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RESUMO
BROCANELI, Pérola Felipette. O ressurgimento das águas na paisagem paulistana: fator
fundamental para a cidade sustentável. 2007. 323 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.

Este trabalho apresenta a percepção da água na paisagem, recuperando alguns momentos
históricos em que a água assumiu papel importante na organização e estruturação do espaço.
A percepção da água na paisagem conduz ao desenvolvimento da percepção ambiental,
auxiliando na construção da consciência ecológica. No contexto desta pesquisa, a percepção
da água na paisagem contemporânea é abordada, com foco na cidade de São Paulo, revendo a
história do abastecimento da cidade e sua importância na transformação da paisagem natural,
como também, na construção dos valores ambientais. A percepção da água na paisagem é
apontada como um fator importante na identificação da paisagem natural de um território,
algo essencial na formação da consciência ecológica de uma população. A percepção da água
na paisagem urbana da cidade de São Paulo atualmente encontra-se muito prejudicada, posto
que as principais vias de deslocamento da cidade estão localizadas sobre os principais fundos
de vale do território. A fim de desenvolver as diretrizes de deslocamento, a cidade
transformou radicalmente seu território com a retificação e canalização dos principais rios e
córregos da cidade, além da drenagem e aterro de extensas áreas úmidas. A modernização da
cidade transformou a paisagem natural e as conseqüências ambientais estão sendo sentidas, de
forma que a possibilidade do “ressurgimento” das águas na paisagem paulistana é considerada
como um dos fatores a contribuir no desenvolvimento de uma cidade sustentável. Neste
cenário, as áreas das operações urbanas serão analisadas através de uma perspectiva ecológica
e ecossistêmica, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de diretrizes ambientais
para o município de São Paulo. Através do planejamento ambiental, as áreas das operações
urbanas do município de São Paulo, apresentam grande potencial na transformação da
paisagem urbana, pois se localizam sobre muitos dos fundos de vale da cidade e reúnem
condições físicas para o desenvolvimento de diretrizes ambientais, no sentido de formar o
principal eixo de uma estrutura ecológica das áreas verdes do município, configurando um
sistema de refrigeração e umidificação para a cidade. Resgatando, em grande medida,
características da paisagem natural, da qualidade ambiental e melhorando a qualidade de vida
do paulistano.
Palavras–chave: água, planejamento ambiental, paisagem, operações urbanas, São Paulo.

ABSTRACT
BROCANELI, Pérola Felipette. The water reappearing in São Paulo´s landscape:
fundamental factor for the sustainable city. 2007. 323 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
This work presents the water perception in the landscape, recuperating some historical
moments in which water have assumed an important role in space organization and
structuring. The water perception in the landscape leads to the environmental perception
development, collaborating in the ecological conscience construction. In the research context,
the water perception in the contemporary landscape is approached with a focus in São Paulo
(SP), reviewing the city water supply history and its importance in the natural landscape
transformation, as well as in the environmental values construction. The water perception is
pointed as an important factor of the territory natural landscape identification, something
essential to a population ecological conscience formation. In São Paulo, nowadays, the water
perception is quite damaged, once the main avenues are located in the bottom of the valleys.
As a consequence of the ways the road system was established, the city have radically
transformed its territory, with the main rivers rectification and canalization, besides the land
drainage and the embankment of huge humid areas. The city modernization have transformed
the natural landscape and the environmental consequences are being felt. As a result, the
possibility of the water “reappearing” in São Paulo landscape is considered as one of the
contributing factors in the development of a sustainable city. In this scenario, the urban
operation areas will be analyzed through an ecological and ecosystemic perspective, with the
aim of contributing to the development of São Paulo environmental guidelines. Through
environmental planning, the urban operation areas present great potential of urban landscape
transformation once they are located on many valleys bottoms, gathering physical conditions
to the development of environmental guidelines which, by their turn, head to the formation of
the main axe of an ecological structure of the city green areas, configuring a refrigeration and
humidification system. Besides, the natural characteristics of the landscape and the
environmental quality would be in a great measure recuperated, improving the life standards
of São Paulo in habitants.

Key-words: water, environmental planning, landscape, urban operations, São Paulo.
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