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parque metropolitano tietê
O Parque Metropolitano Tietê é um projeto para a revisão do papel metropolitano, ambiental e 
paisagístico da área chamada Várzea do Tietê, no Município de São Paulo. A Várzea do Tietê 
corresponde à poligonal de 3.875 hectares, definida pela cota máxima 725 metros e cuja 
ocupação foi viabilizada pelas obras de canalização de 25 quilômetros do Rio Tietê, entre a 
Penha e Osasco.
O processo de urbanização da Várzea do Tietê foi condicionado pela presença do canal e de 
suas avenidas marginais, no mais importante entroncamento de fluxos da Região Sudeste. 
Seu padrão de ocupação e uso do solo apresenta, hoje, sinais de obsolescência em vários as-
pectos: a transformação da atividade industrial e sua migração para áreas mais afastadas dos 
centros urbanos e o questionamento sobre a viabilidade ambiental de suas estruturas físicas 
junto a cursos d`água e áreas de várzea. Predominância de usos extensivos, carência de áreas 
livres públicas e equipamentos de presença prolongada e periódica, rede de comunicação viá-
ria e de mobilidade obstruída, baixíssima densidade demográfica, infraestruturas de circulação 
superconcentradas e poluição ambiental (água e solo) são algumas das razões que afastaram 
a população do Rio e da Várzea do Tietê, onde grande parte de terras ainda é pública.
A difusão da visão que afirma a obsolescência do padrão de ocupação da Várzea do Tietê e a 
necessidade de sua revisão ainda não se traduz em um projeto preciso de transformação. Nos 
planos e projetos em desenvolvimento para a Várzea do Tietê e para a Região Metropolitana 
de São Paulo, os objetivos aspirados, por inquestionáveis que se apresentem, são buscados, 
ao menos em médio prazo, através da manutenção da estrutura de circulação metropolitana 
fundamentada nos canais viários dos rios Pinheiros e Tietê e de algumas unidades fundiárias 
que impedem a ampliação da malha de comunicação e a sua possibilidade de uso efeitvo pela 
população. 

A concepção de um projeto a longo prazo, apresentado incialmente como um conjunto 
de diretrizes a serem implantadas e desenvolvidas pontualmente, define o caráter deste 
projeto para a Várzea do Tietê, obrigatoriamente fundamentado na ampliação das áreas 
de domínio público e na superação do sistema de circulação concentrado nos canais 
viários, dos quais a Marginal Tietê é o exemplo máximo. No desenho do espaço urbano, 
a eliminação do vazio metropolitano e a manutenção da unidade territorial/projetual 
da Várzea do Tietê são premissas para o projeto, que deve responder a quatro pontos 
fundamentais: adensamento populacional, ampliação das áreas livres públicas e recupe-
ração ambiental, diversificação dos fluxos, modais e formas de circular e diversificação 
dos usos e atividades.
A leitura espacial e fundiária da Várzea do Tietê indicou duas unidades básicas de 
projeto, equivalentes em área: as que foram chamadas “quadras mistas” – quarteirões 
com área menor do que 10 hectares – e as chamadas “grandes glebas” – quarteirões 
de área maior do que 10 hectares. A essas duas unidades são atribuídas destinações 
complementares na urbanização e que devem desenhar uma nova estrutura urbana e 
fundiária.
As “quadras mistas” são o suporte da reestruturação urbana da Várzea do Tietê asso-
ciada aos usos e atividades intra-lotes, que se configuram, predominantemente, como 
domínio privado – habitação, comércio, serviços, equipamentos locais, entre outros 
– e podem, ou não, ser vinculados ao empreendimento privado. Apesar de se prever 
a qualificação das áreas de domínio público que conectam as quadras mistas (vias, 
passeios, praças, etc.), considera-se que a extensão do domínio privado é predominante 
nesses trechos, cuja extensão pode abrigar aproximadamente 300.000 novas unidades 

habitacionais. 
As “grandes glebas” são o suporte da reestruturação urbana da Várzea do Tietê asso-
ciada aos usos, atividades e ações extra-lotes e públicas, que se configuram, predomi-
nantemente, como domínio ou recurso público, mesmo que exijam controle de acesso 
e uso. Ampliação das áreas verdes públicas, diversificação das redes de infraestrutura 
urbana, transporte coletivo, recuperação ambiental, entre outros, devem ser vinculados à 
propriedade pública, ainda que sua gestão possa admitir a participação privada. A uni-
dade resultante da reunião das grandes glebas é concebida como grande área pública, 
na qual o acesso e a apropriação públicos devem ser garantidos, apesar das restrições 
pontuais das edificações (novas e existentes) com uso determinado; assim, conside-
ra-se que, nessas áreas, a extensão do domínio público prevalece significativamente, 
abrigando a maior parcela das áreas públicas verdes, livres e de lazer. Entende-se que 
as unidades “grandes glebas”, pela sua extensão, caracterizam a paisagem da Várzea 
do Tietê e apresentam maiores obstáculos à transformação empreendida pela ação 
individual. O consenso sobre a necessidade de transformação do uso do solo dessa área, 
mas que ainda não encontrou caminhos para se viabilizar territorialmente, é admitido 
parcialmente, pois se defende que o projeto explore a unidade paisagística da Várzea do 
Tietê. Isso significa que sua estrutura fundiária, baseada em grandes glebas não deve ser 
simplesmente reparcelada e reocupada como tecido recorrente na cidade, mas, servir à 
construção e à afirmação de sua integridade física e espacial.
A Várzea do Tietê pode ser interpretada como o intervalo do Parque Ecológico Tietê 
(PET) que não sofreu intervenções durante sua implantação, a partir de 1976. Essa con-
dição, agora, é revista com a perspectiva de reestruturação da área, admitindo-se a hipó-

tese de continuidade do parque existente em direção Oeste, através da criação do Parque 
Metropolitano Tietê (PMT) na poligonal de intervenção. Conceitualmente, imagina-se a 
extensão do Parque Ecológico Tietê/ atual Parque das Várzeas do Tietê, com a inserção 
de extensas áreas verdes públicas cujo conjunto consolida a unidade paisagística da 
Várzea do Tietê como grande parque metropolitano.
Se, conceitualmente, o novo trecho urbano do Parque Ecológico Tietê – o Parque 
Metropolitano Tietê – conforma uma unidade territorial e paisagística, sua dimensão 
espacial e a diversidade de equipamentos e infraestruturas aí instalados tornam necessá-
ria a hierarquização das glebas que o compõem, para que o sistema proposto de áreas 
públicas verdes e livres não se configure apenas como o agrupamento de áreas mais ou 
menos separadas. A localização das grandes glebas a serem convertidas em fragmentos 
do PMT foi determinante para a organização do novo sistema, baseado em 4 categorias: 
Setores Metropolitanos, Eixos Transversais, Glebas Equipamentos a Incorporar e Glebas 
isoladas.

destinação do soloárea de projeto: várzea do tietê

proposta ocupação e uso do solosituação atual

escassez áreas verdes e maciços arbóreos ao longo do principal rio da cidade

baixa densidade demográfica no centro da  região metropolitana de são paulo

elevada incidência de usos extensivos associados à presença do viário macrometropolitano

setor misto parque metropolitano tietê: setores metropolitanos e acesso

área poligonal considerada (ha)
área mista considerada (ha)

área unidade habitacional (m2)
habitantes / UH

atual proposto
densidade demográfica (hab/ha) 50 300
habitantes estimados 193,750 1,162,500
habitantes novos - 968,750
UHs novas - 307,540

UHs novas - área a construir (m2) - 27,678,571
UHs novas - área a construir (ha) - 2,768

nº pavimentos 6 8 10 12

área a ocupar sobre quadras mistas (m2) 4,613,09 3,459,82 2,767,85 2,306,54

TO 0.17 0.13 0.10 0.08
CA 1.52 1.52 1.52 1.52

Área a construir (novas uhs) e índices urbanísticos a atingir em função do número de pavimentos

Densidade demográfica (atual e proposta) e novas unidades habitacionais a construir

3,875
1,825

90
3.15
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Admite-se, também, o PMT como lugar de abrigo das infraestruturas de saneamento que 
têm, na Várzea do Tietê, seu ponto de convergência. Além da necessária ampliação das áreas 
públicas verdes, livres e de lazer, estações de coleta e tratamento de drenagem ou esgoto po-
dem integrá-lo, contendo infraestruturas urbanas que também funcionem como equipamentos 
educacionais e culturais.
Essas premissas condicionaram as seguintes decisões de projeto: a setorização da Várzea 
do Tietê entre áreas intra-lotes/uso misto e habitacional e áreas extra-lotes públicas/Parque 
Metropolitano Tietê e o desmanche do modelo de “canais viários”, sobretudo do Canal Viário 
Tietê, o que significou distanciar as vias de tráfego mais intenso das margens do Canal, 
redimensionar e redesenhar a malha de fluxos e fortalecer as conexões transversais à Várzea, 
considerando a navegação fluvial. Atualmente, os elementos públicos presentes na Várzea 
do Tietê relacionam-se, quase exclusivamente, com a escala do automóvel, em dimensão e 
velocidade de acesso e observação. Admitir outras formas de circular e de acesso significa 
admitir outras escalas de desenho e velocidades de uso e observação.
Um ponto fundamental é admitir os recursos naturais – a água e o verde – como infraes-
truturas necessárias à vida urbana, cujas recuperação e manutenção são indispensáveis ao 
desenvolvimento equilibrado do ambiente urbano. O entendimento desses recursos como 
infraestrutura e, portanto, como bens públicos que devem ser disseminados por toda a área 
ocupada, coloca-os como protagonistas na construção do espaço urbano, conferindo ao 
desenho “extra-lotes” a função de estruturar a ocupação urbana. 
A infraestruturação da Várzea do Tietê deve ser realizada em duas escalas: 
A amarração com a estrutura metropolitana construída tem como referência o nível 725 m 

infraestruturação do solo parque metropolitano tietê: implantação

estrutura de contorno

seção típica eixos transversais
seção típica Linha Norte seção estação metrô Linha Norte seção típica Linha Sul seção Linha Norte: encontro córrego canalziado existente

seção típica setores metropolitanos

seção orla mista/ porto e áreas livres

e será dada pela definição do novo limite construído da Várzea do Tietê, onde serão 
implantados corredores de mobilidade (viário e trilho), transversalmente conectados 
pelas pontes (novas e existentes) e seus prolongamentos, cujos eixos, para Norte e Sul, 
organizam os bairros consolidados da Zona Norte, Centro-Oeste (onde normalmente 
atravessam a barreira ferroviária) e Leste. Conceitualmente, considera-se a ampliação da 
seção transversal do atual Canal Viário Tietê (200 metros) que passará a conter a faixa 
de domínio de seu leito maior original, em um tabuleiro de 21,5 km x 2 km.
O segundo nível de conexão metropolitana é baseado na cota 715 m, nível d’água 
aproximado do Tietê e da foz de seus afluentes na área de projeto. Através dos corpos 
hídricos, considera-se tanto a repercussão da intervenção projetada (principalmente 
para montante da foz dos rios Pinheiros e Tamanduateí), quanto o impacto dos planos 
hidroviário, de saneamento e drenagem que tratam a integridade da Bacia do Alto 
Tietê. A intervenção ambiental e paisagística na Várzea do Tietê é organizada a partir 
da reconfiguração do trecho final dos canais afluentes, através do direcionamento da 
lâmina d`água para além dos leitos carroçáveis existentes. As glebas convertidas no 
PMT deverão abrigar novos elementos hidráulicos (canais e pequenos lagos), respon-
sáveis pela reconstrução da foz dos afluentes; através da implantação desses canais 
e lagos pretende-se ampliar a superfície d`água na Várzea e viabilizar a inserção de 
novos programas e atividades relacionadas à presença da água no ambiente urbano. 
Dessa forma, admitem-se, também, os programas e instalações necessários à projetada 
navegação no trecho estudado do Rio Tietê.  Os corpos d’água são o ponto de conver-
gência das infraestruturas de drenagem e saneamento, que correm ao longo dos canais, 
recebendo a contribuição de cada vertente da bacia; considera-se que para cada corpo 

d’água – canalizado ou não – devam existir duas linhas de infraestrutura marginais: 
em cada margem devem ser instaladas as tubulações que conduzirão a contribuição da 
drenagem e do esgoto até o ponto de tratamento, para que as águas carregadas com a 
poluição difusa não contaminem o corpo hídrico principal.
Os níveis intermediários – 716 m a 724 m – definem a escala interna à unidade da 
Várzea do Tietê cujas linhas de comunicação serão caracterizadas através de viário 
principal e local (existente e novo), ampliação do passeio público, áreas verdes e linhas 
d`água, estas sobre a requalificação do trecho final dos afluentes do Tietê e sobre 
novos canais de condução e reservação de drenagem. A ampliação do passeio público 
coincide com a inserção de novos percursos para o deslocamento não motorizado e o 
rompimento de barreiras urbanas intransponíveis à escala local; para tanto são funda-
mentais novas conexões sobre o Rio e a pulverização de equipamentos e atividades 
mistas locais na Várzea.
A eliminação do Canal Viário Tietê significa a liberação das margens do Rio para 
acomodação de seu regime hidrológico e para sua apropriação, recuperando a ideia da 
Várzea do Tietê como o encontro das águas, hoje reduzido ao encontro ortogonal de 
galerias. A ampliação da lâmina d`água e a multiplicação dos pontos de contato entre 
os afluentes e o Tietê foi proposta através de estruturas hidráulicas que foram organiza-
das entre as existentes – “Canal Tietê e afluentes” – e novas – “canais e baías”.
O suporte construído pelos 1.883 hectares do Parque Metropolitano Tietê disponibiliza 
o total de 0,32% da área da Bacia do Alto Tietê para ações de recuperação ambiental e 
alteração das suas condições de permeabilidade. Considerando-se seu conjunto integral, 
essa área corresponderia à inclusão de, aproximadamente, 1,6m2 de área verde por 

habitante do Município, ou 0,9m2 de área verde por morador metropolitano. Esses 
índices podem parecer pequenos, mas, quando confrontados com a realidade espacial 
dos distritos que compõem esse trecho da Várzea do Tietê, seu potencial de transforma-
ção do ambiente urbano é bastante amplificado, pois, além de seus benefícios diretos, 
a continuidade de sua extensão, hoje interrompida pelo padrão de ocupação da Várzea, 
também favorece a recuperação e o manejo da fauna e da flora.

O percurso de construção da Várzea do Tietê confunde-se com o percurso de cons-
trução do nosso ambiente urbano. Reflete não apenas a urbanização que aconteceu 
em São Paulo, mas, em certa medida, o incompleto processo da modernização 
brasileira, capaz de projetar e realizar profundas transformações em seu território 
carregando falhas tão primárias quanto a falta de saneamento.
Esse espaço urbano, com o cotidiano que impõe a seus habitantes, já está constru-
ído; teve suas razões para lograr, embora não faltassem vozes que alertassem para 
os problemas que produziria.
De forma surpreendente e apesar das inúmeras deficiências que se arrastam, em 
menos de um século, viabilizou-se um assentamento para mais de 20 milhões de 
pessoas. A ausência de áreas públicas e a precariedade do espaço urbano que o 
caracterizam são, ao mesmo tempo, causa e efeito de um processo de urbanização 
desigual, materializado na realização de grandes e concentradas obras setoriais e na 
ocupação fragmentada e individual das áreas a serem habitadas. Resta, agora, com 
os mesmos vigor e velocidade, permitir que esse assentamento seja uma construção 
comum, a partir de um projeto coletivo.
Por isso se propõe a transformação da Várzea do Tietê no Parque Metropolitano 
Tietê. Para além dos problemas urbanos e ambientais que devem ser finalmente 
enfrentados, a restituição do Rio à população e à paisagem parece um recomeço 
esperançoso para o projeto, iniciado há mais de 130 anos, de completar nosso 
assentamento às margens do Tietê. 




