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RESUMO:  
Este artigo trata dos córregos ocultos em São Paulo, com ênfase em um caso particular: o córrego Tiburtino. O estudo 
pretende fazer emergir à consciência a existência de cursos d’água naturais, vivos, embora ocultados; levantar as 
possibilidades de intervenções concretas em espaços livres públicos associados aos cursos d`água estudados, de modo 
a torna-los aptos à apropriação coletiva e promover a ressignificação paisagístico ambiental dos espaços estudados. 
Para tal, se utiliza de pesquisa bibliográfica, cartográfica e de campo para o reconhecimento de um caso particular 
onde este tipo de ocultação ocorreu. Prova-se, desta maneira, a existência de uma rede de córregos pertencentes a 
uma bacia hidrográfica que estão totalmente ocultos. Revela-se também o processo de ocultação do córrego 
estudado, através do tipo de ocupação que se deu em seu entorno e, como última consequência, mostra-se com 
quanto descaso tem sido tratada a questão ao longo dos anos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: córregos ocultos; memória; paisagismo. 

1 INTRODUÇÃO  

O apagamento da memória em relação às formas naturais do sítio de uma cidade, ou seja, a não-cidade que 
existia antes da ocupação urbana, é um fenômeno que tem se intensificado na cidade de São Paulo. 

Este processo tem se estabelecido devido ao encobrimento e/ou transformação dos elementos naturais que 
existem neste sítio por sucessivas camadas de urbanização. Uma das consequências da não preservação 
desses traços naturais é a dificuldade de gerações futuras identificarem a base natural sobre a qual sua 
cidade foi construída.  

O que se pode dizer da memória que os cidadãos possuem sobre certos elementos naturais como córregos, 
brejos e ribeirões?  

O nível atual de urbanização de São Paulo impede que a vasta rede de córregos responsável por esculpir o 
relevo do seu sítio urbano seja visível.  Apenas um grupo restrito e cada vez menor de pessoas pôde ter 
contato com córregos abertos, seja pela visão direta do curso d’água, seja indiretamente utilizando-se de 
bicas ou tanques. Atualmente os elementos a partir dos quais é possível presenciar a manifestação de um 
córrego são outros -- bueiros, escadarias, vielas, dutos – itens que passam despercebidos para a maior parte 
das pessoas. 

A preservação de nossos corpos hídricos e, sobretudo, de seu valor paisagístico foi normalmente 
negligenciada. Nascentes foram mudadas de lugar, trajetos naturais foram retificados, brejos foram 
aterrados, córregos foram canalizados e, por cima desta canalização, se construíram avenidas. Deste modo é 
cada vez mais difícil que se construa uma “memória hídrica” no presente, e neste ritmo será impossível a 
construção de uma memória no futuro. 

Antes que as sucessivas camadas de urbanização apaguem totalmente os últimos vestígios da existência da 
vasta rede hidrográfica de São Paulo, este trabalho tem como objetivo trazer à superfície os elementos que 
provam a existência de córregos e registrá-los, para que as gerações do presente e do futuro possam 
construir sua própria “memória hidrográfica”. Deste modo cria-se a possibilidade de que os córregos 
ocultos, uma vez identificados, possam receber futuras intervenções que os reabilitem e os qualifiquem 
para que se reintegrem aos espaços livres públicos e, consequentemente, à apropriação coletiva. 
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2. METODOLOGIA 

Neste trabalho não será descrita a memória dos córregos, mas a 
sua história. O reconhecimento dos indícios do corpo d’água 
selecionado neste estudo pôde ser efetivado a partir das 
seguintes etapas: 

 

1) Visita a campo com a finalidade do reconhecimento do corpo 
d’água ocultado.  

2) Pesquisa cartográfica visando o reconhecimento das 
mudanças ocorridas no relevo e na hidrografia naturais da área 
de estudo, assim como a evolução de sua ocupação.  

3) Pesquisa bibliográfica sobre o contexto histórico da 
urbanização de São Paulo, no qual se deu a ocultação do corpo 
d’água.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A paisagem urbana de São Paulo, formada por diversas camadas 
de urbanização que se sobrepuseram ao longo do tempo, cria 
uma espécie de “segunda natureza”. As linhas primitivas do sítio 
onde a cidade se instalou foram drasticamente modificadas, de 
modo que se torna difícil, até mesmo para o especialista, 

distinguir certos aspectos topográficos originais. 

Devido a esta dificuldade torna-se ainda mais complicado o trabalho de localização de um córrego 
canalizado. Diante disto é necessário recorrer a uma bibliografia específica para a se chegar à delimitação 
de uma área onde há grandes possibilidades de se encontrar nascentes. 

A leitura geomorfológica que Ab’Sáber faz sobre o sítio urbano de São Paulo permite a caracterização de 
áreas onde nascentes podem ocorrer com maior frequência.  

A cidade de São Paulo possui dois grandes rios: Tietê e Pinheiros. Estes rios confluem para um ponto em 
comum, formando assim um ângulo. O ângulo interno formado por esta confluência abriga a porção da 
cidade que se desenvolveu majoritariamente até meados dos anos 70 e que atualmente é chamada de 
“Centro Expandido”; abriga também elementos topográficos que marcam a paisagem paulistana como, por 
exemplo, o Espigão Central, onde está situada a Av. Paulista. Segundo o autor, os córregos que estão 
situados no ângulo central caracterizam a topografia do seu entorno da seguinte maneira: 

 
(...) A erosão das vertentes nos altos rebordos do Espigão Central criou uma série de pequenos acidentes de 
relevo devido ao festonamento excessivo das encostas superiores. (...) as minúsculas e bem marcadas bacias de 
recepção de aguas dos afluentes do Tietê conseguiram retalhar os rebordos do espigão esculpindo diversos 
tipos de esporoes laterais e altas colinas, em processo inicial de isolamento em relação aos estreitos esporoes 
que as vinculam ao divisor principal. (Ab’Sáber, 1957, pág. 117.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – mapa topográficoFigura 2 – confluência dos rios Tietê e Pinheiros formando um ângulo 
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Fonte: Google Maps 2012 
 
Esta passagem pode ser traduzida pelas figuras acima (figuras 1 e 2). A figura 1 é um mapa topográfico da 
região da Lapa que abrange desde a planície fluvial do Rio Tietê até uma porção do espigão central. Sua 
leitura permite localizar onde os “esporões laterais”, citados pelo autor, ocorrem com maior frequência. 
Com base nisto é possível delimitar uma área que, a partir de uma análise mais detalhada, pode fornecer 
evidências da existência de córregos ocultos já que, segundo a passagem citada anteriormente, são nestes 
“esporões laterais” que se encontram as nascentes da maioria dos córregos da região. 
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo 
 
 
 

Figura 3 - Áreas delimitadas 

 
 

Fonte: elaboração do autor 

 
Previamente à visita às áreas delimitadas, tonou-se necessária uma breve pesquisa cartográfica 
identificando as principais vias da zona de estudo assim como os córregos registrados em diversos 
levantamentos cartográficos. Alguns mapas registraram ao longo de décadas a evolução da ocupação do 
território paulistano como o Mappa topographico do município de São Paulo (1930) realizado pela empresa 
Sara Brasil, o Mapa do Município de São Paulo, realizado a partir do levantamento aerofotogramétrico da 
empresa VASP Brasil (1954), o levantamento aerofotogramétrico disponibilizado online pela empresa 
Geoportal (1958), o Mapa do Munícipio de São Paulo, realizado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (2004) e o levantamento fotogramétrico 
disponibilizado online pelo Google Maps (2012). 
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Figura 4 – Córrego afluente do Córrego Tiburtino em 1930 

 
Fonte: Mappa topographico do município de São Paulo 

Figura 5 – Córregoafluente do Córrego Tiburtino em 1958 

 
Fonte: Mapa do Município de São Paulo VASP Brasil 

Figura 6 - Córrego afluente do Córrego Tiburtinoem 2012 

 
Fonte: Google Maps 2012 

 
Nas figuras acima, pode-se observar que na área selecionada havia de fato córregos que atualmente estão 
canalizados. Alguns deles deixaram fortes marcas na paisagem evidenciando sua presença para os olhares 
mais apurados (figuras 4,5 e 6) 

Em posse do conhecimento de alguns casos de ocultação de córregos levantados nos registros 
cartográficos, obteve-se um direcionamento específico do local onde provavelmente seria possível a 
identificação de elementos que evidenciam a presença de cursos d’água ocultos. 
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Figura 7 - Trajeto de um córrego oculto (Vila Ipojuca) 

 
Fonte: elaboração do autor 

 

3.1 Revelando o Córrego: pesquisa bibliográfica 

 

A ocupação da região da Lapa começou a tomar vulto em meados da década de 20 do século passado. Até 
então o bairro era conhecido por suas várias chácaras que passaram por diferentes proprietários desde a 
época colonial. O aumento do número de loteamentos neste distrito, sobretudo aqueles destinados às 
classes populares, está intimamente ligado à valorização dos terrenos em São Paulo.  

Segundo KAWAI (2001, pág. 13), com o aumento dos preços dos terrenos melhor localizados, isto é, 
próximos à infraestrutura e transporte, as classes de menor renda se viram forçadas a procurar terrenos 
baratos em áreas acidentadas, sem infraestrutura e cada vez mais distantes do centro da cidade. 

A situação topográfica dos terrenos mais baratos exigia grande habilidade por parte dos loteadores. Em 
geral as glebas ainda livres possuíam áreas com grande declividade. Esta característica foi bem aproveitada 
pelos bairros jardim produzidos pela Companhia City, que soube utilizar-se desta topografia singular para 
construir loteamentos de alto padrão a baixos custos nestas áreas ainda desocupadas. 

Ainda segundo a autora, o sucesso desses loteamentos fez com que, em pouco tempo, seus traços gerais 
fossem replicados para loteamentos destinados às classes populares. Em poucas palavras, estes traços 
podem ser resumidos como: a apropriação orgânica e racional do espaço natural; a concepção do espaço 
público das ruas e praças como o lugar da vida social; a presença da natureza na cidade valorizando 
suadimensão lúdica e estética. 

O córrego sem nome, identificado anteriormente nos mapas como “córrego afluente” (do Tiburtino), fica 
na fronteira de dois loteamentos distintos, ambos classificáveis como bairro-jardim – um de alto padrão e 
outro de padrão médio. O primeiro, conhecido como Alto da Lapa foi feito pela Cia. City com projeto do 
famoso arquiteto e urbanista Barry Parker e lançado em 1927. Já o segundo, conhecido como Vila Ipojuca, 
segundo PONCIANO (2001, pág. 228.), data da década de 20. O autor do seu projeto não está identificado. 
Tudo o que se sabe é que o responsável pelo empreendimento foi Luís Pereira de Queirós, que contratou 
um topógrafo para realizar o desenho do arruamento, o que era permitido na época. É interessante notar 
que este topógrafo provinha de Pernambuco, e que em sua terra natal havia um rio chamado Ipojuca, cujo 
nome tem raízes no tupi (yapó-yuca) que significa riacho ou brejo, o que pode ser uma menção à presença 
de um córrego na gleba loteada. 

Seja como for, apesar das características citadas anteriormente, nota-se que a integração dos córregos na 
paisagem não parece ter sido alvo de estudo mais detalhado por parte dos projetistas. 

Córregos, valos, elementos topográficos marcantes eram, e ainda são, utilizados como demarcadores de 
propriedades, como nos prova este excerto: 
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(...) segue acompanhando o valo do Sítio que foi do Dr. José Manoel Chaves e com este dividindo, atravessa o 
córrego que vai para o sítio do Emboaçava, e segue dividindo com as terras que foram da família Cunha e hoje 
de seus herdeiros, até a estrada de rodagem que vai para Jundiaí (...)  

 
Ao serem caracterizados como divisa de propriedades, gera-se uma grande discussão sobre a 
responsabilidade de conservação desses córregos. Sem infraestrutura nos loteamentos populares, muitos 
destes córregos tornaram-se poluídos esuas várzeas, degradadas, criando assim um grande problema aos 
loteamentos adjacentes. Sem propriedade bem definida, e em um jogo de “empurrar o problema para o 
vizinho”, estes corpos d’agua foram sempre tratados com descaso.  

Assim, de fato, os córregos traziam problemas sanitários para aqueles que residiam próximo as suas 
margens. A ação mais frequentemente tomada pelo poder público nestes casos foi a simples canalização 
destes corpos d’água, dando continuidade a uma tradição sanitarista que vinha desde o início do século XX. 

Até o momento não se obteve registros sobre o ano exato de canalização do “córrego afluente”. Ao que 
tudo indica, sua porção inicial, onde se localiza a nascente, já se encontrava em galerias em meados da 
década de 50, assim como o seu encontro com o córrego Tiburtino. Sua porção mais central, onde hoje se 
encontra a Praça Dr. Octávio Perez Velasco, foi canalizada na década seguinte. 

3. RESULTADOS 

3.1 Revelando o Córrego: pesquisa de campo 

A primeira impressão ao se chegar na zona de estudo delimitada, que compreende os bairros Alto da Lapa 
e Lapa, é a de uma geografia que se faz sentir. Situados na porção ocidental do espigão, que é o principal 
divisor de águas do centro expandido de São Paulo, os bairros têm ruas íngremes e sinuosas, algumas delas 
quase perpendiculares às curvas de nível. 

Figura 
8: 

Exempl
os da 

topogr
afia 

acident
ada da 
Lapa 

em São 
Paulo. 

 
 
 
 
 

Fonte: fotos tiradas pelo autor 
Na parte mais baixa da Rua Ponta Porã, que liga a parte mais alta do bairro (Av. Cerro Corá) à sua parte 
baixa, encontra-se uma forte evidência de um córrego que foi ocultado (fig. 9). 

Na Praça São Crispin, de caráter mais ligado ao trânsito local, encontra-se um beco que corta ao meio o 
quarteirão conformado pelas ruas Araçatuba, Tito, Pio XI e Piraí. Adentra-se este beco, formado pelos 
muros de fundo das casas do quarteirão, seguindo para uma cota mais elevada. Sua característica mais 
marcante é a de um local abandonado onde poucos moradores se arriscariam a cortar caminho. Há muito 
lixo e a vegetação está por ser cortada. Ao longo do trajeto pode-se observar a presença de grades sobre o 
chão do beco onde é possível visualizar e escutar o córrego fluindo – esta é a primeira evidência concreta 
da existência de um córrego oculto naquele local. 
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Figura 9: Entrada para o beco que segue o curso do córrego                Figura 10: Grade por onde se pode enxergaro córrego fluindo 

 
Fonte: fotos tiradas pelo autor 

 
À medida que se alcança cotas mais elevadas, outras evidências, como inscrições em tampas de bueiros, 
tubulações e escadarias, se revelam. Do mesmo modo que se inicia, o percurso do beco termina em uma 
praça (Praça Dr. Octávio Perez Velasco), esta de caráter mais local, já que está situada no interior do bairro 
residencial do alto da Lapa. O córrego canalizado passa sob esta praça. Nesta praça também há uma 
biblioteca municipal onde ocorrem alguns eventos da comunidade do bairro, como o encontro semanal de 
senhoras costureiras. Estes encontros foram fonte de relatos sobre a memória do córrego ainda viva nos 
moradores mais antigos da região, como por exemplo, o ato cotidiano de abastecer-se da água daquele 
córrego. 

A dificuldade para se encontrar o local exato da nascente do córrego torna-se maior neste ponto. Nenhuma 
característica topográfica marca sua presença no local. Uma pesquisa com moradores antigos do bairro 
revelou que um pouco mais acima da praça Dr. Octávio Perez Velasco já houve um tanque onde, nos 
primórdios do loteamento, se costumava pegar água pura. Esta informação é essencial para confirmar a 
proximidade que se está da nascente neste local, pois é comum que bicas e tanques se localizem próximo 
da nascente onde a água é mais pura. De fato, um pouco mais acima, há outra viela onde se pode ver mais 
uma vez o córrego fluindo através de um bueiro (figura 11) 

Figura 11: Final da segunda viela encontrada, local onde provavelmente se encontrava o tanque. 

 
Fonte: fotos tiradas pelo autor 

 
A partir deste ponto é possível perceber uma série regular de bueiros com a inscrição “Águas Pluviais” da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Estes bueiros dão acesso a uma antiga galeria por onde passa o córrego. 
Seguindo-se este traçado até o final da canalização descobre-se, porém, que o final da galeria não coincide 
com a nascente do córrego estudado. Esta se encontra em um ponto um pouco mais a jusante. Uma 
hipótese para este fato é que a ocupação do entorno da nascente por edifícios fez com que esta se 
deslocasse para um nível inferior. Este fenômeno ocorre pela compactação do solo, gerada pelas 
edificações, próximo ao afloramento d’água. 
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Tendo-se descoberto a nascente, faz-se agora o caminho inverso para revelar onde o córrego desagua. 
Próximo à Praça São Crispin (ponto de partida por onde se entra no primeiro beco) descobre-se uma 
continuação da galeria sob uma viela (figura 13). 

 
Figura 12: Local da nascente do córregoFigura 13: continuação da viela após a Pç. São Crispin 

 
Fonte: fotos tiradas pelo autor 

 
 

Este beco, que se iguala aos demais pelo estado de abandono nos conduz à Rua Bartolomeu Belli, 
construída sobre o córrego canalizado. É interessante notar como as edificações que se encontram nesta 
rua estão particularmente degradadas em relação às do entorno. Desde o início da ocupação do território 
paulistano, as várzeas sempre foram locais degradados, sujeitos a frequentes inundações, que abrigavam 
geralmente a população que não possuía renda suficiente para se instalar em um local mais adequado. 
Neste caso, pelo fato do córrego estar totalmente oculto, é quase impossível identificar uma área de 
várzea; no entanto, a regra parece não ter sido abandonada: aquelas casas são, de fato, as mais degradadas 
da região. 

Um pouco mais adiante pode-se localizar a intersecção desta galeria com outra maior. Trata-se do encontro 
do “córrego afluente”, com o maior córrego da região (que também está totalmente oculto) – o Córrego 
Tiburtino (figura 14). Este córrego, por sua vez, é facilmente identificável pois quase a totalidade de sua 
extensão é acompanhada por uma única via, a Rua Francisco Alves. Sua foz é no Rio Tietê. Não fosse o fato 
do seu nome estar discretamente escrito na parede da saída da galeria (figura 15), este córrego terminaria 
tão anônimo quanto começou ao aflorar em sua nascente – sem nenhum impacto na paisagem que faça as 
pessoas perceberem que há um córrego sob os seus pés. 
Figura 14: local do encontro dos córregos                               Figura 15: Foz do Córrego Tiburtino 

 
                  Fonte: foto tiradas pelo autor                                                              Fonte: Google Street View 2012 
 
                           Figura 16: córregos que compõe a bacia hidrográfica do Tiburtino           
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                                                                                              Fonte: elaboração do autor 
 
Ao final do trajeto descobre-se que não há apenas um córrego oculto na região, mas sim uma bacia 
hidrográfica inteira totalmente oculta sob os diversos níveis de urbanização que se acumularam ao longo 
dos anos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É comum, em São Paulo, encontrarmos casos semelhantes a este acabado de expor. De fato, hoje, 
praticamente toda a rede hídrica capilar de São Paulo encontra-se ocultada. 

Trazer estes córregos novamente à tona é uma proposta ainda possível de ser concretizada em nossa 
realidade urbana. Não se defende aqui a volta do córrego ao seu estado natural. Tal proposta seria 
praticamente irrealizável. No entanto, intervenções sutis que pontuem o local da nascente de um córrego, 
sua foz, ou alguns acidentes particulares do seu trajeto, não parecem requerer grandes esforços para 
serem implementadas. 

Porém, tal raciocínio parece ir contra uma cultura que, como vimos anteriormente, sempre encarou os 
cursos d’agua como uma barreira à urbanização. Os córregos sempre foram sinônimos de insalubridade. Os 
projetos urbanos frequentemente os colocaram em locais isolados utilizando-os nos serviços de 
saneamento, quando não na rede de esgoto. Assim, foram ocultados, desaparecendo gradualmente da 
paisagem. 

A perpetuação desta cultura significa, para os cidadãos, o desaparecimento de uma memória ligada aos 
córregos, de modo que as gerações futuras podem até mesmo não saber da existência da vasta rede hídrica 
que São Paulo possui. 

Em última instância, a descrição do córrego e a recuperação da história de sua ocultação, podem trazer 
novamente à superfície aquilo que hoje só pode ser encontrado nas profundezas de nossa cidade.    
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RESUMO: 
Atividades desordenadas de agricultura e pecuária aliada à retirada indiscriminada da vegetação arbórea acentuaram a 
degradação ambiental da Caatinga. Essa vegetação, adequada às condições climáticas do bioma, ainda é pouco 
explorada no paisagismo urbano de cidades do semiárido brasileiro, contribuindo com a redução da cobertura vegetal 
nativa. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é propor combinações paisagísticas a partir de espécies arbóreas da 
Caatinga, para espaços livres públicos dessas cidades (avenidas, parques e praças), no intuito de mostrar a diversidade 
de possibilidades de agrupamentos dessas espécies, e promover sua utilização em substituição às espécies com 
origem fitogeográfica exótica.  Nos cenários propostos é utilizado um recorte de espécies do estrato arbóreo nativo, 
relacionado com a pesquisa Modelagem gráfica de espécies da Caatinga indicadas para recuperação de Mata Ciliar 
(PIBIC/CNPq/UFCG/2012-2013), que produziu um acervo digital de representação gráfica dessas espécies. Houve, 
ainda, os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, seleção e sistematização de 
informações sobre as árvores utilizadas e construção dos cenários paisagísticos a partir de programas computacionais 
(Auto Cad, Sketch Up e IRender nxt). Os resultados produzidos atestam a viabilidade da aplicação de espécies nativas e 
contribuem com disseminação dessa utilização no meio urbano.  

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga; composições paisagísticas; espécies nativas. 

1. INTRODUÇÃO  

Em um primeiro momento, a paisagem da Caatinga, em períodos de estiagem, parece em um estágio 
irreversível de degradação. De fato existe uma devastação intensa, todavia esse cenário de seca esconde a 
biodiversidade de um bioma conhecido pelos indígenas como ‘’floresta branca’’, devido ao aspecto cinzento 
que assume durante a seca, quando a maioria das espécies arbóreas perde sua folhagem.  As espécies de 
fauna e flora do bioma, que está distribuído ao longo do Nordeste e representa 10% do território brasileiro, 
desenvolveram uma capacidade de se adaptar às condições climáticas extremamente adversas, com poucas 
chuvas e altas temperaturas. Elas formam um sistema estável, diante de condicionantes desfavoráveis. 

No entanto, nas cidades do polígono das secas é habitual o uso de espécies arbóreas com fitogeografia 
exótica, fato bastante associado à ausência de conhecimento sobre as espécies nativas e à sua consequente 
depreciação. Muitas cidades do interior do Nordeste utilizam na arborização espécies exóticas como o Fícus 
(Ficus bejamina L.), e acabam agravando a devastação no semiárido, uma vez que elas alteram a 
disseminação de sementes e as associações de espécies nativas. 
Dantas e Souza (2004) observam que na cidade de Campina Grande, Paraíba, há relatos da população sobre 
a insatisfação com escassez de áreas verdes e os transtornos causados pela falta de planejamento da 
arborização. Revelam ainda, que na cidade 51,2% das árvores mapeadas tem origem em outros países.  

O uso de espécies nativas no meio urbano amplia as áreas arborizadas e altera beneficamente o microclima 
dessas regiões. Priorizar essas espécies contribui na qualidade de vida e auxilia na proteção e valorização da 
flora local (KULCHETSCKI et al., 2006). 

Portanto, selecionar espécies como Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Juazeiro (Ziziphus joazeiro), 
Mulungú (Erythrinavelutina), Jucá (Caesalpinia férrea) e Braúna (Schinopsis brasiliensis), além de todo 
benefício ambiental, pode gerar resultados satisfatórios ao paisagismo e arborização urbana e impulsionará 
sua disseminação pelas cidades do semiárido brasileiro. 
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No paisagismo, procedimentos e ferramentas de composição - utilizando os maciços vegetais - auxiliam a 
elaboração de projetos. Abbud (2006) identificou que a disposição de espécies pode empregar pontos 
focais à paisagem, assim como os alinhamentos estreitos compostos pela vegetação podem sugerir maior 
profundidade espacial. Ou mesmo, a altura dos maciços pode, por um lado, delimitar áreas e, por outro, 
proporcionar a continuidade visual. Portanto, é possível construir cenários paisagísticos a partir de estudos 
sobre as características de cada espécie (caule, copa, floração, tempo de crescimento, volume) 
relacionando-as com a massa resultante dos agrupamentos vegetais. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho é propor cenários paisagísticos para espaços livres públicos de 
cidades do semiárido, a partir do estudo da composição de maciços vegetais do Bioma Caatinga. Os 
indivíduos arbóreos utilizados fazem parte de um recorte de espécies, dentro de um universo maior de 
plantas indicadas por botânicos para o espaço urbano.  

2. COMPOSIÇÕES PAISAGÍSTICAS EM ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS 

A partir de espécies arbóreas nativas da Caatinga, indicadas para o meio urbano, são possíveis cenários 
paisagísticos variados. Assim, foram consideradas espécies arbóreas de médio e grande porte, destinadas a 
produção de canteiros, parques e praças.  Essas combinações foram fundamentadas de acordo com a 
afinidade botânica das espécies em formar grupamentos, suas épocas de floração, altura e porte de copa. 

A efetividade das árvores urbanas em prover benefícios às pessoas depende dessa composição de espécies, 
sua diversidade, idade e localização de acordo as necessidades da cidade (DWYER et al., 1992). Dessa 
forma, a compilação dessas informações culmina na melhor aplicabilidade de certos grupos arbóreos para 
determinadas situações no espaço urbano.  

2.1 Logradouros  

O plantio de árvores em espaços públicos exige planejamento e precaução. O que plantar? Onde plantar? 
Estes são questionamentos iniciais em projetos paisagísticos, que envolvem várias etapas, desde a escolha 
da espécie até o acompanhamento do crescimento das mudas. Em vias, a arborização urbana tem papel 
acústico ressaltado: a vegetação funciona como barreira e contribui com a diminuição do excesso de 
ruídos. 

Para calçadas são indicadas espécies de pequeno e médio porte, devido às dimensões do passeio e 
proximidade com edificações e, na maioria dos casos, com rede elétrica. A copa não deve interferir na 
circulação de pedestres nem na passagem de veículos; e raízes não devem danificar calçadas, acostamentos 
e pista (PIVETTA e SILVA FILHO, 2002). O Quadro 1 mostra a classificação dos portes das espécies de acordo 
com Abbud (2006), com as variações de raio de copa, altura e espaçamento mínimo para serem plantadas.   

 
Quadro 1: Variação de porte de espécies arbóreas.  

Porte Raio da copa Altura  Espaçamento 
Pequeno porte 4 a 5 m Até 4 m 5 m 
Médio porte 5 a 8 m Até 8 m 7 m 
Grande porte >8 m >10 m 7 a 10 m 

Fonte: Adaptado de Abbud (2006) 
 

Nas calçadas, é necessária uma faixa livre para circulação de pedestres de no mínimo 1,20 m e canteiros 
para plantio maiores que 2 m². A rede elétrica, aérea ou subterrânea, é outro fator importante na 
arborização de vias. Pivetta e Silva Filho (2002) recomendam que as espécies de pequeno porte sejam 
locadas no lado da fiação, e no lado oposto, árvores maiores, distantes de 3 a 4 metros de postes. O plantio 
de palmeiras deve ser evitado, devido sua altura e ausência de poda. 
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A poda é um procedimento de adequação das árvores ao meio urbano, pode ser executada durante o 
desenvolvimento das mudas e também para retirada de galhos quebrados; sendo, muitas vezes, uma 
operação prejudicial ao desenvolvimento natural do individuo arbóreo. Para Santos (2000 apud VELASCO, 
2003) a poda não soluciona os conflitos com a rede elétrica, pois uma vez podada, a árvore cresce em 
direção aos condutores, repercutindo em novas podas em curto prazo de tempo. 

É importante mencionar que podas indiscriminadas podem comprometer a morfologia das espécies, 
afetando a saúde e, às vezes, até sua estabilidade. Por isso, é fundamental a precaução na escolha no 
tamanho do porte das espécies, em cada situação do espaço urbano. 
Em calçadas, podem ser utilizadas sequências da mesma espécie ou grupos diversificados. O Trapiá 
(Crataeva tapia L.),nativo da Caatinga, não perde a folhagem na estação seca, proporcionado um 
sobreamento contínuo.  A espécie ainda é pouco explorada do paisagismo urbano de áreas no semiárido 
brasileiro e pode ser aplicado nesses espaços (figura 1). 
 

Figura 1: Arborização em calçadas com utilização de Trapiá (Crataeva tapia L.) 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 
A Marizeira (Calliandra spinosa Ducke) também pode ser utilizada em calçadas, é apreciada pelo valor 
estético da folhagem escura em contraste com a ramificação em tons mais claros, além das flores em tons 
de branco e rosa. Na composição (figura 2), o Trapiá (Crataeva tapia L.) funciona como elemento 
dinamizador, quebra a monotonia, e evita aparecimento de pragas e doenças com a utilização de longas 
sequências da mesma espécie; ele ainda conserva a folhagem por mais tempo que a Marizeira.    
 

Figura 2: Arborização viária com as espécies Marizeira e Trapiá 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

Em ruas com mais de 7 metros de largura e avenidas com presença de canteiros centrais, há possibilidade 
de utilização de espécies de maior porte.  Há multiplicidade de composições arbóreas na Caatinga, com 
variação de tipos de copa, folhagem, floração e frutificação. A figura 3 mostra um canteiro central com 
interposição de Aroeiras (Myracrodruon urundeuva)e Jucá(Caesalpinia ferrea). São espécies com copas 
arredondadas e floração na tonalidade amarela. O Jucá, diferente da Aroeira, tem folhagem perene. O 
espaçamento utilizado no plantio foi 10 metros. 
 

Figura 3: Canteiro central com Aroeira e Jucá 
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Fonte: Elaboração própria (2014) 

 
Associações com Angico (Anadenanthera colubrina), Cumaru (Amburana cearensis), Juazeiro (Ziziphus 
joazeiro)  e Jucá (Caesalpinia férrea) podem aparecer naturalmente nessas regiões. Dessa maneira, é 
possível repetir esses agrupamentos no paisagismo urbano (figura 4). O Angico perde as folhas durante a 
estação seca, da mesma forma que o Cumaru, no entanto, o Angico floresce nessa época, com a árvore sem 
folhagem. A floração amarela durante os meses mais secos é característica do Angico. O Juazeiro mantém 
sua copa verde permanentemente, equilibrando a composição paisagística.  
 

Figura 4: Composição paisagística com espécies variadas, em planta baixa e elevação

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 
Existe grande variação na forma das copas e Abbud (2006) as classifica como copas horizontal e vertical. A 
primeira possui o diâmetro de copa maior que a altura e na segunda o diâmetro da copa é menor que sua 
altura. Ele afirma que é interessante tirar proveito desses dois grandes grupos de árvores. Nessa 
composição (figura 4), Juazeiro e Angico possuem copas horizontais, enquanto Cumaru e Jucá, verticais. 
Panet (2005) classifica as copas arbóreas como globular, cilíndrica, leque, cônica, irregular e domo. A figura 
5 mostra essa classificação para a composição acima. 
 

Figura 5: Composição paisagística de acordo com a classificação formal das copas 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 
A Canafístula (Senna spectabilis), distribuída amplamente pelos estados do Nordeste, se destaca pelas 
inflorescências amarelas, que surgem durante a estação chuvosa. O Freijorge (Cordia trichotoma), assim 
como a Canafístula, perde as folhas na estação seca, mas durante a época chuvosa, sua floração é 
perfumada e vistosa. Associada ao Trapiá (Crataeva tapia L.), que mantém a folhagem verde boa parte do 
ano, criam-se trechos com variação de cores durante a estação chuvosa (figura 6). 
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Figura 6: Composição paisagística com Canafístula, Trapiá e Freijorge, em elevação e planta baixa 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

Outra espécie que pode ser aplicada na arborização de vias é o Mulungú (Erythrina velutina), que possui 
copa ampla e aberta e na época da floração, que é iniciada junto com o período das chuvas, suas flores 
ficam abundantes e caracterizadas pela cor vermelha. O Angico (Anadenanthera colubrina), assim como o 
Mulungú, perde suas folhas durante a estação seca, mas é capaz de começar a florir durante essa fase. 
Dessa forma, um grupo paisagístico com essas espécies, gera na estação seca do ano, uma avenida com 
árvore desfolhada, o Mulungú, e outra florida, o Angico. Na chuvosa, ambas podem estar floridas. A figura 
7 mostra o alcance máximo de diâmetro que essas espécies podem atingir sobre a via. 
 

Figura 7: Composição paisagística com alternância de Mulungú e Angico, em elevação e planta baixa 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

O Pau-branco (Auxemma oncocalyx), endêmico da Caatinga, possui uma copa densa e folhas grandes. É 
uma das poucas espécies que formam grupos homogêneos naturalmente. Para vias, a sequência de Pau-
branco e Juazeiro se complementa, pois quando o Pau-branco estiver desfolhado, o Juazeiro se manterá 
verde. A folhagem escura do Juazeiro também fará contraste com as flores do Pau-branco.  
Portanto, em vias podem ser utilizados diversas espécies arbóreas nativas, priorizando-se o médio porte 
para calçadas, como Trapiá e Marizeira e espécies de grande porte em canteiros centrais de avenidas, como 
Angico, Cumaru e Aroeira.  

2.2 Parques  

Em áreas urbanas, a presença de massas vegetais concentradas traz inúmeros benefícios, principalmente 
para o microclima. Nelas, há a possibilidade de agrupar espécies variadas,  com utilização de grupos que 
estão em processo de extinção. 
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Abbud (2006) verifica que  maciços heterogênios, formados por árvores de diversos portes e com floração e 
frutificação variadas, são ideais para simular bosques naturais e indica que o plantio deve ser baseado em 
quatro tipo de estratégias: copas distantes umas das outras; copas tocando-se; copas intercruzando-se, e 
mesclando todas as opções. Os dois primeiros tipos de plantio geram uma sensação menor de conforto 
térmico para o pedestre, principalmente se a área não apresentar grande extensão. Nos dois últimos tipos, 
utilizados com mais frequência, há mais sombreamento no conjunto. 

Uma composição com variação nos tipos de plantio de Canasfístula, Jucá, Aroeira, Juazeiro, Trapiá, 
Marizeira e Cedro (Cedrela odorata L.) permite boa iluminação e gera variedade de cores durante o periodo 
da floração, que nessas espécies se inicia com as primeiras chuvas. Durante a estação seca, as folhas caem 
e forram o solo. Nessa época o Juazeiro se destaca na composição.  Na figura 8 nota-se como a diversidade 
de espécies e intervalos de plantios podem proporcionar parques mais naturais e de maior permeabilidade.  

Figura 8: Composição com Canasfístula, Jucá, Aroeira, Juazeiro, Trapiá, Marizeira e Cedro 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

Em margens de rios e açudes também pode ser aplicada arborização, perante à fragilidade do solo. O 
Mulungú e o Angico, juntamente com o Mororó (Bauhinia cheilantha),  que possui menor porte, podem ser 
aplicados (figura 9). A floração vistosa do Mulungú na estação chuvosa e a flores amarelas do Angico, que 
persistem durante a seca, compõem a paisagem. O Mororó, por sua vez, é indicado para recuperação de 
áreas degradadas, pois fornece nitrogênio e protege o solo contra erosão.  

 
Figura 9: Composição com Mulungú, Angico e Mororó 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

Em espaços amplos podem ser aplicados pontos focais, que demarcam caminhos e destacam edificações. 
Esse efeito pode ser produzido a partir de espécies de troncos altos, através da modulação nos 
espaçamentos de plantio.  Enfileiradas, essas espécies também podem ser utilizadas em avenidas; e a partir 
ds iluminação artificial compõe um efeito cênico. A figura 10 mostra o alinhamento de Carnaúbas 
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(Copernicia prunifera) delimitando uma avenida e criando pontos focais. Essa espécie pode, ainda, ser 
empregada na demarcação de passeios em parques. 

Figura 10: Renque de Carnaúbas 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

Dessa forma, para essas áreas há muitas possibilidades de combinações arbóreas, e as alternâncias de 
porte, plantio e floração favorecem o desenvolvimento e a associação natural dessas espécies.  

2.3 Praças  

Limaet al. (1994) entendem praças como áreas verdes com principal função de lazer e onde há predomínio 
de vegetação arbórea. Nessas áreas, assim como parques, há possibilidade de plantio de árvores de médio 
e grande porte. No entanto, as dimensões do espaço condicionam a escolha dessa vegetação, implicando 
em uma relação direta do paisagismo com o desenho urbano. Nesse sentido 
 

espaços muito grandes e desprotegidos que transformam as pessoas em figuras minúsculas no horizonte ou 
desconfortavelmente exíguos, que as forçam a passar umas pelas outras rapidamente e evitando o contato visual, 
são formas de arruinar uma comunidade por meio do desenho urbano (WALL e WATERMAN, 2012, p:124 ) 

 

Nesse âmbito, a escolha das árvores deve considerar as construções do entorno e os efeitos que suas 
copas, floração e frutificação irão provocar no meio urbano e na escala no pedestre. A composição entre 
árvores de copas horizontais de diferentes alturas gera um efeito aconchegante para o pedestre que 
caminha entre elas e dissimula a massa construída, para um observador em um ponto mais distante. Na 
Caatinga, esse efeito é possível com aplicação do Mororó e Angico (figura 11). 
 

Figura 11: Combinação entre Mororó e Angico 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

É comum a presença de edificações religiosas em praças e a vegetação não deve prejudicar sua 
visualização. O plantio de árvores horizontais emoldura a paisagem. Árvores mais altas, de copas verticais, 
podem funcionar como elementos de vedação e neste caso não são adequadas pelas dimensões do 
logradouro; além de bloquearem as construções se observadas à distância, e causarem sensação menos 
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agradável para quem estiver mais próximo. Na Caatinga, o Cedro (Cedrela odorata L.) que pode variar de 25 
a 35 metros de altura, deve ser evitado nessa situação.  

Nesses espaços, o efeito da sombra também deve ser considerado. Elas geralmente se comportam 
diretamente relacionadas com o volume e opacidade de suas copas. A estrutura das raízes também é 
influenciada pelas copas; árvores mais verticais possuem raízes mais profundas, enquanto nas horizontais, 
com copas amplas, as raízes se espalham pelo solo. Há uma relação entre o volume da copa e das raízes, 
que possibilita seu equilíbrio.  

Assim, a arborização em praças deve ser mais cautelosa, devido seus aspectos e condicionantes de entorno. 
Espécies como o Mulungú (Erythrina velutina), o Trapiá (Crataeva tapia L.) e o Angico (Anadenanthera 
colubrina), podem ser aplicadas (figura 12). 
 

Figura 12: Composição paisagística com Mulungú, Trapiá e Angico, na estação chuvosa (a) e estação seca (b) 

 
Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

As três espécies utilizadas nesse conjunto possuem épocas de floração diferentes, que permitem a variação 
do cenário paisagístico da praça durante os períodos do ano. Há variação também na altura e diâmetro de 
copa, proporcionando um conjunto mais dinâmico.  
 

Assim, percebe-se como a inserção da vegetação nativa é capaz de alterar as características do espaço e 
gerar resultados satisfatórios, além de trazer benefícios ambientais para a região. 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da representação gráfica de espécies arbóreas da Caatinga foi possível criar cenários paisagísticos 
urbanos, de acordo com as peculiaridades e condicionantes do espaço.  Nas propostas foram utilizadas 
árvores de pequeno a médio porte para calçadas, e de grande porte para canteiros centrais.  

Em praças e parques há flexibilidade, com variação de porte e combinação de diferentes espaçamentos de 
plantio; as espécies utilizadas podem ser aplicadas nesses espaços sem restrições estéticas, atentando-se 
apenas para aspectos referentes à ecologia (como a competitividade entre espécies, por exemplo).   

Contudo, vale registrar, há um universo amplo de forrações, trepadeiras e arbustos, além de outras 
arbóreas, que poderiam ser plantadas no meio urbano. Mas, tanto a escassez de informações completas 
sobre a flora do bioma, quanto o reduzido acervo digital - produzido em pesquisa anterior (PIBIC/UFCG) - 
limitaram a escolha das espécies, diminuindo a diversidade do porte que poderia compor o projeto 
paisagístico. 

 

b 
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Todavia, os cenários paisagísticos deste trabalho atestam a viabilidade da utilização das espécies arbóreas e 
corroboram com os estudos que ressaltam a importância da disseminação dessa arborização das cidades 
do bioma e mostram a influência dessa vegetação nativa nas dinâmicas dos espaços urbanos.   
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RESUMO:  
A temporalidade da natureza, estranha à condição humana e negada pelas cidades contemporâneas, se expressa nos 
interstícios urbanos por vestígios de elementos naturais ainda vivos. Na condição de paisagem, o reconhecimento 
desses elementos em sua presença dissimulada desvela a impossibilidade do fazer humano apagar por completo as 
feições da natureza em sua ordem temporal. Dentre os diversos elementos que atestam essa ordem, o presente artigo 
visa detectar e contextualizar a existência de pequenos córregos na Zona Norte da cidade de São Paulo. Embora 
ocultas, as águas se manifestam em espaços livres peculiares, residuais da urbanização. Partindo dos maiores rios em 
direção às extremidades aparentemente desimportantes da rede hídrica, observam-se, de início, correspondências e 
contradições entre as feições naturais do sítio e o modo como a urbanização as transfigura. A persistência dos 
córregos negados enquanto elemento da paisagem vem à tona na experiência corpórea dos espaços resultantes da 
ocultação.  Por meio de sobreposições de mapas e relatos de diferentes épocas, são prospectadas relações outras 
entre o homem e a Terra. A divulgação junto à comunidade local e o reconhecimento de novas experiências de 
paisagem, por sua vez, permitem avaliar a possibilidade de relações mais significativas e positivas com as águas 
urbanas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Córrego Mandaqui; Córrego das Cobras; urbanização; córregos ocultos; memórias coletivas; 
paisagem urbana; Rio Tietê; São Paulo. 

1. INTRODUÇÃO  
(...) se eu fosse um peixe / ao contrário do rio / 
nadava contra as águas / e nesse desafio /     
saia lá do mar / pro riacho do Navio 

(Luiz Gonzaga e Zé Dantas) 

Ao se caminhar pela Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte de São Paulo, é praticamente impossível 
saber que se está sobre o leito tamponado do córrego Mandaqui – o “Rio dos Bagres”, do idioma tupi. É ainda mais 
difícil imaginar que, abaixo da superfície do urbano já consolidado ao redor, há diversos córregos menores que 
desaguam no Mandaqui. No vizinho bairro de Santana, a Avenida Luís Dummont Villares tem seu traçado coincidente 
ao do córrego Carajás, nome que tem, entre outros, o significado de “taquara de ramagem sempre verde”. Caso 
semelhante ocorre noutra bacia mais a norte, onde o córrego Piqueri – “rio dos peixinhos” – foi confinado entre os 
fundos das construções no bairro do Tremembé – em português, “Terra Úmida” – que é também o nome de um dos 
rios que cortam a região.   Ainda ao longo do rio Tietê, mais a jusante, diversas avenidas de fundo de vale, ruas, vielas 
e becos sobrepõem-se aos seus afluentes, como o ribeirão Verde e o córrego Pirituba – traduzível como “ajuntamento 
de Juncos”. Dentre muitos outros exemplos de urbanização associada a cursos d’água, encontráveis em várias cidades 
brasileiras, os supracitados resultam de intervenções realizadas em territórios que ainda hoje carregam, em seu 
próprio nome, referências a elementos da natureza – seja a própria água, sejam plantas ou animais – reconhecidos 
pelos habitantes primitivos e familiares a eles (figura 01).  

Ao suprimirem os córregos da paisagem1, ou ao transformarem profundamente suas feições, tais intervenções, que 

1 Nos termos de Rosário Assunto, a paisagem, enquanto espaço finito, mas aberto à infinitude, é a espacialização da temporalidade 
, negada pela cidade industrial. A megalópole industrial, para o autor, é o espaço da não memória, dos prazos de validade 
constantemente vencidos e do tempo rigorosamente quantificado e consumido. Esse espaço, enquanto negação do infinito, opõe-
se à temporalidade. Esta, por sua vez, é qualitativa: na temporalidade o presente não é uma subtração do passado nem o futuro 
um acréscimo ao presente. Ao contrário do ser temporâneo, o ser temporal é o passado que compreende o presente e o futuro, 
numa coexistência mútua e infinita das três esferas. De modo geral, nesses termos, entende-se o espaço da cidade industrial como 
o da negação de paisagem. ASSUNTO, Rosário. A paisagem e a estética. In. SERRÃO, Adriana Veríssimo (org.) Filosofia da Paisagem 
– uma antologia. Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011, p.356. 
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respondem às demandas atuais – relacionadas à circulação e ao saneamento, não conseguem eliminar totalmente as 
marcas do suprimido, que persistem, vindo à superfície nos entreatos do urbano. Tais vestígios, fragmentos de corpos 
ocultados, são os correspondentes de fragmentos de uma língua, também praticamente desaparecida, praticada por 
povos antepassados que puderam, através dela, expressar sua sensibilidade ou seu envolvimento em relação à 
paisagem de territórios relacionados à água, nomeando seus elementos com palavras que perduram até hoje. Ao 
associarem-se, tais fragmentos podem ganhar força, no sentido de possibilitar a leitura de um texto – e a paisagem, 
de certo modo, pode ser entendida como um texto – que foi apagado. 

 
Figura 01: Cursos d’água paulistanos à margem direita do Tietê. Note-se a frequente incidência de nomes associados a elementos da natureza, 

muitos deles indígenas, para designar os cursos d’água. 

Fonte: Google Maps – Imagens de Satélite editadas em 20 de março de 2013; Mapa Digital da Cidade – PMSP 

A leitura das feições naturais da paisagem pode, ainda, beneficiar-se de outras evidências. No que se refere à 
compreensão dos aspectos geomorfológicos que caracterizam o sítio urbano de São Paulo, notam-se diversas 
correspondências entre o esqueleto urbano paulistano e as configurações naturais de seus cursos d’água (AB’SÁBER, 
2007, p:15). Do ponto de vista histórico da consolidação e da expansão da cidade de São Paulo, o organismo urbano 
também se mostra indissociável da conformação dos cursos d’água. Se, por um lado, as colinas enxutas entre o 
Tamanduateí e o Anhangabaú corresponderam à localização ideal para o início da ocupação jesuítica, no século XVI, 
mais tarde, já na segunda metade do século XIX, foram as planícies alagáveis às margens dos grandes rios paulistanos 
que favoreceram a implantação das estradas de ferro. Até as primeiras décadas do século XX, nas margens dos 
córregos paulistanos, ainda era possível escutar o “canto das lavadeiras”. Logo mais, as bicas e chafarizes dariam lugar 
aos primeiros sistemas de abastecimento doméstico, revelando novas relações entre a cidade e as águas (SANT’ANNA, 
2007, p:245). Dos grandes rios aos pequenos veios capilares da bacia do Alto Tietê, os nexos entre o homem e os 
corpos d’água manifestaram-se de formas muito distintas e também significativas, ao longo do tempo. 

Na atualidade, há rios tradicionalmente conhecidos que, ainda que profundamente transformados, são facilmente 
reconhecidos no cotidiano urbano de São Paulo. Tendo em vista a correspondência entre a bacia sedimentar do Alto 
Tietê e o sítio urbano paulistano, tais rios, como se poderia supor, ocupam as áreas centrais e de maior consolidação 
da cidade. É o caso, por exemplo, do rio Tamanduateí, cujos meandros, uma vez retificados, deram lugar a zonas 
industriais, ou, então, do ribeirão Anhangabaú, tamponado sob a Avenida Prestes Maia e o Parque do Anhangabaú. 
Grande parte da água que escoa pelos principais rios da cidade a caminho do Tietê é, todavia, oriunda de córregos 
capilares. Apesar de sua aparente insignificância frente ao todo da bacia do Alto Tietê, tais córregos correspondem à 
maioria dos cursos d’água paulistanos. A transformação no traçado ou o tamponamento desses pequenos córregos, 
em sua maioria anônimos, raramente deram lugar à implantação de avenidas ou de áreas verdes amplas. Entretanto, 
na condição de vestígios, os espaços que resultam das intervenções empreendidas nos córregos capilares – becos, 
escadarias, vielas, pequenos alargamentos no viário – preservam a expressão da temporalidade da natureza nos 
interstícios da cidade, espaço, por excelência, da temporaneidade humana. Ainda que subtraídos de suas feições 
primitivas, os córregos ocultos vigoram nos termos que lhes são próprios: seu ruído forte, reverberado no espaço cego 
das galerias, traz à superfície o ímpeto das águas; espaços informes, abertos e planos, ainda que dessecados, remetem 
a áreas brejosas, onde as águas persistem em seu escoar vagaroso, embora oculto. Expressando o tempo que é 
próprio da natureza e estranho à condição humana, os vestígios dos córregos espacializam a temporalidade da Terra. 
Na condição de paisagem, sua experiência corresponde ao reconhecimento da impossibilidade do fazer humano 
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apagar por completo as feições da natureza em sua ordem temporal.  

Detectar e desvelar o ocultado, mediante o reconhecimento e a valorização de seus indícios – materiais ou não (os 
topônimos e os relatos são exemplos destes últimos) –, constituem, assim, objetivos que motivam este tipo de 
investigação, que visa também explorar as possibilidades que ainda se apresentam para a constituição de novas 
formas de relação com as águas – vigendo, em ato, nos seus vestígios. 

Além da materialidade de seus vestígios, reconhecida na experiência espacial do corpo que se desloca entre eles, os 
córregos afloram em suas feições primitivas na memória dos mais velhos, que chegaram a conhece-los livres. Como 
numa prospecção, seus relatos trazem à tona diferentes relações estabelecidas entre o homem e as águas.  A 
experiência de deparar-se com os vestígios materiais dos córregos entrelaça-se, assim, aos registros das lembranças 
de moradores e, por que não, aos levantamentos cartográficos de diferentes épocas, desde que a linguagem técnica 
destes documentos seja posta a serviço de uma intenção que supere a sua mera tecnicidade. Esta multiplicidade de 
procedimentos, que têm como alvo comum a emersão do subjacente, formam o caminho, ou seja, o método do 
presente trabalho.  Tal entrelaçamento é revelador dos traços outrora esculpidos pelo escoar das águas que 
persistem, embora apagados ou escondidos, nos vãos da cidade.  

Pouco a pouco, espaços residuais do tecido urbano são restituídos em sua identidade; pouco a pouco, formas 
sensíveis do escoar velado das águas trazem à tona o reconhecimento de uma natureza transfigurada, silenciada, mas 
ainda atuante em sua temporalidade. À medida que a experiência espacial da presença dissimulada de pequenos 
córregos é retomada, os espaços resultantes de sua ocultação, em geral destituídos de qualquer intenção que os 
qualifique enquanto áreas livres públicas, podem vir a estabelecer nexos outros entre a cidade e as águas.   

1.1 A cidade e as águas – intersecções e sobreposições 

A bacia do Alto Tietê é constituída por uma rede notadamente complexa de cursos d’água. Se na porção central do 
sítio urbano de São Paulo – compreendida entre a confluência do Tietê e do Pinheiros – os numerosos córregos se 
ramificam em afluentes e subafluentes ainda menores, a norte do “grande rio” é praticamente indecifrável a trama 
formada por minúsculos veios d’água contorcidos. Ao pensar uma suposta sobreposição entre mapas – o das águas e 
o da cidade – é de se esperar que haja intersecções, pequenos traços referentes à especificidade de como a cidade se 
conformou aos cursos d’água e de como eles foram transformados visando ao atendimento de suas demandas. Mas, 
em meio a essa porosidade do espaço da cidade, em que a dureza do asfalto não apaga por completo a existência das 
águas, como penetrar nos pormenores da malha urbana e alcançar, em escala real, as minúcias dos cursos d´água 
capilares ocultos? Ao longo desses pequenos córregos canalizados, como apreender as formas sensíveis de sua 
presença dissimulada, até chegar às suas nascentes?  

O trajeto aqui proposto é o do barqueiro teimoso, daquele que insiste em remar contra a correnteza para chegar a 
seu destino. Para remontar às nascentes dos córregos capilares existentes em São Paulo, propõe-se que o ponto de 
partida seja a foz dos principais rios paulistanos – trajeto oposto ao do escoamento das águas. O grande Tietê, depois 
de passar por São Paulo e receber as águas de boa parte dos rios e córregos paulistanos, percorre um longo caminho 
até desaguar no mar. Encontra o rio Paraná na divisa com o Mato Grosso do Sul e desemboca no rio da Prata para 
que, só então, conclua sua viagem ao desaguar no Atlântico – encontro este, celebrado por uma imensa foz. Para 
remontar às nascentes do Tietê seria necessário chegar ao município de Salesópolis, a leste de São Paulo. Todavia, as 
nascentes do Tietê não são o destino do trajeto aqui proposto. A exemplo de muitos outros casos de córregos ocultos 
na complexa trama hídrica a norte do rio Tietê, são os vestígios de pequenos cursos d’água, como os afluentes do 
córrego Mandaqui, que se pretende retomar com esse percurso.  

1.2 À direita do Tietê, o córrego Mandaqui 

São largas as várzeas submersíveis do Tietê – ou Anhembi, ainda na língua Tupi –, maior rio do sítio urbano de São 
Paulo. Apesar dos edifícios interceptarem prontamente a visão de quem nelas se encontra, é possível avistar, ao 
longe, a elevação do terreno. À medida que o observador se afasta dessas várzeas e alcança os primeiros outeiros ao 
norte, notará que a topografia se torna mais movimentada. A ondulação do terreno, fruto da ação milenar das águas 
sobre as rochas cristalinas dos sopés da Serra da Cantareira, é o índice da presença de diversos afluentes do Tietê e 
dos divisores de águas que conformam seus vales.  

À altura do bairro da Casa Verde, situado ao longo de diversas colinas, uma larga galeria se abre na calha de concreto 
do Tietê retificado. Sobre ela, a inscrição “Córrego do Mandaqui” – na condição de um quase epitáfio – dá nome às 
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águas que ali jazem e que outrora escoavam abertas (figura 02). Canalizado na porção central da Avenida Eng. 
Caetano Álvares, o Mandaqui permanece hoje encerrado em grande parte de seu curso sob um canteiro gramado de 
ordenação vária. Entre sua foz, no Tietê, e suas nascentes, nas proximidades do Horto Florestal, no sopé da serra da 
Cantareira, são várias as afluências do “rio dos bagres”. Seu vale relativamente largo contrasta com o de seus 
afluentes, sulcos bem encaixados no relevo. Apesar do traçado coincidente ao da avenida implantada, os espaços 
resultantes da intervenção guardam poucos sinais que atestem sua condição fluvial. Já de seus pequenos afluentes 
ocultos, como será visto, há muitas e variadas marcas no urbano. 

Figura 02: O córrego Mandaqui e seus afluentes em 1930 e na atualidade – Fotomontagem 

Fonte: Mapa topográfico do município de São Paulo. 1:20 000 – Empresa Sara do Brasil, S.A.; Google Maps – Imagens de Satélite editadas em 20 de 
março de 2013 

Dentre os vários afluentes do Mandaqui, será percorrido o trajeto do córrego das Cobras, situado na vertente leste da 
referida bacia. O córrego das Cobras escoa ligeiro pelas colinas do bairro de Imirim e Casa Verde. Semelhante à 
maioria dos córregos vizinhos a ele, o Cobras se situa em área urbanisticamente consolidada a partir de meados do 
século XX e suas águas encontram-se completamente canalizadas e tamponadas. Assim, as descrições aqui registradas 
– variando, em certos trechos, dos aspectos mais concretos às condições mais imaginativas suscitadas pelos vestígios 
das águas – referem-se a um dentre muitos outros casos de capilares que compõem a trama dos córregos da margem 
direita do rio Tietê. 

2. À ESQUERDA DO MANDAQUI, O CÓRREGO DAS COBRAS 

Percebe-se certo alargamento no fundo do vale quando, à altura do bairro do Imirim, se chega à esquina da Avenida 
Eng. Caetano Álvares com a Rua Paulo Gatti. Não é possível reconhece-la de antemão – há carros estacionados na rua, 
árvores nas calçadas – mas ali, logo abaixo da superfície, há, oculta, a foz do córrego das Cobras. A rua estreita e sem 
saída é praticamente plana. Ao erguer o olhar, todavia, nota-se que o terreno, a poucos metros, se eleva de modo 
íngreme. Encaixada na encosta e alinhada, entre as casas encarapitadas, uma baixada sugere o curso das águas em 
sua descida rumo ao Mandaqui. Na quadra seguinte, alinhado aos rastros do córrego, há a um canteiro alongado que 
beira as construções. O espaço da rua alarga-se – todavia, não se trata de uma praça. As árvores deste canteiro 
possuem porte limitado, deixando supor que o espaço para o desenvolvimento das raízes é cerceado pela presença da 
galeria onde se encerram as águas do córrego das Cobras. Arrematando uma das extremidades do canteiro, o guarda-
corpo de uma antiga ponte, faz as vezes de “floreira”, signo desfuncionalizado, mas eloquente (figura 03). 

Figura 03: O guarda corpo da antiga ponte faz as vezes de floreira 
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Fonte: foto do autor, 2013 

À montante, reconhece-se certa continuidade do curso ao longo de uma viela estreita e mal pavimentada. O olhar 
avança longe nesse ponto, parece subir muitos metros na estreiteza do caminho intensamente colorido pelo graffiti 
(figura 04). Como se fosse possível avistar, dali, as nascentes do córrego, tem-se a sensação de que se está dentro de 
seu canal, os muros cegos na condição de margens. O espaço espremido da viela convida o olhar a ir além das paredes 
cegas e do piso cimentado, rompendo com sua estreiteza. Constrangidas pelo aperto a que foram submetidas, vem 
forte à imaginação o jorro das águas do Cobras, num embate estridente com os tubos onde foram encerradas. Mais 
adiante, o som enérgico das águas confirma tal impressão. O córrego também parece desafiado a romper com sua 
clausura.  

De um lado e de outro dessa viela, as casas, visivelmente mais antigas que a via improvisada, atestam a presença 
oculta do córrego das Cobras, seu antigo vizinho. Com efeito, os moradores de tais imóveis têm guardada em sua 
memória a imagem do córrego que escoava abertamente por trás de suas casas. O mau cheiro, a presença de insetos 
e as inconvenientes cheias periódicas do curso d’água, todavia, dão o tom de seus relatos. Mesmo antes de 
canalizado, nos últimos anos de sua presença aberta à superfície, o córrego das Cobras já havia sido negado enquanto 
elemento da paisagem. Como vestígio da paisagem à qual a cidade se contrapôs, o que pode ser percebido pela 
canalização da maior parte dos cursos d’água da margem direita do rio Tietê, a presença do córrego das Cobras pode 
ser trazida à tona de forma ainda mais direta alguns metros adiante, na esquina da Escola Estadual Prof. Orlando 
Horácio Vita. Mais uma vez, fragmentos de guarda-corpos de uma antiga ponte margeiam – desprovidos de sua 
função – o passeio público.  

Figura 04: Na estreiteza da viela o olhar parece avançar longe 

Fonte: foto do autor, 2013 

A presença das antigas pontes atesta que os primeiros projetos de loteamento do bairro do Imirim, onde o córrego 
das Cobras se situa, não previam seu tamponamento. A comprovação dessa hipótese surge a partir da análise dos 
levantamentos cartográficos de Vasp Cruzeiro, de 1954, quando já eram visíveis vários arruamentos cruzando o curso 
d’água por meio de pontes e pinguelas, além de edificações situadas ao longo de todo o seu vale. Fica evidente certa 
indiferença em relação à, então ainda possível, integração do curso d’água aos espaços do bairro. De modo 
semelhante ao que ocorreu ao longo da urbanização do entorno de diversos córregos da Zona Norte paulistana, a 
princípio, não se pensava em canalizar o córrego das Cobras, ou não se tinha o apoio do poder público para tal 
empreitada. Apesar do razoável número de construções em suas imediações desde os anos 1950, provavelmente as 
águas do córrego eram, até então, limpas. No entanto, já era evidente a negação da paisagem, o que é perceptível 
pelo padrão de urbanização implantado, voltando as costas aos cursos d’água. A partir do momento em que sua 
presença passou a significar um transtorno, decidiu-se pelo ocultamento do Cobras. Com isso, tem-se que os vestígios 
da existência desses córregos são verdadeiras sobras no tecido urbano.  

A viela prossegue ao longo dos fundos dos lotes da quadra, a montante. Nesse ponto tem-se a sensação de não se 
poder avançar mais do que alguns poucos metros. Os muros tortos, ziguezagueantes, interrompem o caminho do 
olhar. O espaço da viela, no entanto, afrouxa-se, e já não expressa, como a jusante, a tensão das águas comprimidas. 
Como se fossem diques, as paredes desalinhadas freiam o entusiasmo das águas. O espaço, agora laceado, lembra o 
de uma área brejosa, lamacenta, embora não haja gota d’água sobre o cimento. O mover-se estridente das águas é 
aqui substituído por um empoçar moribundo no solo encharcado. Embora ocultas, as águas se vinculam a esse espaço 
por meio de poças. Ali, água e espaço parecem determinar-se mutuamente: o insinuar-se do córrego é a razão de ser 
da viela na medida em que esta é o tênue véu que o recobre. Nessa coexistência, supostas condições de continente e 
conteúdo (con)fundem-se (figura 05). Assim, hoje acobertado, o córrego das Cobras persiste a escoar no curso e a 
expressar-se em seus próprios termos. Pedaços de paredes mal caiadas como prismas posicionados ao acaso, cacos, 
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ora avançam, ora recuam sobre a viela que o denuncia. Janelas abertas de improviso nos muros cegos, parecem espiar 
com grande curiosidade a novidade: a água virou pedra.  

Figura 05: Na irregularidade do piso cimentado, poças trazem à superfície as águas paradas da área 

Fonte: foto do autor, 2013 

O lixo se acumula no vão entre o que restou de uma antiga ponte e a galeria de águas pluviais. A fresta escura traz à 
superfície o ruído do córrego em seu rolar agitado. O som rouco, constante, repercute as batidas fortes da água contra 
o fundo da calha de concreto (figura 06). Ainda que invisível na superfície, a espuma das águas caudalosas, que 
nervosamente rolam morro abaixo, ganha em seu som uma forma sensível emergente. Seu tom constante, grave, 
toma conta, aos rodeios, de quem o ouve. Por um instante, tem-se o corpo todo tragado à vontade das águas: 
imersão borbulhante para o fundo das galerias, para além do subterrâneo, do subaquático das águas escondidas. As 
bocas de lobo não trazem, apenas, a vigência do córrego à superfície. Mais do que isso, essas aberturas atraem para o 
fundo a apreensão estética de quem ouve o som das águas.  

Figura 06: Entre antigas pontes, o ruído rouco das águas oclusas invade a rua por meio de frestas e bocas de lobo 

Fonte: foto do autor, 2013 

Seja em forma de poças turvas, moribundas; seja em sua viva agitação notada por meio do som que emerge das 
galerias a materialidade das águas tem sua presença reconhecível ao longo de quase todo o curso tamponado do 
córrego das Cobras. A laje de concreto, com todas as suas irregularidades, emendas e frestas, não dá conta de anular 
o caminho das águas. Tal qual o leito irregular pelo qual escoava, há poucas décadas, o córrego das Cobras, o piso 
cinza e impermeável da viela é tomado, em determinados pontos, por gramíneas que, insistentemente, aproveitam 
qualquer fresta de terra para brotarem verdejantes. Curiosamente, a natureza das águas, das sementes, dos musgos, 
das rochas parece insistir no fato de que ali, naquele curioso corredor ligeiramente inclinado, há um curso d’água. 
Ainda mais curioso é o fato da cidade acreditar no contrário, negando para si própria tal existência.  

Alguns metros adiante, o encontro da Rua dos Timoneiros com a viela se dá por meio do alargamento em ambas as 
vias (figura 07). O espaço resultante, ainda que compartimentado entre empenas cegas e laterais de lotes, é 
consideravelmente mais largo que o restante da viela, assumindo função de ponto de encontro onde jovens empinam 
pipas e jogam bola. Como um antigo cais de porto, a Rua dos Timoneiros terminava, há vinte anos, exatamente nas 
margens do córrego das Cobras. Atualmente, dadas as suas características, o espaço é apropriado pelos moradores 
como uma pequena praça. Em dias ensolarados, as pipas soltas sobrevoam silenciosamente a bacia do Mandaqui, 
desenhando no céu o traçado do córrego.  

Tema: Paisagismo 875 

 



 

Figura 07: O mato cresce às touceiras próximo à Rua dos Timoneiros; pipas colorem no céu o percurso do córrego oculto 
 

Fonte: foto do autor, 2013 

Algumas quadras a montante, na esquina formada pelas ruas Estevão Helwadjian e Márcio Gandolpho, a viela inicia 
seu percurso morro abaixo. No mapa de 1930, era este o ponto onde as águas afloravam à superfície para escoarem 
em direção ao vale do Mandaqui (figura 08).  

Figura 08: O córrego das Cobras em 1930 

Fonte: Mapa topográfico do município de São Paulo. 1:20 000 – Empresa Sara do Brasil, S.A. 

A casa voltada ao vale, construída nos anos 1940, preserva em seu alpendre a memória do tempo em que os morros 
ainda não haviam se transformado em ladeiras nem os vales em avenidas. Ao observar o espaço acolhedor do 
alpendre, por cima do muro baixo da antiga casinha, não é difícil imaginar a vista do vale do córrego das Cobras em 
direção ao “rio dos bagres”, com sua nascente vertendo água em abundância, uma água inesgotável, de som macio – 
um som distinto do que emerge hoje das bocas de lobo, mas proferido pelo mesmo ente em sua vigência. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A detecção de vestígios a partir da experiência do espaço, da edição de mapas e fotografias; a transcrição de relatos 
de moradores; a descrição seguida de uma narrativa que busca reconstituir e colocar em evidência um trajeto 
sepultado, constituíram o corpo da pesquisa a que este texto se reporta. Para divulgar os seus resultados foram 
realizadas apresentações orais e por meio de painel em formato A0 aos alunos da Escola Estadual Prof. Orlando 
Horácio Vita, a qual se situa às margens do Córrego das Cobras. A apresentação procurou evidenciar a relação 
existente entre os espaços das vielas, cotidianamente vivenciados pelos alunos, à presença, em grande medida 
desconhecida entre os mais jovens, do curso d’água oculto. O entusiasmo dos alunos, ao reconhecerem os córregos 
dos arredores a partir dos seus vestígios, como uma experiência de paisagem, permite avaliar que relações mais 
significativas e positivas com as águas urbanas ainda são possíveis.  

Numa cidade como São Paulo, onde os cursos d’água, elementos dos mais expressivos de uma natureza original, 
foram profundamente alterados e afastados do olhar, é ainda possível encontrar indícios de sua presença atual. 
Embora sobrepujada por dispositivos antrópicos associados à consolidação da urbanização e aparentemente 
desimportante no todo da cidade, a persistência do escoar oculto dos pequenos córregos, quando reconhecida a 
partir de seus vestígios, evoca aspectos de uma paisagem negada, mas que se expressa em formas sensíveis nos 
termos da temporalidade que lhe são próprios, podendo repercutir significativamente nos modos de apreensão do 
espaço de vida daqueles que habitam suas adjacências.   
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RESUMO:  
A presente pesquisa objetiva inventariar a paisagem cultural de Florianópolis, localizada na região sul do Brasil. A 
intensificação da urbanização e da atividade turística, acompanhada da crescente pressão do capital imobiliário têm 
acarretado transformações socioespaciais que passaram a ameaçar a manutenção de sua identidade cultural. A 
paisagem cultural apresenta-se como um instrumento revelador dos modos de viver e conceber a vida, ancorados no 
processo histórico de produção e interação com o meio natural. A partir dessa abordagem conceitual, está sendo 
desenvolvido procedimento metodológico para identificação e mapeamento das áreas de interesse e valor 
paisagístico. Pretende-se contribuir para novas formas de planejamento e gestão da cidade, no sentido de promover a 
conservação da natureza e dos marcos edificados (patrimônio material) e a evocação do passado de forma reflexiva, 
ao valorizar a memória urbana de modo a manter uma identidade social presente e viva (patrimônio imaterial). 
 
PALAVRAS-CHAVE: cidade; cultura; paisagem. 

1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo apresenta aspectos da pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Programa de 
Educação Tutorial - PET do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, a referida pesquisa destina-se a promover a identificação e conservação de paisagens 
culturais na cidade de Florianópolis - SC, localizada na região sul do Brasil.  

No contexto do planejamento e da gestão urbana de cidades turísticas brasileiras, como é o caso de 
Florianópolis, o poder público tem sido fortemente pressionado pelos interesses econômicos, como 
resultado verifica-se baixa prioridade à manutenção do patrimônio histórico e da paisagem, gerando um 
contínuo processo de degradação da natureza, perda dos vestígios culturais e descaracterização de 
populações tradicionais (NÓR, 2010).  

Esse processo de renovação urbana acelerada, muitas vezes, acaba por destruir os suportes da memória 
coletiva, podendo causar a falta de identidade e afetividade com lugares urbanos, uma vez que “os 
fenômenos de expansão urbana, globalização e massificação das paisagens urbanas e rurais colocam em 
risco contextos de vida e tradições locais em todo o planeta” (IPHAN, 2011, p.3). 

Como forma de identificar, valorizar e conservar as áreas de interesse paisagístico na cidade de 
Florianópolis está sendo desenvolvida a atual pesquisa, que se propõe a desenvolver procedimentos para 
inventariar a paisagem cultural no âmbito de estudo do espaço urbano, com intuito de contribuir para 
novas formas de planejamento e gestão da cidade, que contemplem a conservação dessas áreas relevantes.  

2. ÁREA DE ESTUDO  

O município de Florianópolis, com população de 421.240 habitantes (IBGE, 2010), é formado pela Ilha de 
Santa Catarina (439 km²) e por uma parte continental (12 km²), banhadas pelo Oceano Atlântico e 
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separadas por um estreito canal de cerca de 500 metros de largura, que conforma duas baias, uma ao norte 
e outra ao sul (IPUF, 2002). 

Figura 1: Florianópolis - Ilha e porção continental, destaque Santo Antonio de Lisboa. 

 
Fonte: Prefeitura municipal de Florianópolis, adaptado pelos autores. 

Florianópolis possui ambiente natural bastante diversificado, resultante do contraste entre planícies e 
elevações montanhosas. A ilha, com quase uma centena de praias, compostas por enseadas, costões, 
promontórios e restingas é conformada por dois maciços montanhosos, com encostas verdes destacadas na 
paisagem litorânea (IPUF, 2002). 

No século XVIII, a Ilha de Santa Catarina passou a integrar o projeto de expansão colonial de Portugal na 
região sul do Brasil, com a vinda de imigrantes dos Arquipélagos dos Açores, iniciando o processo de 
formação socioespacial do litoral. Os açorianos trouxeram uma bagagem de tradições, conhecimentos e 
costumes, os quais foram adaptados às condições ambientais locais, na consolidação do processo povoador 
na região (FARIAS, 1998).  

Na Ilha de Santa Catarina, os núcleos populacionais que se formaram com a colonização açoriana, a partir 
de 1748, têm como base o modelo colonial luso-brasileiro, evidenciado em sua arquitetura e traçado 
urbano. A população mais antiga desses núcleos conserva ainda hábitos e tradições herdados da cultura 
açoriana, expressos na pesca, culinária, religiosidade, artesanato e festas populares (VEIGA, 2004). 

Entretanto, a intensificação do adensamento populacional e da atividade turística em Florianópolis, aliados 
à crescente pressão do capital imobiliário, especialmente, a partir do final do século XX, vem modificando a 
paisagem da cidade, com urbanização acelerada, transito intenso de veículos, aterros para ampliação do 
sistema viário e verticalização, com edifícios acima de 15 pavimentos. Assim, a cidade tem sofrido uma 
perda sistemática dos referenciais urbanos que materializaram sua história, bem como das belezas naturais 
que singularizam seu sítio.  
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Para o estudo proposto, como fase inicial, está sendo analisada uma das áreas urbanas de Florianópolis, o 
distrito de Santo Antonio de Lisboa, um dos núcleos populacionais que ainda preserva características 
urbanas que guardam uma relação forte com o patrimônio natural e edificado. O objetivo desta etapa 
(piloto) da pesquisa foi elaborar e aplicar os indicadores de paisagem cultural nesse lugar, para que se possa 
desenvolver a análise em outras áreas do município. 

Santo Antônio de Lisboa localiza-se na porção noroeste da Ilha de Santa Catarina, na orla da Baia Norte e 
tem como pano de fundo os morros com exuberante massa vegetal. O distrito possui área de 22,45 km² e 
população de 6.343 habitantes (IBGE, 2010). Mantém um dos conjuntos arquitetônicos mais 
representativos da fase de colonização portuguesa do litoral sul brasileiro, remanescente dos séculos XVIII e 
XIX, com destaque para a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, construída em 1756.  

Figura 2: Igreja Nossa Senhora das Necessidades e casario histórico em Santo Antônio de Lisboa. 

 
Foto: dos autores, 2014. 

Nas últimas décadas, Santo Antônio de Lisboa têm vivenciado um expressivo crescimento populacional, 
com ampliação da área residencial, onde predominam edificações unifamiliares. A atividade turística tem se 
destacado, especialmente pela implantação de lojas de artesanato e restaurantes ao longo da orla, 
transformando o lugar numa referência da gastronomia a base de frutos do mar, aliando o preparo de 
pratos tradicionais a novas receitas, que vem sofisticando o atendimento a um público de poder aquisitivo 
cada vez mais elevado. 

A maricultura, com cultivo de ostras e mariscos, surgiu com a implantação, na década de 1980, de um 
projeto que visou garantir a subsistência das comunidades tradicionais, em virtude da decadência da pesca 
artesanal na ilha. 

3. PAISAGEM CULTURAL 

Para melhor compreender o conceito de paisagem cultural é oportuna uma breve abordagem sobre as 
noções de cultura e de paisagem, associadas ao patrimônio. Para Santos (1985), a paisagem e a cultura 
transformam-se, vinculadas uma à outra. 

A palavra cultura advém do latim, verbo “colo”, que significa eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu 
cultivo o campo (BOSI, 1992). A partir dessa origem, é possível estabelecer uma especial conexão entre 
cultura e a dimensão espacial do lugar e da paisagem.  
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Entende-se, atualmente, cultura como a conjugação dos modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada 
formação social, ou ainda, como todo o conhecimento que uma sociedade tem de si mesma, sobre outras 
sociedades, sobre o meio material em que vive e sobre sua própria existência (BOSI, 1992; SANTOS, 1997). 

Assim, a cultura pode ser definida como o conjunto de características distintas, espirituais e materiais, 
intelectuais e afetivas, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, que abrange, além das artes e 
letras, seus modos de viver, sistemas de valor, tradições e crenças (UNESCO, 2002). 

A paisagem, por sua vez, ao ser produzida pela atividade transformadora do homem, reproduz sua 
concepção de habitar, trabalhar e viver, como fruto de um determinado momento do desenvolvimento 
social. Desse modo, seus conteúdos humanos – sociais e econômicos – exprimem funções antigas que, 
mesmo desaparecidas, podem marcar a paisagem atual (SANTOS, 1999). 

Além da ação, o homem cria também a paisagem como uma forma intelectual, na qual os grupos sociais 
percebem, interpretam e constroem marcos significativos e simbólicos, segundo sua concepção cultural 
(SCHIER, 2003; CLAVAL 2007). Desse modo, a concepção de paisagem ultrapassa a dimensão visual concreta 
e passa a incorporar História, relações, valores e símbolos inerentes à cultura dos grupos sociais, podendo 
mesmo ser permeada pela subjetividade do observador. Assim, a paisagem não reside somente no objeto e 
nem somente no sujeito, mas é engendrada em sua complexa interação (NÓR, 2013).  

O patrimônio cultural consiste nas referências consideradas como representativas de diferentes grupos 
sociais. Os bens culturais expressam os processos de produção e reprodução da vida, bem como os 
mecanismos que articulam esses processos à formação da memória social de um povo. 

A noção de patrimônio tem adquirido, ao longo do tempo, novos significados e ampliado sua abrangência, 
refletindo a incorporação de novas visões a respeito de cultura, com o reconhecimento da diversidade 
cultural e a valorização do vernacular e do contemporâneo (CHOAY, 2001). Como integrante dessa expansão 
destaca-se a categoria de patrimônio imaterial, que reconheceu a existência e a necessidade de salvaguarda 
do conjunto das realizações humanas, em diversas expressões, superando a atuação preservacionista de 
outrora voltada prioritariamente para o tombamento dos bens materiais, os chamados “de pedra e cal” – 
igrejas, fortes, pontes, prédios e conjuntos urbanos representativos de estilos arquitetônicos específicos.  

Na esfera da ampliação do conceito de patrimônio, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - UNESCO passou a 
abordar, desde 1990, a ideia de paisagem cultural, combinando aspectos materiais e imateriais, aliados à 
interação entre o homem e a natureza, sendo que a categoria de paisagem cultural foi consolidada pelo 
Comitê do Patrimônio Mundial, em Santa Fé (EUA), em 1992 (CASTRIOTA, 2009).  

No documento denominado “Recomendação da Europa” para a conservação das áreas de paisagens 
culturais, elaborado em 1995, a paisagem cultural foi caracterizada pela maneira pela qual é percebida por 
um indivíduo, ou por uma comunidade, testemunhando, do passado ao presente, o relacionamento entre o 
homem e seu meio ambiente. Possibilitando, a partir de sua observação, especificar culturas e locais, 
sensibilidades, práticas, crenças e tradições. 

A UNESCO apresentou, em 1999, nas diretrizes operacionais para a Convenção do Patrimônio Mundial, a 
ideia de paisagem cultural da seguinte maneira: 

Paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e do homem [...] são ilustrativas da evolução da 
sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do tempo, sob a influência das determinantes físicas e/ou 
oportunidades apresentadas por seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto 
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internas, quanto externas. Elas deveriam ser selecionadas com base tanto em seu extraordinário valor universal e 
sua representatividade em termos de região geocultural claramente definida, quanto por sua capacidade de ilustrar 
os elementos culturais essenciais e distintos daquelas regiões (UNESCO, 1999).  

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em 2009, definiu como paisagem 
cultural brasileira a “porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do 
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas, ou atribuíram valores” 
(IPHAN, 2009). 

Nessas concepções sobre paisagem cultural, como categoria de patrimônio, estão sendo consideradas as 
formas de viver e de se relacionar com o meio ambiente, evidenciando os sítios históricos, os sistemas de 
uso da terra e o conhecimento tradicional, que se entrelaçam na conformação dos lugares e seu tecido 
social, revelando aspectos estéticos, simbólicos, espirituais, funcionais e ecológicos. 

No processo de identificação e avaliação da paisagem cultural consideram-se os modos de conceber a vida 
das populações locais, com atenção para os marcos e as permanências do processo histórico de produção e 
de interação com o meio natural. Assim, nas áreas de estudo, os pesquisadores devem procurar relacionar a 
importância da preservação da natureza, de edificações e sítios significativos (patrimônio material), na 
medida em que possibilitem e a evocação do passado de forma reflexiva, valorizando a memória urbana de 
modo a manter uma identidade social presente e viva (patrimônio imaterial) (SANTOS,1997; CASTRIOTA, 
2009). 

4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Está sendo desenvolvido, como parte integrante da presente pesquisa, um procedimento metodológico 
para identificação e mapeamento das áreas de interesse e valor paisagístico em Florianópolis. Para tanto, 
estão sendo elaborados critérios de análise, capazes de identificar qualidades consideradas inerentes às 
paisagens culturais. 

Inicialmente, selecionou-se uma área piloto no meio urbano de Florianópolis, considerada peculiar, ou seja, 
a paisagem que se diferencia, se ressalta ou se particulariza (IPHAN, 2011) – o Distrito de Santo Antonio de 
Lisboa. Estudou-se, por meio de pesquisa bibliográfica, o contexto histórico de seu desenvolvimento e 
procurou-se compreender sua conformação atual. Após, realizaram-se análises em campo a fim de 
qualificar essa área como pertencente, ou não, à classificação de paisagem cultural, bem como para 
aferição dos instrumentos de avaliação. 

A primeira parte do trabalho de campo consistiu na exploração livre, com caráter intuitivo, focada na 
percepção dos elementos desta paisagem pelos pesquisadores e por pessoas entrevistadas no local. Esta 
percepção é em grande parte subjetiva e pode ser explorada pelos diversos sentidos (visão, audição, olfato, 
etc.). 

Na segunda parte, aplicaram-se os critérios de análise estabelecidos, sintetizados em uma planilha (Quadro 
1), na qual se registraram os aspectos pertinentes, a partir dos conceitos teóricos que embasam a pesquisa. 
As impressões e análises foram também registradas por fotografias, croquis e desenhos.  

Assim, a planilha divide-se em três etapas do levantamento, a primeira explora questões mais concretas e 
aspectos imediatamente perceptíveis na paisagem; a segunda, questões mais subjetivas e, na terceira 
etapa, realiza-se a junção de todo o material registrado, conformando a caracterização da área analisada. 
Considerando que um mesmo espaço pode ser percebido de formas diferentes, estabelece-se, 
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posteriormente, o debate sobre os resultados de cada pesquisador e as reflexões sobre a avaliação 
realizada. Lembrando que essa separação não existe na prática, é apenas uma estratégia metodológica para 
facilitar a melhor compreensão do objeto de estudo, que constitui uma unidade. 

Quadro 1: Critérios de análise de paisagem cultural. 

Critérios de Análise 

1ª Etapa 

 

a) Limites e vistas 

Identificar os limites e vistas da paisagem em estudo, levando em 
consideração, por exemplo, a presença ou a ausência de destaques na 
topografia, massas vegetais, corpos d’água, vistas panorâmicas, etc. 
Ilustrar com fotografias e croquis. 

 

b) Marcos na paisagem 

Registrar as edificações históricas, tombadas, ou significativas 
existentes, bem como os demais marcos físicos que dão identidade ao 
lugar, como praças, monumentos, equipamentos, mobiliário urbano, 
etc. 
Neste item deve-se avaliar o grau de autenticidade histórica, 
comprovando se o que homem construiu é produto de uma experiência 
vivida, de um valor cultural próprio e autêntico, distinguindo de 
eventuais simulacros, pastiches, imitações recentes de estilos 
arquitetônicos históricos. 
Ilustrar com fotografias e croquis. 

 

c) Dinâmica socioespacial 

Considerar a dinamicidade da cultura e a contínua evolução da 
sociedade impressa no local de estudo, reconhecendo e admitindo as 
mudanças inerentes à evolução humana e de seus assentamentos. 
Verificar como o homem imprimiu marcas de suas ações e formas de 
expressão, associados aos diferentes tempos e como se deu sua 
interação com o espaço natural, ao longo dessa trajetória. 

 

d) Impactos negativos na 

paisagem 

Analisar as interferências de novos elementos urbanos e seu potencial 
de causar impacto visual, sonoro, olfativo na paisagem. 
Consideram-se impacto as alterações no meio urbano resultantes das 
atividades, que direta, ou indiretamente, afetem as atividades sociais, 
culturais e econômicas, bem como as condições estéticas e 
paisagísticas deste meio (NÓR, 2010). 

2ª Etapa 
 

a) Vivências e afetos 

Considerar se o local de estudo apresenta relações sociais e afetivas 
integradas com o ambiente e que se demonstrem como respostas 
peculiares ao meio natural e à história, os quais interfiram nos modos 
de vida locais, definindo-os. Identificar se existe um processo histórico 
compartilhado na conformação do lugar.  
As pessoas que moram naquele espaço têm relação de 
afeto/respeito/orgulho relacionados ao lugar? Existem ainda vivências 
peculiares naquele espaço? Quão significantes são elas?  
O local analisado evidencia relações entre o ambiente natural, o 
trabalho e a moradia de seus habitantes? Qual o grau de interação entre 
estes fatores e o quão são dependentes entre si? 

 

b) Práticas tradicionais e 

simbólicas 

Verificar se ocorrem festas, cultos, crenças, rituais, ofícios tradicionais 
ou simbólicos do local de estudo. 
Estas práticas contribuem para a identidade e memória coletiva da 
população local? 

3ª Etapa 
 

a) Relacionar os aspectos 

materiais e imateriais 

Realizar a correspondência entre os aspectos analisados, identificando 
sua complementaridade.  Possibilitar o entendimento das relações entre 
homem, sua cultura e o ambiente natural. 

 

b) Considerações 

Avaliar a existência de potenciais impactos negativos e a 
vulnerabilidade da paisagem cultural analisada. 

por medidas ou recomendações, se pertinente. 

Segundo o IPHAN (2011, p.3) “Nos sítios onde são constatadas as singularidades materiais de determinada 
área, somadas à sua relação intrínseca com a natureza e ao caráter dinâmico no convívio com o elemento 
humano, aí então caberá a chancela da Paisagem Cultural”. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES DA ÁREA ESTUDADA 

A primeira etapa é subdividida em quatro aspectos a serem identificados: limites e vistas; marcos na 
paisagem, dinâmica socioespacial e impactos negativos na paisagem. 

Seguindo a metodologia adotada, o mar foi identificado como elemento natural de maior destaque que 
demarca a paisagem estudada, delimitando as construções e o traçado das ruas, as quais contornam a orla 
suave de águas calmas da baia. A brisa marinha, o barulho das pequenas ondas, as embarcações oscilando e 
as estruturas das “fazendas” de ostras e mariscos, que submergem em alguns pontos, configuram a 
paisagem local.  

Os limites e vistas são também marcados por grande presença de massas vegetais, a Mata Atlântica encobre 
boa parte das elevações topográficas que conformam o espaço de estudo. Na orla, em direção ao horizonte, 
avista-se o perfil das distantes edificações da área central da cidade e tem-se uma visão privilegiada da 
silhueta da Ponte Hercílio Luz, que faz ligação da Ilha com o continente e consiste num dos mais 
importantes símbolos de Florianópolis. 

O casario de arquitetura luso-brasileira, a Igreja alinhada com a Praça Getúlio Vargas e com o mar, 
conformam uma configuração urbana característica da colonização portuguesa. Há ainda trecho 
remanescente da primeira rua calçada do Estado, na Praça Roldão da Rocha Pires, e a fachada da casa onde 
se hospedou o imperador D. Pedro II, elementos que compõem o patrimônio histórico do distrito. 

Pode se observar também a dinâmica urbana impressa em Santo Antônio de Lisboa, por meio da nova 
pavimentação das vias e do mobiliário urbano, como os decks de madeira, instalados nos últimos anos ao 
longo da orla, criam espaços de convívio em meio à rota gastronômica.  

Edificações de arquitetura mais recente surgem em meio aos prédios históricos, a tendência de 
verticalização, que já se avizinha do núcleo histórico de Santo Antonio de Lisboa, ameaça a relação de escala 
volumétrica do lugar, bem como observa-se a crescente presença de condomínios residenciais 
unifamiliares, fechados por grandes muros, que interrompem e segmentam a malha, rompendo as relações 
com os espaços públicos, segregando e elitizando a ocupação urbana. 

Pode-se também observar que a rota gastronômica está fazendo com que os restaurantes ocupem 
gradativamente a orla, de certo modo privatizando e obstruindo a visão do mar, a paisagem passa a ser 
vista apenas do interior dos recintos, constituindo um impacto negativo. Além do aumento constante de 
transito de veículos, que vem dificultando a circulação pelas ruas antigas e estreitas do local. 
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Figura 4: Restaurantes na orla de Santo Antônio de Lisboa. 

 
Foto: dos autores, 2014. 

Na segunda etapa de análise houve a avaliação de dois aspectos relativos ao patrimônio imaterial, como 
observação de vivências e afetos e existência de indícios de práticas tradicionais e simbólicas.  

Observou-se que estes aspectos são bem fortes em Santo Antônio de Lisboa. Veem-se pessoas saindo para 
o trabalho no mar em pequenos barcos, mantendo a tradição da pesca, associada ao cultivo de ostras e 
mariscos. Pequenas embarcações estão sempre se movimentando em frente à orla, numa relação estreita 
entre o homem e o meio ambiente. As marés, correntes marítimas, fases da lua e regime dos ventos fazem 
parte do conhecimento, das conversas e do cotidiano dos habitantes. 

Observa-se também, ao longo da orla, a importância do convívio e da contemplação do mar, entre os 
moradores e visitantes, numa relação intima com o lugar e ambiente natural. Nas ruas, bares, escadarias da 
igreja, decks da orla e praças é possível notar rodas de amigos, encontros, pintores e fotógrafos retratando a 
paisagem. Vivencia-se a calma e ritmo tranquilo da vida local.  

A igreja é ainda amplamente valorizada, uma vez que possui uma carga de identidade com a população 
local muito forte, evidenciada na manutenção das práticas religiosas e festas tradicionais, como a Festa do 
Divino Espírito Santo, que movimenta a comunidade durante o ano, continuando uma antiga tradição dos 
Açores. A comunidade participa e perpetua as lendas e tradições herdadas dos seus antepassados, fazendo 
com que cada data comemorativa se torne uma rica experiência, que confirma e estreita as relações sociais, 
atraindo também visitantes.  

A linguagem é também um importante bem imaterial que representa a tradição, por meio do sotaque, 
expressões e denominações peculiares, que continuam bem presentes em Santo Antônio de Lisboa. 
Percebe-se também que existem rivalidades discretas e comparações com os demais distritos de 
Florianópolis, as quais são resultado de um sentimento de pertencimento ao lugar, de identidade e, de 
certa forma, fortalecem os laços na comunidade.   

Na terceira etapa da pesquisa, analisaram-se os dados coletados na medida em que proporcionam relações 
entre o homem, sua cultura e o ambiente natural. 

Constatou-se que o patrimônio material e imaterial, como elementos de alusão à história local, permanece 
vivo e valorizado. Mesmo no fluxo da contínua evolução do distrito, em sua dinamicidade, estão mantidas 
as características essenciais do lugar, sua relação com o espaço natural, com as tradições, seus modos de 
produzir e conceber a vida. Assim, o estudo realizado nos induz a caracterizar Santo Antonio de Lisboa 
como uma das áreas que abriga a “paisagem cultural” de Florianópolis, merecendo cuidados por parte da 
gestão urbana, com necessária participação da população local, para sua manutenção e conservação. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

Assim, a paisagem cultural, na tênue e frágil relação entre o material e o imaterial, entre as obras humanas 
e o meio natural, que se engendram para constituir essa nova categoria do patrimônio, demanda um novo 
olhar para o espaço urbano. Sua qualificação, admitindo e convivendo com o processo dinâmico das 
cidades, passa não só pelo uso e ocupação socialmente adequados, mas deve também se estruturar em 
consonância com ações de proteção e conservação da ambiência, entorno, meio social e natural que 
conformam os bens culturais. De acordo com o que preconiza a Portaria IPHAN (2009), “a chancela da 
Paisagem Cultural Brasileira valoriza a relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva 
com o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população”. 

Em tempos de globalização e pasteurização das culturas, é saudável que se possam resguardar e valorizar 
contextos de vida singulares, que se estabelecem na relação harmônica do homem com a natureza (IPHAN, 
2011). Santo Antonio de Lisboa, em Florianópolis, é ainda um desses lugares especiais, expresso em sua 
paisagem. 
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RESUMO:  
Algumas áreas urbanas e espaços livres possuem grande importância histórica e cultural para uma cidade e por isso 
necessitam ser preservadas, como é o caso do Centro Histórico de Natal (RN), tombado pelo IPHAN em 2010. Algumas 
Praças Históricas estão protegidas, uma vez inseridas na poligonal de tombamento que abrange parte dos bairros da 
Ribeira e Cidade Alta, mas no passado sofreram várias alterações e hoje se apresentam em estado de 
descaracterização. A paisagem está em constante processo de transformação, pois reflete o dinamismo da sociedade. 
Além disso, como ressaltado na Carta de Florença (1982) e no Processo de Tombamento, por possuírem uma maior 
complexidade para sua preservação, os jardins públicos acabam sendo alvo da desatenção dos órgãos públicos e 
abandono por parte da população. A pesquisa realizada na UFRN: Paisagens da Memória: em busca do passado nos 
Jardins Natalenses, resgata a história daquelas praças, desde sua concepção até os dias de hoje. Parte dos resultados 
dessa pesquisa em andamento é apresentada no presente artigo, que toma como referência a Praça Euclides da 
Cunha, localizada em Recife (PE), como um exemplo bem sucedido de restauração e para chamar atenção para a 
necessidade da implantação de políticas públicas em prol da paisagem na área estudada. 
 
Palavras-chave: Praças Históricas; Preservação da Paisagem; Natal/RN. 

1. INTRODUÇÃO  

O tema central do 12° ENEPEA, Formação Acadêmica em Paisagismo e Políticas Públicas em Prol da 
Paisagem, propõe a discursão sobre os avanços do ensino do paisagismo bem como a necessidade de 
aplicar esse saber acadêmico às ações da sociedade e do Estado. Desse modo, a pesquisa Paisagens da 
Memória: em busca do passado nos Jardins Natalenses se relaciona com o tema, pois objetiva informar 
sobre o passado esquecido nos jardins de Natal, ressaltar a importância desses logradouros no cotidiano da 
cidade e propor tombamentos. Pretende-se assim chamar a atenção para a necessidade de manter nos 
jardins públicos as suas várias idades, adquiridas ao longo do tempo e preservar alguns dos seus atributos 
históricos.  

Na fase atual, a pesquisa investiga os bairros da Ribeira e Cidade Alta, pelo fato de possuírem um maior 
acervo para consulta, visto que são os bairros mais antigos da cidade. Além disso, compõem o Conjunto 
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal, tombado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
Nacional – IPHAN, através do Processo de Tombamento Nº 1558-T-08 que definiu uma área de interesse 
patrimonial.  

O presente artigo resulta do Plano de Trabalho intitulado Criando Paisagens Para a Memória: As praças 
históricas do bairro da Ribeira e Cidade Alta, que mais especificamente objetiva criar um banco de dados e 
disponibiliza-los para outros pesquisadores e público em geral. O estudo iniciou reconstruindo a linha do 
tempo das Praças Históricas inseridas na área tombada nos bairros estudados, etapa fundamental para a 
elaboração de modelos tridimensionais em realidade virtual, através de softwares já utilizados no curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Assim, espera-se evidenciar a descaracterização que esses espaços 
sofreram ao longo do tempo e chamar a atenção da população e do Poder Público para a necessidade de 
preservá-los, contribuindo dessa maneira para a criação de políticas públicas em prol da paisagem. 
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Uma das primeiras constatações, ao iniciar o estudo, é o evidente abandono ocorrido nos últimos anos. 
Pode-se supor que essa situação se deu por diversos fatores, como a mudança de usos que ocorreu nos 
espaços livres públicos e no seu entorno, que passou de residencial a comercial. Nesse contexto, as Praças 
Históricas são especialmente prejudicadas, pois deixaram de serem pontos de encontro da população. 
Sendo espaços públicos que demandam um maior cuidado na sua conservação, são os que mais sofrem 
com esse abandono. Além do desgaste natural pela falta de manutenção, as intervenções com intenção de 
“restauro” geralmente não levam em conta o valor histórico cultural do espaço, buscando sempre a 
renovação urbana, o que acaba contribuindo para a mudança de seu uso original e para o esquecimento da 
sua importância na memória da cidade. A situação reflete a falta de cuidados e atenção dos órgãos 
públicos, que não têm sido capazes de implementar políticas eficientes e de longo prazo. 

A paisagem é dinâmica, pois é resultado do desenvolvimento das cidades, expressando as relações entre a 
comunidade e o meio ambiente. Portanto, este artigo trata dessa dinâmica, na medida em que maneira 
influenciou a morfologia das Praças Históricas localizadas nos bairros da Ribeira e Cidade Alta. Tem como 
ponto de partida a escassez de políticas públicas em prol da paisagem na área estudada e questiona de que 
maneira essa ausência resultou em uma desvalorização dos logradouros e consequentemente em perdas 
históricas e culturais para a cidade. Desse modo, toma como exemplo a Praça Euclides da Cunha em Recife, 
que foi restaurada em 2008, no centenário do paisagista Roberto Burle Marx, idealizador do projeto. Esse 
exemplo é uma referência para o estudo, tanto por exemplificar as dificuldades encontradas na pesquisa 
como por apontar caminhos para a elaboração de políticas públicas em prol das Praças Históricas e da 
paisagem de Natal. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O espaço urbano está em constante modificação, pois ele é transformado de acordo com os hábitos, 
interesses e necessidades da população, que vão se modificando ao longo do tempo. Isso é refletindo de 
modo significativo na paisagem, a qual é considerada por Silvio Soares Macedo (1999) como um Produto e 
um Sistema. Segundo o autor, a paisagem é um Produto porque resulta de um processo social de ocupação 
e gestão, e também um Sistema, já que haverá uma reação correspondente a qualquer ação impressa 
sobre ela, equivalente ao surgimento de uma alteração morfológica, parcial ou total.  

Desde o século XVIII, com a inauguração do Passeio Público do Rio de Janeiro, os espaços livres públicos 
brasileiros vêm recebendo tratamento paisagístico e se transformando para atender às necessidades da 
população. Esse processo se intensificou no século XX com a urbanização, que levou ao adensamento das 
cidades, aumentando a demanda para a construção e uso dos espaços livres (MACEDO, 1999). Em Natal 
não foi diferente, o crescimento da cidade, modernização e mudanças de hábitos da população, resultaram 
em drásticas alterações na paisagem. Nas áreas mais antigas da cidade os espaços livres públicos sofreram 
constantes modificações, muitas vezes resultando em perda da identidade cultural urbana. 

Visando preservar a história e ressaltar a importância dos bairros mais antigos, o Instituto Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) iniciou em 2008 o processo de tombamento do Centro Histórico de Natal. Assim, 
foi definida uma poligonal de tombamento que engloba parte dos bairros estudados, que, por serem os 
primeiros da cidade, guardam características que remontam ao Brasil Colonial. A poligonal contém tanto 
marcos arquitetônicos, quanto urbanísticos e paisagísticos. 

Neste contexto, os espaços livres de edificações também têm poder fundamental na conformação das cidades; e 
em sítios históricos, estes espaços são igualmente responsáveis por contar a história da cidade. O traçado das ruas, 
os desenhos das calçadas, as áreas verdes retratam como eram feitos os acessos, o transito de pessoas e dos meios 
de transportes e como eram desfrutados os momentos de lazer, por exemplo. As praças também constituem 
patrimônio cultural e o seu estudo é vital para o entendimento do sítio histórico como um todo e das relações do 
homem com a natureza (BRASIL, 2011, p.77). 

No entanto, a ausência de uma legislação que estabeleça critérios específicos para regulamentar novas 
intervenções nessa área e no seu entorno, coloca em risco o processo de tombamento, pois a proteção das 
Praças e edificações não garante a sua efetiva preservação.  
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A preservação do Conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade de Natal, de fato, só se efetivará se 
adotada uma legislação municipal adequada, isto é, que considere critérios e normas de intervenções definidos pelo 
IPHAN [...] (BRASIL, 2009, p.186) 

 
Figura 1: Mapa do Centro Histórico de Natal-2007 com praças estudadas em destaque  

 
Fonte: Centro Histórico de Natal, 2010. 

Contudo, o tombamento proposto pelo IPHAN reconhece a importância desses lugares e avança no sentido 
de garantir a proteção, em especial das Praças, definidas por Macedo (2002) como o espaço de interação 
de todos os elementos da sociedade, abarcando vários extratos sociais, razão pela qual são expressões 
históricas e culturais das cidades. 

Nesse contexto, as Praças em estudo podem ser consideradas como Jardins Históricos, de acordo com a 
Carta de Florença, principal normativa sobre a proteção desses jardins. Elaborada em 1982 pelo ICOMOS 
(International Council on Munuments and Sities), esse documento complementa a Carta de Veneza (de 
1964), que trata do processo de preservação de monumentos. Conferindo aos jardins essa distinção e 
estabelecendo critérios para a manutenção e restauração, define: “Um jardim histórico é uma composição 
arquitetônica e vegetal que apresenta interesse público dos pontos-de-vista histórico e artístico. Neste 
sentido deve ser entendido como monumento“ (ICOMOS, 1981). No entanto, embora necessite de 
conservação, o jardim é uma composição mutável, por definição própria. 

Os jardins históricos são monumentos vivos que estão intactos ou devem ser restaurados. Mesmo quando 
restaurados, sofreram uma evolução, pois os vegetais vivos se transformam, modificando o aspecto do jardim com 
o passar do tempo, de tal modo que raramente se parecem com aquilo que eram originalmente (DELPHIM, 1999, p. 
07). 

Assim, a conservação da identidade de um jardim histórico se torna complexa. Mesmo com uma 
manutenção adequada, ele sempre irá apresentar uma configuração diferenciada, pela sua própria 
composição morfológica com elementos vivos, que são as plantas. Segundo Carlos Fernando Delphim 
(1999), quando bem conservados, os jardins históricos podem criar nas pessoas o desejo de preservar, além 
de expressar a relação positiva entre a natureza e a cultura local.  

Porém, ao analisar as praças de Natal inseridas na poligonal de tombamento do IPHAN, constatou-se que 
nelas não são identificados todos os requisitos descritos na Carta de Florença: “Um jardim histórico é uma 
composição de arquitetura cujo material é principalmente vegetal, portanto, vivo e, como tal perceptível 
de ser renovável” (ICOMOS, 1981, p.01). Por essa razão, no caso específico desta pesquisa, passou-se a 
utilizar a denominação proposta pelo IPHAN, que as define como “Praças Históricas”.  

3. AS PRAÇAS ESTUDADAS 

Em um breve passeio pelo Centro Histórico de Natal é possível identificar diversos edifícios históricos 
completamente descaracterizados. O mesmo ocorre com os espaços livres públicos, como as praças da 
Cidade Alta e Ribeira, onde fica evidente a falta de manutenção dessas áreas. Situando as praças estudadas 
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na pesquisa, três estão localizadas na Cidade Alta: Praça Padre João Maria, Praça Sete de Setembro e Praça 
André de Albuquerque; e três na Ribeira: Praça das Mães, Augusto Severo e José da Penha. 

Complementando o que foi dito anteriormente, as mudanças ocorridas no Centro Histórico de Natal 
buscaram adaptar os espaços livres públicos para facilitar o trafego dos automóveis e desempenhar 
funções de estacionamentos. Atrelado a isso, a dificuldade de preservação da composição paisagística e dos 
elementos vivos que estão inseridos nesses espaços, resultou em gradual perda da identidade histórica e 
cultural. Essa é a situação comum a maioria das praças estudadas, que foram modificadas por completo em 
suas configurações originais, sendo a principal transformação resultante do descuido com a vegetação, 
tanto pelo plantio de novas árvores como pela subtração de outras. 

A seguir são apresentadas três Praças Históricas, localizadas nos bairros estudados. 

3.1.  Praça Padre Joao Maria 
Está localizada na Cidade Alta ao lado da primeira igreja construída na cidade, por essa razão sua primeira 
denominação, durante o século XIX, foi de Praça da Matriz, por onde passavam procissões e eventos 
religiosos da cidade. Posteriormente, passou a denomina-se Praça da Alegria, era local de diversas 
apresentações culturais. 

As mudanças expressivas que ocorreram no local ocorreram depois que ela recebeu o nome de Praça Padre 
João Maria, através da Resolução nª 105 em 1906, em homenagem ao Vigário João Maria Cavalcanti de 
Brito (1848-1905). A primeira reforma foi em 1915, constituída de um novo calçamento e ajardinamento 
para o logradouro, dispôs da mão de obra dos retirantes no período da seca e do financiamento das Lojas 
Maçônicas de Natal. Segundo Câmara Cascudo (2008), no início do século XX o local era sombreado por 
frondosas gameleiras (Ficus doliaria). 

Figuras 2, 3 e 4: Mudanças da configuração paisagística, a Praça Pe .João Maria em três momentos. 

 
Fonte: Acervo HCURB/UFRN  

Em 1919 a praça ganhou o busto de bronze do homenageado, colocado em um pedestal de granito: “A 
partir de então, a Praça do Padre João Maria passou a ser um ponto de convergência dos seus devotos e 
admiradores“ (SOUZA, 2001, p.112). Essa estátua foi o alvo da maioria das alterações feitas pelas 
prefeituras e população na praça, em 1953, ergueu-se um gradil de ferro em torno do monumento, para 
que o mesmo ganhasse visibilidade, e para isso também foram cortadas algumas árvores (Ficus benjamina). 

A praça era o ponto final da linha do bonde que circulava na cidade até 1929, quando foram substituídos 
pelos automóveis e o entorno da praça passou a ser exclusivamente comercial. Isso implicou nas principais 
modificações que vieram ocorrer no desenho da praça, em 1941, na gestão do Prefeito Dr. Gentil Ferreira 
de Souza, que “Remodelou a Praça do Padre João Maria, pavimentando-a com paralelepípedos. Além disso, 
retirou os velhos canteiros que estavam prejudicando o tráfego entre a Rua João Pessoa e a Praça André de 
Albuquerque, e colocou novos bancos” (SOUZA, 2001, p.112). 

Outras mudanças ocorreram na morfologia dessa praça. Em 1959, o Prefeito José Pinto inaugurou uma 
nova iluminação e um lago artificial. Como conta Itamar de Souza (2001), entre 1966 e 1967, quando houve 
uma praga do mosquito “Lacerdinha”, o Prefeito Agnelo Alves fez com que todas as árvores dessa praça e 
de vários outros pontos da cidade fossem retiradas, pois o mosquito incomodava a população. Além disso, 
retirou o pedestal de granito, colocando o busto do Padre João Maria em cima de uma mesa de mármore 
na fachada posterior da igreja, mudou o mobiliário, o jardim e a iluminação do Logradouro.  
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O referido autor ressalta que essas últimas alterações não agradaram aos devotos do Padre, que 
pressionaram as autoridades e assim conseguiram, em 1975, que o Prefeito Vauban Bezerra restaurasse a 
praça, trazendo de volta suas configurações originais. Assim, o busto do padre voltou para seu antigo 
pedestal e posição. Nessa gestão a praça também ganhou novo calçadão, canteiros e arborização. Por fim, 
como tentativa de resolver problemas provocados pelo comercio informal, foi inaugurada uma feira 
permanente de artesanato no local.  

Observando a praça atualmente percebe-se que hoje ela continua sendo um ponto de encontro de devotos 
do Padre João Maria, a feira de artesanato continua no local, mas encontra-se em um estado degradante. A 
arborização é escassa, o que não contribui para que aumente movimento e a permanência de pessoas na 
praça. O entorno continua sendo principalmente comercial e os usuários da praça provavelmente são 
pessoas que trabalham e frequentam as lojas ao redor, o que também não contribui para a utilização da 
praça a noite, quando fecha o comercio e os serviços. 

3.2.  Praça das Mães 
Dando continuidade ao estudo, outros casos de praças constantemente transformadas, ao longo do 
processo de desenvolvimento da cidade, foram identificados no bairro da Ribeira. Na Praça das Mães, as 
modificações ocorrem desde a fundação da cidade, datada de 1599, quando uma cruz foi colocada no local 
para delimitar o limite norte de Natal. 

A atual praça se localiza no entroncamento das Ruas Câmara Cascudo (antiga Junqueira Aires) e Padre João 
Manoel. O local já foi chamado de Square Pedro Velho, em 1909, quando recebeu pela primeira vez a 
configuração de uma praça, com ajardinamento, mobiliário e um monumento dedicado ao governante 
republicano: “A 27 de janeiro de 1889 o Partido Republicano do Rio Grande do Norte era fundado. Pedro 
Velho foi a alma e movimento da sessão e alegria criadora” (CASCUDO, 2008, p.43). 

Figuras 5, 6 e 7: Mudanças da configuração paisagística, a Praça das Mães em três momentos. 

 
Fonte: Acervo HCURB/UFRN 

Em 1960 a praça sofreu sua primeira reforma, que descaracterizou completamente sua conformação 
original. Mudou-se também o nome para Praça Das Mães, a vegetação foi removida e no seu lugar foi 
construído um pátio seco, tornando o local árido e pouco atrativo para o usuário local. Além disso, foram 
criados estacionamentos ao seu redor, tornando o ambiente ainda menos convidativo e adequado aos usos 
e funções de uma Praça. 

3.3. Praça Augusto Severo 
Foi construída em 1905, obra do arquiteto mineiro Herculano Ramos, no contexto do processo de 
saneamento da Ribeira, numa área que era alagada pelas águas do Rio Potengi devido sua condição 
topográfica (CASCUDO, 1980). No projeto original a praça foi concebida em estilo Eclético Romântico, 
definido como uma linha projetual que apresenta desenho orgânico inspirado nos jardins ingleses, 
contendo coreto e pontes pitorescas, remetendo à paisagem natural (ROBBA; MACEDO, 2002). Em 2007, o 
tradicional ponto de encontro localizado na Ribeira se encontrava em estado de abandono e foi alvo de 
uma tentativa de restauração. A praça passou por uma série de intervenções, em épocas distintas, as quais 
contribuíram para sua degradação, situação em que se encontrava no momento da intervenção.  
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Figuras 8, 9 e 10: Mudanças da configuração paisagística, a Praça Augusto Severo em três momentos. 

 

Fonte: Acervo HCURB/UFRN 

No início do século XX, o jardim, com grande concentração de vegetação, passou a atrair a sociedade local 
(NOBRE 2012). Em 1938, foi executado o Plano de Sistematização de Natal, conhecido como Plano 
Palumbo2, que propôs a divisão da praça ao meio, para dar passagem a uma via de automóveis. No início 
da década de 1960, foi executada outra intervenção que resultou em maior descaracterização do local. 
Uma Estação Rodoviária foi construída em uma das metades da praça, enquanto a outra metade foi 
reformulada seguindo proposta modernista (NOBRE, 2012). Em 1985 a praça foi novamente reformada, 
tomando o aspecto que apresentava no momento da tentativa de restauração. 

Figuras 11 e 12: Mudanças da configuração paisagística, Antigo Terminal Rodoviário e atual Museu de Cultura Popular. 

 
Fontes: Acervo HCURB/UFRN e NOBRE, 2012. 

Assim, em 2007, o fluxo de automóveis foi transferido para as vias do contorno, com o intuito de resgatar 
as configurações originais do logradouro e retomar o desenho original da praça. Porém, o projeto não 
considerou os aspectos formais do antigo jardim, só conservando a estátua do homenageado Augusto 
Severo e uma das pontes. As áreas conquistadas ao trânsito não contem vegetação, resultando em uma 
praça seca (SOUZA, 2013), usada para grandes eventos culturais. No entanto, o espaço é pouco 
frequentado durante o dia, provavelmente decorrente do desconforto causado pela exposição ao sol. 

4. UM MODELO DE RESTAURAÇÃO 

Os estudos apresentados acima ilustram a situação dos espaços livres públicos do Centro Histórico de 
Natal, mais especificamente aqueles chamados de Praças Históricas e contidas no Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico de Natal.  

Como foi dito, o crescimento da cidade e a modernização desses espaços modificaram a configuração 
urbana e, consequentemente, a paisagem. As constantes alterações morfológicas, além de causarem 
prejuízos históricos e culturais, também não contribuíram para atrair os usuários para esses locais.  

Portanto, a pesquisa Paisagens da Memória: em busca do passado nos Jardins Natalenses procura resgatar 
a importância desses espaços na cidade, para que sejam reconhecidos pela população e pelo poder público, 
contribuir assim para que sejam traçadas diretrizes mais efetivas para a preservação, futuras intervenções 
e, quem sabe, restaurações desses espaços. Nesse sentido, é importante refletir sobre a experiência 
descrita a seguir.  

2 O Plano foi elaborado pelo arquiteto italiano Giacomo Palumbo, contratado pela Prefeitura de Natal em 1929. 
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Diferentemente do que vemos em Natal, na cidade de Recife existe um exemplo de restauro de praça bem 
sucedido. Trata-se da Praça Euclides da Cunha, que pode ser considerada uma referência porque a ideia de 
recomposição envolveu a população local, mobilizando a cidade. A intervenção ocorreu aliada às 
comemorações do centenário de Roberto Burle Marx (em 2008), autor do projeto. Segundo Ana Rita 
Carneiro (2009), o Paisagista criou o projeto na década de 1930, durante o auge do modernismo no Brasil, 
com o objetivo de exaltar a paisagem típica do Nordeste, a caatinga. Inicialmente ficou conhecido como o 
Cactário da Madalena, mas posteriormente, prevaleceu o nome de Praça Euclides de Cunha, em 
homenagem ao autor de Os Sertões, obra literária que define o semiárido nordestino.  

Figura 13: Praça Euclides da Cunha após a restauração (2006). 

 
Fonte: Acervo HCURB/UFRN 

Segundo a referida autora, a praça manteve com configuração original até 1980. Depois, abandonada, teve 
sua composição alterada, pois, em meio aos cactos surgiram árvores, as quais, devido à sombra, fizeram 
com que estes morressem. O abandono e a sombra atraíram favoreceram a função de estacionamento, 
atraindo flanelinhas e mendigos e afastando a população, que por medo deixou de frequentar o local. Só 
em 2001 foi enxergada a necessidade de restauro, implicando na retirada das árvores, que já atingiam o 
porte adulto. Essa iniciativa, numa época em que o aquecimento global e a importância da arborização 
estão em alta, gerou revolta na opinião pública. Então, a Prefeitura iniciou uma campanha de 
conscientização e educação patrimonial, para que a população entendesse a importância de restaurar a 
praça, de acordo como a ideia original. Foram apresentados os projetos de Burle Marx e o “porquê” de ser 
um Cactário. Desse modo foi possível, além de reviver uma obra de um grande paisagista, esclarecer a 
população sobre a preservação e conservação do patrimônio paisagístico de Recife. 

5. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Para atingir seus objetivos, esta pesquisa está se desenvolvendo a partir da vivência do cotidiano do Centro 
Histórico de Natal, visitando os bairros e praças estudados, cruzando a visão cidadã com a visão crítica 
adquirida pelo contato com a fundamentação teórica no campo do paisagismo.  

O primeiro passo foi elaborar a revisão da bibliografia indicada no projeto de pesquisa, complementada 
pela procura de outras fontes de dados sobre os jardins de Natal, relacionando as informações encontradas 
com o que havia sido lido anteriormente.  

A principal dificuldade encontrada foi a carência de dados iconográficos sobre as Praças Históricas de Natal, 
além da reduzida quantidade de registros fotográficos, os lugares pouco guardam de suas configurações 
morfológicas originais, como foi dito, as marcas do passado foram apagadas por expressivas 
transformações.  

Assim, a pesquisa iconográfica, também realizada através de consultas em acervos digitais disponíveis na 
internet, consiste na fase essencial de comparação entre as fotos e mapas antigos e o que encontramos 
hoje.  

Cruzando todos os dados coletados, é possível confeccionar a Linha do Tempo de cada praça estudada, que 
possibilita a identificação dos momentos em que se iniciou uma nova fase, além de relacionar a 
transformação dos espaços livres públicos com acontecimentos políticos e demandas sociais.  
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Na fase seguinte, com base no material gráfico coletado, serão construídos, em realidade virtual, os 
modelos tridimensionais (em realidade virtual) das praças estudadas em suas várias configurações 
paisagísticas, adquiridas ao longo do tempo.  

Figura 14: Exemplo de aplicação do Modelo Tridimensional, a Praça Pe. João Maria com entorno fictício. 

 
Fonte: Imagem elaborada pelos autores (2014). 

6. ALGUNS RESULTADOS 

A leitura do livro História da Cidade do Natal (1898), de Luís da Câmara Cascudo foi essencial para o 
entendimento dos lugares históricos e de como a descaracterização é um traço cultural da cidade. Ao 
contar a história da cidade o próprio Cascudo lamenta o costume natalense de abolir o antigo, 
interessando-se sempre pelo novo. 

Também foi de fundamental importância a consulta do livro de Itamar de Souza, Nova História de Natal, e 
das Revistas publicadas pelo jornal Diário de Natal (2001), escritas pelo mesmo autor, que trazem de forma 
didática a evolução das Praças Históricas, especialmente no fascículo intitulado As Novas e Velhas Praças 
do Centro.  

Outra referência essencial foi o livro 380 anos de história fotográfica da cidade de Natal (1981), de João 
Mauricio F. de Miranda, que possibilitou observar como a cidade evoluiu e as alterações ocorridas nas 
praças estudadas.  

Paralelamente, a leitura do Manual de Intervenção em Jardins Históricos (2005), publicado pelo IPHAN sob 
a responsabilidade de Carlos Fernando Delphim, complementou essa etapa da fundamentação teórica. 

Finalmente, foi possível perceber, através da comparação entre a situação das Praças Históricas de Natal e 
a restauração da Praça Euclides da Cunha em Recife, a importância da ação do Poder Público na 
conscientização da população e na implantação de políticas em prol da paisagem; as quais 
consequentemente resultam em espaços públicos saudáveis, que preservam o patrimônio e conservam a 
história e a cultura de uma cidade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho metodológico buscado na pesquisa tem resultado em um maior entendimento sobre 
paisagismo e história, possibilitando o desenvolvimento de um senso crítico mais aprofundado, que poderá 
ser aplicado na própria cidade pelas autoras e futuras arquitetas.  

O estado de descaracterização em que se encontram as praças do Centro Histórico de Natal é o reflexo da 
inexistência de uma legislação específica que trate desse setor. Como abordado anteriormente, apesar do 
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IPHAN ter incluído as Praças Históricas em sua poligonal de tombamento, considerando esses jardins como 
monumentos que devem ser restaurados, ainda não existe uma regulamentação que direcione as 
intervenções que podem ser feitas nessas áreas, representando desse modo a ausência de políticas 
públicas eficientes na proteção do patrimônio paisagístico. 

Através do conhecimento sobre o processo de restauração da Praça Euclides da Cunha em Recife (PE), 
percebeu-se que a iniciativa do governo de educar a população acerca desse patrimônio foi de grande 
importância para o resultado satisfatório da intervenção.  

O estudo das mudanças ocorridas nas Praças Históricas natalenses, ocorridas ao longo do tempo, está 
permitindo ampliar o acervo do HCURB/UFRN com a criação de um banco de dados e fotos desses 
logradouros, o qual já está disponível para pesquisadores e para o público em geral. Esse é um dos 
objetivos da pesquisa. 

O conhecimento da história das praças também permitirá, por meio da realidade virtual, a reconstrução da 
paisagem desses sítios ao longo de diversos períodos históricos.  

Desse modo, pretende-se atrair a atenção da população e órgãos públicos sobre a importância desses 
logradouros para a cidade. Contribuindo assim para a preservação, por meio de intervenções adequadas 
que visem, sobretudo, a preservação da memória desses lugares.  
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