte Neuf e bomba 

Samaritana, Raguenet, 1777. (Tinta óleo 

sobre tela). M.C. 

Fonte: BEAUMONT, 1991, p.66.  

Imagem ao lado: “Coupe et profil 

par le milieu du chateau de la 

Samaritaine et de la pompe qui fait 

monter l’eau”. Corte e perfil da bomba 

d’água Samaritana, Garnier d’Isle. 

(Desenho e aquarela - século XVIII). 

Fonte: BNF, in BEAUMONT, 1991, p.79.
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O Cahiers de Doléances de 1789, (cadernos de reclamação registrados pela 
municipalidade) revela frequente falta de água. As reclamações se referem à 
falta de manutenção de reservatórios, à não constância no fornecimento, às 
canalizações de madeira mal feitas e mal mantidas, ao pavimento das ruas 
retirados para se fazer a canalização e não reconstituídos de maneira adequada 
e à qualidade da água.

Haussmann e Belgrand constituíram a base do serviço de águas, que 
permanece até hoje. Belgrand foi o responsável pela construção dos aquedutos 
de Vanne, de Dhuis e dos reservatórios de Montsouris, Ménilmontant e 
Passy. Admirador da engenharia romana, ele utilizou os mesmos elementos 
desenvolvidos então, aquedutos subterrâneos ou pontes-aquedutos, sob o 
princípio da condução de água por gravidade, provenientes de nascentes de 
águas de qualidade. A cidade de Paris possui em um raio de 150km as fontes 
que fornecem suas águas. Belgrand também participou como engenheiro e 
prefeito do Sena da obra dos canais Ourcq e Saint-Martin, que junto com o 
canal de Saint-Denis, fecham o anel fluvial de Paris.

 Até o ano de 2010 Paris tinha sua gestão d’água sob economia mista, 
sendo que a cidade detinha 70% do capital e era responsável pelo controle da 
qualidade da água e pela sua produção, enquanto que duas empresas privadas, 
a Compagnie Générale des Eaux e a Société Lyonnaise des Eaux, faziam a 
distribuição. A empresa pública, Eau de Paris, entretanto, centralizou todos 
esses serviços, tornando o sistema 100% sob domínio e gestão públicos.

Paris tem 60 % de sua alimentação em água potável subterrânea 
naturalmente pura: derivação do Dhuis (1863-1865), derivação do Vanne 
(1867-1874) e derivação Avre (1890-1893). O restante provém do Sena e do 
Ourcq. As usinas de Austerlitz e Auteil, (1788 e 1830) captam águas do Sena, 
enquanto que a usina de la Villette, (1889), capta águas da Bacia de la Villette . 

Mapa da adução de água na gestão de 

Haussmann, (1853-1870)

Fonte: BND, in LAVEDAN, 1993, p.460.

[imagem 214]
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Mapa geral da distribuição de 

águas fornecidas por fontes de 

Paris através dos aquedutos de 

Belleville, Près St-Gervais e de 

Arcueil, as máquinas hidráulicas 

da Samaritana e da ponte de Notre 

Dame e as bombas a fogo de 

Chaillot e de Gros-Caillou. 1813.

Fonte: BNF.

[imagem 215]
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Em 2004 foi elaborada uma Diretiva para a Água, (Directive Cadre 
Europeenne – DCE), válida para todos os países da União Europeia. A meta 
dessa diretiva é de que todas as águas devem estar em bom estado. Deve-se 
garantir a hidromorfologia das águas, o equilíbrio e a qualidade das mesmas. 
Para que essa meta seja atingida cada país deve intervir em suas políticas 
industriais, políticas dos munícipios e políticas rurais, criando restrições e 
exigências no que concerne o volume de efluentes descarregados nos cursos 
d’água e a qualidade de seus tratamentos. Quanto às políticas rurais, devem 
atentar especificamente à contaminação de lençóis freáticos provocada 
pela penetração de adubos. Esse processo demanda um período longo, por 
isso ocorreu uma derrogação que empurra de 2000 para 2027 o prazo para 
descontaminação. 

Medidas muito rígidas são tomadas para proteção do solo das áreas de 
onde águas são captadas. As áreas das mananciais pertencem à Paris, além das 
margens de proteção. O maior fator de contaminação hoje são os agrotóxicos 
utilizados em áreas agrícolas de várzea. A descontaminação dessas substância 
dura anos, mesmo após a interrupção do uso, pois há infiltração no solo.

Imagem acima: Mapa geral de 

distribuição das águas do canal Ourcq 

em Paris. 

Fonte: GIRARD, Description gégérale 

des différents ouvrages à expecuter. 

Paris, 1810. (BNF)

Imagem ao lado: Vista do canal 

Ourcq. Gravura anônima. 

Fonte: BNF, in BEAUMONT, p.142 
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3.3 SENA 

Sobre o projeto atual e projetos futuros

A escala do rio Sena se aproxima da escala dos canais Tietê e Pinheiros em 
São Paulo, em termos de largura, vazão e presença na metrópole.

O Sena é um rio que teve seus meandros amenizados e sua forma foi 
modificada através da construção de cais que determinaram um canal mais 
profundo e menos largo. Buscas arqueológicas revelaram o primeiro e o último 
arco da ponte Neuf e ponte Notre Dame sob o cais atual, o que indica que o 
rio teve seu leito menor reduzido de 15 a 20m em cada margem. (LAVEDAN, 
1993)

Nas margens do Sena foi construído o cais alto sobre o nível do solo original 
da cidade, como o que se propõe no projeto aqui apresentado para as orlas do 
Pinheiros. As imagens que seguem ilustram essa situação urbana.

O desafio de projeto urbano para o Sena hoje é torná-lo mais acessível. Isso 
significa retomar atividades no seu cais baixo e mesmo no seu próprio leito. 
Projetos de paisagismo e de equipamentos públicos estão sendo implementados 
nas margens do rio. Outra medida que vem gradualmente sendo executada é 
tornar vias marginais ao Sena de tráfego intenso de veículos motorizados, em 
passeios destinados a pedestres e ciclistas.

Vista geral do Louvre.

Nesta ilustração o cais alto é indicado 

ao longo do perímetro urbano, a partir 

daí, o Sena retoma suas margens em 

talude de terra, não há muros entre 

margem e leito fluvial.

Fonte: LAVEDAN, 1993.

[imagem 218]



241

Le Pont Neuf et les Grands-Augustins,  

V. J. Nicolle, 17..

Desenho aquarelado do cais alto 

Grands-Augustins e do cais baixo das 

Orfèvres.  

Fonte: BNF

Esta imagem ilustra o cais alto 

construído em ambas as margens. 

Na margem à direita o relevo natural 

do Sena permanece entre o rio e 

o cais. Nessa margem natural são 

feitos os embarques e desembarques. 

Observa-se que o cais alto está no 

nível da ponte, de modo que a trama 

“Paris Perspectiva. Panorama do Sena 

em direção a Saint-Cloud a partir da 

Torre Eiffel”. 

Fonte: site akpool.fr

Nessa imagem de cartão postal, 

vê-se claramente o bulevar, ou o 

Quai Branly, sendo construído sobre 

a ferrovia. A ponte Bir Hakein, que 

se apresenta em primeiro plano, se 

conecta em nível ao bulevar. Essa 

condição dispensa alças rodoviárias 

para acesso à transposição do rio.

[imagens 219| 220]

urbana está na mesma cota da 

transposição. A edificação à direita na 

imagem tem no nível próximo à água,  

apenas os pilares de sustentação e é 

só no nível acima, ou seja, no primeiro 

pavimento, que o edifício tem seu 

programa térreo desenvolvido, já no 

nível da rua, da cidade.
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Banco na beira do Sena, Paris. Foto 

de Edouard Boubat, 1948. Fonte: site 

parisdantan.com

Cais em Paris, 1955. Foto de Cartier 

Bresson. Fonte: site parisdantan.com

Casal em barco sob a ponte des Arts, 

1959 – Foto de Willy Ronis.

Fonte: site parisdantan.com

Foto de Carré Vert Galant, 1947. Foto 

de Robert Doisneau. 

Fonte: site : robert-doisneau.com.fr.

Foto de casal no cais do Sena, 1963. 

Foto de Alfred Eisenstaedt.

Fonte: site parisdantan.com

Quai Malaquais, 1955. Foto de 

Jacques Boulas.

Fonte: site parisdantan.com
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Retratos das pessoas usufruindo 

do cais baixo, na beira do Sena. 

A proximidade à água se dá sem 

intermédios de guarda-corpos. O fato 

do nível d’água ser muito próximo do 

nível do cais promove uma sensação 

de segurança, não há grandes alturas, 

como a que se observa nas imagens 

anteriores, entre o cais alto e o Sena.
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Ponte de Invalides, Paris, 1855.

Nesta imagem, a margem do Sena 

à esquerda é um talude, uma rampa 

inclinada em direção às águas. A 

margem à direita é um talude mais 

íngreme. Enquanto que na primeira 

margem o acesso das embarcações 

é possível através de passarelas 

improvisadas, tábuas que conectam 

a embarcação ao solo, na margem à 

direita não há acesso à água, tanto 

que não vemos ninguém daquele lado.

Fonte: site parisdantan.com 

[imagem 227]

Praça Chatelet, 1900. 

Esta imagem ilustra apenas o cais 

alto, ainda na altura da ponte aux 

Changes, que desemboca na praça 

Chatelet. à direita, a casa de banhos 

em pleno rio Sena. 

Fonte: site: parisdantan

[imagem 228]
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Cais de Augustins e ponte Saint-

Michel. Gravura de Isarael Silvestre.

Nesta gravura o cais alto está bem 

acima do nível d’água. Nesse período 

ainda não havia barragens e não era 

possível controlar o nível do Sena. Era 

provavelmente uma época em que ele 

estava abaixo da média. 

Fonte: LAVEDAN, 1993, p.204. 

[imagem 229]
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Vista geral da ponte-viaduto Ponte do 

Jour, vista do Magasin pittoresque, 

1866. 

Este desenho ilustra a presença de 

quatro níveis na cidade: o nível do rio 

Sena, o nível de seu cais baixo, onde 

são feitos embarque e desembarque, 

o nível da ponte urbana e o nível do 

viaduto ferroviário. Os níveis do rio 

e do cais estão muito próximos e se 

coincidem no encontro entre terra 

e água. Uma rampa conecta o cais 

à ponte, e sobre a ponte passa a 

ferrovia. 

Fonte: LAVEDAN, 1993, p.451

[imagem 230]
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[imagem 232] Ponte Marie ANTES

Ponte Marie, 1750. Na época não 

havia cais alto na margem à direita e o 

relevo do rio era algo mais próximo da 

situação natural. 

[imagem 231] Descida para cais baixo 

na altura da pont de l’Archevêché.

[imagem 233] Ponte Marie HOJE

Ponte Marie, na situação atual, com 

cais alto e cais baixo construídos. 

[imagem 234] Cais Henri IV, a 400m 

à jusante da bacia do Arsenal. Nesse 

trecho não há cais baixo.

[imagem 235] Cais baixo na altura 

da ponte Alexander III. Nesse 

trecho havia um via expressa que foi 

substituída por um passeio para uso 

exclusivo de pedestres e bicicletas, 

configurando as “Berges de Seine” 

(margens do Sena). 

[imagem 236] Cais baixo, sob a Ponte 

da Tournelle, com a Catedral de Notre 

Dame ao fundo. 
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[imagem 237] Da ponte Rouelle até a 

Estação de Austerlitz, uma via férrea 

de RER margeia o rio Sena, à esquerda. 

Da ponte de Austerlitz até a ponte 

de Sully, a via férrea segue aberta, 

como mostra a foto. No trecho que 

segue, até 150m à montante da ponte 

Rouelle, a via segue em túnel. (Foto 

acima)

[imagem 238] A piscina pública 

Josephine Baker, que existe desde 

2006, é um equipamento flutuante, 

que fica à jusante da passarela 

Simone de Bouvoir. (Foto no canto 

direito superior)

[imagem 239] Embarcações 

atracadas à montante da ponte Marie.

Fotos da autora, 2014



248

O projeto para a rive gauche, publicado em junho de 2013, determinou que 
2.3 km de orla fossem destinados apenas a pedestres. Da ponte de Alma até o 
porto de Solférino, a via que era antes de intenso fluxo de carros foi transformada 
em promenade, ou passeio para pedestres e bicicleta. Isso corresponde a uma 
caminhada de 40 minutos na beira do rio, passando por inúmeros terraços, 
minipista de atletismo, 1.800m² de jardins flutuantes, lanchonetes, mesas 
coletivas para piquenique, restaurantes em barcos atracados, equipamentos 
lúdicos infantis, entre outros espaços de lazer.

Na rive droite, do outro lado do rio, um trecho de 1.5km de orla permite a 
coexistência de pedestres e veículos. A velocidade controlada dos carros por 
faróis, lombadas e faixas de pedestres, além de calçadas mais largas do que 
o próprio leito carroçável, dão segurança aos pedestres. O trecho é central, 
iniciando-se na altura do Hotel de Ville (sede da prefeitura) e se estendendo 
à leste.

Ao todo, aproximadamente 15% das margens do rio Sena, no trecho em que 
ele percorre a cidade, foi reformado para privilegiar atividades de lazer e uso 
por pedestres, em detrimento de transporte individual motorizado e veículos. 

As reformas de cais baixo foram feitas nos trechos na margem esquerda, à 
montante da Île Saint-Louis ao Hotel de Ville e na margem direita, do Museu 
d’Orsay ao porto de Gros Caillou. 

Seguem imagens dos cais do Sena:

 

 

Ambas as fotos retratam a via 

expressa Georges Pompidou, que 

percorre 3.3km ao longo do cais baixo 

para depois entrar em um túnel, no 

início do Jardim das Tuileries. 

O projeto da prefeitura atual é torná-

lo de uso exclusivo para pedestres e 

bicicleta no ano de 2016.
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Arquibancada de madeira em frente o 

Museu d’Orsay.

Fotos da autora 
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“ Berges de Seine” - Estruturas 

removíveis foram instaladas nesse 

trecho de cais baixo do rio Sena: 

coberturas de lona, conteineres, 

mesas e bancos.
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“ Berges de Seine” - O cais é 

reservado apenas para pedestres e 

usuários de veículos não motorizados, 

(bicicleta, patins, skate, patinete, etc.)

Foram atracadas ao cais do Sena três 

embarcações, os jardins flutuantes, 

abertos ao público. 

Estruturas de madeira formam 

degraus que servem de assentos.

Fotos da autora 
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“Berges de Seine” - O muro do cais 

alto foi utilizado para a instalação de 

equipamentos lúdicos para criança, 

que permitem a escalada.

O recuo no cais baixo deu espaço para 

um parque com brinquedos infantis.

A rua de asfalto, antes reservada para 

uso exclusivo de carros foi pintada 

por faixas que definem uma pista de 

corrida.
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“Berges de Seine” - Largas escadas 

permitem o acesso ao cais baixo.

Túnel sob ponte.

Fotos da autora
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Neste trecho, da avenida Georges 

Pompidou, o fluxo de veículos 

motorizados ainda é permitido. 

Foram reservados, porém, espaços 

para passeio de pedestres, entre rio e 

avenida.

Fotos da autora

[imagens 258| 259| 

260]



255

O projeto da prefeita atual, Anne Hidalgo, já aprovado pelo Conselho de 
Paris, pretende tornar essa via no nível do cais baixo em espaço exclusivo para 
pedestre. São 3,3km que vão da Bacia do Arsenal até o começo do jardim das 
Tuilleries.

 

 

    

 

Imagens da proposta para reforma do 

cais do Sena.

Fonte: Site da Prefeitura de Paris - 

paris.fr
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A imagem da ponte Saint-Michel à 

esquerda foi tirada do Googleearth, 

em 2016.

A imagem da direita é referente 

ao  projeto da prefeitura para a Rive 

Droite, com o espaço do cais baixo 

inteiramente destinado a pedestres e 

ciclistas.

[imagens 263| 264| 265| 266]

Foto à esquerda, da autora, tirada em 

outubro de 2014. A imagem da direita 

é referente ao projeto que a prefeitura 

atual pretende implantar até o verão 

de 2016. 

Para dar vida a esse espaço são 

propostas atividades, ora nas 

embarcações, ora em lógias abertas 

para o cais baixo.
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3.4 CANAIS DE PARIS

A rede de canais parisienses é formada por três canais: Ourcq, 108km e 
10 eclusas, Saint-Martin, 4.5km e 9 eclusas, Saint-Denis, 6.6km e 7 eclusas. O 
principal é o Ourcq que a partir da Bacia de la Villette deriva para os canais 
Saint Martin e Saint Denis, que por sua vez desaguam no Sena. A foz do Saint-
Martin é marcada pela Bacia do Arsenal, onde embarcações de lazer e turismo 
estão atracadas, à jusante da ponte d’Austerlitz. A confluência entre Saint-
Denis e Sena se dá além dos limites intramuros, ao norte, nas proximidades da 
estação Saint Denis.

O canal Ourcq se inicia em Port Aux Perches, departamento de Aisne, região 
da Picardia, trata-se de um canal de derivação de águas. Na primeira parte do 
canal, de Port Aux Perches até Mareuil-sur-Ourcq, o rio Ourcq foi canalizado, 
o que significa que o homem interveio para retificar seu curso, adequou o leito 
do rio, escavando nas partes necessárias e retificando meandros. É o mesmo 
processo que sofreram os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, por exemplo, 
necessário para possibilitar a navegação. A partir de Mareuil sur l’Ourcq, o 
rio Ourcq desagua no rio Marne e o canal segue lateralmente ao curso d’água 
natural do Marne. Passa a ser alimentado por diferentes afluentes: Grivette, 
Clignon, Thérouanne e Beuvronne. Mais à frente de Mareuil sur l’Ourcq, em 
Tribardou, o canal se distancia do rio que deu sua origem, não se classificando 
portanto como um canal lateral. Ele desvia dessa maneira devido a dificuldades 
impostas pela topografia do lugar e para se encaminhar a Paris. 
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Mapa geral Canal Ourcq, Canal Saint 

Denis e Canal Saint Martin.

Fonte: BHVP   [imagem 267]
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Detalhe do mapa geral Canal Ourcq, 

Canal Saint Denis e Canal Saint 

Martin: chegada em Paris.

Fonte: BHVP  

[imagem 268]
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Mapa do Canal Saint Martin..

Fonte: BHVP

[imagem 269]

As imagens que seguem até a 

página 264 são de autoria de Eugène 

Belgrand e compõe o documento 

Plans du canal St. Denis et du canal 

St. Martin. Profils en long en travers 

des Canaux St. Denis, St. Martin et 

de l’Ourcq (documento cartográfico). 

Fraillery Imprimeur. Paris, 1882.

Fonte: BHVP
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Perfil longitudinal do Canal Saint Martin. 

Fonte: BHVP

[imagem 270]
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Corte transversal do Canal Saint 

Martin, parte a céu aberto. 

Fonte: BHVP.

Corte transversal do Canal Saint 

Martin, parte coberta. 

Fonte: BHVP.

[imagens 271| 272]
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Mapa do Canal Saint Denis. 

Fonte: BHVP

[imagem 273]
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Perfil longitudinal do Canal Saint 

Denis. 

Fonte: BHVP

[imagem 274]
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Foi Napoleão I, em 1800, que decidiu criar essa rede de canais. Prisioneiros 
foram empregados para executar a obra. O objetivo principal de Napoleão era 
abastecer Paris em água potável. Sanar essa demanda latente era uma urgência. 
Em seguida veio a decisão de torná-lo navegável. Por volta de 1860, porém, 
houve um período de estiagem severa, como ainda ocorre na França, (como 
em 2003, com a chamada Canicule), e dificultou a construção de canais mais 
largos, navegáveis, que demandavam uma quantidade maior de água. Assim, 
a cidade de Paris decidiu bombear água de duas usinas: Trilbardou e Villers-
les-Rigault, ambas elevam águas do Marne para alimentar o canal. Hoje são 
usinas equipadas por bombas elétricas, mas na época funcionavam na base de 
moinhos. Já havia o uso do vapor para gerar energia nesse período, mas esse 
moinho era movimentado pelas águas do Marne. 

A importância do canal não era somente relativa ao abastecimento, ele foi 
uma via de intenso transporte de cereais, das áreas rurais para a capital. O canal 
passa pela região Brie, que possui vasta produção grãos, além de materiais 
de construção como pedra, gesso e madeira. No período que antecede o 
desenvolvimento de motores propulsores, os barcos eram tracionados por 
homens ou cavalos e, como era mais difícil fazer a viagem de volta, de jusante 
à montante, no sentido contrário do fluxo das águas, quando chegavam à 
Paris, as embarcações eram desmontadas e sua madeira usada para estrutura 
de edificações ou lenha. Os impostos dos produtos eram pagos na Rotonde, 
edifício que fica na extremidade da Bacia de la Villette. Posteriormente o 
Ourcq teve uma intensa atividade industrial. A partir de 1970, porém, houve 
um declínio do transporte fluvial nos canais, devido sobretudo ao rápido 
desenvolvimento do transporte rodoviário, que na época, era mais rápido do 
que os outros modos.
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Foto da bacia de la Villette. 

À esquerda, entrada do Canal Saint 

Martin. Ao centro a Rotonde. 

Foto da autora, 2014.

[imagem 275]

O que mantém o transporte fluvial de cargas nos canais Saint Denis e 
Ourcq hoje são os canteiros de obras públicas nas margens dos canais. Terra, 
rejeitos de obra e concreto proveniente de fábricas implantadas nas orlas, são 
os materiais transportados via fluvial. As terras poluídas são encaminhadas 
para Bélgica, onde há unidades especializadas na descontaminação da terra. As 
terras não poluídas ficam na França e servem para a consolidação de aterros.

O transporte fluvial é viável quando se trata de uma grande quantidade de 
carga. Uma peniche pequena transporta 200 toneladas. Portanto, se há pouca 
mercadoria a ser deslocada, não compensa utilizar a via fluvial. É importante 
perceber que os modos fluvial e rodoviário trabalham com transporte em 
escalas diferentes em relação à quantidade de carga. Os dois tipos podem e 
deveriam ser empregados de acordo com a necessidade. Nesse sentido, a 
proposta de transportar cargas públicas, como resíduos sólidos urbanos, lodo 
e sedimento de dragagem, é adequada ao modo fluvial. São cargas geradas 
diariamente em grandes quantidades.

O transporte rodoviário condenou essas trocas fluviais. Mesmo assim, nos 
canais Ourcq e Saint Denis são transportados mais de 1 milhão de toneladas 
de materiais industriais por ano.60 Já o canal Saint Martin recebe navegação 
turística. Somam-se 120 a 130 mil turistas por ano  que navegam pela rede de 
canais de Paris. O transporte público de passageiros, (não turístico), não seria 
viável devido ao tempo gasto nas eclusagens. Da Bastilha à Bacia de la Villette, 
por exemplo, são 90 minutos via fluvial, e de metrô são apenas dez minutos.61 

60 Site da cidade de Patin, por onde passa o Saint Denis: patrimoine.ville-pantin.fr

61 Site da cidade de Paris: paris.fr
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3.4.1 PROJETO DO CANAL OURCQ

O Ourcq é um pequeno rio que nasce em Fère-en-Tardenois e desagua no 
rio Marne, em Lizy, após percurso de 85km. As primeiras discussões sobre 
o projeto de derivação do Ourcq datam do século XVI. Desde o século XV 
que a região do Pays de l’Ourcq, a 50km de Paris, alimentava a capital em 
cereais e madeira para aquecimento e construção. Dessa forma, além de visar 
o abastecimento em água, as intenções eram de construir um canal navegável 
para o transporte e abastecimento principalmente de trigo proveniente da 
região de Valois. Foi somente no governo de Napoleão, porém, a partir de 
1802, que o projeto foi executado.

O projeto de derivação de águas para alimentar Paris que antecedeu o projeto 
do canal Ourcq, foi do canal lateral Yvette. Entre 1762 e 1767, o matemático-
físico Antoine de Parcieux escreveu três memoriais sobre essa proposta que 
foi tida pela Academia de Ciência como grandiosa e entusiasmante. Voltaire 
escreveu a De Parcieux a seguinte carta elogiosa do estudo: 

“Você deve ter recebido os elogios e os agradecimentos de todos os homens 
envolvidos no assunto, você recebe hoje os elogios de um homem bem inútil, 
mas bastante sensível aos seus méritos e aos seus grandes projetos patrióticos. 
Se minha velhice e minhas doenças me fizeram renunciar Paris, no meu 
coração serei sempre cidadão dessa cidade. Eu não mais beberei água do rio 
Sena, nem de Arcueil, nem de Yvette, nem mesmo de Hippocrène, mas eu me 
interessarei sempre ao grande monumento que você quer executar: ele é digno 
dos antigos romanos e infelizmente nós não somos romanos. Eu não estou 
surpreso que seu projeto seja encorajado por M. de Sartine : ele pensa como 
Agrippa; mas a Prefeitura não é o Capitólio. Nós não precisamos de verba 
para montar uma ópera-cômica, nos precisamos para ter aquedutos dignos 

Mapa da cidade de Paris e dos canais 

propostos contra inundação, com o 

mapa do curso do rio e seu entorno 

(parte inferior). FLAMEN, Albert 

(graveur). Petit, P, autor do texto. 

1660. 

Fonte: BNF

[imagem 276]
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de Auguste. Eu desejo passionalmente estar enganado; eu queria ver a fonte 
de Yvette formar uma larga bacia entorno da estátua de Louis XV; eu queria 
que todas as casas de Paris tivessem água, assim como as de Londres... Nós 
somos sempre os últimos em tudo e eu estou contrariado”.62 

Mesmo Lavoisier havia sido a favor do projeto, demonstrara que a 
derivação de água de um rio para alimentar a população de Paris teria sido 
financeiramente mais interessante do que a escolha das máquinas a vapor. 
O canal traria água de boa qualidade,  sem interrupções e sem as onerosas 
despesas com combustível.

Esse projeto é concomitante ao dos irmãos Périer, que foi priorizado. Os 
Périer eram amigos dos Orléans, família influente. Além disso, ofereciam 
o serviço completo, polpando a responsabilidade pública sobre essa 
infraestrutura. 

Apenas um ano após a morte do autor do projeto do canal lateral Yvette, 
um decreto do Conselho do Estado adota o projeto, em 1769, no dia 30 de 
julho. Perronet, diretor da École des Ponts et Chaussées é incumbido de se 
aprofundar nos estudos do canal de derivação. Ele decide aumentar a captação 
no rio Yvette e incluir uma derivação do rio Bièvre. Em 1775, ele apresenta o 
Memorial do projeto à Academia. Eram 34km de canal sendo 4km subterrâneos 
e mais 5.5km de canal de derivação do rio Bièvre, descoberto ao longo de toda 
a sua extensão. Os canais teriam 1.50m de largura e 1.60m de profundidade 
e comportariam uma vazão de 30.000m³/dia. As obras necessárias seriam: 
uma ponte-canal em Tourvoie, no vale de Rungis, um túnel-canal entre o 
vale do Yvette e o vale do Bièvre, e um chateau d’eau, (reservatório), atrás do 
Observatoire.

62 LAVEDAN, 1993, p.111. Tradução da autora
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Nesse período o projeto fora engavetado por falta de verba, para ser 
retomado em 1782 por Nicolas Fer de la Noverre. A obra proposta por ele 
era mais simples, não se tratava mais de um canal construído de tijolos, como 
no projeto anterior, mas de uma vala de terra. O traçado alternativo evitava 
a obra da ponte-aqueduto. Após insistência de Noverre, o poder público 
cede, dando-lhe o direito de construir, mas sob sua conta. Ele organiza uma 
empresa de acionários e inicia a obra. Sem apoio público e com a resistência 
dos ribeirinhos que seriam desapropriados para deixar passar o aqueduto, a 
obra é abandonada.

Em 1785, Brullée apresenta o Projeto de Canal do Sena, um canal lateral na 
bacia do Sena e do rio Oise. Esse canal incorporaria a vala (trecho do antigo fosso 
medieval) do Arsenal, e, num traçado parecido ao atual do canal Saint-Martin, 
desaguaria no Sena em Conflans-Sainte-Honorine e no rio Oise, à montante 
de Pontoise. Ele seria alimentado por uma derivação do rio Beuvronne, 
nascente em Dammartin-en-Goële,  de águas abundantes. Perronet, Lavoisier 
e Condorlet, membros da Academia, aprovaram plenamente o projeto. A 
distribuição de água em Paris seria dobrada e as vantagens que ele apresentava 
também eram relativas à navegação, evitando passagem pelo rio Marne, que 
era um rio que não apresentava boas condições de navegação, além de evitar 
travessia pelo Sena no seu trecho parisiense, pontuado por pontes equipadas 
de moinhos e bombas com estruturas repletas de pilares, obstáculos para a 
passagem das embarcações. O longo percurso pelos meandros naturais do 
Sena seria encurtado por esse canal retilíneo.

Em 1790, Brullée apresenta uma continuidade da proposta, a ligação do 
Ourcq à Paris por canal navegável até a altura de La Villette, que seria um 
reservatório para Paris. É esse projeto que Napoleão acata. No dia 19 de maio 
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de 1802, o imperador ordena a sua construção. No dia 23 de setembro de 
1802, iniciam-se as obras, sob direção técnica de Pierre Simon Girard. O prazo 
estabelecido para o término era no verão de 1805. Não houve estudos de pré-
viabilidade e nem consulta à assembleia Ponts et Chaussées, tratou-se de um 
ato soberano do imperador. A Bacia de la Villette foi enchida em 1808, mas a 
obra foi concluída com um atraso de 17 anos, em 1822, sob gestão de Chabrol, 
prefeito do Sena desde 1812, quando Napoleão ainda era imperador, e nos 
reinados de Louis XVIII e Charles X. 

Ao projeto inicial são acrescentados dois trechos de canal, o Saint-Denis e o 
Saint-Martin, retomando parte do traçado da primeira proposta de Brullé. Foi 
o próprio Conselho de Ponts et Chaussées quem financiou, a partir de 1813, 
a construção desses trechos que ligam o canal Ourcq ao Sena em dois pontos, 
na altura da Bastilha, na bacia do Arsenal, e em Saint-Denis, nas proximidades 
da atual estação de trem. A gestão das obras foi facilitada pelo decreto de 1807 
que reúne todas as águas de Paris sob uma só administração municipal. Essa 
unidade de gestão estava submetida à prefeitura do Sena, que receberia verbas 
do Service des Eaux de Paris, sob coordenação do diretor geral de Ponts et 
Chaussées.

Em 1821, o Canal Saint Denis é inaugurado. São 6.6km e um desnível de 
30m vencido por quatro eclusas duplas e mais outras quatro eclusas simples, 
somando um total de 12 eclusas. Em 1822, o Canal de l’Ourcq é concluído e 
em 1825, o Canal Saint Martin é inaugurado, percurso de 4.5km, da bacia de la 
Villette ao Sena, contando com 7 eclusas. Os 180m de canal coberto, da fonte 
do Elefante até a Bastilha, foram somados a 1.510m de túnel-canal entre 1859 e 
1860, iluminado e aerado através de claraboias. Em 1906 uma 3ªparte em túnel 
é executada no Bulevar Jules-Ferry, somando um total de 2km.
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Para os canais Ourcq e Saint Denis serem integralmente de propriedade 
pública, a cidade de Paris teve que restituir a posse ao Duque de Orléans e 
readquirir o direito de uso perante a companhia construtora, que prosseguiu 
com a obra após a queda do Império. Em 1824, Paris termina de pagar os 
Orléans e em 1875 apenas, retoma os direitos totais sob o canal, assim como 
de todos os afluentes que o alimentavam.

Para Napoleão, urbanismo era antes de tudo um instrumento de prestígio: 
Paris deveria ser a mais bela cidade que pudesse existir, (no passado, presente 
e futuro), seguindo o desenvolvimento de Roma e o ultrapassando. Em 
1802, Napoleão declara ao prefeito Frochot que “Paris não tinha, mas que 
deveria ter, águas jorrando”.63 Nesse contexto, o projeto do canal do Ourcq 
foi aprovado rapidamente. Jean-Antoine Chaptal, químico e homem político 
ligado ao Império de Napoleão, relata sua conversa com o imperador sobre 
essa aprovação: 

“(Napoleão indaga:) Eu quero fazer alguma coisa de grande e útil para Paris. 
Quais seriam suas ideias para esse propósito? – Dê água a eles. – Oras, água! 
Diversas fontes e um grande rio fluem em Paris. – É verdade que fontes e 
um grande rio fluem em Paris, mas não é menos verdade que se vende água 
em garrafas e que o imposto que o povo deve pagar é enorme, pois é preciso 
uma via de água a cada dia para as necessidades cotidianas, sendo que cada 
via custa duas moedas, ou seja, mais de 36 francos por ano e não temos hoje 
nem fontes públicas, nem cochos, nem meios de lavar as ruas. – Quais seriam 
os seus meios de prover água em Paris? – Eu lhe proponho dois: o primeiro 
seria construir três bombas a vapor com potência de 40 cavalos cada, uma ao 
centro de Paris e duas outras nas extremidades. A cidade cobriria os custos, 
que ela recuperaria através de uma leve retribuição por seus habitantes. O 

63 LAVEDAN, 1993, p.125. Tradução da autora
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segundo projeto consideraria trazer água do rio Ourcq à Paris: esse rio, que 
passa por 22 povoados, desagua no Marne e o Marne termina no Sena, de 
modo que o Ourcq pode ser facilmente trazido ao alto de la Villette, de onde 
suas águas seriam distribuídas. – Eu adoro esse último projeto; busque M. 
Gauthey no seu caminho de volta, e diga a ele para colocar amanhã cinco de 
seus homens para cavar o canal.”64 

Napoleão I reinou por dois períodos, entre 1804 e 1814 e por três meses no 
ano de 1815. Antes do seu primeiro domínio, em 1801, Paris contava com 550 
mil habitantes, e terminado o mesmo, em 1817, já eram 713.966 habitantes. 
Ou seja, em dezesseis anos houve um aumento da população em 30%. Nesse 
período a densidade demográfica era de 210hab./ha. Sua contribuição como 
abastecimento de água foi imensa e necessária. O Ourcq passou a trazer três 
vezes mais água do que forneciam o Sena e as fontes. Em 1853, com as águas 
do Ourcq, os parisienses dispunham de 110 litros d’água por dia. O volume era 
dividido da seguinte forma:

- Bacia do Ourcq – 100.000m³
- Sena – 30.000m³
- Fontes/poços/nascentes – 3.000m³ 

O prefeito do Sena entre 1833 e 1848, Claude-Philibert Barthelot de 
Rambuteau, também teve um papel importante no saneamento de Paris. A rua 
com seu nome foi inaugurada no seu mandato, ela era larga, se comparada as 
existentes, com 13m de largura, finalmente um eixo para arejar a área central da 
cidade. Rambuteau encomendou uma pesquisa sobre a salubridade das águas 
dos afluentes que alimentavam o Ourcq. Com os resultados dessa investigação, 
são selecionados apenas os afluentes que aportavam águas de boa qualidade 
para serem  mantidos como alimentadores do canal, enquanto que os outros, 
inapropriados, foram desconectados do mesmo. 

64 CHAPTAL, Mes souveniers sur Napoléon. Paris, 1893. In: LAVEDAN,  1993, p.125. 
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Além disso, Rambuteau investiu no sistema de fontes. De 146 pontos 
de água, em 1830, passaram para 2000 em 1848, ao final de seu mandato.  
Rambuteau afirma nas suas Memórias: 

“Da missão que Vossa Majestade me confiou, nunca esquecerei que meu 
primeiro dever é dar aos parisienses água, ar e sombra”.65 . Considerando 
esse dever, Rambuteau determina também o plantio de árvores ao longo das 
avenidas e cria espaços verdes na cidade. 

Sob as premissas expressas por Rambuteau, o conjunto de medidas, 
orquestrados por Haussmann, Belgrand, Chabrol e Rambuteau, consolidou a 
infraestrutura de saneamento ambiental, além do transporte fluvial e a rede de 
infraestrutura verde.

Paris é uma das únicas capitais no mundo a dispor de duas redes paralelas 
de abastecimento de água: potável e não potável, graças a projeto elaborado 
por Eugène Belgrand, na gestão de Haussmann. Isso representa uma economia 
visto que o custo de tratamento de água para que ela se torne potável é mais 
elevado. São 1.700km de encanamento de água não potável, destinados à 
irrigação de parques e jardins públicos, lavagem de ruas e limpeza de esgoto.

Três usinas tratam águas do Sena e do Ourcq, a de Villette, Austerlitz, à 
montante, e Auteil, à jusante do Sena. As usinas são automatizadas e funcionam 
24h por dia. Trata-se basicamente de uma sequência de grelhas que contêm 
objetos poluentes da água: galhos, folhas, plásticos, pneus, etc. As águas do 
Ourcq correspondem à 78% da distribuição de água não potável, são 160m³ 
que ficam reservados na Bacia de la Villette. 

Já o saneamento de Paris é unitário, águas pluviais correm junto às águas 
usadas, também projeto de Belgrand. 

65 RAMBUTEAU, 1905. Tradução da autora. 
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3.4.2 CANAL SAINT MARTIN

A relação entre cidade e água, e água e homem ocorre de maneira mais 
próxima no canal Saint Martin e na Bacia de la Villette. Enquanto o canal Saint 
Denis tem suas orlas ocupadas por bairros industriais que foram abandonados 
a partir da década de 70 e o Ourcq é um canal menos urbano, mais selvagem, o 
Saint Martin cruza bairros da cidade que têm intensa vida urbana: habitações, 
comércios e serviços, que animam as fachadas que enxergam o canal, além de 
praças e jardins, criando situações interessantes de paisagem e proximidade 
com a água. Em alguns trechos porém, as ruas que margeiam o Saint Martin 
têm um fluxo de veículos que ainda cria um obstáculo, transponível, porém, 
constante e incômodo. Isso foi melhor resolvido na Bacia de la Villette, como 
será tratado mais adiante.

O trecho mais ao norte do canal Saint Martin, a partir do Jardin Villemin, 
também já teve vocação industrial, mas os galpões deram lugar a centros 
culturais, ateliers de artistas e restaurantes, modificando o papel do canal 
na cidade. Suas eclusas e pontes giratórias são espetáculos diários para os 
passantes.

A Bacia de la Villette, como já dito, era a dársena onde se desembarcavam 
as mercadorias. No seu entorno imediato havia galpões e depósitos, além de 
um enorme abatedouro com mais de 50 hectares, em atividade entre 1867 
e 1974. Quando a atividade industrial se intensificou, a vocação de espaço 
aberto de lazer, com jardins, passeios e água foi fragilizada. Para retomar essa 
vocação, no lugar do matadouro foi construído o Parque de la Villette, projeto 
do arquiteto Bernard Tschumi. O parque tem 135 ha e é atravessado pelo canal 
Ourcq, ficando logo à montante da foz do canal Saint Denis. Além de amplos 
espaços abertos e verdes, o parque tem um Museu da Ciência e Indústria e a 
Cidade da Música.

Nessa imagem de cartão postal, o 

canal Saint Martin aparece como leito 

fluvial amplamente utilizado pelas 

embarcações. Uma larga rampa dá 

acesso ao cais baixo. O cais alto está 

em nível com a ponte. [imagem 277]

Cartão postal, “PARIS - Les Abattoirs 

de la Villette”, início do século XX. 

A ferrovia passa ao lado do terreno 

dos abatedouros, que nesse período, 

estavam em uma região periférica da 

cidade. [imagem 278]
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Foto aérea da área entorno da Bacia 

de la Villette. 

Fonte: site:ow.ly

[imagem 279]

 A imagem ao lado revela o terreno do parque antes, em 1954, ocupado 
por galpões e antigos estabelecimentos do matadouro. A região no entorno 
do canal Saint Denis é ocupada por construções de tipologias industrias. A 
rodovia periférica que circunda a cidade de Paris transpõe o canal e marca a 
mudança da qualidade urbana, muito menos amigável ao pedestre, ao passeio, 
e à deambulação. Existe, porém, um projeto de requalificação urbana para essa 
área próxima ao canal, que tem os seguintes  objetivos:

“Reinvestir nas margens e áreas desocupadas, desvalorizadas pelo caráter 
industrial do bairro, reduzir condições insalubres de habitação e criar 
equipamentos públicos. O bairro deve crescer na sua parte oeste, entre 
a estação de trem e o rio Sena, com novas construções de habitações e de 
escritórios. Deve -se estabelecer uma limitação da impermeabilização do solo 
e um saneamento alternativo para recuperação da água de chuva, que será 
rejeitada diretamente no meio natural após tratamento. 

E as seguintes metas:

- novos espaços públicos que revelem a paisagem fluvial

- uma rede de espaços verdes (parque urbano, largos, jardins públicos, praças 
e pequenas praças arborizadas) ligadas ao canal e ao Sena.

- uma concepção bioclimática do projeto para o máximo de conforto no 
inverno e no verão.

- um investimento importante para reduzir habitações insalubres: várias ações 
serão tomadas no bairro Brise Echalas para lutar contra a moradia insalubre. 
Imóveis serão reabilitados, alguns demolidos e outros reconstruídos. Entre as 
novas construções, 30% devem ser de interesse social. Todos os imóveis que 
apresentam interesse arquitetônico serão reabilitados.66 

66 Site oficial da prefeitura de Saint Denis: ville-saint-denis.fr. Tradução da autora
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Parque de la Villette. 

Fonte: site de Bernard Tschumi - 

tschumi.com

[imagem 280]

Em 1988 foi implementado o programa de Zone d’Aménagement Concerté 
– ZAC (Zona de interesse à requalificação) em 20ha no entorno dos quase 
5ha da Bacia de la Villette. Foram construídos: habitação social e de aluguel 
controlado, equipamentos públicos – creche, escola, escritórios, comércios, 
serviços, ateliês de artistas e dois complexos de cinemas, um em cada margem, 
próximos à eclusa que conecta o canal Saint Martin. Os cais comportam largos 
passeios para pedestres e ciclovias. A escala entre esse jardim permeável no 
entorno da bacia e o leito carroçável é de 6 para 1. São 30m de orla e apenas 
5m destinados a veículos motorizados, além de alguns trechos onde a via se 
alarga para o estacionamento. Esse espaço generoso é bastante confortável e 
seguro para pedestres, ciclistas, patinadores, skatistas. Por fim, o edifício da 
Rotonde, concebido pelo arquiteto Claude-Nicolas Ledoux, foi restaurado e 
transformado em jardim-galeria-restaurante-bar-boate. A obra de Ledoux 
marca o final do canal Ourcq. A Bacia comporta atividades de lazer: remo, 
vela, pedalinho e caiaque, além de algumas peniches ancoradas que funcionam 
como libraria, bar, restaurante, boate.

Seguem fotos da Bacia de la Villette.
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Cais da Bacia de la Villette - Os 

amplos passeios para pedestres e 

ciclistas na beira da bacia são ora 

sombreados, ora abertos a luz do sol; 

ora pavimentados, ora de terra batida. 

A estrutura de iluminação permite 

que seja frequentado à noite também.

Fotos da autora, 2014

[imagens 281| 282| 283| 284]
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Bacia de la Villette - A seção 

retangular da bacia e dos canais e 

a proximidade do nível da água em 

relação ao nível de cais permitem que 

todos se aproximem da água sem 

receios. Nesta sequência de fotos um 

menino está pescando e chega bem 

perto da beira do cais.

Fotos da autora, 2014

[imagens 285| 286]
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Bacia de la Villette - Há salas de 

cinema em ambas as margens 

da Bacia de la Villette. Elas foram 

construídas em antigos galpões 

utilizados como depósitos portuários.

Fotos da autora, 2014

[imagens 287| 288]
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Bacia de la Villette - Há pontões 

flutuantes onde são atracados 

pequenas embarcações, como 

pedalinhos, usados para lazer.

Embarcações atracadas no cais são 

usadas como bar, restaurante, livraria, 

etc.

Fotos da autora

[imagens 289| 290| 291]
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Bacia de la Villette - Rodas de 

amigos se formam na beira da água a 

qualquer hora do dia e da noite.

Na proximidade da Rotonde, uma 

série de bares dispõem suas mesas 

nas varandas voltadas para a bacia.

Fotos da autora

[imagens 292| 293| 294]
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Pôr do sol na Bacia de la Villette. 

Muitas pessoas vão para as 

margens d’água apreciar o pôr do 

sol. Na margem direita inúmeras 

embarcações atracadas. 

Foto da autora   [imagem 295]
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 Toda a área das margens dos canais é classificada como Zone d’Aménagement 
Concerté – ZAC (zonas de interesse à requalificação). Portanto, tanto as orlas 
do Saint Martin como Saint Denis são hoje objeto de projeto. As perguntas 
que motivam a discussão são: qual é a importância que o automóvel deve ter 
na cidade de Paris? Qual o espaço que deve ser destinado a ele? As ruas que 
margeiam o Saint Martin têm um fluxo constante e apesar de não serem largas, 
(têm apenas duas pistas na maior parte do canal), colocam-se como obstáculos 
físicos entre bares, lojas, cafés, restaurantes, centros culturais, e o canal em 
si. Mas a extinção delas poderia desagradar os moradores dessas ruas, pois 
dificultaria o acesso por carros. E é esse desafio que se colocam urbanistas que 
pensam sobre as intervenções na área.

Seguem fotos do canal Saint Martin.

Passarelas metálicas transpõe o canal. 

Elas devem ter um determinado vão 

para que as embarcações possam 

passar por baixo. Já as transposições 

para veículos são feitas por pontes 

móveis, como a da foto, que é pivotante.

Fotos da autora. [imagens 296| 297| 298]
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Canal Saint Martin - As edificações 

na beira do canal serviam como 

depósitos para os produtos 

transportados via fluvial. Hoje, esses 

galpões foram adaptados para serem 

usados como bares, casas noturnas, 

galerias, etc.

As pessoas se sentam na beira do 

canal sem receio. 

O grupo de amigos à esquerda trouxe 

suas próprias cadeiras dobráveis, 

como as usadas na praia, para se 

instalarem no espaço de cais, sob 

sombra das árvores.

Ao fundo, uma das portas da eclusa e 

uma passarela.

Fotos da autora

[imagens 299| 300| 301]
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Canal Saint Martin - Essa é a única 

curva do canal Saint Martin no seu 

trecho aberto, (há uma segunda curva 

na parte em túnel). 

Fotos da autora

[imagens 302| 303| 304]
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Canal Saint Martin - Nesta sequência 

de fotos, a porta de eclusa está 

se abrindo para deixar passar a 

embarcação.

Na última foto, a eclusa ao fundo.

Fotos da autora

[imagens 305| 306| 307| 308]
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Canal Saint Martin - Embarcação 

passando por uma escada de eclusas 

e entrando na parte em túnel do canal 

Saint Martin.

Fotos da autora

[imagens 309| 310| 311]
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Canal Saint Martin - Esta sequência 

de fotos foi tirada de dentro de uma 

embarcação em uma eclusa, nas 

proximidades do Hospital Saint Louis. 

Na terceira foto, a eclusa já está cheia 

e a porta começa a se abrir. Sobre a 

eclusa, a passarela metálica da rua 

Louis Blanc.

Fotos da autora

[imagens 312| 313| 314]
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3.5 GESTÃO DE ÁGUAS, RIOS E CANAIS

O rio Sena é considerado um outro mundo em relação aos canais artificiais, 
Saint Denis e Saint Martin. Quando se fala em navegação, as escalas e propósitos 
são muito distintos. Em termos de gestão, rio e canais de Paris são segregados. 
Toda a rede hídrica da França está sob gestão da União, representada pelo 
órgão Voies Navigables de France – VNF. Os canais de Paris, os canais bretões, 
de Lille e outros rios declarados de interesse menor como o Saone, são geridos 
por órgãos específicos. Os canais de Paris estão sob a administração do Serviço 
de Canais da cidade de Paris.

O gabarito de canais não comporta a passagem de algumas embarcações do 
Sena, comboios de até 1.100 toneladas. O máximo permitido são barcas de 600 
toneladas. Outras questões, entretanto, são semelhantes, como a coordenação 
entre transporte de carga e passageiro, tanto no leito fluvial como no porto, e a 
mais relevante delas, como conciliar canal, rio, cidade e seus habitantes.

3.6 BIÈVRE, o afluente do Sena que foi transformado em esgoto

A chamada ville-centre, ou Paris intramuros, somada aos parques Bois de 
Boulogne e Bois de Vincennes conformam a comuna de Paris, (em termos 
administrativos, seria algo semelhante ao nosso município). Os limites 
intramuros são herança da última muralha que cercava Paris, a de Thiers, 
construída entre 1841 e 1844 e destruída entre 1919 e 1929. Ela delimita uma 
área de 78.02km² em um perímetro de 30km. Dentro desses limites, o rio Sena 
percorre por volta de 12.5km e tem apenas um afluente, o Bièvre, um curso 
d’água estreito, cujo leito menor tem, em suas áreas descobertas à montante, 
por volta de 2.00 a 3.00m de largura. Quando ainda era um riacho natural, o 
Bièvre banhava regiões pantanosas e formava lagos. No inverno, esses lagos 
congelavam e se transformavam em pistas de patinação. 

Imagem acima: Bièvre em Paris, 

perto da casa de Bombeiros. Foto 

do Bulletin de la Société française 

de Photographie, por volta de 1900. 

Fonte: BNF. 

Imagem abaixo: As margens do Bièvre 

na altura da rua des Gobelins. Cliché 

Marville, por volta de 1860. 

Fonte: Museu Carnavalet. 

[imagens 315| 316]
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Outros afluentes do Sena na região intramuros existiram, mas desapareceram 
ao longo da ocupação da área, e se confundem hoje com os lençóis freáticos. 
No mapa da página ao lado estão desenhados os antigos afluentes do Sena. 
O pesquisador Jean-Claude Golvin do Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique – CNRS, refez o traçado dos afluentes no período Neolítico e 
sugere que nessa época, o Sena tinha um traçado diferente, provavelmente 
seu braço principal era ainda mais meândrico e passava aos pés de Belleville 
e Montmartre.67 Formava-se, assim uma ilha na parte norte da cidade, (rive 
droite). O lugar de Paris se apresenta como um vasto anfiteatro formado, ao 
norte, pelas alturas de Chaillot (65-70m), Montmartre e Belleville (128m) que 
definem uma planície inundável à altitude de 30 a 34m entre a Sena e o antigo 
braço que costeava os pés das colinas. 68 

O desenvolvimento das atividades rurais gerou a necessidade de cultivo em 
toda essa área alagada, no interior dessa ilha formada por braços do Sena. A 
sucessiva ocupação agrícola acabou desviando as águas do antigo braço para o 
atual, aumentando sua vazão e importância. 

Na Idade Média até meados do século XVII o antigo braço do Sena tem 
seu traçado recuperado como fosso que delimita a cidade feudal. No início 
do século XIX, é retomado pela água novamente como canal Saint-Martin, 
até a atual rua de Belleville. Antes disso, esse mesmo trecho já servira de eixo 
para a implantação do Grande Esgoto, entre 1737 e 1740, uma vala de 10m de 
largura e 6km de extensão. Hoje o caminho das águas que banhavam a planície 
do Sena é marcado pelas ruas e avenidas.  Vê se claramente no mapa de ruas a 
coincidência de seu percurso com o traçado do antigo braço do rio.

67 Site sobre o Bièvre: bievre.org
68 BEAUMONT, 1986

Reconstituição de Lutécia, II a.C. 

O desenho revela o curso do Sena 

pré-histórico, o braço representado 

em tons mais claros, cujo leito 

avança para as colinas de Belleville 

e Montmartre. Aquarela de Jean-

Claude Golvin (C.N.R.S)

Fonte: Site do Museu la Crypte 

archéologique de Paris - crypte.paris.fr 

[imagem 317]
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Neste mapa da hidrografia e 

topografia de Paris podemos 

identificar os antigos afluentes do 

Sena, além do Bièvre.

Fonte: BEAUMONT, 1991.

[imagem 318]
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Os nomes de algumas ruas de Paris relembram os riachos que passavam 
por ali, como a própria rua de Bièvre, que marca a foz do Bièvre no Sena, ou a 
rua du Bac, sobre riacho de mesmo nome e a rua Ménilmontant, exatamente 
no percurso do riacho que descia o morro de Belleville. Mas a mais visível 
marca do urbanismo relacionada aos antigos cursos d’água, é o traçado de ruas 
e do próprio canal Saint Martin (no traço que vai da Praça de la République  
até sua foz), que refaz o do desenho do antigo braço do Sena, mais ao norte 
do que o atual, que banhava os pés dos morros de Belleville, Montmartre e 
Chaillot, até chegar na altura da torre Eiffel.

O Bièvre terminou de ser coberto em 1912, quando já era um esgoto a céu 
aberto. Sua águas foram desviadas para se conectar com a rede coletora de 
águas usadas que se encaminhavam à usina de tratamento de Achères. São 5km 
de trecho coberto nos limites intramuros de Paris. Há registros desde 1600 das 
reclamações relativas às imundices do ribeirão. Em 1443, Jean Gobelin instala 
seu ateliê de tinturaria de tecidos nas proximidades do Bièvre, inaugurando 
nesse setor uma vocação industrial de Paris que tiraria proveito desse 
ribeirão, ora como provedor de água, ora como leito para seus rejeitos. Outras 
tinturarias, lavanderias, tecelagens, entre outras manufatoras, se instalam na 
região e a contaminação das águas se agravou. Uma série de medidas começam 
a ser implementadas visando a salubridade do entorno do ribeirão. Em 1678, 
proíbe-se a rejeição de esgoto doméstico no Bièvre. Cinquenta anos depois, a 
altura dos edifícios das margens é regulamentada a fim de favorecer a ventilação 
natural no eixo do rio. E em 1743, é inaugurado o serviço de dragagem de lama 
no leito do ribeirão. Mas somente em meados do século XIX que as indústrias 
que rejeitavam suas águas no Bièvre são interditadas, após publicação de um 
relatório do Conselho de Salubridade a respeito da qualidade das águas do rio. 

Ruela dos Gobelins, nas margens do 

Bièvre. Início do século XX.

Fonte: site do Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Bièvre - smbvb.fr

[imagem 319]
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Desenho de Paris. Feudo de Charles V. 

Boisseau, Paris, 1655. 

Observa-se que o fosso da fortaleza 

de Charles V coincide com o afluente 

Ménilmontant. Esse canal de 

derivação do Sena tem um trecho à 

montante coincidente com a atual 

dársena do Arsenal, foz do canal Saint 

Martin.

Fonte: BNF

[imagem 320]
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Mapa de uma parte de Paris e do 

faubourg Saint-Antoine entre a Ilha 

Louvier (hoje integrada à margem 

esquerda do Sena), a Bastilha e a rua 

de Charenton e a localização da ponte 

de madeira projetada por Perronet, 

1775.

Este documento revela o canal que 

deságua no Sena e o Arsenal, que 

posteriormente deu nome à dársena 

que hoje existe no local. 

Fonte: BNF

[imagens 321]
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O Bièvre, à montante de Paris, 

na cidade de Cachan. Ao fundo, 

aqueduto da Vanne, construído na 

gestão de Belgrand, (terminado em 

1874), para alimentar o reservatório 

de Montsourris. Sem data. 

Fonte: site do Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Bièvre - smbvb.fr

[imagem 322]

Hoje, o Bièvre só é visível à montante do Parque Heller, em Antony, 
a 9km de distância dos muros de Paris. A partir deste ponto, à jusante, ele 
está canalizado. O Bièvre nasce à montante dos lagos de La Minière, em 
Guyancourt, nos domínios da floresta de Versalles, e percorre 36km até chegar 
no Sena, sendo 20km à montante a céu aberto, um pouco mais da metade do 
seu percurso total. 

O Bièvre, assim como o Sena, teve suas margens ocupadas desde o período 
neolítico. Seu percurso e seu perfil são resultados das sucessivas intervenções 
humanas. As primeiras obras de regulação que se tem registro são do século 
VIII, quando na passagem por Arcueil o leito é limitado a 2.50m de largura. 
Na Idade Média, as áreas de várzeas são drenadas e utilizadas para irrigação 
das plantações. No trecho à jusante, quando o ribeirão entra em Paris, o 
percurso foi modificado diversas vezes para se adequar ao desenvolvimento da 
urbanização e ao traçado de novas vias. Até mesmo um canal de derivação foi 
construído para alimentação de moinhos antes de 1550. O canal foi chamado 
de Bièvre vivo, enquanto que o curso original se tornou o Bièvre morto.

As intenções de recuperação do Bièvre se concretizaram através do 
SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, um instrumento de 
planejamento que visa garantir o equilíbrio entre proteção da água e dos meios 
aquáticos e atividades econômicas em uma unidade: a bacia hidrográfica. 
Considera, portanto, o curso d’água desde sua nascente até a foz e toda sua 
área de drenagem, independente de fronteiras político-administrativas. 
Considera-se as diferentes paisagens que se desenvolvem no seu entrono, de 
rural, à montante, à mais urbanizada, à jusante. Fazem parte dessa elaboração 
representantes de cinco departamentos, pelos quais atravessa o Bièvre. 
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Os objetivos desse documento são:

- recuperar a qualidade das águas dessa bacia hidrográfica, segundo os 
parâmetros europeus institucionalizados.

- estimular o desenvolvimento nas margens de flora nativa e fauna aquática 
em habitat satisfatório.

- refazer o percurso do rio na sua foz, para que ele desague no Sena.
- controlar os níveis d’água e, consequentemente, a vazão dos afluentes.69

A Comissão Local da Água – CLE, é o órgão responsável pela aplicação das 
diretrizes do SAGE. Outros órgãos também elaboram soluções para o Bièvre. 
Em 2001, o Atelier Parisien d’Urbanisme- APUR, apresentou uma proposta de 
projeto cujas intenções norteadoras foram:

- reabrir canais fechados nos trechos onde isso ainda é possível
- restaurar orlas e o patrimônio histórico do entorno, para favorecer o 

acesso dos habitantes às margens d’água.
- preservar o importante patrimônio natural existente à montante, 

sobretudo zonas húmidas, que são fontes de biodiversidade.70

69 Site do SAGE - Bièvre: smbvb.fr

70 APUR. 2001

A placa fundida no asfalto da rua 

Daviel indica que o leito do Bièvre, do 

braço morto do rio, passava por ali. 

Fonte: site do Journal Libération - 

liberation.fr

[imagem 323]
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CONCLUSÃO
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Esta pesquisa busca apontar possibilidades de reestruturação da metrópole  
a partir da sua rede hídrica e de suas potencialidades ambientais e urbanas. 
Assistir e promover a morte de nossos rios é um caminho inaceitável e inviável.

São Paulo é uma metrópole composta por espaços destituídos de qualidade 
ambiental. Eles estão estruturados por canais e rios de águas imundas que por 
sua vez foram base para a constituição de uma malha viária de alto tráfego. 
A falta de uma infraestrutura abrangente em toda a área ocupada capaz de 
atender a todos tornou nossos rios e avenidas em espaços poluídos e inóspitos. 
A natureza em São Paulo aparece nas frestas: no terreno baldio, nos espaços 
residuais ou abandonados pelo poder público. Esse espaço urbano precário 
em que as questões ambientais não estão resolvidas é opressor e repressor. 
As pessoas não se orientam através  dos elementos naturais originais do 
lugar: rios, vales e morros, visto que os elementos construídos se sobrepõem 
sem qualificar e valorizar o local onde se estabelece. O reconhecimento das 
características geográficas de um lugar devem ser condição inicial para o 
projeto urbano. Como bem coloca Eckbo, “A infinita variedade de relação entre 
os cursos d’água, formas de terra e vegetação é que torna o mundo interessante, 
pelo menos para se viver, se estivermos suficientemente próximos para senti-lo.”1 

Para se tratar dos rios, canais e córregos de São Paulo é necessário integrar 
as gestões de saneamento ambiental e habitação social. O desenvolvimento 
de uma infraestrutura de saneamento ambiental que atenda toda a área 
urbanizada deve garantir a preservação das águas fluviais. Considera-se 
que saneamento ambiental engloba drenagem das águas de chuva, coleta e 
tratamento de águas usadas, (esgoto e águas pluviais), coleta e tratamento de 
resíduos urbanos, (de lixo doméstico e industrial, a sedimentos de dragagem 
dos canais e rios, lodo, entulho, terra e rejeitos de podas). Por outro lado, a 

1 ECKBO, Garret, O Desafio Metropolitano, curso ministrado na FAUUSP – 

pós-graduação, 1975. Secretaria do Estado e dos Negócios Metropolitanos e Emplasa, 

(org). In: AB’SABER, 2008, p.46



299

questão da habitação social também deve ser equacionada, pois aqueles que 
não têm condições de adquirir moradias regulares acabam ocupando as áreas 
livres, como as reservadas à proteção ambiental. O Estado define uma zona de 
proteção ambiental, mas não consegue evitar a sua ocupação irregular ao não 
prover moradia a todos. Essas ocupações não são atendidas pela infraestrutura 
de saneamento ambiental sendo que os rios se tornam leitos de despejo de 
esgoto e lixo e de proliferação de doenças. Essa situação se mostra ainda mais 
grave quando consideramos os índices de moradias irregulares. Em 24 dos 
39 municípios que compõem a metrópole, são 596.479 unidades localizadas 
em aglomerações “subnormais”, como classifica o IBGE. Se considerarmos a 
média do município de São Paulo, de 3.6 pessoas por unidade, há 2.147.325 
pessoas que vivem nessas condições de extrema precariedade.2 

O concreto se impôs de maneira soberana enquanto que as águas foram 
encaminhadas para o subsolo, matas são devastadas e morros decepados. A 
saúde mental da população que ocupa esse lugar é reflexo dessa precariedade 
espacial. Como poderiam habitantes de vales poluídos terem qualidade de  
vida? Edward T. Hall afirma que “estar desorientado no espaço é estar psicótico” 
(HALL, 1975, p.33) e ainda: “a orientação e desorientação produzidas pelo 
espaço no ser humano estão ligadas diretamente à sobrevivência e à sanidade”. 
A mudança desse cenário é portanto urgente.

Através do estudo de rios em três diferentes escalas esta pesquisa procura 
analisar as potencialidades das águas no âmbito do bairro, da cidade e da 
metrópole, de estruturação não apenas dos usos funcionais que lhe são 
atribuídos, como abastecimento, drenagem, navegação e energia, mas também 
dos usos sociais, voltados para o lazer em suas orlas e leitos. Propõe-se o 

2 O número seria maior se estivessem contabilizadas as informações dos out-

ros quinze municípios. (IBGE 2010, os quinze municípios não contabilizados são: Arujá, 

Biritiba-Mirim, Embu-Guaçu, Guararema, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Pirapora 

do Bom Jesus, Poá, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, São Caetano do Sul, São 

Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista)
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projeto de áreas verdes ao longo dos cursos e planos d’água. O parque das 
mananciais é essencial para a proteção das nascentes e as margens dos rios se 
tornam orlas contínuas de vegetação que podem conformar: parques, jardins, 
hortas ou passeios arborizados. 

Foram escolhidos como objetos de ensaio de projeto de arquitetura o canal 
Pinheiros inferior, o córrego Jaguaré e o córrego Água Podre. Os desenhos 
aqui apresentados revelam uma alternativa de tratamento dos rios e canais e 
de requalificação dos espaços urbanos por onde passam. 

O canal Pinheiros inferior se configura como uma sequência de lagos 
estancados entre barragens e extremamente poluídos. As barragens servem 
para permitir a inversão do fluxo do rio Pinheiros que passa assim a desaguar 
na represa Billings que por sua vez fornece água para a usina hidrelétrica Henri 
Borden. O rio que era meândrico e serpenteava em um largo vale, tornou-se 
estreito, com 90m de largura apenas, e posteriormente confinado entre vias 
expressas. As amplas várzeas do rio Pinheiros, Tietê e Tamanduateí foram 
aterradas para dar espaço para ampliação da cidade e usufruto do mercado 
imobiliário. O Pinheiros só começou a ser poluído a partir da década de 70, 
quando essa ocupação se consolidou. E, a partir de 1988, a inversão do fluxo 
do canal foi proibida justamente por causa dessa contaminação de suas águas, 
condenando o ousado projeto de Billings.

A priorização do transporte rodoviário em detrimento do transporte público 
e do deslocamento a pé, deixaram as águas inacessíveis, entrincheiradas por 
vias expressas de intenso tráfego. Rios e canais se tornaram obstáculos de difícil 
transposição, sobretudo para pedestres e bicicletas. As pontes se distanciam 
de até mais de 2.5km em áreas plenamente urbanizadas, como as pontes do 
Jaguaré e Cidade Universitária. Dessa maneira, as duas margens permanecem 
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desconexas e o canal se torna um obstáculo. Por essa razão, uma das propostas 
deste ensaio é a implantação de 20 novas pontes para que a distância máxima 
percorrida pelo pedestre entre uma ponte e outra seja de 250m.  

Para as orlas do Pinheiros, foram propostos, além das novas transposições, 
parques fluviais, cais baixo para embarque e desembarque e cais alto onde 
bulevares margeiam todo o percurso do canal, arborizados e de calçadas 
generosas, com espaços para todo tipo de deslocamento (de pedestre, 
bicicletas, ônibus público, veículos motorizados particulares). Ambos os cais 
devem possibilitar o passeio e o lazer, sobretudo o cais baixo, em contato direto 
com a água. As vias expressas marginais ficam sob o bulevar, em túnel. No 
nível das vias são projetadas lógias que se voltam para o cais baixo e promovem 
as atividades e animação dessa área reservada do resto da cidade, próxima ao 
nível da água. Bares, restaurantes, galerias, são os tipos de estabelecimentos 
que poderiam movimentar o cais baixo.

Algumas áreas verdes às margens do canal Pinheiros poderiam ser 
aproveitadas como parques públicos e dariam continuidade aos parques fluviais 
nas margens do canal, como a área do Jockey Clube e a área da raia olímpica 
da USP. Esta última possui um plano d’água de 220.000m² que conforma 
uma paisagem marcante que poderia ser usufruída por toda a população, 
resguardando, ao mesmo tempo, as atividades esportivas que ocorrem no local.

O córrego Jaguaré é afluente do Pinheiros. Sua foz está entre o bairro 
Jaguaré e o campus da Cidade Universitária, à jusante da raia olímpica. No 
projeto proposto, a confluência de águas também configura um parque, 
formado por áreas verdes e um lago. A parte baixa do córrego Jaguaré era uma 
área de várzea, alagada pelas águas desse ribeirão e do próprio rio Pinheiros. 
Conformava-se assim um amplo delta de terreno pantanoso que cobria grande 
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parte do campus da USP e do bairro Jaguaré. A construção do campus e do 
centro industrial Jaguaré, na década de 40, além da canalização do Pinheiros, 
reduziu essa área de várzea. Em 1995 foi construída a avenida Politécnica às 
margens do Jaguaré, Seu canteiro central encobre um trecho do córrego de 
aproximadamente 3km. 

Para o córrego Jaguaré, o projeto propõe sua total reabertura e a constituição 
de um bulevar fluvial às suas margens. A avenida Politécnica tem trechos 
bastante largos, de até 60m entre uma fachada e outra. Sua área de canteiro 
também é generosa, o que permitiria a reabertura do canal e a consolidação de 
passeios arborizados na sua orla. Para que esse espaço funcionasse como um 
parque linear seguro, o bairro do Jaguaré deveria ser reformulado. De bairro 
de galpões industriais, poderia ser uma bairro de uso misto, com habitação, 
comércio, serviço e equipamentos públicos, com atividades térreas voltadas 
para o bulevar e com vista para o canal.

Para os bairros industriais dessa região, o Jaguaré, o da Av. Presidente 
Altino e o do CEASA, propõe-se que sejam reconfigurados por canais de 
drenagem, alguns já existentes e que seriam portanto abertos e transformados 
em elementos estruturadores da paisagem e do ambiente. Também se sugere 
a redivisão dos quarteirões, muito extensos atualmente, e inapropriados para 
uso do pedestre, além de inseguros. Uma maior permeabilidade através da 
multiplicação de ruas e redução de quarteirões poderia possibilitar mais 
usos e atividades nos térreos de edifícios, tornando o bairro mais seguro e 
movimentado, adequado para se morar e percorrer.

O córrego Água Podre é afluente do Jaguaré. Suas nascentes estão próximas 
da rodovia Raposo Tavares. Um lago construído no CEU Butantã marca a 
área de sua manancial. O córrego percorre um bairro residencial que é em 
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parte ocupado por moradias irregulares muito próximas do seu leito e por 
vezes sobre ele. As margens do Água Podre são constituídas por algumas áreas 
verdes com potencial para serem transformadas em parque. As ocupações 
irregulares poderiam ser transferidas para terrenos baldios nas margens do 
canal. A foz do Água Podre também seria marcada por um lago e um parque 
no seu entorno.

Para se pensar na relação da entre pessoas e canais nesse projeto, tomou-
se Paris como uma referência de metrópole fluvial. Seus rios e várzeas 
também já foram castigados. Os pequenos afluentes do Sena foram cobertos 
e incorporados à rede de esgoto, sendo que apenas o Bièvre ainda tem um 
trecho descoberto, fora dos limites da cidade, e sua reabertura é tema de 
projetos urbanos atuais. O Sena ao longo de muitos séculos foi um leito onde 
a população despejava lixo e esgoto. Foi apenas a partir de meados do século 
XIX, sob a gestão do prefeito Haussmann que tinha ao seu lado o engenheiro 
Eugène Belgrand, que uma política de saneamento mais ampla foi implantada 
e o rio Sena começa a se regenerar. 

Para o barão Haussmann, “trazer água até um determinado lugar, distribuí-
la por toda a cidade, e conduzi-la a cada morada, é apenas a solução para 
metade do problema; a outra metade consiste em captar essa água, depois de 
usada, e garantir que ela tenha um fim adequado e regular.”3 O desafio de 
Haussmann e Belgrand era urgente e complexo, visto que a população da 
capital havia dobrado em um intervalo de 30 anos, de 1836 a 1866, passando 
de 909.126 a 1.825.274 habitantes.4 Apesar de terem desenvolvido um amplo 
sistema de saneamento que previa o crescimento de Paris, em 1911 ainda 100 
milhões de metros cúbicos eram despejados no Sena, 32% do volume total de 

3 HAUSSMANN, Georges-Eugène. Premier mémoire sur les eaux, in Préfecture 

de la Seine, Documents relatifs aux eaux de Paris, Paris, Imprimerie administrative Paul 

Dupont, p.54-55, in BELLANGER, 2010, p.28. 

4 BELLANGER, 2010, p.22
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esgoto gerado.5 Quase oitenta anos depois, os índices melhoram, mas ainda 
não são ideais. Apesar das constantes ampliações do sistema, o rio Sena não é 
considerado impróprio para banho, mas é o habitat de peixes e é considerado 
pela SIAAP um rio de águas com boa qualidade, (o site siaap.fr gera uma 
qualificação para água diariamente baseados nos dados da vazão, temperatura 
e oxigênio) .

A questão do abastecimento de água também foi um problema sério na 
cidade, a falta de água era uma constante até que projetos mais efetivos fossem 
implementados, a começar pelo canal Ourcq. Napoleão optou por trazer águas 
do Ourcq para abastecer Paris. Para isso foram construídos os canais: Ourcq, 
que chega até as fronteiras de Paris, na Bacia de la Villette; Saint-Martin, que 
parte da Bacia de la Villette e chega na Bacia do Arsenal para em seguida 
desaguar no Sena; e o Saint Denis, que também parte da Bacia de la Villette e 
desagua no Sena. Essa infraestrutura concebida para abastecimento poderia ter 
sido feita por encanamentos subterrâneos, mas Napoleão decidiu que servisse 
também à navegação. Uma terceira função, que veio como consequência, é o 
lazer e o embelezamento. O Sena, que um dia foi um rio imundo e fétido, é 
hoje o eixo maior da cidade, um símbolo dessa urbanização. Passear às suas 
margens, depois dos projetos urbanos implementados na Rive Droite, é uma 
das atividades que mais atraem moradores e turistas. O mesmo pode se dizer 
da Bacia de la Villette. Os canais Saint Denis, e sobretudo Saint Martin, ainda 
estão em processo de valorização e são eixos de projetos de requalificação 
urbana. O Saint Martin já tem trechos muito agradáveis de se percorrer, e o 
passeio de barco em toda sua extensão é bastante frequente,  são 120 a 130 
mil turistas por ano que passeiam no canal pelas embarcações.6 Para que se 
montasse uma infraestrutura fluvial, de água e de esgoto eficiente, capaz de 

5 Archives du Siaap, Notes d’appui du compte, année 1912, in: BELLANGER, 2010,  

 p.108

6 Site da Prefeitura de Paris: paris.fr
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atender corretamente toda a população de Paris foram necessários  projetos 
abrangentes, na escala da metrópole e além, já que rios não seguem fronteiras 
político-administrativas.

Assim como Paris, São Paulo também precisa de projetos amplos, que 
tenham como condição o uso múltiplo de suas águas. Sua área é irrigada por 
rios, ribeirões, de maneira capilar densa, mas isso não tem sido aproveitado 
no processo de urbanização da metrópole. A existência de água é vista como 
um problema, quase que sempre ligada à existência do esgoto, imundices e 
transmissão de doenças. A mudança desse paradigma só ocorrerá quando 
a metrópole passar por amplas transformações, a partir da consideração de 
seus rios. Como bem coloca Novaes, “(...) só caminharemos se levarmos as 
chamadas questões ambientais para o centro de todas as políticas públicas e todos 
os planejamentos privados, pois tudo acontece no concreto – no solo, na água, 
nos alimentos que consumimos, no ar que respiramos, entre os seres vivos. E se 
isso não for considerado desde o início, não haverá solução”.7 Sem essa diretriz 
geral clara de reestruturação urbana corre-se o risco de implementar obras de 
infraestrutura de difícil correção.

Esse trabalho considera apenas três cursos d’água como objeto de projeto 
de reestruturação urbana. Todos os outros cursos d’água de São Paulo, porém, 
merecem estudos e propostas de transformação. Somente uma modificação 
de toda a rede hídrica pode gerar uma efetiva transformação e recuperação da 
metrópole.

7 NOVAES, Washington. Insustentabilidade social, ambiental, econômica e 

ambiental. In: AB’SABER, 2008, p.17
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