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O projeto começa com o rio. O rio enterrado, 
que corre por baixo do asfalto, sob os pés. O projeto 
começa com o asfalto por sobre o rio e a cidade 
com ele. Muros, edifícios, concreto e carros. 
Começa no calor do trópico de uma cidade imensa, 
cheia de rios enterrados.  
 
Por sobre o rio enterrado, o barulho que circunda a 
cidade e as frestas. O projeto se desenha nas frestas. 
As aberturas que deixam ver o rio e registram sua 
continuada existência.  
 
O projeto começa com a poesia dos rios e das águas.

O Parque Linear do Córrego Verde Vila Madalena 
percorre o antigo leito do Braço 1 do Córrego Verde, 
hoje canalizado. Passando por áreas sujeitas a 
enchentes e ao mesmo tempo bastante densas, o 
projeto se propõe como um passeio para pedestres 
e bicicletas que se abre em alguns pontos para 
conquistar áreas subutilizadas e transformá-las em 
espaços para lazer, esporte e usos culturais.

Esse passeio se configura por um sistema de calça-
mento permeável que define o caminho compartil-
hado para pedestres e ciclistas, se transformando 
em trilha urbana ao longo do percurso. O calçamen-
to permeável, assim como os jardins de chuva, jar-
dineiras e espelhos d’água, configuram uma grande 
superfície drenante que exemplifica o uso de mé-
todos alternativos para a retenção e o escoamento 
das águas pluviais. O desenho é ao mesmo tempo 
a metáfora do antigo leito do rio, assim como uma 
grande máquina drenante, chamando a população a 
refletir sobre a cidade e suas águas.
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O resgate da memória do córrego canalizado guia 
a intervenção de espaços que testemunham seu 
antigo leito, fortalecendo o caráter público e de 
expressão cultural dos lugares por onde passa e 
caracterizando o eixo do parque proposto.

São parâmetros de projeto:

•	 Uso	direcionado	a	pedestres	e	ciclistas
•	 Uso	recreativo	e	comunitário
•	 História	do	rio	e	elucidação	do	seu	papel	e	sua	

importância	no	desenvolvimento	econômico	
da	área

•	 Uso	de	técnicas	hídricas	e	de	drenagem	
alternativas	

•	 Uso	de	vegetação	nativa	e	uso	de	técnicas	
sustentáveis

•	 Papel	educativo	e	informativo	para	população	
usuária

•	 Usos	atuais	consolidados	incorporados	ao	
programa

INTRODUÇÃO



PROGRAMA

•	 Jardim	com	bancos	para	descanso	e	
contemplação

•	 Fonte	marca	nascente	e	sua	descida	à	galeria	
subterrânea

•	 Parede	com	queda	d’água
•	 Parede	para	intervenções	artísticas
•	 Totens	informativos

No seu começo, na rua Beatriz Galvão, o rio 
borbulha e se pode ouví-lo — se vêem as nascentes 
e fios d’água sendo engolidos pelo bueiro. Ali há 
árvores e os muros altos são verdes. O barulho 
da cidade se afasta e das folhas se ouve o mexido 
tremido de asas, o piado de pássaros invisíveis.

Numa pequena praça celebra-se a nascente com um 
“muro d’água” e o lugar onde o córrego passa a ser 
subterrâneo. Um mural artístico começa a exposição 
com curadoria sobre literatura e água.

NASCENTE



O projeto busca incentivar a reflexão sobre a estrutura 
natural onde se insere a metrópole e como a água é vista 
e tratada no nosso meio urbano. Painéis informativos e 
exposições explicam os métodos alternativos e sustentáveis 
usados no projeto, assim como a história do rio. 

O Rio Como Tempo

Observar o rio feito de tempo e água,
E recordar que o tempo é outro rio,
Saber que nos perdemos como o rio
E que os rostos passam como a água.

Sentir que a vigília é outro sonho
Que sonha não sonhar, sentir que a morte,
Que a nossa carne teme, é essa morte
De cada noite, que se chama sonho. 

Jorge Luis Borges, Arte Poética
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BICA D’ÁGUA: BEBEDOUROS COM COMUNICAÇÃO VISUAL AO LONGO DO PERCURSO

CONTEUDO INFORMATIVO

TÓTENS DA PRAÇA VICTOR CIVITA,
SÃO PAULO - SP

TOTEM: CONTEÚDO INFORMATIVO E DE  MEMÓRIA DO RIO

O RIO COMO TEMPO

Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
Que sueña no soñar y que la muerte
Que teme nuestra carne es esa muerte
De cada noche, que se llama sueño. 

Jorge Luis Borges – “Arte Poetica”

O RIO COMO FIM

Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que 
ninguém soube mais dele. Sou homem, depois 
desse falimento? Sou o que não foi, o que vai 
ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abre-
viar com a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, 
ao menos, que, no artigo da morte, peguem em 
mim, e me depositem também numa canoinha de 
nada, nessa água que não pára, de longas beiras: 
e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio.

Guimarães Rosa – em  “A Terceira Margem”

COMUNICAÇÃO VISUAL: FRENTE E VERSO

Painéis informativos na
Pça. Victor Civita, São Paulo

CONTEÚDO
INFORMATIVO



PROGRAMA

•	 Quadras	de	basquete	de	rua
•	 Área	para	cachorros
•	 Parede	para	intervenções	artísticas
•	 Equipamentos	de	ginástica
•	 Quiosque	de	sucos
•	 Bolsão	de	estacionamento
•	 Banca	de	jornal	/	existente
•	 Piso	alagável	com	jatos	d´água	para	lazer	
•	 Deck	solarium
•	 Labirinto
•	 Terraço	de	esculturas
•	 Playground	para	bebês
•	 Parque	infantil
•	 Mirante

Descendo a Abegoária, uma revoada de pássaros 
circula no céu, fazendo voltas sem acabar, no alto, 
por cima do trânsito da Av. Heitor Penteado. Ali, as 
águas são muitas e ainda brotam, desgovernadas, 
do asfalto, do muro, por entre as rachaduras da 
calçada. São as bicas de antigamente, esquecidas, 
pontuando a área das águas.

Na Praça General Oliveira Álvares, sobre o 
novo reservatório de contenção construído pela 
prefeitura, platôs verdes abrigam uma variada 
gama de atividades e novas plantas.

PRAÇA DAS ÁGUAS



PRAÇA DA PEDRA

PROGRAMA

•	 Espaços	de	estar	e	novos	bancos
•	 Tótens	informativos
•	 Obra	artística
•	 Banca	de	jornal	(existente)

O projeto busca lidar com a transformação do 
bairro da Vila Madalena para ajudar a reter sua 
população residente, propondo o uso dos espaços 
existentes com programas para crianças, jovens 
e idosos, assim como usos educativos e culturais, 
no intuito de manter seu caráter pluralístico e 
artístico. 

Com a ajuda da ONG Cidade Escola Aprendiz 
oficinas comunitárias foram organizadas para 
a discussão do projeto e a definição do seu 
programa, criando um instrumento de diálogo 
entre população, arquitetos e poder público.



LARGO DA PLANÍCIE

PROGRAMA

•	 Praça	com	bancos
•	 Café
•	 Objeto-escultura	para	brincadeiras
•	 Espelho	d’água	com	jatos	d’água

LEGENDA

INFILTRAÇÃO

CAIMENTO DO PISO PARA 
CANALETA DE CAPTAÇÃO

RECICLAGEM DE ÁGUA



LARGO DA PLANÍCIE (continuação)

O parque é unificado por um eixo de circulação 
com 1600 metros de comprimento. Esse eixo tem 
como acabamento peças retangulares de concreto 
permeável pigmentado, formando uma grande 
superfície drenante, que se expande pelo uso 
de placas perfuradas de concreto no meio fio, e 
bio-trincheiras (jardins de chuva) que ajudam na 
retenção da água pluvial. O sistema é ao mesmo 
tempo a metáfora do antigo leito do rio, e uma 
grande máquina drenante. 

A intenção é de que esse “novo leito” se 
contraponha ao problema crescente na região 
dos grandes índices de impermeabilidade e as 
enchentes relâmpagos, que já causaram oito 
mortes nas partes mais baixas por onde o parque 
se estende. Sozinho, esse sistema não resolverá 
esses problemas, mas potencializará a eficiência 
dos equipamentos maiores como o reservatório 
planejado para a região. Acima de tudo, quer-se 
mostrar ao público as possibilidades técnicas de 
drenagem alternativa já existentes e conscientizá-
lo de que são medidas simples e possíveis de 
serem aplicadas em grande escala, pelo poder 
público, mas também pela iniciativa privada e por 
moradores, individualmente.



BECO DO BATMAN

PROGRAMA

•	 Palco	e	platéia	para	shows	e	performances
•	 Banheiros	públicos	e	camarins
•	 Galeria	de	grafite

O projeto transforma espaços orientados ao carro 
em espaços de interação para usos culturais, 
educativos e de lazer, chamando o público a se 
apropriar dessas áreas antes negligenciadas. Nos 
becos das áreas baixas, usos atuais como o grafite, 
eventos, festas e jogos, muitos deles promovidos 
pela ONG Associação Cidade Aprendiz e outras 
entidades do bairro, serão reforçados e apoiados.

Empresas privadas estão sendo convidadas 
a contribuir como parceiros na construção e 
manutenção do parque.



BECO DO BATMAN



VIELA DA PONTE

PROGRAMA

•	 Ponte	para	pedestres	sobre	nova	galeria	para	
o	córrego	canalizado	e	aberto

•	 Galeria	ao	ar	livre
•	 Muros	verdes
•	 Painel	explicativo	sobre	Córrego	Verde	e	sua	

história

A nova vegetação plantada ao longo do parque 
será formada por espécies brasileiras, com ênfase 
no uso de árvores nativas de “madeira dura” e 
frutíferas, assim como vegetação típica de áreas 
encharcadas para as áreas mais baixas. Busca-se 
assim incentivar a preservação da fauna existente, 
atraindo e protegendo insetos, pássaros e anfíbios 
que hoje lutam contra o ambiente hostil da cidade 
ao redor. Painéis explicativos informarão sobre a 
fauna e flora da região, chamando a atenção do 
público para a realidade do território natural onde a 
estrutura da cidade se acomoda.



PROGRAMA

•	 Portas	e	janelas	virtuais	com
	 curadoria	artística
•	 Brinquedos	verticais	(muro	como	apoio)
•	 Botcha
•	 Espaço	para	ginástica
•	 Quadra	de	basquete	de	rua
•	 Jogos	de	tabuleiro
•	 Vegetação	nativa	e	muros	verdes

O uso de intervenções artísticas chamará o público 
a refletir sobre os espaços dos becos, “vielas 
sanitárias” negligenciadas pela cidade, na negação 
de suas águas e rios. 

Jogos e brinquedos serão construídos ao longo do 
beco, aproveitando os muros e empenas cegas que 
o ladeiam. Também são propostos equipamentos 
de ginástica para incentivar o uso do parque pelos 
moradores da região. 

BECO DO DESÁGUE



BECO DO DESÁGUE



DBB Arquitetura e Urbanismo
SP • NY  • Washington DC

Rua Fidalga 308a
São Paulo •  SP • 05432-000
t (+55) 11 3034 3276

315 Hudson Street
New York, NY 10013
t  (+1) 212 633 4700 / f 212 633 4760

1054 31st Street NW, Suite 270
Washington, DC 20007
t  (+1) 202 684 7560


