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Abstract: This article researches the importance of Córrego Ribeirão Preto existence and aims to 
establish a new relationship of the river with the city and its inhabitants.   
For this, some descriptions were necessary, that is, of historical field of the town planning 
development, what enabled the creation of the project viewing starting from the use of the free spaces 
found in the urban mesh viewing to recreate new environmental conditions.   
It is an approach that considers the bottoms of valleys such as ranches of natural infrastructure for 
leisure and culture projects, aiding the improvement of the quality of life of the municipal district.   
A project of parks and public gardens offer advantages for already having available of the most 
important elements for equipment of such nature, in other words, running water and green area.    
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1. RIBEIRÃO PRETO - EVOLUÇÃO URBANA 
 
O município de Ribeirão Preto nasceu à partir do surgimento de uma Vila localizada entre o Ribeirão 
Preto e o córrego Retiro Saudoso, e por isto chegou a ser chamada de “Entre Rios”. A evolução urbana 
na cidade de Ribeirão Preto logo é iniciada à partir da introdução da economia cafeeira que estava em 
expansão por toda região sudeste, trazendo com ela a implantação do sistema ferroviário (1872)  e 
industrial. A partir de 1883 a cidade passou a ser pólo de atração financeira, devido aos grandes 
recursos físicos e naturais da região, isso consequentemente atraiu os investimentos nas áreas urbanas 
e de construções e operários de toda região. 
 

O aumento populacional repentino, trouxe a necessidade de reformas urbanas imediatas. Novos 
projetos para a região central, iluminação, canalização de água e esgoto e melhorias públicas foram 
elaboradas afim de solucionar os problemas relacionados à higiene e limpeza pública. 
 

Todas essas transformações visavam destacar a cidade como um importante centro comercial, e para 
tanto as reformulações urbanas necessitavam compor uma modernização e embelezamento imediato. 
Foi por volta de 1911 que iniciou-se a implantação de novas ruas e avenidas,  utilizando-se o 
paralelepípedo nas ruas centrais e sarjetas nas áreas mais comerciais para o uso da população. Às 
margens do Ribeirão Preto, entrada principal da cidade, foi implantada uma grande avenida, e por ser 
o rio muito sinuoso, o que dificultava o acesso, logo iniciou o processo de retificação e canalização 
através de paredões de pedra e a construção de muretas e balaustres.  
 

Como conseqüência da rápida urbanização central da cidade, tem-se registrado no ano de 1927, 
enchentes que atingiram alguns pontos no entorno das principais avenidas. Desde então, nos períodos 
de maior incidência de chuvas, pode-se constatar que a população tem sofrido com inundações que 
atingem, agora, muitos pontos da cidade, gerando prejuízo financeiro para comerciantes, moradores e 
para a Prefeitura. 



(figura 1: Ribeirão Preto em meados do séc. XIX – “Entre Rios”) 
Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto  

 

1.1. Cenário Atual: Resultado do Passado 
 
Ribeirão Preto dispõe de uma quantidade razoavelmente grande de córregos, sem contar o lençol 
freático que abastece a cidade. Hoje, os canais estão sub-dimensionados pelo crescimento urbano, 
transportam essas mesmas águas fluviais, acrescidas do excesso de água pluvial trazida pela 
impermeabilização do solo mais a poluição urbana. Suas margens estão na maioria, em péssimas 
condições ambientais, são mal utilizados e sofrem a erosão devido a inexistência de matas ciliares e a 
disposição indiscriminada de lixo em alguns pontos da cidade pelos próprios habitantes. 
 

Por esses motivos, essas áreas tornaram-se de baixo valor imobiliário, degradando o entorno e 
destinando seu espaço mais para os automóveis do que para os seres humanos. Parte das áreas 
ribeirinhas estão hoje impermeáveis e ocupadas pela população mais carente, parte por indústrias e 
empresas comerciais e de prestação de serviços. 
 

Quando de uma maior precipitação pluvial, que vem agravando ao longo dos anos devido a 
degradação do meio ambiente, o Ribeirão tem transbordado constantemente  causando grandes 
inundações atingindo moradias e estabelecimentos comerciais. As perdas materiais, financeiras e de 
saúde têm gerado grande prejuízo para a comunidade local, gerando insegurança, desconforto e falta 
de perspectiva futura. Segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão Ambiental de Ribeirão Preto, 
estima-se que 19% da população da bacia enfrentam diretamente o problema. 
Quanto às áreas de uso público e lazer, Ribeirão Preto apesar de ser uma cidade de aproximadamente 
600 mil habitantes, possui apenas quatro parque públicos, sendo que dois deles são pouco utilizados 
pela população por falta de equipamentos públicos como play-grounds, quadras de esportes, 
sombreamento, falta de segurança e atrativos culturais. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MANANCIAL 
 

2.1. Relação Rio-Cidade 
 
O Córrego Ribeirão Preto, que dá o nome à cidade, possui um passado histórico relevante e alguns 
pontos específicos de seu curso, faz parte do cartão postal da região. A nascente encontra-se em 
condições pouco favoráveis à qualidade ambiental e natural do rio, o ponto exato da mesma encontra-
se em área urbanizada, sob residências na porção central de um município adjacente. Recebe todo 
esgoto proveniente de casas e estabelecimentos, sem qualquer tipo de tratamento ou agente 
amenizador do problema.  
 

Na cidade de Ribeirão Preto, o córrego atravessa de sul a norte inúmeros bairros de diferentes classes 
sociais, onde passa a ter diferentes tratamentos físicos, de relação afetiva e usual com os moradores. E 
apesar de ser o principal curso d’água, encontra-se comprometido pela poluição e por problemas 
relacionados às enchentes que já tornaram-se comuns durante os períodos chuvosos. 
 

2.2. Setorização  
 
Primeiramente, o estudo aborda uma questão geral de como o ribeirão Preto se relaciona com uma 
grande unidade – a cidade, são analisados as situações e as relações estabelecidas com ela. Em 
segundo, uma relação mais específica de como cada setor  se relaciona com esta outra unidade – o rio. 
Para tanto, a área foi subdividida em 5 setores, conforme a figura abaixo, qualificados de acordo com a 
morfologia existente e características de ocupação urbana. 

 

(Figura 2: Mapa parcial da cidade de Ribeirão Preto – Divisão por Setores) 
Fonte: Secretaria do Planejamento Urbano de Ribeirão Preto 

 

2.2.1. Setor 1 
 
A característica principal desta área é a pouca e recente ocupação por condomínio fechados de classe 
alta, que possuem grande potencial de expansão, devido ao crescimento natural da cidade e a 
valorização das glebas do lado sul do município. 
 

2.2.2. Setor 2 
 
Encontram-se neste setor bairros um pouco mais antigos, criados à partir do grande adensamento do 
centro da cidade, são lotes, em sua maioria, com maior índice de área verde e menos verticalizados. O 
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local abriga o Horto Florestal Municipal e três afluentes ainda pouco degradados e com possibilidade 
de aproveitamento e preservação. É neste ponto também, que a população do entorno sofre 
constantemente com as enchentes na época das chuvas. 
 

2.2.3. Setor 3  
 
Este trecho abrange toda a região mais antiga e de valor Histórico da cidade. As características 
principais destes bairros são o alto adensamento, a verticalização e a falta de arborização. Onde o 
Ribeirão Preto torna-se canalizado e retificado, causando constantemente prejuízos a população 
ribeirinha durante a época das chuvas devido a grandes alagamentos. Estas sem opções financeiras, 
acabam permanecendo no local e sofrendo as conseqüências a cada ano. 
 

Não obstante a presença de um Parque neste setor, este não possui equipamentos de lazer e encontra-
se em más condições. A população do entorno quase não o utiliza devido a falta de segurança e medo 
por acontecimentos constantes – fato relatado por moradores em entrevistas no local. 
 

2.2.4. Setor 4 
 
O setor referido compreende bairros com maior densidade populacional e com espaços livres 
degradados e sem uso definido. Caracterizam-se por ocupações populosas, de classe econômica média 
baixa a baixa, possuem problemas relacionados com falta de segurança, opções de lazer e educação. 
 

O Ribeirão Preto divide esses bairros juntamente com a Av. Via Expressa Norte que interliga o centro 
à parte norte da cidade. O córrego recebe também as águas de mais um afluente. Este, no período das 
chuvas intensas, atinge a população carente que reside em seu entorno. 
 

2.2.5. Setor 5 
 
Parte mais recente do lado norte, o setor caracteriza-se pela grande implantação de vários conjuntos 
habitacionais, por ser uma área de grande extensão, dividida por Vias Expressas e que contém grandes 
espaços livres exploráveis. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES PROJETUAIS 
 
A metodologia adotada para a análise da área e da elaboração do projeto, consistiu no levantamento de 
dados dos bairros do entorno, levando em consideração a situação da infra-estrutura atual e as 
necessidades  relacionadas ao lazer e cultura.  A proposta partiu do princípio do aproveitamento de 
áreas pré-existentes, desocupadas, degradadas e sem uso, terrenos baldios e com riscos de alagamento. 
Cada intervenção proposta, apesar de diferentes em cada trecho analisado, possui características e 
pontos de referência integrando todo o projeto de revitalização da área. 
 

Na escala do território, como ponto integrador, foram estabelecidos elementos de continuidade e 
pontuação. São eles, respectivamente: a ciclovia - que tem como função o lazer e a possibilidade do 
cidadão percorrer toda a extensão da cidade; os maciços verdes – que devem auxiliar na preservação 
das margens do rio e no bem estar do usuário; e como pontuação as bases de atendimento, que devem 
abrigar diferenciados usos como segurança, atendimento, serviços, postos de saúde, lanchonetes, 
sanitários, entre outros. 

 



(Figura 3: Desenhos esquemáticos dos elementos de continuidade e pontuação) 

 
Como estratégia e ponto fundamental do projeto de interligar toda a cidade, as avenidas principais com 
canteiros centrais que dão acesso ao parque e interligam os bairros mais afastados, receberão 
tratamento paisagístico e de embelezamento. 
 

Devido ao fato da existência, em alguns pontos do Parque, de avenidas e ruas com difícil acesso e 
estacionamento, foram criadas em áreas específicas bolsões de estacionamento respeitando o fluxo dos 
veículos e utilizando-se de pavimentação apropriada, como blocos intertravados e brita, para evitar a 
impermeabilização total do solo. 
 

3.1.  Propostas de Adequação Ambiental 
 
Após a análise da situação morfológica em que se encontram os setores anteriormente descritos, foram 
estabelecidos diretrizes projetuais referentes nas necessidades encontradas nos bairros do entorno 
relacionadas a infra-estrutura , lazer, qualidade ambiental e da paisagem, mas que de modo geral 
atendesse toda a população da cidade e região, abordando questões relacionadas ao meio ambiente, 
preservação e revitalização. 
 

Procurando uma linguagem de desenho, surge a possibilidade de utilização dos espaços livres 
deixados pelo mau planejamento e crescimento desordenado da cidade, afim de recriar locais de 
sociabilidade onde a população encontre suas origens no contato físico e ativo com a natureza. 
 

Esta proposta em tese, representa   uma busca de novos princípios, mostrando e valorizando  
diferenças culturais, oportunidades de comprometimento com as necessidades da população, prestação 
de serviços comunitários, fornecimento de infra-estrutura e mobiliário urbano adequado, geração de 
rendas e convívio.                                                                                                                                                    
  

3.1.1. Setor 1 
 
Nesta área, pela pouca densidade urbana, é proposto o aumento de área florestada para a proteção das 
margens do córrego de acordo com o Código Florestal que regulamenta o seu uso nos 50 metros de 
cada margem ao longo do curso d’água. 
Devido a topografia favorável é passível a construção de um grande lago  na confluência dos córregos 
Olhos D’água e Ribeirão Preto que ao longo do tempo, com a implantação de novos bairros e 
conseqüente impermeabilização, serviria como bacia de contenção de chuvas para evitar futuros 
alagamento; 



Buscando o uso coletivo e a possibilidade de eventos marcantes na cidade, a ciclovia inicia-se neste 
ponto, podendo o usuário atravessar toda a extensão da cidade. 
Receberá também o plantio de mudas frutíferas variadas (pomar) para atrair pássaros e 
consequentemente a própria população. 
 

 
(Figura 4: Diretrizes para o Setor 1) 

 

3.1.2. Setor 2 
 
A presença do Horto Florestal é muito significativa, seu uso servirá toda a população com a inserção 
de áreas de Piquenique, aprendizado ambiental e jardim de esculturas.  
 

No bairro Alto da Boa Vista encontra-se o Córrego do Dreno, que por possuir ainda pouca ocupação, 
propõe-se um maior alargamento das margens, abrangendo pequenas praças existentes e possibilitando 
a inserção de equipamentos de lazer e serviços. 
 

Na margem esquerda do córrego Ribeirão Preto, localizam-se bairros com pouca opções de lazer, 
segurança  e infra-estrutura; Para tanto, além da recuperação das áreas ao longo das margens do rio é 
necessário a implantação das bases de atendimento comunitário e seus devidos equipamentos. 
 

Como existem grandes espaços livres e há a necessidade da população em ter locais para promover 
eventos populares, foi proposto a construção de um Centro Cultural próximo aos bairros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



((Figura 5: Diretrizes para o Setor 2) 
 
 

3.1.3. Setor 3 
 
Na Avenida Jerônimo Gonçalves- cartão postal histórico da cidade, foi proposto a implantação de 
projetos pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal do Planejamento Urbano da cidade, que visam a 
retirada de veículo pesados, a recuperação dos paralelepípedos, o afastamento da guia junto das 
Palmeiras Imperiais, tratamento paisagístico e transformando a Avenida nos finais de semana em área 
de lazer somente para pedestres. 
 

É neste ponto também que o córrego Ribeirão Preto encontra com o córrego Retiro Saudoso, onde 
ocorrem enchentes todos os anos, e também causa prejuízos aos comerciantes do entorno. Para 
amenizar a atual situação, é proposto a implantação do projeto de modificação da confluência dos rios 
elaborado pelo DAERP (Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto) juntamente com a 
Prefeitura Municipal. 
 

Um ponto conhecido por toda a cidade é a Rotatória Amim Calil, onde receberá somente tratamento 
paisagístico e marco histórico, pois por possuir alto tráfego de veículos torna-se arriscado qualquer 
introdução de equipamentos de lazer. 
 

Já na antiga Cerâmica São Luiz, onde hoje está sendo construído um supermercado, pode-se propor 
em associação com este, a inserção de play-grouds e pistas de skate/patins atuando como ponto 
atrativo a clientes. Com a topografia favorável, construir um pequeno Teatro de Arena para a 
apresentação de peças elaboradas pela comunidade local. 
 

Também é proposta uma grande intervenção em galpões desativados existentes, utilizando-os para 
abrigar diversos usos, tais como, áreas culturais com bibliotecas, palcos para a apresentação de shows 



e teatros, centros comerciais(lojas, lanchonetes e restaurantes) e na parte externa, quadras para 
recreação e áreas de descanso e contemplação. 
 

                          (Figura 6: Diretrizes para o Setor 3) 
 

3.1.4. Setor 4 
 
Propõe-se a construção de pequenos lagos com áreas inundáveis para amenizar futuras situações risco 
relacionados as enchentes e, por ser uma área livre, em contrapartida degradada, recebe atenção 
especial na parte de reflorestamento e proteção das margens do córrego. Receberá também 
infra-estrutura, bases comunitárias e bases policiais; Há a possibilidade, em caso de interesse 
particular, a inserção de pequenos comércios e serviços. (Figura 7) 
 

3.1.5. Setor 5 
 
Neste ponto o ribeirão recebe as águas do córrego dos Campos onde é prevista pelo projeto, a 
implantação de vias marginais respeitando-se os limites estabelecidos por Lei e recebendo tratamento 
arbustivo necessário para se evitar futuras degradações e assentamentos ilegais. 
 

São inseridos também, quadras poliesportivas, áreas de descanso junto a ciclovia e bases de 
apoio.(Figura 8) 
 
 
 
 



                              (Figura 7: Diretrizes para o Setor 4) 

                               (Figura 8: Diretrizes para o Setor 5) 
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3.2. Ecologia Urbana 
 
Os Parques Lineares são criados inicialmente para uso recreativo, mas podem ser utilizados para ir ao 
trabalho, à escola, às compras. Produz valorização das terras do seu entorno e surgem como elementos 
atrativos.  
 

Para isso, é necessário projetar condições adequadas para toda a população, de fácil acesso e 
democrático, visto que não beneficia só um lugar da cidade, tendo acesso com facilidade e melhorando 
a relação entre veículos e pedestres. 
 

Fazendo com que essas áreas tornem-se fonte natural de atração turística e de pequenos animais, 
desviando os pássaros da área central, que a cidade seja mais humana, mais adaptada a população e 
contribuindo para a preservação do meio ambiente. 
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