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Resumo 

 

A presente dissertação objetivou investigar a compreensão de paisagem presente na obra do 
engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929), focalizando 
aspectos e elementos da paisagem inseridos nos Planos de Saneamento para cidade de Santos 
(1905-1910) e Recife (1910-1917), a partir da análise do traçado, dos canais de drenagem, da 
arborização e da arquitetura salubre. A delimitação do problema acontece em meio ao 
movimento de reforma sanitarista precipitado pelas condições de superpovoamento e de 
insalubridade, criadas pelo intenso crescimento das cidades a partir do século XIX. Tal 
situação provocou um maciço investimento em paisagismo e infra-estrutura cívica, cuja 
magnitude é pouco apreciada hoje. Assim sendo partiu-se da compreensão da teoria e da 
prática da Arquitetura da Paisagem, e da Engenharia Sanitária, bem como se discutiu o 
avanço nas questões do plano e projeto de expansão urbana no enfrentamento dos problemas 
urbanos, ligados a elementos da paisagem como o relevo, a vegetação e a água. Esse 
conhecimento permitiu verificar as relações existentes entre esses dois campos disciplinares, 
no que tange as proximidades de princípios e elementos de composição. Importava então, 
nestas circunstâncias, verificar o papel exercido por esse engenheiro na chefia das obras de 
saneamento nas duas cidades objeto de estudo, Santos e Recife, as atividades desenvolvidas, 
suas dificuldades, vitórias, e fracassos, na virada do século XIX para o XX. Para tanto, a 
metodologia adotada mesclou o campo da Arquitetura da Paisagem e da Engenharia Sanitária 
analisando-os em suas dimensões históricas e morfológicas. Assim, a investigação pautou-se 
em dois eixos de análise: o 1ºeixo compreendeu a fase de formação teórica de Saturnino de 
Brito e o 2º eixo englobou a fase em que Saturnino de Brito realiza suas primeiras práticas 
sanitárias. O propósito é verificar até que ponto o conhecimento técnico de Saturnino de Brito 
aplicado na prática sanitarista relacionava soluções técnicas com o tratamento da paisagem. A 
compreensão de paisagem sanitária desse engenheiro engrandece o estudo do planejamento 
urbano e do paisagismo dentro de uma visão interdisciplinar e de conjunto. 
 
Palavras-chave: Paisagem; Saturnino de Brito; Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The present dissertation objectified the investigation of the presented landscape 
understanding on the workmanship of the sanitarian engineer Saturnino Francisco Rodrigues 
de Brito (1864-1929), focusing aspects and elements of the landscape inserted in the 
Sanitation Plans for cities of Santos (1905-1910) and Recife (1910-1917), from the analysis of 
the tracing, the draining canals, the arborization and the salubrious architecture. The 
delimitation of the problem takes place during the movement of a precipitated sanitarist 
reform by the insalubrity and the superprocess of populating conditions, created for the 
intense cities growth from the XIX century. Such situation provoked a massive investment in 
the study and execution of a landscape as complement of architecture and civic 
infrastructure, whose magnitude is little appreciated nowadays. In such case one started from 
the understanding of the theory and  practice of the Landscape Architecture, and Sanitary 
Engineering, as well as it was discussed the advance in the issues of the plan and project of 
urban expansion in the confrontation of the urban problems on the elements of the landscape 
like the relief, the vegetation and the water. This knowledge allowed to verify the existing 
relations between these two disciplinal fields, in what it refers to the proximity of principles 
and composition elements. It mattered then, in these circumstances, to verify the role exerted 
by this engineer in his leadership of the sanitation workmanships in the two cities studied, 
Santos and Recife, the developed activities, its difficulties, victories, and failures, in the turn 
of the XIX to the XX century. therefore, the adopted methodology mixxed the field of the 
Architecture, the Landscape and Sanitary Engineering analyzing them in their historical and 
morphologic dimensions. So, the inquiry was listed in two axles of analysis: 1st axle was 
understood as the phase of theoretical formation of Saturnino de Brito and 2nd  axle 
conglobated the phase where Saturnino de Brito carries through his first sanitary 
performance. The intention is to verify how far Saturnino's technical knowledge applied in the 
sanitarist practice related techniques solutions with the treatment of the landscape. The 
understanding of sanitary landscape of this engineer increases the study of the urban 
planning and the representation of the landscape through drawing inside a interdisciplinary 
vision and the complex whole. 
 
Keyword: Landscape; Saturnino de Brito; Recife 
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Introdução 
 

O início do século XX é marcado por reformas higienizadoras. Com a industrialização nas 

cidades, a idéia de progresso se sobrepõe à tradição e o crescimento das cidades propicia o 

debate sobre como deveria ser o seu desenvolvimento. Em suma, abre-se a polêmica sobre a 

questão urbana. 

 

Nesse momento exerce grande influência o Plano de Paris. Em cada país que sofria os 

processos de industrialização, repetiam-se as soluções adotadas por Haussmann. Em outras 

palavras, a “prática urbanística moderna” contribuiu para o crescimento das cidades e o 

surgimento de novos problemas que demandavam respostas científicas frente ao avanço da 

urbanização, transformando e segregando os espaços.  

 

Temos então que a delimitação do problema dessa dissertação acontece na passagem do 

século XIX ao XX, período este que provocou uma mudança na sociedade com repercussões 

evidentes na paisagem, tais como a superpopulação e a insalubridade. Emerge a necessidade 

de revisão das estruturas urbanas, fazendo surgir profissionais preocupados com a produção 

de novas técnicas no contexto social e cultural. Tal situação trouxe novos desafios nos campos 

da Arquitetura e do Urbanismo no que se refere à expansão das áreas urbanas. 

 

É bom lembrar que a expansão urbana foi um fenômeno que começou na Europa, no século 

XIX, provocado pelo aumento da população. O Brasil acompanha este fenômeno a partir da 

República Velha (1889 a 1930), em direção, ao que no século seguinte, o caracteriza como 

um país onde a população nas cidades ultrapassa a população rural. A princípio, os projetos 

que se desenvolvem a partir da República Velha diferem das intervenções anteriores por 

introduzirem uma visão de conjunto da cidade. Nesse sentido o plano da cidade de Belo 

Horizonte, inaugurada em 1897, serve como exemplo, cujos eixos de intervenção priorizaram 

“a higiene, a estética e a fluidez, elementos esses, norteadores do plano da cidade” (Gomes e 

Lima, 1999, p. 120).  

 

De forma geral, o surto modernizador abrangeu, principalmente, a reestruturação de cidades 

portuárias, também devido à demanda do capitalismo e, por seguinte, a necessidade de 

expansão das atividades portuárias direcionadas ao mercado internacional. Procurava abolir a 
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imagem de uma cidade marcada pela insalubridade, precárias condições de circulação e pela 

desfuncionalidade do porto. 

 

A formação de uma classe de profissionais brasileiros capazes de constituir um debate sobre 

as questões referentes ao surgimento do urbanismo enquanto disciplina, está vinculada 

especialmente ao ensino instituído pelas Escolas Politécnicas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Essas Escolas, criadas em fins do século XIX, formam os engenheiros civis e 

engenheiros-arquitetos, que se destacam pela atuação na administração pública. Dentre eles 

está Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929). 

 

As necessidades de saneamento, o agravamento dos problemas urbanos e a urgência da 

expansão das cidades foram os problemas enfrentados pelo engenheiro Francisco Saturnino 

Rodrigues de Brito. Nascido em Campos, no estado do Rio de Janeiro (1864-1929), 

republicano e positivista, lutou pela divulgação das boas práticas higienistas, tornado-as 

acessíveis à coletividade. Atuando junto às repartições de saneamento dos estados brasileiros, 

ou ainda, prestando consultoria em seu “Escritório de Engenharia Civil e Sanitária” criado em 

1920, atuando até início de 19801, trouxe ações que marcaram o pensamento urbanístico em 

cerca de 53 cidades brasileiras em que atuou no início do século XX. Seus pensamentos 

descritos nos relatórios de suas obras, contribuíram para a compreensão tanto do processo de 

modernização das cidades brasileiras quanto o processo de constituição da prática do 

planejamento urbano no Brasil. Sendo considerado por muitos estudiosos e profissionais tanto 

o pioneiro da engenharia sanitária, quanto o pioneiro do urbanismo brasileiro. 

 

Assim Saturnino de Brito elaborou os Planos de Saneamento, Melhoramentos e Expansão 

para as principais cidades brasileiras, fundamentados no conceito de urbanismo sanitarista, 

elaborado em seu escritório e praticado em suas obras. Conforme Dantas (2003, p. 23) 

descreve, “(...) extrapolando a função de introduzir as redes de água e esgotos, previa a 

intervenção e a ordenação do espaço físico a partir da racionalidade técnica das redes e dos 

equipamentos sanitários, orientando-se, para tanto, na visão organicista da cidade e 

articulando as várias dimensões urbanas – ambientais, estéticas, viárias etc. – em função do 

seu saneamento”.  

                                                 
1 Em agosto de 1920 quando o Escritório é criado se denominava Escritório de Engenharia Civil e Sanitária. 
Após a morte de Brito em março de 1929, o filho assume a direção e o nome da organização é redefinido como 
Escritório Saturnino de Brito. 
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Para conduzir a investigação foi lançado o pressuposto de que a compreensão de paisagem de 

Saturnino de Brito tomou forma entre os Planos de Santos e Recife. A formulação desse 

pressuposto se justifica pelo volume de trabalho produzido nesse período (1905-1917), tanto 

em forma de artigos escritos para eventos científicos, como em forma de pareceres de serviços 

e relatórios dos Planos de Saneamento. O que mostra uma intensa produção do conhecimento 

por parte do sanitarista2. 

 

Outro ponto se deve a intensidade das discussões frente aos trabalhos desenvolvidos em 

Santos, que serviu como laboratório das experiências, sendo palco das primeiras dificuldades, 

vitórias e fracassos enfrentados por Saturnino de Brito a frente da Comissão de Saneamento. 

Assim, esse engenheiro aprendeu com os erros em Santos, aprimorou a técnica recém-criada, 

desenvolveu e aplicou no Recife os principais avanços. Portanto na escolha desses planos é 

representativo o auge do saber do sanitarista e o reflexo de sua prática na cidade produzido 

nesse período (1905-1917), possibilitando estudos diversos, dentre eles o estudo da paisagem.  

 

Em Santos, é necessário identificar e reconhecer que a contribuição maior de Saturnino de 

Brito para a configuração urbana da cidade vai além da implantação do sistema de esgotos e 

águas do município. Desenvolve uma metodologia de trabalho na qual se tem uma forte 

impressão da visão de conjunto a ser tratada na paisagem da cidade, considerando desde o 

plano ao projeto e seus detalhes. Carlos Roberto M. de Andrade esclarece a dimensão 

urbanística das obras de Saturnino de Brito enfatizando em Santos, suas contribuições para 

com a paisagem: 

 

Seus projetos constituíam uma nova paisagem urbana, marcada pela presença de equipamentos 
sanitários e pela configuração de uma cidade ordenada e limpa, instaurando novos espaços 
públicos em uma nova cenografia urbana. Da neoclássica avenida-parque, Brito formulará a 
concepção de avenida ao longo dos canais de drenagem, muitas vezes navegáveis, com pontes e 
calçadas arborizadas e exigências de grandes recuos frontais para os edifícios (Andrade, 1992, 
p.78). 

 
                                                 
2 Essa situação de intensa produção pode ser verificada numa curiosa situação pessoal existente na declaração de 
Saturnino de Brito ao presidente do Estado da Paraíba quanto à recusa inicial em aceitar o trabalho de organizar 
o projeto de esgotos da capital. “Justifica-se assim a minha insistente recusa em aceder de pronto ao reiterado e 
honroso convite. Viagens – ao sul para visitar os trabalhos de Santos, alguns dias passados na Baía e no Pará, a 
serviço, e daí à Europa para estudar questões importantes relativas aos trabalhos em Recife – tomaram-me o 
tempo e, ao voltar a Recife, de poucas horas posso dispor, em certos dias e à noite, para organizar os projetos dos 
esgotos da Paraíba” (Brito, Vol. V, 1944, p. 287). Sobre a produção de textos importantes e artigos elaborados 
por Saturnino de Brito no período em que se encontrava no Recife, ver “Saturnino de Brito: dados para um 
estudo”. Coletânea de artigos de jornal. Recife, 1930. 
 



 12

No Recife, a passagem do século XIX para o século XX foi segundo Sá Carneiro e Mesquita 

(2000, p. 11), marcada pela retomada da “arte paisagística”, que parece ter se iniciado com as 

ações de embelezamento e aformoseamento urbano, que aconteceram mais fortemente, a 

partir da década de 1930. Acredita-se que o convite do então governador Herculano Bandeira 

de Melo feito à Saturnino de Brito, em 1909, para conduzir as obras de saneamento a frente da 

Comissão de Saneamento da Cidade do Recife e Brito se estabelecendo em 1910 no Recife, 

tenha sido o início de uma nova forma de se pensar a cidade e sua paisagem.  

 

Com essas especificidades em mente volta-se para o momento em que Saturnino de Brito 

chefiava a Comissão de Saneamento da Cidade do Recife à cargo das obras de saneamento. 

Lembrando que, desde 1905, já estava trabalhando do Plano de saneamento de Santos e já era 

“membro de honra” da “Association des Hygiénistes et Téchniciens Municipaux”, na França, 

cujo presidente era o médico e sanitarista Dr. Imbeaux. “As relações entre Saturnino de Brito 

e o grande mestre francês constituem um belo capítulo da cooperação internacional das 

idéias” (Alvarenga, 1979, p. 258). 

 

Mas, é no contexto do Recife, imbuído das experiências em Santos, com o sucesso das obras 

dos canais de drenagem, da “cooperação internacional das idéias” e em meio à atmosfera 

reformista, que Saturnino de Brito começou a adquirir experiência e maturidade intelectual. 

Expondo sua técnica sanitária e seu urbanismo, extrapolou a implantação do sistema de 

esgotos da cidade garantiu também um sistema de abastecimento de água e um projeto de 

melhoramentos. Assim podemos dizer que foi entre Santos e Recife que Saturnino expressou 

sua compreensão de paisagem nas cidades brasileiras. 

 

Para Saturnino de Brito, a cidade deveria ser vista como um sistema onde era essencial a visão 

clara de conjunto. Os Planos Gerais complementados pelos Planos de Conjunto representam 

sua metodologia de planejamento que prezava pela unidade de concepção em todas as 

dimensões, sejam elas, projetual, técnica, administrativa ou política.  

 

Enfim, nos seus Planos Gerais para as cidades, com um olhar mais apurado, se pode notar os 

elementos da composição da paisagem, ou seja, o traçado, a água e a vegetação. No Plano 

de Santos, em especial, realizou os canais de drenagem, que surgem como elementos 

estruturadores da cidade, e, em Recife, pensou um sistema de parques às margens dos canais 

que, no entanto, não foi concretizado. 
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A criação dos canais de drenagem a céu aberto como elementos estruturadores da malha 

urbana, e por que não dizer da paisagem, propostos por Saturnino de Brito para as principais 

cidades brasileiras, constituiu, no ano de 2005, objeto de estudo no Trabalho Final de 

Graduação. Na oportunidade, a autora da presente pesquisa, foi incentivada a continuar 

pesquisando e decidiu aprofundar os estudos sobre o engenheiro Saturnino de Brito, nos 

arquivos da Companhia Pernambucana de Saneamento, COMPESA, e nos arquivos da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, crente de que a obra 

resultante pudesse servir de referencial, no futuro, para outros trabalhos em novas direções.  

 

Nesse sentido, este trabalho, se propõe a investigar a compreensão de paisagem embutida nos 

Planos de Saneamento de Saturnino de Brito em que sua prática sanitarista relacionava 

soluções técnicas e a paisagem. Assim, o objetivo geral da pesquisa é conhecer aspectos e 

elementos da paisagem inseridos na obra sanitarista do engenheiro Francisco Saturnino 

Rodrigues de Brito (1864-1929), enfocando o Plano de Saneamento, Melhoramentos e 

Expansão da cidade de Santos e de Recife, elaborados entre os anos de 1905 à 1917. 

 

Com esse foco de abordagem, aproximando a teoria da prática de Saturnino de Brito nos 

Planos de Saneamento, tendo em mente a atual discussão sobre a regeneração ambiental de 

cidades em torno das águas urbanas, bem como a escassez de trabalhos que considere a 

atuação de Saturnino de Brito sob o ponto de vista da paisagem, tem-se como objeto de 

estudo teórico a compreensão de paisagem do engenheiro Saturnino de Brito como estrutura 

técnica e artística, e como objeto de estudo empírico os Planos de Saneamento já apontados. 

 

A investigação documental permitiu identificar o recorte temporal a ser feito. O recorte inicia-

se a partir de 1895, quando já se registravam ações oficiais de intervenção sanitarista por 

Saturnino de Brito, e atinge o ano da morte desse engenheiro em 1929. Entretanto também 

considerou-se alguns fatos anteriores como sua atuação na construção de estradas de ferro nos 

anos de 1887 a 1892 e seu primeiro contato com um plano urbano entre 1894 e 1895. Além de 

fatos posteriores como a atuação do Escritório Satunino de Brito, sobretudo, os Planos 

continuados e desenvolvidos pelo seu filho, Francisco Saturnino Rodrigues de Brito Filho 

(1899-1978), que deu continuidade ao ideário de seu fundador nos planos de saneamento 
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seguintes3. Dentre eles o Plano Geral de Obras para Natal, RN, (1935-1939), que trouxe a 

criação de parques circundando os equipamentos sanitários, como reservatórios e estações 

elevatórias, trazendo um diferencial à paisagem do lugar. 

 

Com tal panorama de investigação, a metodologia adotada mescla o campo da Arquitetura da 

Paisagem e da Engenharia Sanitária em suas dimensões históricas e morfológicas. 

Considerando, também, que a investigação da presente pesquisa procura fazer um diálogo 

entre esses dois campos disciplinares. Optou-se, pelo caminho metodológico no campo da 

História, através da compreensão de cidade de Le Goff (1998, p. 138), “a cidade é um lugar 

em que mais se constrói do que se conserva ou se destrói.” Associada à uma análise 

morfológica, por meio da compreensão das formas urbanas de Lamas (1993) 4 e Sauer (1998). 

Compartilhando o entendimento de Sauer (1998, p. 35), temos que “o estudo morfológico traz 

que a posição do homem e suas realizações explicitamente constituem o último e mais 

importante fator e formas na paisagem.” 

 

Priorizou-se então o tratamento das fontes documentais com relação à análise, interpretação e 

crítica das mesmas e o estudo da forma da paisagem no espaço urbano. Nesta análise se 

procurou reconhecer quais os elementos formais que ao longo da história profissional de 

Satunino de Brito podem ser identificados como elementos fundamentais na estruturação dos 

seus planos e projetos guardando semelhanças com a estruturação de um projeto paisagístico. 

Ambos os caminhos metodológicos são essenciais para a compreensão da paisagem.  

 

Nesse sentido a análise histórico-morfológica, procurou ocorrer sob um olhar evolucionista, 

cronológico e linear voltado para a carreira profissional de Brito desde sua formação até a 

prática sanitarista nas cidades. Por vezes saímos dessa ótica para adotar um olhar 

retrospectivo e prospectivo voltados para alguns exemplos de projetos de paisagistas criados 

em cidades européias, norte-americanas e brasileiras. Essa linha atemporal buscou entender as 

idéias, as formas e as teorias compartilhadas ao longo dos séculos XIX e XX, no sentido de 

tentar reconstituir lógicas que não são tão visíveis na construção da paisagem das cidades. 

 
                                                 
3 Mesmo tendo o recorte temporal da pesquisa iniciado em 1895 e limitado em 1929, por vezes foram tratados 
alguns dados anteriores e também posteriores ao período dado de forma a melhor expor o problema e dar maior 
apoio aos argumentos que se pretendeu demonstrar. 
4Adotando a posição de Lamas (1993, p. 38), esse estudo morfológico não se ocupa do processo de urbanização, 
quer dizer, do conjunto de fenômenos sociais, econômicos e outros, motores da urbanização. Esses convergem 
na morfologia como explicação da produção da forma, mas não como objeto de estudo. 
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Todavia é preciso ressaltar que não se pretende fazer uma análise puramente histórica 

comparativa de projetos realizados por esse sanitarista do início do século XX com os 

projetos paisagísticos produzidos nesse período, nem tão pouco discorrer sobre toda a história 

do paisagismo. Pretendeu-se fazer uma averiguação das proximidades de princípios e 

elementos de composição entre esses dois campos disciplinares, a Engenharia Sanitária e a 

Arquitetura da Paisagem.  

 

Nessa perspectiva foram determinados dois eixos de análise na pesquisa. O 1ºeixo 

compreendeu a fase de formação teórica de Saturnino de Brito indo de 1964 a 1893, expondo 

sua formação acadêmica e primeiros escritos teóricos. O 2º eixo englobou a fase em que 

Saturnino de Brito realiza suas primeiras práticas sanitárias a partir de 1893. Essa definição 

ocorreu para possibilitar entender as relações existentes entre o discurso e a prática de Brito. 

 

A obra de Saturnino de Brito tem relação com a paisagem, na medida em que o entendimento 

do conceito de salubridade está vinculado, primordialmente à fatores ligados à configuração 

topográfica (relevo), à presença quantitativa e/ou qualitativa de vegetação, à hidrologia 

superficial (corpos d’água) e a construção de equipamentos como hospitais, cemitérios, 

matadouros e campos para práticas esportivas saudáveis em áreas apropriadas. Tais fatores se 

aproximam, dentro do interesse dessa dissertação, dos elementos que compõe a paisagem, que 

são usados no projeto paisagístico e que também são reconhecidos como elementos formais 

fundamentais na estruturação dos planos e projetos de Saturnino de Brito. Assim, esse 

conhecimento permitiu verificar que as variáveis de análise que foram escolhidas: o relevo, a 

vegetação, a água e as edificações são elementos que compõe a paisagem e que correspondem 

ao traçado, arborização, canais de drenagem, e a arquitetura salubre na produção de Brito. 

 

O relevo corresponde à configuração topográfica que os terrenos podem assumir, podendo ser 

muito regulares, mais ou menos planos ou em nível (Puppi, 1981, p. 31-32) O gesto de 

projetar sobre o relevo determina o traçado, este organiza e regula a distribuição dos outros 

componentes formadores do espaço urbano (Lamas, 1993, p. 98-100). 

 

A vegetação é um dos elementos do projeto paisagístico que está vivo. Apresenta como 

função além de amenizar a topografia, também concorre com seus efeitos ornamental e 

sedativo. (Puppi, 1981, p. 32)  



 16

A água é um dos materiais fundamentais no projeto paisagístico, seja na forma presente na 

natureza como riachos, cascatas, cachoeiras ou resultantes de obras hidráulicas como 

barragem, hidroelétricas, canais (Puppi, 1981, p. 32)  

 

As edificações são criadas para dar suporte às atividades do homem, podendo ser destinadas 

áreas para construções que oferecem algum risco à qualidade de vida da população como 

hospitais, matadouros e cemitérios e áreas que possuem atributos que melhorem a qualidade 

de vida como quadras de esporte e campos para práticas e exercícios ao ar livre. (Puppi, 1981, 

p. 149). 

 

Na construção do discurso científico dessa investigação, é preciso ressaltar a dificuldade de 

abordagem teórica do tema. Diferentes abordagens sobre paisagem, provenientes de diversas 

áreas do conhecimento revelaram, através dos tempos, formas diferenciadas de entendimento 

e aplicação do conceito. Todavia, hoje a paisagem é, reconhecidamente, um objeto de estudo 

multidisciplinar, para o qual converge o olhar dos mais diversos campos disciplinares. Bem 

como a Engenharia Sanitária, que traz a missão de resolver os problemas que lhe apresenta a 

Higiene e os princípios que ela sustenta, seja ela entendida como ciência, ou como arte. O que 

é proposto aqui não pressupõe conhecimento profundo ou especializado da paisagem ou da 

engenharia sanitária a partir de tantos campos disciplinares, mas tem-se a intenção de 

relacionar esses dois campos disciplinares através da prática sanitária de Saturnino de Brito, o 

que constitui uma tarefa bastante desafiadora. 

 

Diante disso a coleta e análise das fontes de pesquisa orientou-se em dois eixos: o contexto da 

cultura urbanística da virado do século XIX para o século XX e a experiência da participação 

de Saturnino de Brito na construção das cidades brasileiras. Em relação ao primeiro, as fontes 

de pesquisa foram basicamente do tipo secundárias, pois se referiam à história da construção 

das cidades brasileiras, em alusão ao que se produzia no urbanismo internacional, com 

destaque para as cidades de Santos e Recife. O Segundo eixo teve como fontes de pesquisa as 

plantas e desenhos desenvolvidos por Saturnino de Brito em seus relatórios para os Planos de 

saneamento de Santos e Recife, bem como imagens e fotografias contidas em suas obras 

completas além daquelas contidas nos acervos das cidades do Recife e de Santos, ilustrando a 

experiência da participação de Saturnino de Brito na construção da paisagem dessas cidades. 

Após a coleta documental, que baseou-se, além da pesquisa nos acervos das principais 

Instituições Pernambucanas de Pesquisa e bibliotecas, também contou, principalmente, com o 
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acervo do Museu da Escola Politécnica e do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o acervo 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, do Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, 

CONDEPHAAT e do Museu dos Esgotos de Paris.  

 

Através desses procedimentos que orientaram o conhecimento e a análise do objeto, a 

presente dissertação foi então estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo discute o 

conceito de Paisagem, expõe as questões teóricas centrais que fundamentam as discussões 

desenvolvidas no corpo deste trabalho, e, por fim, discorre sobre o conceito de Paisagem 

existente na Engenharia Sanitária.  

 

O segundo capítulo expõe um panorama da cultura urbanística da virada do século XIX para o 

XX, tratando inicialmente dos problemas das cidades e o papel dos engenheiros, passando 

pelas teorias e práticas que fizeram escolas no Brasil e no exterior e finalizando com as 

escolas paisagísticas, expondo o diálogo existente entre a Arquitetura da Paisagem e a 

Engenharia Sanitária. 

 

O terceiro capítulo aprofunda-se na escola Saturnino de Brito, aborda a formação desse 

engenheiro, desde seu ingresso no curso da Engenharia Civil até a sua prática profissional na 

Engenharia Sanitária, suas influências e práticas profissionais das obras civis ao saneamento 

das cidades e finaliza expondo a característica pinturesca e utilitária que a paisagem adquire 

na obra de Saturnino de Brito. 

 

O quarto capítulo refere-se às práticas de Saturnino de Brito e pretende mostrar a paisagem 

subjacente nos Planos de Saneamento. Para tanto, o capítulo inicia-se com os princípios do 

traçado sanitário, praticado pelo engenheiro para a elaboração dos Planos Gerias e Planos de 

Conjunto, para então tratar das especificidades com relação à paisagem dos Planos de 

Saneamento para as cidades de Santos e Recife.  

 

O quinto e último capítulo da dissertação, expõe as conclusões da pesquisa com reflexões 

acerca das possíveis contribuições de Saturnino de Brito para a paisagem das cidades 

brasileiras, que nessa dissertação, está representada pelas cidades de Santos e Recife. 



 18

1. A paisagem: teoria e prática 
 

1.1. Conceito de paisagem 

 

Etimologicamente, a palavra “paisagem” é uma derivação da expressão “país”, que sugere 

“região”; “território”; “nação” e derivada do baixo latim “page(n)sis”, e do latim “pago” que 

quer dizer “pequena povoação” ou “aldeia” (Cunha, 1986, p.572).  Segundo Cunha (1986, 

p.572), o aparecimento da palavra “paisagem”, na França, como conhecemos hoje, tem 

origem pelo menos no século XVI, proveniente do francês paysage. A expressão 

“paisagismo” data do século XX, já a expressão “paisagista” do francês paysagiste é 

empregada desde 1844. Ressalta-se que a expressão “paisagista” só foi mais propriamente 

empregada e delegada à responsabilidade do arquiteto paisagista em 1863, se tornando um 

termo instituído a partir da criação do Central Park, em Nova Yorque, de autoria do arquiteto 

paisagista americano Frederick Law Olmsted. 

 

A paisagem associa pessoas e lugares. Na etimologia dinamarquesa “landskab”, alemã 

“landschaft”, holandesa “landschap” e no inglês antigo “landscipe” combinam duas raízes. 

“Land” que significa tanto um lugar, quanto as pessoas que vivem lá e ainda “Scabe” e 

“Schaffen” que significa “moldar”, “dar forma”; os sufixos “-skab” e “-schaft”, como no 

inglês “-ship” também significa associação, sociedade (Spirn, 1998, p. 16-17). O significado 

da palavra paisagem comumente encontrado nos dicionários se refere a um lugar ou aquilo 

que se consegue abarcar num lance de vista. No entanto, adotando a posição de Anne Spirn, 

essa significação precisa ser revista, pois, a paisagem só está completa em seu significado 

quando considera a dinamicidade existente entre o lugar e as pessoas. “Landscape connotes a 

sense of the purposefully shaped, the sensual and aesthetic, the embeddedness in culture. The 

language of landscape recorvers the dynamic connection between place and those who dwell 

there” (Spirn, 1998, p. 17). 

 

Nesse sentido, a palavra surgiu no Renascimento para indicar a relação dinâmica existente 

entre os seres humanos e a natureza expressa através da pintura. A pintura de paisagens 

apareceu pela primeira vez na Europa como uma expressão popular, acompanhada por uma 

arte florescente de incluir a paisagem na poesia, na representação teatral e na concepção de 

jardins, na forma de praças e parques (Cosgrove, 1998, p. 98). Assim, o estudo da paisagem 
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se inicia com os trabalhos desses artistas1. Ao mesmo tempo, a cartografia, a astronomia, a 

arquitetura, os levantamentos topográficos, a própria pintura e muitas outras artes e ciências 

estavam sendo revolucionadas pela aplicação de regras formais matemáticas e geométricas 

derivadas de Euclides (Cosgrove, 1998, p. 98). Percebe-se então, que a compreensão da 

paisagem está intimamente ligada às formas que a natureza se apresenta associada às ações 

dos seres humanos de alterar a natureza de acordo com sua maneira de ver o mundo.  

 

Ao longo dos séculos, na interpretação da realidade, a paisagem significa relação do homem 

com a natureza, no sentido do suporte físico natural ou artificial, que contém elementos 

naturais e elementos construídos. A paisagem natural se caracteriza pela predominância dos 

elementos naturais e a paisagem construída ou paisagem urbana, pela predominância dos 

elementos construídos (Cruz, 2002, p. 107-108). Enquanto a paisagem natural possui a 

característica de estar em constante mutação, as ações do homem, historicamente, tentavam 

entender essas mudanças transformando-a segundo suas necessidades e crenças. Em outras 

palavras, o homem age perante um impulso, uma necessidade, e se põe diante de condições 

físico-sociais e econômicas da realidade local e essa ação é concretizada em um gesto, uma 

intervenção na paisagem, natural ou construída, conforme sua concepção de mundo. Desse 

modo, sob o trinômio impulso – condição – gesto2, o homem constrói a paisagem.  

 

Ao longo do tempo, a paisagem se modifica e com ela o comprometimento que o homem vai 

assumindo dessa relação. Contribuem para mudanças nessa relação a consciência da 

dependência dos recursos naturais e de que esses recursos são finitos, as possibilidades 

abertas pelas descobertas ecológicas, cientificas e tecnológicas e a presença da dualidade 

paisagem natural / paisagem construída. 

 

Evidentemente as palavras natural e artificial, natureza e civilização, espaço rural e espaço 

urbano, paisagem natural e paisagem construída, campo e cidade, constituem binômios que 

expressam contrastantes e carregam uma série de significados, pois representam a dualidade 

existente na paisagem das cidades, ao longo de sua história.  

                                                 
1 Os pintores de paisagem eram e são ainda conhecidos como paisagistas. Estiveram, no Recife, por exemplo, os 
artistas trazidos por Maurício de Nassau no século XVII como era o caso das pinturas e desenhos de Frans Post 
(1630-1654), no século XIX, a Missão Artística de 1816, com os franceses Grandjean de Montigny e Taunay e 
na 2ª metade do século XIX até cerca de 1890, destaca-se, no Recife, a pintura paisagística do francês Lassailly e 
de Telles Júnior. Ver Gilberto Freyre, “Um Engenheiro francês no Brasil”, p. 219-238, para mais detalhes. 
2 Provém das aulas de Paisagismo que foram ministradas pelos professores Ana Ria Sá Carneiro, Luiz Vieira, 
Lúcia Veras e Alexandre Campello na UFPE em 2003. 



 20

 

Entende-se, de forma geral, que a produção da paisagem das cidades resulta na soma dos 

elementos naturais, elaboradas pela natureza como o relevo, a vegetação e a hidrografia, e dos 

elementos urbanos, formas artificiais provenientes das atividades antrópicas como os 

edifícios, estradas, pontes, e considerando ainda a interação do homem com o meio.  

 

Nas palavras de Laurie (1983, p. 17), a paisagem é “um reflexo dos sistemas climáticos, 

naturais e sociais”. Para Laurie (1983, p. 13), o homem utiliza e modifica a paisagem segundo 

duas formas de adaptação: uma para subsistência e outra realizando “marcas” onde a 

paisagem é a expressão de suas “necessidades anímicas”, através de “impulsos filosóficos e 

artísticos” O que nos leva à compreensão de paisagem de Alain Roger (2000, p.33). Segundo 

este autor, toda a experiência humana, sendo ela visual ou não, é moldada pelos modelos 

artísticos. A percepção histórica e cultural de todas as paisagens - campo, montanha, mar, 

deserto, etc - acontece segundo um processo de “artialização”. Esta pode se realizar de forma 

direta, (in situ) ou indireta, (in visu) na região. São os artistas os primeiros a compreender que 

uma região não é, em sua essência, uma paisagem e que existe de uma à outra, toda uma 

elaboração de arte. Desse modo, Alain Roger defende a criação de uma teoria sobre a 

paisagem que conjugue a arte e a técnica. 

 

Já, Augustin Berque (2000, p. 33-34) desenvolve uma teoria sobre a paisagem em torno do 

conceito de civilizações paisagistas e de civilizações não paisagistas. Anuncia então quatro 

critérios ou condições para a existência da paisagem: 1) as representações lingüísticas: uso de 

uma ou mais palavras para dizer “paisagem”; 2) as representações literárias, orais ou escritas: 

que descrevam as paisagens e cantem as suas belezas; 3) as representações picturais: que 

representem o tema “paisagem” 4) as representações de jardins: ou ainda aquelas relacionadas a 

jardins recreativos.  

 

A paisagem, seguindo esse raciocínio, assume então interpretações de caráter técnico, 

relacionado à necessidade de subsistência do homem e de caráter artístico, relacionado às 

necessidades estéticas. Nos primórdios da civilização humana, o jardim se concretizou como 

uma das formas mais antigas da relação homem-natureza, no sentido de imitação da natureza. 

Essa relação consiste numa ação de controle da natureza motivada, desde sua concepção, por 

razões utilitárias e contemplativas, que podem ser referenciadas nos primeiros jardins 

organizados a partir dos métodos de cultivo e irrigação e fixados segundo as crenças e 
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religiões dos povos. No sentido artístico, o jardim foi tema da pintura de artistas famosos e 

concretização de pinturas. Em ambos os casos constituem paisagens. 

 

Diferentes abordagens acerca do conceito de paisagem, provenientes de diversas áreas do 

conhecimento dentre as quais se destacam a arquitetura e a geografia, apesar de revelarem 

formas diferenciadas de entendimento e aplicação do conceito, apontam para um certo 

consenso no sentido de compreender a paisagem como a porção visível do espaço geográfico 

(Cruz, 2002, p. 107). Todavia, hoje a paisagem é, reconhecidamente, um objeto de estudo 

multidisciplinar, onde um ou outro aspecto se sobressai de acordo com a formação do 

observador e da perspectiva que se queira adotar. Representando posições distintas e, ao 

mesmo tempo, complementares do mesmo objeto de investigação. 

 

A paisagem vista como meio ambiente tornou-se uma doutrina dominante a partir do século 

XIX em meio às influências do racionalismo e do positivismo3. No início do século XX, a 

paisagem foi abordada sob uma perspectiva cultural por Carl Ortwin Sauer (1889-1975), que 

a analisou sob o ponto de vista morfológico, publicando em 1925 o seu texto “A morfologia 

da paisagem.” Para Sauer “a identidade da paisagem é determinada, antes de mais nada, pela 

visibilidade da forma” (Sauer, 1998, p. 28).  

 

Ainda citando Sauer, “a paisagem vista como um conjunto de formas naturais e culturais 

associadas em uma dada área é analisada morfologicamente, vendo-se a integração das formas 

entre si e o caráter orgânico ou quase orgânico delas.” (Corrêa e Rosendahl, 1998, p. 8-9) A 

paisagem significa, portanto, um sistema dinâmico, que tem uma “qualidade orgânica” (Sauer, 

1998, p. 23) e para entendê-la é preciso “aprender a vê-la como uma unidade orgânica para 

compreender a terra e a vida em termos recíprocos” (Bluntschli, apud, Sauer, 1998, p. 23).  

 

Considerando a complexidade da paisagem e seus inúmeros significados, Corrêa e Rosendahl 

desenvolveram na década de 1970, um estudo de suas dimensões. Para Corrêa e Rosendahl, a 

paisagem apresenta simultaneamente várias dimensões que podem ser morfológica, funcional, 

histórica, espacial e simbólica. Hoje, já é possível falar de paisagem sagrada, paisagem 

profana, paisagem do medo, etc (Corrêa e Rosendahl, 1998, p. 28). 

                                                 
3 Movimentos filosóficos, onde o racionalismo primava por um maior aproveitamento dos recursos em larga 
escala e o positivismo pela experimentação do meio-ambiente como laboratório das ações para o progresso. 
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A paisagem em sua dimensão morfológica pode ser compreendida como um conjunto de 

formas criadas pela natureza e pela ação humana. Em sua dimensão funcional apresenta 

relações entre as suas diversas partes com atividades específicas e correlacionadas. Como 

produto da ação do homem ao longo do tempo, a paisagem apresenta sua dimensão histórica. 

Na medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, 

apresenta uma dimensão espacial. A dimensão simbólica da paisagem está em seus 

significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias (Corrêa e Rosendahl, 1998, p. 8). 

 

Em suma, a paisagem vista como um meio ambiente representa um “sistema dinâmico”, e, 

para entendê-la é preciso aprender a ver todas as suas dimensões como uma “unidade 

orgânica”. Diante disso atinge-se o entendimento de paisagem numa abordagem ecológica, 

como sendo um ecossistema. Este ecossistema representa as relações das formas da paisagem 

natural, e as formas introduzidas pelo homem, onde a adaptação é uma resposta às imposições 

da natureza que deve ser feita de tal forma a contribui para o equilíbrio do sistema. 

 

O primeiro elemento desse sistema é a topografia, percebida pelas formas do relevo, depois, o 

clima, expresso através da presença e tipo de vegetação e em seguida, as formas que se 

apresentam as águas, como lagos, rios e mares. As formas introduzidas pelo homem, por meio 

de suas culturas (técnicas e artísticas), faz uso das formas naturais, se adaptando ao meio 

alterando-o adequadamente, ou, destruindo-o.  

 

Para compreender a paisagem, Sauer deu ênfase ao papel do homem transformando a face da 

terra, principalmente em relação às tecnologias, como a hidráulica e até certo ponto, à cultura 

não material, como sistemas legais e políticos. A atenção estava focalizada nas marcas do 

homem na paisagem nas sociedades pré-modernas ou na paisagem contemporânea como a 

evidência na paisagem americana das várias culturas indígenas, africanas e européias que a 

formaram (Sauer, 1998, p.57); (Cosgrove, 1998, p. 100). 

 

Segundo Berque (1998, p. 84-85), “a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, 

mas é também uma matriz porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de 

ação (...) que canalizam, em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a 

natureza e, portanto, a paisagem do seu habitat.”  
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Nesse sentido, aproximando essa discussão ao objeto de estudo teórico dessa dissertação, a 

paisagem resultante de uma obra de engenharia, por exemplo, constitui uma marca na 

paisagem original, percebida e concebida pelo engenheiro por meio de sua técnica e 

convicções. “A paisagem é um sistema dinâmico com estrutura espacial. A natureza contribui 

com uma infra-estrutura que, apesar do homem, permanece. Normalmente é mais fácil sentir 

ou perceber a natureza da paisagem do que compreendê-la em termos conceituais” (Bobek e 

Schmithüsen, 1998, p. 83). 

 

Enfim, partindo do conceito de paisagem como sendo uma resultante da atividade do homem 

alterando o sítio natural, se entende a cidade como uma paisagem urbana, em termos de 

espaços construídos, espaços vegetados e troca de informações pelas pessoas entre si e com o 

meio. E ainda tomando a explicação de Magalhães (2001, p. 23-24), “em termos práticos, uma 

cidade é fisicamente um caso particular da paisagem.” Temos então que “a cidade não é nem 

totalmente natural, nem totalmente artificial. (...) Dificilmente um ponto sobre a terra, por 

mais remoto que seja, está livre do impacto da atividade humana.” (Spirn, 1995, p.20).  

 

Na visão de Spirn, existe uma falta de visão global onde a cidade é um sistema urbano e a 

natureza um sistema natural que envolve toda a cidade. Essa falta de visão da cidade e da 

natureza como um sistema, tem implicações na forma como a cidade é construída e mantida, 

bem como na saúde, segurança e bem-estar dos moradores. Para Spirn (1995, p. 269), o 

conceito de ecossistema é uma ferramenta poderosa na compreensão do conceito de paisagem, 

principalmente quando é percebido dentro de um sistema urbano, ou seja, dentro da cidade.  

 

“Ver a cidade como um ecossistema permite a cada indivíduo perceber seu impacto cumulativo 
sobre a cidade, e ao arquiteto de cada edifício ou parque perceber seu lugar no todo. Permite 
ainda ao planejador de uma rede de transporte ou de um sistema regional de parques 
acompanhar os efeitos das mudanças abrangentes sobre setores menores do sistema. (Spirn, 
1995, p. 269). 

 

A paisagem, mais do que a configuração espacial é para uns, um sistema com bases 

ecológicas, cujos valores da cultura, da criação e da inovação artística, cientifica e tecnológica 

se desenvolvem e procuram criar espaços, mais saudáveis, seguros e propícios ao bem estar 

de seus usuários, visitantes, ou habitantes. Por vezes, quando não bem orientados, o efeito 

produzido pode ser o oposto e causar, doenças, insegurança, e espaços inapropriados para se 

viver. Em outras, palavras, a paisagem, tomada como um conceito ecossistêmico procura seu 
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equilíbrio. Este pode ser alcançado se a paisagem for valorada como elemento vital, sendo 

manipulada adequadamente. 

 

Associando a teoria à prática, nas técnicas empregadas para a elaboração e execução dos 

planos e projetos urbanos, não é possível mais admitir uma postura de indiferença ou a adoção 

de uma atitude de subjugação dos fenômenos naturais que ocorrem na cidade. O 

acompanhamento, o emprego de técnicas e a adoção de atitudes condizentes com as 

dinâmicas da paisagem permitirão aproveitar as oportunidades inerentes à esta paisagem na 

cidade. Assim, a cidade, sua periferia e o campo poderão ser vistos como um único sistema 

em evolução admitindo também uma diminuição do impacto dessas intervenções na 

paisagem. É sob essa perspectiva que se deve produzir a Arquitetura da Paisagem.  

 

1.2 A Arquitetura da Paisagem: a prática 

 

A Arquitetura da Paisagem, proveniente do termo inglês “Lanscape Arquitecture4”, sua forma 

traduzida para o português como Arquitetura Paisagística e também designada por 

Paisagismo, se constituiu há pouco mais de 100 anos como domínio de um do campo do 

conhecimento, disciplina ensinada e institucionalizada através do ensino superior e profissão 

autônoma, diferenciada da Arquitetura (Magalhães, 2001, p. 29;67).  

 

No entanto, vale ressaltar que o termo “Arquitetura da Paisagem” ou “Arquitetura 

Paisagística” guarda um rigor maior quanto ao profissional designado para exercer tal função, 

que compete ao arquiteto paisagista devidamente formado em instituição de ensino superior. 

Já a expressão “Paisagismo” admite a atuação, além do arquiteto paisagista, de outros 

profissionais pertinentes à área, como botânicos, engenheiros florestais, engenheiros 

ambientais, agrônomos, dentre outros. Mas que, sobretudo no Brasil, a expressão se 

popularizou e hoje, o arquiteto paisagista intervém e faz a paisagem. 

 

A adoção do termo “Arquitetura da Paisagem” nesta pesquisa de deve ao maior 

desenvolvimento desse campo do conhecimento nos países cujo idioma oficial é o inglês, em 

                                                 
4 John Claudius Loundon publicou um livro intitulado, “The landscape gardening and landscape architecture of 
the late Hunphry Repton,” De acordo com o historiador de paisagem John Dixon Hunt, esse é o 1º documento 
que usa o termo landscape arquitecture. Há 25 anos antes da aprovação do projeto do Central Park, 1863 
(Rybczynski, 1999, p. 261) 
 



 25

especial os Estados Unidos, país que trouxe o criador dessa nova categoria profissional, a dos 

arquitetos paisagistas, o paisagista americano Frederick Law Olmsted. No Brasil, o estudo da 

Arquitetura da Paisagem está inserido, em poucos semestres, no currículo dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo no país, apresentando cursos de graduação em Composição 

Paisagística desde 1979 pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, UFRJ e pós-graduação a nível de mestrado e doutorado devidamente 

institucionalizado desde 2003 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de São Paulo, FAU/USP. Como prática no Brasil, temos como expoente o trabalho de 

Roberto Burle Marx, responsável em implantar a atuação do paisagista no Brasil. Em sua 

atividade profissional no Recife, no governo de Carlos de Lima Cavalcanti, na década de 

1930, trabalha ao lado do arquiteto Luis Nunes e do urbanista Atílio Correa Lima e projeta os 

primeiros jardins em forma de praças com uma concepção técnica e projetual inteiramente 

brasileiras. 

 

Visto isso, percebe-se que se trata, portanto, de uma disciplina cujo produto é o projeto 

paisagístico, que pressupõe uma compreensão do seu objeto de estudo, a paisagem, somente 

possível através do processo criativo do ser humano. Novamente, reportando-se ao conceito, 

“a paisagem é um conceito compreensível apenas através da consciência e razão humanas, 

(...) e apenas através da técnica podemos participar dela como seres humanos” (Cosgrove, 

1998, p. 100). Nesse sentido, a paisagem, ultrapassa a questão formal, no que diz respeito a 

constituir coisa física, isto é, reconhecendo que seu conteúdo principal é a sensibilidade 

imaginativa inerente ao ser humano, ou seja, a capacidade de imaginar e criar coisas 

diferenciadas dependendo da técnica utilizada. Assim ser paisagista, subtende 

obrigatoriamente antes de fazer o projeto, imaginar ou planejar a paisagem.  

 

Em tempos mais recentes, a própria Arquitetura da Paisagem constituiu um estudo e uma 

prática atribuída ao Arquiteto Paisagista, por meio da institucionalização do curso em escolas 

de formação específica, uma capacitação, até então delegada a engenheiros agrônomos, 

florestais, engenheiros ambientais e botânicos, como já mencionado anteriormente. Ao longo 

do tempo, a prática do projeto de jardins originou as escolas paisagísticas. Essa cultura 

paisagística foi historicamente sendo formada, por meio das escolas francesa e inglesa, que 

exerceram grande influência no planejamento urbano brasileiro. 
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Segundo Magalhães (2001, p. 30), a Arquitetura da Paisagem é também uma arte5, “dedica-se 

ao fabrico, consciente de beleza através de uma forma, que dá expressão a determinado 

conteúdo”. Quanto a beleza, é dela que depende a natureza da componente estética na prática 

profissional da Arquitetura da Paisagem (Magalhães, 2001, p. 30). “A forma existe (...) para 

exprimir, através de um objecto, o que o artista pensa e sente, tanto a nível pessoal, como 

social, (...), a forma não constitui algo que possa ser acrescentado ao conteúdo, como ornato” 

(Magalhães, 2001, p. 36). “Arte e técnica são complementares, na medida em que a arte é 

influenciada pelos materiais que utiliza e pela maneira de fazer” (Magalhães, 2001, p. 48).  

 

A autora relaciona, portanto, a compreensão da Arquitetura da Paisagem como sendo uma arte 

e a relação entre seus componentes: a estética, a forma, a função e a técnica. Entendendo que 

a procura da qualidade estética é definida em função do agente que a possui, a forma é o 

resultado de um processo projetual, a função é resultante de uma ordem adequada ao projeto 

paisagístico e a técnica não estaria somente relacionada ao conhecimento da matéria e dos 

materiais que lida, mas também a uma necessidade de interdisciplinaridade, onde o equilíbrio 

entre o conhecimento técnico e a formação artística é essencial para a atividade do arquiteto 

paisagista (Magalhães, 2001, p. 30;50). 

 

O projeto paisagístico significa mais do que um produto acabado, é um processo em constante 

mutação. Como Franco mesmo coloca (1997, p. 10), a arquitetura da paisagem desenvolveu-

se a partir de conceitos estético-funcionais visando à melhoria da qualidade ambiental urbana, 

tendo por referência os jardins franceses e ingleses, num momento em que a preocupação 

fundamental dos projetistas de cidades era de âmbito sanitário. O sistema de parques de 

Boston, oficialmente denominado Plano Geral para a Melhoria Sanitária do Rio Muddy, mas, 

popularmente conhecido por “Emerald Necklace”, projetado por Frederick Law Olmsted em 

1877 é considerado por arquitetos paisagistas e historiadores urbanos como um marco no 

planejamento de parques americanos, pois é inovador ao associar equipamentos de engenharia 

para controle das enchentes instalando, bacias de retenção, canais de drenagem e comportas, 

com espaços para as atividades de recreação. No Brasil, se intensificava a construção de 

pontes, sistemas de saneamento e drenagem, calçamentos, e projetos de ajardinamentos, obras 

estas, executadas inicialmente de forma pontual, geralmente supervisionadas por engenheiros.  

                                                 
5 Sendo a arte uma forma de comunicação em que a expressão utilizada amplia e dá vida ao conteúdo que se quer 
comunicar, então, o conteúdo do objeto artístico e o sujeito da comunicação estão inevitável e mutuamente 
ligados (Magalhães, 2001, p. 30).   
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Os engenheiros exerceram intensa atividade na construção das cidades brasileiras e foram 

responsáveis por inúmeros projetos de melhoramentos (paisagísticos: praças e parques) a 

partir do século XIX. Nesse sentido, a compreensão do projeto paisagístico na medida em que 

se relaciona com a prática da engenharia, constitui um dos interesses desta dissertação cujo 

foco são os Planos de saneamento do engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito.  

 

Para tanto, pretende-se fazer uma averiguação das proximidades de princípios e elementos de 

composição entre esses dois campos profissionais, a Arquitetura da Paisagem e a Engenharia 

Sanitária. Portanto cabe uma menção ao trabalho de Olmsted, de 1877 e ao de Burle Marx a 

partir dos anos 1930, como foi dito anteriormente. Por outro lado, a menção ao Plano Verde 

de Lisboa, de 1993, coordenado pelo arquiteto paisagista português Gonçalo Ribeiro Telles, 

mesmo sendo uma obra mais recente, traz a preocupação ecológica no projeto da paisagem 

como um fundamento que também está contido em ambos os casos anteriores. Os trabalhos 

desses profissionais foram assim selecionados por serem referências de projetos paisagísticos 

que apresentam um diálogo com o campo da Engenharia Sanitária. 

 

Nessa perspectiva, os trabalhos de Olsmted encontram-se na produção cultural do século XIX, 

no qual há uma necessidade de especialização e segmentação do conhecimento, perante os 

problemas cada vez mais complexos das cidades, onde o projeto paisagístico envolvia 

profissionais de diversas áreas como o agrimensor, o jardineiro, o técnico em botânica, o 

técnico em drenagem, dentre outros. Segundo Franco (1997, p. 28) a continuação do 

pictorismo teórico que predominou no século XVIII era um legado de tradição do jardim 

inglês, que tratava no paisagismo de recriar a natureza. Assim, o pictorismo significou a 

quebra da ordem geométrica rígida do paisagismo francês e italiano, dominante nos séculos 

anteriores. Durante o século XIX essa teoria sofreu alterações destacando-se as introduzidas 

por Frederick Law Olmsted e seu sócio Calvert Vaux nos Estados Unidos, juntos criaram as 

mais significativas paisagens públicas dos parques urbanos na América do Norte. 

 

Segundo Rybczynski (1999, p. 29) Olmsted cresceu cercado de livros. Foi na biblioteca 

pública de Hartford que teve sua primeira introdução à arte da paisagem e da jardinagem no 

livro: “Remarks on Forest Scenary de Reverend William Gilpin”, e no livro: “Essay on the 

Picturesque”. Ambos os autores britânicos foram importantes figuras na evolução da cultura 

da paisagem cênica e pitoresca que se desenvolveu no século XVIII e início do XIX. Mais 
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tarde, Olmsted considerou “Essay on the Picturesque” um dos mais importantes livros na 

história da Arquitetura da Paisagem. 

 

Criado na fazenda de sua família, amava espaços abertos, foi aprendiz de agrimensor 

“acreditava na necessidade de um planejamento e de uma organização eficiente, lutava por 

um serviço público de poderes autônomos (...)” (Rybczynski, 1999, p. 185). Mais tarde, 

passou a ser um dos maiores arquitetos paisagistas, reconhecido mundialmente cujo projeto 

do Central Park, 1863, lhe deu visibilidade internacional. “Olmsted, talvez por suas 

habilidades de fazendeiro, entendia a diferença entre o desenho de prédio e o desenho da 

paisagem. (...) Entendia, que seus objetivos não eram nem técnicos nem estéticos. Era acima 

de tudo, cívico e social” (Rybczynski, 1999, p. 172-177). 

 

“A melhor concepção de cenário, o melhor plano, detalhes de planos – intenções – o melhor, 

não pode ser produzido com esforço, mas são espontâneos e instintivos” (Olmsted apud, 

Rybczynski, 1999, p. 186). Com isso Olmsted reforça o poder criativo intrínseco ao ser 

humano, o que o aproxima de ser parte da paisagem. 

 

A habilidade de pensar numa grande escala, de projetar a si mesmo no futuro, e de identificar 
rapidamente as principais partes dos problemas eram habilidades que Olmsted adquiriu 
enquanto ele estava dirigindo a United States Sanitary Commission, atuando no estado de 
Mariposa. Todos esses projetos dependiam de sua habilidade em digerir e organizar uma grande 
quantidade de informações, e de integrar diversas necessidades. Tudo envolvia um 
planejamento em tempo e espaço. Tudo isso foi uma preparação útil para Olmsted adotar o 
papel de planejador da cidade (Rybczynski, 1999, p. 275-276). 

 

As rápidas mudanças ocorridas no século XX associadas às pressões econômicas da 

municipalidade, levaram a adoção de critérios de desenho e eleição de materiais para os 

projetos paisagísticos que apontassem para a solução que implicasse na manutenção mínima 

desses projetos. Ambientalistas modernos, muitas vezes, perceberam um conflito entre a 

preservação da natureza e as demandas por recreação (Franco, 1997, p. 30); (Rybczynski, 

1999, p. 258). Então, Olmsted restringiu seus esforços na criação de parques, parkways, e sistemas 

de drenagem. “Mas, não perdeu de vista seu objetivo. Ao fazer o melhoramento do Fens e o Muddy 

River, eles não foram concebidos como projetos individuais, mas constituíram um meio significativo 

para civilizar a cidade” (Rybczynski, 1999, p. 344). 

 

Com isso, Olmsted desenvolvia seu próprio método de trabalho. Como não completou seus 

estudos, não tinha uma teoria de desenho ou uma lista predeterminada de regras estéticas. Na 
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visão de seu sócio o arquiteto paisagista Calvert Vaux, “ele pensava nas coisas de um ponto 

de vista prático, planejava cuidadosamente, depois fazia uma primeira observação da 

topografia e da paisagem. Combinava organização funcional, planejamento do lugar, desenho 

urbano, paisagem e jardinagem. E arte” (Vaux apud Rybczynski, 1999, p. 262-263). No 

entanto, Olmsted corrige a afirmativa do amigo retrucando: “(...) concepção artística havia, 

certamente, mas estava combinada com o planejamento da cidade, o ordenamento urbano, a 

educação pública e a saúde pública” (Olmsted apud Rybczynski, 1999, p. 364).  

 

Nesse sentido, o Parque Fens em Boston merece destaque, pois, esse empreendimento se 

utilizou das forças da natureza, projetando o parque associado a um plano que objetivava 

tanto o controle sanitário e o das enchentes, quanto a recreação. (Figura 1) “E quando projetos 

como parques, drenagem das ruas e tratamento dos esgotos foram percebidos e projetados 

como empreendimentos afins, atingiram um sucesso memorável, como o do Fens de Boston. 

Muito, freqüentemente, entretanto, focalizavam as agradáveis, mas superficiais manifestações 

da natureza e ignoravam os processos naturais subjacentes” (Spirn,1995, p. 48-49). 

 

Na década de 1880 (..) o Parque Fens foi criado pela dragagem de baixios de maré em uma 
bacia e ajardinado com plantas tolerantes às periódicas mudanças no nível da água. O Fens foi 
projetado para armazenar, temporariamente as águas das chuvas, sem provocar com isso a 
inundação das áreas adjacentes. Uma eclusa controlava o fluxo da maré para dentro e para fora 
do Fens, permitindo uma circulação regenerativa da água. Um novo sistema de canalização 
subterrâneo interceptava o esgoto vindo do córrego Stony e o desviava diretamente para o rio 
Charles. Desta forma, os baixios de maré da Back Bay transformaram-se num atrativo parque. A 
solução de Olmsted foi eficiente e muito moderna (Spirn,1995, p. 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Plano para o Parque Fens em Boston, 1877, mostrando as bacias de retenção (a) e os canais dragados 
do rio (b) projetados para prevenir a inundação das áreas vizinhas e a compota de maré (c) para prevenir a 
estagnação da água.  
Fonte: Spirn, 1995, p. 164. 
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Assim, o trabalho de Olmsted inspirou não somente a criação de numerosos parques urbanos 

nos Estados Unidos, (Nova Yorque, São Francisco, Buffalo, Detroit, Chicago, Montreal e 

Boston), como também mudou o conceito de paisagem associando-o ao de qualidade 

ambiental urbana, abordando as estruturas invisíveis, (o subsolo, a fauna e o clima) que 

influenciam na composição dessa nova paisagem. Em outras palavras, Olmsted traz 

fundamentos associados ao valor dos sistemas ecológicos. Isso também é visto na concepção 

de Burle Marx para o projeto de jardins, no Recife, a partir da década de 1930. 

 

Burle Marx surgiu como um expoente da arquitetura paisagística durante quase todo o século 

XX. Essa figura vem compensar, na primeira metade do século XX, a pouca expressão dessa 

prática, no Brasil, em virtude da prevalência de modelos europeus herdados dos séculos XVIII 

e XIX. “Em parte isso ocorreu em decorrência de as escolas e centros de pesquisa da época 

estarem pouco interessados nas transformações que o modelo moderno progressista impunha 

às paisagens, quer elas fossem urbanas, agrícolas ou naturais” (Franco, 1997, p. 21). 

 

Roberto Burle Marx referindo-se que a sua obra reflete a “modernidade, a data em que se 

processa, porém jamais perde de vista as razões da própria tradição, que são válidas e 

solicitadas” (Marx, 2004, p.24). Pensamento este que expressou em vários depoimentos 

durante o período em que trabalhou no Recife, na década de 1930, nas diversas conferências 

que proferiu e entrevistas que concedeu ao longo de sua vida sobre sua obra e sobre a história 

do jardim e da paisagem organizada no Brasil. 

 

Esse artista estabeleceu de forma ímpar a ligação entre o seu processo criativo e o 

entendimento da natureza pela botânica. Seus jardins revelaram-se de forma inconfundível 

sua conceituação de paisagem construída. “(...) a paisagem construída, seja o jardim, o parque 

ou o desenvolvimento de áreas urbanas, baseia-se na direção histórica de todas as épocas, 

reconhecendo, em cada período a expressão do pensamento estético que se manifesta nas 

demais artes” (Marx, 2004, p. 24). 

 

Inspirado por cada viagem que fazia em busca de novas plantas Burle Marx mostra em seu 

trabalho propostas plásticas imprevisíveis com um estudo minucioso da vegetação e inegável 

contextualização com a natureza nativa. De posse de uma impressionante bagagem cultural, 

transmitia sua visão de mundo, por meio de sua arte, não só através do desenho da paisagem, 

mas também pela pintura e por meio da escultura.  
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Embora amante da natureza desde a infância, quando, com sua mãe, aprendeu a cultivar o 

jardim da família, Burle Marx só toma conhecimento da riqueza da flora brasileira em viagem 

que fez à Alemanha ao findar da década de 1920. É dessa época seu interesse pelas estufas do 

Jardim Botânico de Dahlem, onde só então ele pode apreciar espécies de sua terra natal, já 

que nessa época os jardins brasileiros eram todos calcados em modelos europeus e que, 

portanto a flora empregada neles era exótica, e predominantemente, de clima temperado.  

 

O pensamento de Burle Marx, encontrava sua expressão maior nos projetos paisagísticos de 

jardins, onde buscava ampliar as funções recreativa, artística e higiênica dos jardins públicos 

que projetou, agregando-lhe também um papel educativo, a serviço do estudo e do 

conhecimento botânico, para despertar nos homens o amor e o respeito pela natureza.  

 

Esse espírito de busca por uma expressão atual, uma maneira própria, brasileira, de conceber 

jardins, nasceu em 1934, quando é convidado para exercer a função de Diretor de Parques e 

Jardins em Recife, PE. Datam dessa época os primeiros projetos para a o Jardim da Casa 

Forte, a praça Euclides da Cunha, e o projeto da praça Arthur Oscar, os primeiros jardins 

inteiramente elaborados por Burle Marx, de caráter público e com plantas brasileiras.  

 

Para a antiga Campina de Casa Forte o paisagista projetou um jardim com plantas aquáticas, 

provenientes da região amazônica com espécies do tipo vitória régia, principal elemento de 

vegetação. Para o Largo do Viveiro projetou a praça Euclides da Cunha criando um jardim de 

paisagens sertanejas, com a presença marcante de vegetação da caatinga do tipo cactáceas. A 

praça Arthur Oscar recebeu tratamento de plantas que se adaptavam as áreas de marinha 

devido a sua localização próxima ao porto do Recife. (Figura 2) 
 

 
Figura 2: Desenhos de Burle Marx. Da esquerda para a direita: Praça de Casa Forte, Praça Euclides da Cunha, e 
Praça Arthur Oscar. 
Fonte: Mafra, 2007, p. 70, 75 e 92. 
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A obra de Burle Marx é um constante diálogo entre os campos da arte, da ciência e do 

paisagismo. Burle Marx define, então: “paisagismo é arte, porém uma arte altamente 

elaborada que resulta de uma trama de concepções e de conhecimento, cujo entrelaçamento se 

faz pela evolução da própria vida do artista, com suas experiências, suas dúvidas, suas 

angústias, seus anseios, erros e acertos” (Marx, 2004, p. 95). 

 

Assim como Olmsted, na América do Norte, a partir na década de 1860, Burle Marx, no 

Brasil, a partir da década de 1930 traz fundamentos para o diálogo entre as duas disciplinas, 

Arquitetura da Paisagem e Engenhaira Sanitária, pela preocupação ecológica no projeto da 

paisagem, ou seja, pela valorização dos diferentes ecossistemas existentes no local. Assim 

também é a concepção de Telles para o Plano Verde de Lisboa, de 1993. 

 

O Plano Verde de Lisboa, aprovado em 1993, e coordenado pelo arquiteto paisagista 

português Gonçalo Ribeiro Telles constitui uma peça técnica indispensável ao 

desenvolvimento global da cidade. É uma proposta que oferece proposições de intervenções 

nos planejamentos urbanos associadas a um estudo da paisagem como estrutura verde 

urbana, por meio de uma análise sistemática e interpretativa da paisagem urbana e rural. Esse 

plano se reporta a princípios de intervenção para o alcance da qualidade do meio, da beleza, 

da saúde, e do bem-estar da cidade e seus cidadãos.  

 

Neste plano, sistemas ecológicos e culturais representam a estrutura fundamental da 

paisagem, portanto, propõe 2 eixos de atuação; o primeiro se direciona na ocupação de áreas 

mais externas da região, e o segundo se ocupa de impor a reativação dos sistemas ecológicos 

que, garantiam a mais conveniente circulação da água e do ar, o ciclo fertilizante da matéria 

orgânica, a formação do solo vivo e a presença da vida silvestre (Telles, 1997, p.11). 

 

Os princípios norteadores das intervenções do plano seguem com uma preocupação de 

valorização dos espaços abertos da cidade, quer verdes, quer pavimentados. “Deverão 

constituir sistemas e estruturas com expressão territorial e cultural individualizada 

considerando as características tipológicas do conjunto urbano onde se integram.” E também 

uma valorização da presença da natureza, através de espaços abertos, espaços verdes e 

superfícies de água. “É indispensável à qualidade do ambiente urbano, à beleza da cidade, ao 

recreio, saúde e bem-estar da população” (Telles, 1997, p.15). 
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Assim, para uma valorização da presença da natureza, esses espaços devem ser interpretados 

de forma integrada, e, portanto, há de se criar uma visão global atenta aos princípios de 

diversidade, intensidade, continuidade e dimensão indispensáveis a condição sistêmica. “Os 

espaços abertos enquadram-se no meio urbano de acordo com uma lógica constituindo 

sistemas que articulam e estruturam o tecido urbano, (...) é imprescindível serem interpretados 

globalmente, enquanto estrutura indissociável da paisagem urbana onde se integram” (Telles, 

1997, p.17). Os princípios trabalhados no Plano Verde de Lisboa se resumem em três 

conceitos básicos, a saber: “genius loci”, “contínuo naturale” e “continuo cultural”.  

 

Para compreensão do conceito de genius loci basta entender o “espírito do lugar6”. Segundo 

Schulz, o contexto ecológico, influencia os seres humanos e a construção da cidade. No 

entanto, o conceito de “habitat” é mais lato, excede esta influência, englobando o genius loci 

ou o “espírito do lugar” que confere a este lugar um caráter que o distingue de todos os outros 

(Schulz apud, Magalhães, 2001, p. 237). 

 

O conceito básico que está subjacente à proposta é a do “contínuo naturale”, que segundo 

Telles (1997, p.19-20) é “o sistema continuo de ocorrências naturais que constituem o suporte 

da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e 

estabilidade do território”. Trata-se de um conceito básico e fundamental para a criação de 

condições de equilíbrio no meio urbano, por meio da penetração de um sistema de “corredores 

verdes” interligando a malha urbana e rural da cidade. Os corredores verdes são 

hierarquizados em estrutura verde principal e estrutura verde secundária. A primeira, formada 

pelas grandes superfícies verdes, à escala da cidade, com expressão ao nível do seu 

planejamento global, responsável pela ligação da paisagem envolvente, mais externa, ao 

centro da cidade, “constituída pela vegetação rural remanescente, leitos de rios e linhas 

d’água, maciços de árvores, linhas de cumeeira, zonas de alimentação dos lençóis freáticos 

subterrâneos, etc” (Telles, 1997, p.22-23). A segunda, formada por soluções de pormenor, 

perceptíveis à escala do bairro, com expressão ao seu planejamento local, “penetra nas zonas 

edificadas apresentando um caráter mais urbano modificando-se ao longo do seu percurso 

para constituir ora um espaço de jogo e recreio, a uma praça arborizada” (Telles, 1997, p. 24). 

 

                                                 
6 Para uma maior compreensão do conceito de lugar ver Manuela R. Magalhães, em seu livro “A Arquitectura 
Paisagista morfologia e complexidade,” no capítulo intitulado Norberg-Schulz-1970-Genius loci, p. 236-242. 
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Para Telles (1997, p. 21), muito mais que maciços de vegetação ou amplos espaços livres de 

edificação, os espaços abertos da cidade devem constituir um sistema integrado com caráter e 

identidade individualizada, que é imprescindível preservar, recriar ou criar, enquanto 

elementos determinantes na presença e continuidade cultural, também denominados de 

“contínuo cultural”. Sendo assim, o “contínuo cultural” serve para entendermos que toda 

paisagem tem uma individualidade, bem como uma relação com outras paisagens e isso 

também é verdadeiro com relação às formas que a compõem.  

 

Os sistemas que integram a Estrutura Verde de Lisboa levaram em conta os valores 

paisagísticos da cidade e sua função, criando espaços para as atividades de lazer, definindo o 

Sistema de recreio; espaços para a recuperação da saúde física e mental, determinando o 

Sistema associados a equipamentos, e ainda espaços que comportam sistemas de controle e 

proteção de estruturas e infra-estruturas naturais e construídas delimitando o Sistema de 

proteção. 

 

Portanto o Plano Verde de Lisboa se propôs a criar, desenvolver e manter uma estrutura 

ecológica urbana, constituída por sistemas de espaços verdes diversificados, para o recreio, 

saúde e proteção dos habitantes, tendo em mente a visão da cidade como sendo um 

ecossistema, essencial ao reencontro dos equilíbrios perdidos.  

 

Tendo visto a compreensão de paisagem nos projetos paisagísticos de Olmsted, Burle Marx e 

Telles, falta verificar no campo da Engenharia Sanitária, quais os principais aspectos, 

elementos ou características que possam estabelecer uma correspondência entre o conteúdo da 

paisagem e a engenharia sanitária. Para tanto, parte-se, nesse momento, para a investigação 

acerca do campo da Engenharia Sanitária. 

 

1.3 A Engenharia Sanitária: a construção da paisagem como infra-estrutura 

 

As civilizações urbanas enfrentaram, ao longo do tempo, problemas ligados à água, como os 

sistemas de abastecimento e uso das águas, o sistema de disposição de esgotos, drenagem das 

águas pluviais e prevenção das enchentes. O povo nômade se deslocava e se fixava, 

geralmente, próximo a corpos d’água. Eles tinham um suprimento de água e ar límpidos o 

suficiente, quanto a disposição dos dejetos, o terreno transformava seus desperdícios 

orgânicos. Na Antiguidade os problemas quanto ao abastecimento d’água e disposição dos 
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esgotos era sanado com conhecimentos rudimentares e pela aplicação de técnicas 

rudimentares de engenharia feita por instinto. Como exemplo, tem-se: os aquedutos 

babilônicos e romanos, coletores do Egito, a cloaca máxima de Roma e suas termas. 

Chegando na Idade Média, pouco se aproveitou dessas estruturas d’água, o abandono das 

obras primitivas e a desconsideração com o problema desses serviços urbanos levou a 

humanidade a um estado de deplorável insalubridade. 

 

No entanto, o problema do saneamento básico (água e esgoto) e dos serviços urbanos (coleta e 

tratamento de lixo, drenagem urbana) juntos, provavelmente receberam mais atenção nas 

políticas urbanas ao longo do tempo do que qualquer outro problema urbano. Spirn enfatiza 

que (1995, p. 160) não há falta de modelos de soluções bem-sucedidas para esses problemas. 

Culturas urbanas que surgiram nos climas áridos e semi-áridos da Pérsia e do Mediterrâneo 

desenvolveram uma arte da paisagem que conserva e ao mesmo tempo exibe a água. Como 

heranças dessa cultura têm-se, por exemplo, a cidade de Granada na Espanha onde 

encontramos o palácio de Alhambra. A cultura islâmica, trazida pelos árabes, deixou o efeito 

paisagístico e refrescante da água, constituindo pátios internos aos castelos proporcionando 

beleza e conforto climático. Ou ainda a cidade de Bath na Inglaterra, famosa por suas águas 

termais e casas de banho deixadas de herança pela engenharia dos romanos. (Figura 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3: Fonte em pátio interno em Alhambra                       Figura 4: Thermas da cidade de Bath 
Fonte: www. commons.wikimedia.org/wiki/image:               Fonte: www.wikipedia.org/wiki/termas 
Alhambra_lions_fontain_1smal.jpg 

 

Com o crescimento das cidades, a tarefa de administrar a cidade e a região circundante com os 

problemas ligados à água, tornou-se mais difícil, e mais imperativo tratá-los como um sistema 

único. Os sanitaristas, arquitetos paisagistas e engenheiros do fim do século XIX viam a 
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cidade como um sistema unificado, “uma vasta unidade integrada na qual o eficiente 

funcionamento de uma parte dependia do funcionamento eficiente de todas as partes” (Schultz 

e McShane apud Spirn, 1995, p.267). Em resposta aos problemas de saúde pública das 

grandes cidades, uma nova corporação profissional de engenheiros sanitaristas, projetou e 

construiu sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgotos e coleta e disposição do 

lixo. Com tal conhecimento, e emprego de técnicas mais avançadas, era de se esperar que as 

cidades recuperassem suas condições econômicas, de segurança e estética. “No entanto, 

freqüentemente, os projetos de parques ou serviços públicos focalizavam as agradáveis, mas 

superficiais manifestações da natureza e ignoravam os processos naturais subjacentes” (Spirn, 

1995, p. 48-49). 

 

O movimento de reforma sanitarista precipitado pelas condições de superpovoamento e de 

poluição do ar e da água, criadas pelo crescimento intenso das cidades do século XIX, 

provocou um maciço investimento em paisagismo e infra-estrutura cívica, um investimento 

cuja magnitude é pouco apreciada hoje (Spirn, 1995, p. 47-48). 

 

Hoje o tratamento dado à questão do saneamento exige uma compreensão desses sistemas 

como um todo multifuncional. Para se ter um resultado paisagístico agradável, de acordo com 

Anne Spirn (1995, p. 160-161), as cidades que exploram o potencial de armazenamento das 

cheias e do tratamento das águas dos terrenos alagadiços demonstram como parques e áreas 

verdes podem servir a vários usos. Seja qual for a escala, desde um projeto de uma vala de 

drenagem ou de uma fonte até um plano para toda uma região metropolitana, a chave para 

alcançar soluções eficientes, efetivas e econômicas é uma compreensão das várias maneiras 

como as águas se movem através da cidade.  

 

É preciso entender a água em movimento, para propor intervenções compatíveis com a 

dinâmica das águas. De acordo com Spirn, (1995, p. 161) o modo como a água se move 

através do ciclo hidrológico determina a distribuição dos mananciais de água, a ocorrência das 

enchentes e o destino dos contaminantes dispostos no ar, na água ou na terra. Essa afirmativa 

se fundamenta na relação terra permeável e solo impermeável. Uma vez que ocorra o 

desequilíbrio nessa relação, surge o desequilíbrio para a natureza e problemas para as cidades. 

Os tradicionais sistemas de drenagem de águas pluviais nas cidades interrompem parte do 

ciclo hidrológico responsável pela adequada capacidade do solo de absorver a água e filtrá-la, 

como resultado, temos as enchentes. 
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Entretanto, é possível atender às exigências do projeto de engenharia hidráulica com as 

exigências do projeto paisagístico de um parque. Segundo Spirn, (1995, p. 163; 167) sistemas 

de controle de cheias com estruturas de armazenamento da água e o lazer são compatíveis nos 

grandes parques urbanos na medida que, exploram a capacidade natural do armazenamento da 

água das cheias das várzeas e desenvolvem as margens com projetos paisagísticos para 

espaços públicos. A autora continua atentando para a descoberta de novas soluções, como 

uma estação de tratamento de esgoto que pode ser atraente e até compatível com atividades de 

lazer, pois muitos parques do século XIX e do início do século XX, agora valorizados pelo 

acesso a rios urbanos e lagos, foram originalmente projetados como controladores de 

enchentes e sistemas de tratamento de águas, como foi o caso do Plano Geral para Melhoria 

Sanitária do Rio Muddy, projeto de Olmsted de 1877, já mencionado anteriormente. Assim 

Spirn deixa claro que havia uma visão de parques no século XIX, que associava soluções a 

problemas de engenharia com o projeto paisagístico. No entanto, e negligência do século XX, 

acabou por esconder soluções que poderiam ser consideradas grandes lições de uma adequada 

associação da engenharia com a paisagem. 

 

O estudo e a utilização da engenharia e dos elementos naturais são fundamentais a qualquer 

estudo de paisagem porque eles nos fornecem a técnica e os materiais a partir dos quais o 

homem constrói a sua cultura (Sauer, 1998, p. 55); (Spirn, 1995, p. 268). Dessa assertativa 

pode-se entender que é através da manipulação dos elementos naturais por meio da 

intervenção técnica na paisagem que o homem participa da sua dinâmica e imprime sua 

“marca” na nova paisagem. É nesse momento, que a paisagem passa do estudo à sua 

produção, ou seja, passa do ponto de vista teórico para ser a investigado no campo da prática, 

sem, que um abandone o outro, constituindo os planos e projetos para as cidades.  

 

Os planos das cidades que se implantaram ao longo dos tempos, trouxeram uma lógica de 

estruturação, permitindo a ascensão e surgimento de novas práticas e formas na paisagem. A 

respeito das primeiras práticas implantadas pelas mudanças técnicas, científicas e também 

sociais, a cidade de Londres a partir do século XVII, na busca de melhores condições de vida, 

agravada pelas “epidemias de cólera que a atingiram em surtos sucessivos - 1832, 1848, 1849, 

1853 e 1854” (Spirn, 1995, p.152) - e de níveis de privacidade, introduziu uma das formas de 

manipulação, por vezes, controle da paisagem, e expressão da prática paisagística, o parque 

urbano. “Se descrevermos a história desses parques verificaremos que o objetivo explícito de 

seus criadores era o controle social e moral. Visando melhorar o bem estar físico e moral da 
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classe trabalhadora”. (Cosgrove, 1998, p. 107-108) Percebe-se a forte carga social que essas 

novas práticas tinham embutidas, onde os códigos de comportamento ainda hoje têm 

legitimidade.  

 

Esta atitude, também foi perseguida por Saturnino de Brito ao lidar com os Planos de 

Saneamento, cuja principal preocupação recaía sobre a saúde da população, e a beleza da 

cidade. A cidade era vista como um sistema que deveria se tornar “são e belo” e sua 

população deveria ser educada o suficiente para manter o bom funcionamento do sistema e 

apreciar as mudanças decorrentes na paisagem da cidade. Assim, a prática de Saturnino de 

Brito pode ser considerada o expoente do século XX, no Brasil, com seus planos de 

saneamento. Recebendo destaque pelo seu pioneirismo em idealizar novos elementos e 

materiais destinados a redes de esgoto e abastecimento d’água, com técnicas inovadoras à 

época, inaugurando, no Brasil, uma nova especialidade, dentro do campo da Engenharia, 

conhecida como Engenharia Sanitária. 

 

Desde o século passado, o avanço da técnica determina a criação de especialidades na 

Engenharia Civil, e a complexidade dos problemas obrigam a intensificar cada dia mais a 

especialização dentro do conceito genérico de engenharia (Paz Maroto, 1947, p.115-117). 

Assim,“a arte da construção se enriqueceu com um novo ramo: A Engenharia Sanitária” 

(Sollovitz, 1944, p.7). A origem desse novo ramo da engenharia pode ser atribuída ao ano de 

1847, ano este em que a cidade de Londres foi flagelada pela cólera. Começou-se a adotar 

medidas mais severas e coercitivas que culminou no ano de 1848 no “Public Health Act” 

impondo para todo o reino um código sanitário. Nos últimos 50 anos se viu nascer a 

legislação sanitária moderna. 

 

A engenharia sanitária tem por missão resolver no terreno técnico-construtivo todos os 
problemas que lhe apresenta a Higiene atendendo os princípios que ela sustenta. Para aplicá-la o 
engenheiro deve estar familiarizado com os elementos da Higiene e conhecer as linhas diretivas 
da Medicina curativa e preventiva. Só assim poderá expor suas soluções. (...) A higiene (...) 
como ciência analisa todas as causas perturbadoras da saúde individual e coletiva dentro do 
ambiente em que se desenvolvem todas as funções da vida. Como arte nos ensina a Profilaxia, 
que ajuda na prevenção de doenças e a melhor maneira de conservar atitudes saudáveis e dotar 
nosso de aptidões naturais de defesa (Sollovitz, 1944, p.24). 

 

Assim, cabe ao engenheiro sanitário apresentar obras que reflitam adequadas condições para 

uma vida sã, assegurando com suas construções as possibilidades de cumprir com as quatro 
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exigências fundamentais seguintes: 1º higiene da água; 2º higiene do ar; 3º higiene do solo 

e 4º higiene do corpo. (Sollovitz, 1944, p.24) 

 

A higiene da água constitui um meio obrigatório para toda a higiene individual e coletiva, já 

que a água intervém como fator essencial em todas as manifestações da vida humana. 

(Swollovitz, 1944, p.41) Na higiene do ar a técnica sanitária tende a criar um “clima normal” 

ou adequado, por meio do acondicionamento de ar favorecendo o bom funcionamento das 

funções vitais e aumentando a produtividade do trabalho. (Swollovitz, 1944, p.26) Quanto à 

higiene do solo para a prevenção de contaminação dos níveis de construção abaixo do solo é 

primordial a impermeabilização dos pisos e muros. As águas paradas e de terrenos alagadiços 

devem ser drenadas por meio de uma rede de canais associados à destruição de focos de 

larvas de insetos transmissores de doenças (Swollovitz, 1944, p.27). E finalmente, a higiene 

do corpo constitui num sistema de higiene individual e social. Procura-se, em primeiro lugar, 

estimular as defesas naturais do corpo mediante práticas de atividades físicas. Em segundo 

lugar, deve ser assegurada a higiene dos alimentos. Já a higiene social é responsável em 

adotar medidas para prevenir as enfermidades de caráter epidêmico e sanar os casos 

existentes, evitando sua propagação (Swollovitz, 1944, p.29-30).  

 

Na Engenharia Sanitária, entende-se que a configuração topográfica, a vegetação e a 

hidrologia superficial, com ou sem a interferência de obras artificiais inseridas pelo homem, 

são os fatores que comumente modelam a paisagem (Puppi, 1981, p.31). Estes fatores 

associados aos aspectos social e econômico conformam o quadro adequado para um 

planejamento urbanístico que inclua a salubridade e o bem estar psíquico e social da 

coletividade em um ambiente favorável ao seu desenvolvimento (Puppi, 1981, p. 21). 

 

Com relação à configuração topográfica entende-se que terrenos muito regulares, mais ou 

menos planos e em nível, apresentam uma monotonia que, esteticamente, só pode ser 

corrigida com intervenções paisagísticas específicas. Prestam-se aos bons efeitos panorâmicos 

solos moderadamente acidentados, na área edificável e de circulação menos intensa, na zona 

suburbana e adjacências, colinas e outras pequenas elevações. Mais afastadas, montanhas e 

longínquas cordilheiras oferecem um bom fundo pinturesco (Puppi, 1981, p.31-32). 

 

Já é considerado o papel da vegetação para amenizar a topografia, concorrendo com os seus 

poderosos efeitos ornamental e sedativo. A vegetação é o elemento paisagístico vivo 
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facilmente identificável por todos que o contemplam, e que, pelas mutações sazonas, oferece 

uma contínua variedade panorâmica. É sempre bem acolhida sob qualquer forma em que se 

apresente: de tapetes verdes, de árvores e arbustos esparsos, de moitas, bosques, de matas 

recobrindo vertentes e de faixas marginais de cursos d’água, de pastagens, das plantações 

agrícolas ou decorativas, etc (Puppi, 1981, p.32). 

 

Quanto à hidrologia superficial entende-se que a presença da água realça qualquer paisagem, 

introduzindo novos motivos de atração visual. Esses motivos resultam, principalmente, dos 

riachos ou córregos, e geram atração visual pelas suas águas correntes, pela originalidade de 

seus meandros, pelo efeito de cascateamento, pelo seu represamento ou por acidentes naturais. 

Contribuem para um melhor efeito visual da paisagem os vastos espelhos de água e os 

reflexos luminosos das superfícies ondulantes, seja do conjunto das águas naturais ou 

resultantes de obras hidráulicas de barragem com o objetivo de captação para fins de 

abastecimento, de aproveitamento hidroelétrico, ou com uma finalidade urbanística especifica 

(Puppi, 1981, p.32).  

 

Sendo assim, o papel dos engenheiros especialistas em engenharia sanitária, ou sanitaristas, 

consistia em assegurar com profissionalismo e competência a salubridade do meio e a 

“aprazibilidade” em uma região adequada para um planejamento urbanístico que atenda às 

necessidades e exigências de uma sociedade7 em determinado tempo, espaço e lugar. 

 

Para engenheiros do século XX, e aí se encontra Saturnino de Brito, essas exigências recaíam 

sobre a idéia de uma cidade que deveria ser moderna e funcional, enfatizando os princípios da 

racionalidade e funcionalidade latentes tanto nas obras de engenharia quanto nos projetos de 

arquitetura e paisagismo. As marcas deixadas por Saturnino de Brito na paisagem das cidades 

brasileiras promoveram o desenvolvimento partindo da compreensão das condições originais 

do sítio com a adaptação às necessidades de uma sociedade urbana. Visto desta maneira, sua 

intervenção na paisagem, visava o diálogo dos fenômenos naturais com as técnicas 

sanitaristas, considerando a cidade em toda a sua abrangência. As palavras de Sauer 

sintetizam a ação criativa de Saturnino de Brito ao considerar que “o conhecimento 

generalizado da natureza urbana permite soluções mais abrangentes” (Sauer, 1998, p. 268). 

                                                 
7 É bom salientar que por trás da visão higienista, estavam os objetivos da classe dominante, naquele momento, 
de controlar, regular e disciplinar a vida das camadas subalternas, notadamente, através do controle sobre os 
elementos em que estavam estruturada a cidade: o solo, a água, o ar, a moradia, as redes de infra-estrutura. 
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A consciência do engenheiro Saturnino de Brito, ultrapassava sua técnica sanitarista e 

abordava questões que hoje são discutidas nos campos da Saúde, do Planejamento Urbano, da 

Ecologia, da Arquitetura e mais recentemente da Arquitetura da Paisagem. Muitos foram o 

que seguiram os ensinamentos desse engenheiro, no campo da Engenharia Sanitária. No 

entanto, poucos avanços foram significativos de profissionais de engenharia que souberam 

interpretar o que a paisagem deveria significar para o engenheiro. 

 

O conhecimento de contornos de topografia inconscientemente, dava aos engenheiros a 

capacidade de pensar em suas obras de forma que servissem em contribuição para um 

panorama belo e atraente principalmente pela visão de amplitude que conquistavam com o 

estudo de obras de melhoramentos como as estradas de rodagem, pontes, túneis e viadutos, 

desenvolvimento de grandes propriedades privadas, melhoramentos de florestas e parques. 

 

No entanto, a maioria das escolas de formação de engenheiros não tratava das disciplinas de 

forma interativa. Muito dessa falta de visão interdisciplinar, era passado para os alunos. 

Charles C. Estes é um engenheiro americano da década de 1930 que reconheceu essa falta de 

visão mais abrangente entre as disciplinas “O professor não falava “paisagem”, mas sim 

“construção”, baseada em linhas retas, uso do Tê, esquadros e réguas” (Estes, 1938, p. 168). 

(...) “devido ao hábito do esquadro e da régua no escritório, o engenheiro conclui a obra com 

cortes e aterros, feitos com exagerada preocupação geométrica. E continua sua observação, 

sobre o que a paisagem deveria significar para o engenheiro. “Somente há poucos anos, há 

uma certa “tendência” dos projetistas para executarem melhoramentos práticos das rodovias 

subordinadas à paisagem” (Estes, 1938, p. 168). Verifica-se o seguinte depoimento: 

 

Depois de alguns anos aplicados na construção de grandes áreas urbanizadas sempre de acordo 
com os desejos dos proprietários, convenci-me da importância decisiva da paisagem na 
engenharia.(...) a arquitetura paisagista tornou-se, então, para mim, uma entidade apreciável. O 
acaso permitiu-me que pusesse, em prática, muitas convicções paisagísticas aliadas à 
engenharia, o que requeria ao mesmo tempo conhecimentos de ordem técnica. (...) O projeto e a 
construção de um campo de golf, parques, estradas, jardins, edificações, caminhos para 
cavaleiros, passeios, piscinas e gramados convenceram-me do valor e da significação de uma 
“perspectiva”, bem como da importância e necessidade de um perfeito conhecimento de 
topografia para associar o artificial ao natural. (...) Espero pois que o engenheiro civil venha 
ainda  a conhecer mais de perto a paisagem, pensando e agindo com ela nesse campo imenso de 
atividades. Eu pelo menos, cheguei a essa conclusão e dela sou um franco adepto. Nós 
engenheiros devemos fazer todo o possível para subordinar os nossos empreendimentos 
artificiais a esta dádiva inestimável que é a “paisagem (Estes, 1938, p. 168-169). 
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Com este depoimento, fica claro a necessidade do diálogo entre os diversos campos 

disciplinares para saber lidar com a paisagem de forma mais equilibrada. Para que esse 

diálogo seja feito é preciso um ponto em comum entre as disciplinas que os profissionais de 

identifiquem e possam trabalhar em parceria na mesma causa. O conceito de estrutura parece 

permear esses campos disciplinares e é através dele que o diálogo pode ser efetivado. Para 

definir o conceito de estrutura, Piaget (apud, Magalhães, 2001, p. 320), coloca: 

 

Uma estrutura é um sistema de transformações que comporta leis enquanto sistema e que se 
conserva ou se enriquece pelo próprio jogo das suas transformações, sem que estas tendam para 
fora das suas fronteiras ou façam apelo a elementos exteriores. Uma estrutura compreende assim 
os três caracteres: de totalidade, de transformação e de auto-regulação (Piaget apud, 
Magalhães, 2001, p. 320). 

 

Para melhor explicara o conceito de estrutura, Piaget analisa as suas três principais 

características. A “totalidade” é um caráter intrínseco da estrutura. “A estrutura é formada 

por elementos, mas estes são subordinados às leis que caracterizam o sistema enquanto tal. 

(...) As leis da estrutura conferem ao todo, (...) propriedades de conjunto distintas das dos 

elementos” (Piaget apud, Magalhães, 2001, p. 323-324). O que quer dizer então, que o que 

conta na totalidade não é nem o elemento, nem o todo, o que importa são as relações entre os 

elementos, ou seja, os “processos de composição”. A respeito da segunda característica. A 

“transformação” está ligada ao conceito de totalidade estruturada, que por sua vez, ligado às 

leis de composição, determina que a estrutura seja simultaneamente estruturada e estruturante. 

“Esta capacidade operacional, de a estrutura ser estruturante, faz com que ela não possa 

constituir senão um sistema de transformações” (Piaget apud, Magalhães, 2001, p. 324). E por 

fim o conceito de auto-regulação tem por objetivo a conservação da estrutura, o que implica 

num certo encerramento do sistema estrutural. Isso significa que as transformações da 

estrutura são realizadas dentro das suas fronteiras, dando origem a elementos pertencentes à 

estrutura e submetidos às suas leis (Piaget apud, Magalhães, 2001, p. 325). 

 

No entanto, cabe ressaltar que este conceito proferido por Piaget, vem do estruturalismo 

francês e por ser mais objetivo se enquadra ao conhecimento da engenharia de forma mais 

fechada e que, portanto, necessita de uma compreensão mais aberta, voltada a uma questão de 

percepção e de visão de mundo do indivíduo, que envolve uma ordem paisagística se 

inserindo na Arquitetura da Paisagem. Novamente reportando-se à ecologia, Pellegrino 

associa a compreensão das estruturas pertinentes da Arquitetura da Paisagem (produção, do 

projeto) à percepção ambiental, a partir da consideração de que “(...) somos capazes de ver 
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aquilo que conseguimos interpretar, e de que nossas ações, nosso comportamento, é moldado 

pela nossa interpretação da paisagem” (Pellegrino, apud Cavalcanti, 2002 p. 59). 

 

Para Vascario e Johnson (apud, Cavalcanti, 2002, p.68), se o espaço ao ar livre e as infra-

estruturas se projetam partindo de suas múltiplas funções sociais e ecológicas, as infra-

estruturas se impregnam da complexidade biológica da paisagem e a paisagem chega a 

possuir a relevância social e funcional própria da infra-estrutura. Ou seja, a Arquitetura da 

paisagem, ou ainda, o projeto de paisagem ao ser pensado enquanto infra-estrutura vem a se 

relacionar intrinsecamente à paisagem com o homem, nas relações há muito existente entre os 

dois, de subsistência e psicológica, na qual a paisagem sempre foi o meio pelo qual o homem, 

ao mesmo tempo em que se adaptava aos condicionantes naturais, a modificava para atender 

às suas necessidades de forma equilibrada, e por vezes não tão equilibrada assim. Dessa 

forma, fica clara a idéia de que “é indispensável conhecer e interpretar a paisagem subjacente, 

sobre a qual a cidade se expande (...)” (Telles, 1997, p. 126). 

 

   1.4 Considerações parciais: a paisagem como infra-estrutura 

 

Tentar abordar o conceito de paisagem já é uma dificuldade dentro de uma abordagem teórica 

do tema, em função da própria definição da paisagem, objeto de intervenção e de estudo do 

arquiteto paisagista, ser uma expressão “polissêmica” e “movediça” (Meneses, 2002, p. 29), 

comumente associada à um lance de vista abarcado pela visão ou utilizada como sinônimo de 

natureza ou de beleza, o que traz novas discussões, principalmente no campo da Arquitetura e 

das Artes, mas que não foram abordados profundamente nesta pesquisa, visto o fato do 

conteúdo ser bastante abrangente, reportou-se a conceituações mais gerais desses temas neste 

momento da pesquisa.  

 

A tentativa de enxergar a paisagem embutida nas obras de um engenheiro, Saturnino de Brito, 

numa época em que se primava pela racionalidade e funcionalidade das construções nas 

cidades e que pouco havia de discussão a respeito da paisagem enquanto prática e campo 

disciplinar institucionalmente constituído, não é uma tarefa fácil. Alguns trabalhos têm sido 

produzidos no país, a respeito desse engenheiro considerado “pai da engenharia sanitária no 

Brasil”, alguns dos quais citados na bibliografia dessa pesquisa, porém enfocando obras em 

cidades e períodos específicos, detalhamento de componentes e materiais hidro-sanitários e a 

atuação do engenheiro na modernização das cidades, o que, mostra a ampla e vasta obra de 
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Saturnino de Brito que foi estudada sob pontos de vista específicos, principalmente ligados à 

produção e desenvolvimento da engenharia no país.  

 

Entretanto, a respeito desse estado da arte, o trabalho intitulado, “A peste e o Plano, o 

urbanismo sanitarista de Saturnino de Brito”, Andrade (1992) faz uma abordagem urbanística 

da obra de Saturnino de Brito, estabelecendo relações entre a forma urbana na construção da 

cidade moderna no país com projetos pioneiros de Saturnino de Brito para as principais 

cidades brasileiras e deixa, em algumas de suas observações, transpassar mesmo que 

inconscientemente, a idéia de paisagem embutida na prática sanitarista da época.  

 

Essa paisagem embutida na prática sanitarista é evidenciada no capítulo “Urbanismo entre a 

arte e a técnica”, do mesmo autor, no qual relaciona a análise do principal livro, sobre a teoria 

urbanística de Saturnino de Brito, “Le tracé sanitaires des Villes,” com a manifestação da 

idéia do conceito de pitoresco, ao descrever: “Saturnino de Brito, ao elaborar seus traçados 

urbanos, o pitoresco será inserido na cidade, passando então a se constituir como o 

“townscape” (Andrade, 1992, p. 204). O que não deixa de ser uma das raízes do estudo da 

paisagem. E ainda acrescenta, “a idéia do pitoresco manifestar-se-á de maneira formal no 

desenho urbano de Saturnino de Brito é na sua adequação do traçado à topografia do sítio, 

conforme recomenda o critério sanitário e que coincide com o princípio fundamental do 

paisagismo pitoresco” (Andrade, 1992, p. 204). (grifos nossos) O que nos inspira a estudar o 

que não foi dito, ou o que está subjacente ao urbanismo sanitarista de Saturnino de Brito. 

 

Entendendo que a paisagem é constituída por elementos naturais e elementos construídos e 

que o homem ao intervir nela cria uma outra paisagem na qual ele também faz parte, 

estabelece-se então um processo projetual de cunho paisagístico. A adoção do termo 

“Arquitetura da Paisagem reforça essa relação de intervenção do homem na natureza de 

acordo com o trinômio impulso – condição – gesto. Se é possível dar uma definição mais 

ampla do conceito de paisagem pode-se contribuir acrescentando que a paisagem é a 

configuração espacial formada por objetos e atributos físicos naturais e artificiais e resultante 

do processo histórico da relação do homem com a natureza, este, atuando através da 

intervenção técnica onde participa e imprime sua “marca” e onde atuam outros componentes 

de ordem social, econômica psicológica e cultural de forma dinâmica, acompanhando, ou não, 

as mudanças passíveis com o tempo (Sá Carneiro, 2002, p. 143). 
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Como visto na obra de Olmsted o conceito de pulmão verde foi instituído no início de sua 

carreira como paisagista. Mais tarde, ele propôs a evolução deste conceito, juntamente com a 

idéia de parque urbano, ou seja, situado no centro da cidade, para o de um sistema contínuo de 

parques, como forma de melhor estruturar o tecido urbano. Propôs também, pela primeira vez, 

a associação de equipamentos e técnicas de engenharia hidráulica com a produção paisagística 

de espaços para o lazer, como foi o caso do Parque Fens em Boston, propondo ainda a 

separação do tráfego de pedestre e de automóveis, por meio das Parkways.  

 

Na produção de paisagistas reconhecidos em todo o mundo, como foi a produção de Burle 

Marx, a acepção dada pelo paisagista sobre o projeto paisagístico de jardim trouxe a adoção 

de materiais nacionais e de práticas desenvolvidas com tecnologia nacional. Burle Marx, 

pretendia “livrar os jardins do cunho europeu, sempre seguido entre nós” (Tabacow, 2004, p. 

222). Para tanto, procurou em seus jardins, a educação e a arte através dos projetos de jardins 

brasileiros, onde eram valorizadas as belezas locais e suas plantas nativas. 

 

Como visto no Plano Verde de Lisboa, a sistematização da paisagem permitiu a relação da 

paisagem natural com o a paisagem construída da cidade de forma mais equilibrada. Isto se 

deu tanto com os espaços destinados à recreação ativa, quanto os espaços destinados à 

contemplação para a saúde física e mental, proporcionando, assim, uma consciência de 

conservação e controle dos espaços destinados à proteção das atividades e dos ecossistemas 

existentes. 

 

Assim temos que a visão da paisagem desses projetistas, como é o caso de Olmsted, com o 

Parque do Fens em Boston, Burle Marx com os primeiros projetos de jardins/praças para o 

Recife e Telles, com o Plano Verde de Lisboa, apresenta aproximações quanto aos princípios 

e elementos de composição entre a Engenharia Sanitária e a Arquitetura da Paisagem, a partir 

da apropriação em ambos os campos profissionais da visão sistêmica, ecológica, e artística. 

 

A compreensão da apropriação de uma visão sistêmica, ecológica e artística, é indispensável 

para se perceber a paisagem embutida nas obras de Engenharia Sanitária. Portanto, a 

valorização dos sistemas ecológicos, manipulados de forma equilibrada produzindo efeitos 

positivos para a cidade e seus cidadãos, constitui o ponto em comum entre esses três campos 

de visão que se completam. Constitui também, o principal ponto de intersecção entre os dois 

campos profissionais, da Engenharia Sanitária e da Arquitetura da Paisagem, em sua teoria e 
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prática. Mas, sobretudo, permite melhor visualizar e perceber na Engenharia Sanitária a 

construção da paisagem como infra-estrutura.  

 

Nessa direção a intervenção na paisagem, ou melhor, a Arquitetura da Paisagem deve ser 

elaborada e implantada de forma a integrar adequadamente as estruturas naturais com as 

estruturas construídas inerentes à cidade. O que nos dá margem a concluir parcialmente que a 

Arquitetura da Paisagem é uma proposta de intervenção, baseada em um processo criativo, 

que considera os processos naturais e de desenvolvimento urbano associados às práticas 

complementares de outros campos disciplinares, principalmente, da Engenharia Sanitária, e 

tem como produção final o projeto paisagístico cujos elementos vivos, compostos pela 

vegetação são responsáveis em dar os acabamentos finais ao projeto com o passar do tempo. 

 

Admitindo a aproximação dessas duas práticas, a Arquitetura da Paisagem e a Engenharia 

Sanitária. É imperativo partirmos para o estudo da cultura urbanística na virada do século XIX 

para o século XX, a fim de verificar as idéias e práticas urbanísticas que influenciaram a 

formação de profissionais, em sua maioria engenheiros, responsáveis em tratar as questões 

urbanas, associadas a uma preocupação com a paisagem. Desenvolvendo assim, uma prática 

urbanística da qual se destaca o engenheiro Saturnino de Brito e seu urbanismo sanitarista.  
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2. O urbanismo sanitarista: breve panorama da cultura urbanística 

 
   2.1 As cidades e o papel dos engenheiros 

 

Desde o final do século XVIII até início do século XX, os problemas sociais, econômicos e 

políticos começavam a se intensificar nas sociedades de todo o mundo. Era o início de um 

estado de plena transformação nos centros urbanos. Foi a partir da necessidade de expansão 

das áreas urbanas devido ao crescimento econômico e demográfico dessas áreas, aliada a 

necessidade de revisão das estruturas urbanas, frente às novas exigências da industrialização, 

que, em resposta a esse contexto, trouxeram novas técnicas de produção e um novo tipo de 

relacionamento social e cultural, principalmente nos centros mais desenvolvidos das cidades.  

 

Com o enfrentamento, mais de perto, dos problemas da superpopulação e da insalubridade, na 

passagem do século XIX ao XX, a cidade e seus problemas urbanos provocaram uma 

mudança na sociedade com repercussões globalizantes. Emerge a necessidade de revisão das 

estruturas urbanas, fazendo surgir uma plêiade de engenheiros, arquitetos, urbanistas, 

historiadores e artistas europeus e americanos, cujos estudos, conformaram, neste momento, 

um quadro da cultura urbanística que vai de fins do século XIX até o início dos anos 1930 e 

que influenciaram a formação de profissionais no Brasil. Tal situação trouxe novos desafios 

nos campos da Arquitetura e do Urbanismo no que se refere à expansão das cidades. 

 

No Brasil o período de 1889 à 1930 é marcado por uma produção urbanística levada pelo 

avanço do capitalismo, e comandada pelos interesses das elites, demandando matéria prima e 

mercados para as novas indústrias que se espalhavam pelo mundo e a inserção de uma cultura 

européia que pouco condizia com as realidades locais das cidades brasileiras. Diante desse 

quadro, a infra-estrutura já era considerada ultrapassada no país e necessitava de uma revisão. 

Engenheiros iniciaram alguns esforços estendendo a rede ferroviária existente, abrindo 

estradas, construindo canais e pontes no intuito de integrar o interior do país com o crescente 

mercado internacional. 

 

As estruturas das cidades sentiram os impactos das novas tecnologias e inovações. Estudiosos 

dos centros urbanos apontam já nesse período, para a falta de um serviço público adequado e 

as impressionantes condições de insalubridade como os problemas mais preocupantes nas 
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cidades. Apesar da instalação de muitos serviços urbanos, as condições de vida das cidades 

brasileiras não melhoraram, ao invés disso, deterioram com o crescimento urbano1.  

 

As cidades brasileiras, além da questão do saneamento (sistemas de água e esgoto), tinham 

muitos problemas de infra-estrutura e circulação. Como a economia da época era 

movimentada, principalmente, pelas atividades do porto, a modernização desse equipamento 

era imperativa para as cidades portuárias estabelecerem o seu papel no mercado internacional. 

A infra-estrutura ultrapassada do porto estava afetando interesses comerciais, havia 

reclamações das condições portuárias por parte de diversos atores (comerciantes, 

navegadores, etc) que movimentavam as atividades do porto. Como os portos estavam 

localizados nas áreas centrais da cidade, sua modernização também implicava na reconstrução 

dos centros no que tange aos problemas de infra-estrutura e circulação. Os maiores portos 

brasileiros como o do Rio de Janeiro, Santos, Salvador e Recife,2 aplicam-se a este caso. 

 

A eliminação das velhas formas urbanas e sua substituição por outras novas, baseadas nos 

modelos europeus, causou um impacto social relevante nas condições de habitação no país. 

Houve uma redução no número de habitantes das áreas centrais, que em sua maioria era de 

classe média, e parte migrou para os subúrbios, que tiveram um grande crescimento. Sem 

alternativa, a população pobre ocupou os morros e alagados, contribuindo para o problema da 

insalubridade. Essas reformas empreendidas até então, não significavam a solução para os 

problemas, mas foi somente a partir delas que as cidades intensificaram seu crescimento. 

 

Naquele momento o saneamento das cidades brasileiras era uma questão fundamental, não só 

no sentido de garantir o bem-estar da população, livrando-a do quadro inóspito das epidemias, 

mas também, de não se tornar um elemento impeditivo ao seu desenvolvimento. Essas 

reformas urbanas foram criticadas por profissionais preocupados com as questões urbanas 

como os membros do meio da engenharia, entre outros. Particularmente, no Brasil, Saturnino 

de Brito, era quem criticava a cidade colonial em termos de iluminação e ventilação e a 

importação dos modelos franceses cujas larguras excessivas e ruas retilíneas não se 

adequavam ao clima e a topografia brasileira.  

                                                 
1 Muitos autores que estudam a cidade no início do século XX apontam para as péssimas condições de vida 
existentes. No caso do Recife ver Mário Sette, “Arruar história pitoresca do Recife Antigo”, 1948. Como 
também os trabalhos do médico Otávio de Freitas e do sociólogo Gilberto Freyre.  
2 Segundo Moreira (1994, p. 98-100), o porto do Recife foi remodelado entre 1909 e 1917, e consistiu na 
construção de arrecifes artificiais, obras de drenagem, armazéns, ferrovias, maquinário, e novos cais.  
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É preciso melhor dispor as construções de modo que o effeito benefico do sol e dos ventos se 
exerça no interior dos compartimentos. É preciso alargar as vielas estreitas, sanear as ruas, os 
quarteirões e as casas, demolir e reconstruir sobre novos planos, progressivamente tanto os 
casarões como os casebres escuros no interior, focos de tuberculose e de outras moléstias (Brito, 
1917, p.44-45). 

 

No Recife, com a expansão urbana desordenada na virada do século XIX ao XX, gerou-se, 

uma euforia em se viver na cidade, sinônimo de conforto. A migração da população rural 

aumentou a densidade populacional nas cidades, e espaços adequados para habitação ficaram 

cada vez mais escassos. Epidemias e insalubridade se espalharam, com a proliferação dos 

mocambos e por causa dos serviços públicos ineficientes e inadequados. Recife necessitava de 

um novo sistema de saneamento que garantisse a salubridade e a colocasse frente às 

discussões e descobertas de novas idéias e materiais na construção das cidades. 

 

Assim, o poder público do Recife passa a lidar com a questão urbana que, àquela altura, já 

relacionava questões ligadas à salubridade das habitações, ao saneamento, ao embelezamento 

das áreas centrais, à ampliação da malha viária, à criação de bairros exclusivamente 

residenciais para a classe alta e à expansão urbana. As intervenções urbanísticas procuraram 

agir sobre 5 eixos básicos: campanhas de higienização, reformas urbanísticas de 

embelezamento, expansão urbana, regulação e/ou encampação dos serviços públicos, infra-

estrutura urbana, e ações voltadas para resolução da questão das habitações portuárias 

(Marques, 1996). Tal situação culminou na renovação completa dos serviços urbanos, que 

após sucessivas concessões a empresas privadas, ficaram a cargo do poder estatal. A 

ampliação das funções do Estado através da estatização dos serviços públicos permitiu a 

formação de corpos técnicos nas instituições públicas, formando uma elite de engenheiros 

dentro dessas instituições dos quais pode ser percebida a experiência de Saturnino de Brito em 

seu Plano de Saneamento para o Recife a partir de 1910. Sob a chefia desse engenheiro, as 

obras de saneamento do século XX, assistiram o aparecimento de termos técnicos 

relacionados ao linguajar do saneamento, servindo de suporte para um novo olhar sobre a 

cidade, que passou a ser vista através da ótica da engenharia sanitária. 

 

O papel dos engenheiros do século XX, e aí se encontra Saturnino de Brito, estava em 

cumprir as exigências de uma sociedade que recaíam sobre a idéia de uma cidade que deveria 

ser moderna e funcional. Diante disso, entende-se que a cidade moderna, suas exigências e 

transformações são interpretadas com a noção de salubridade. Esta, sendo definida como “a 
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base material e social capaz de assegurar a melhor saúde aos indivíduos e da higiene pública 

enquanto técnica de controle e de modificação dos elementos materiais do meio que são 

suscetíveis de favorecer, ou ao contrário, prejudicar a saúde” (Araújo, 1996, p.8). 

 

Os engenheiros, por sua vez, desempenhavam seu papel apresentando propostas para os 

melhoramentos urbanos, construindo avenidas, viadutos, túneis, sistemas de água, esgotos e 

drenagem. Essas obras, muitas vezes, estavam associadas à idéia de “progresso”, muito 

difundida pelo movimento idealizado por Auguste Comte (1798-1857), conhecido por 

Positivismo3.  Influenciados por essas “idéias modernas”, que começaram a chegar ao país no 

século XIX, os engenheiros dessa época4 e principalmente Saturnino de Brito, deixaram suas 

marcas na paisagem das cidades brasileiras.  

 

Dentro da doutrina do positivismo, acreditava-se que somente através da aplicação dos 

conhecimentos na prática, por meio de experiências empíricas é que se alcançaria o progresso. 

A idéia de progresso, nessa época, estava associada ao crescimento das cidades e era 

predominante sobre a tradição. Então, o crescimento das cidades propiciou o debate de como 

deveria ser o seu desenvolvimento. Em suma, abriu-se a polêmica sobre a questão urbana.  

 

Os que estavam mais a frente, participando ativamente da transformação dos processos 

urbanos era a classe dos engenheiros. Constantemente consultados sobre as condições 

urbanas, por muitas vezes, desempenhavam um papel que hoje são de responsabilidade dos 

arquitetos e, por vezes, mais especificamente, de arquitetos paisagistas. Portanto, pode-se 

dizer que foram eles os primeiros a pensar a “cidade moderna” em sua totalidade e os 

responsáveis pelo surgimento de uma nova disciplina: o urbanismo. 

 

   2.2 As escolas internacionais e brasileiras 

 

Segundo Moreira (2004, p. 1), apesar do desenho das cidades ser uma prática antiga, as 

décadas entre 1890 e 1910 viram a formação de uma nova disciplina e profissão: o urbanismo, 

que no momento, era influenciado por visões utopistas, científicas, de reforma social. Autores 

                                                 
3 Para Auguste Comte (1798-1857), o positivismo defendia que o único conhecimento válido era aquele obtido 
através da observação dos fenômenos naturais e da experimentação, ou seja, das ciências positivas. Acreditava 
na educação da população e no saneamento corretivo e preventivo para assegurar a higiene pública e privada. 
4 Para um maior aprofundamento sobre os engenheiros da época de Saturnino de Brito ver Cristina Leme. 
“Urbanismo no Brasil 1895-1965”. São Paulo, Studio Nobel, FAUUSP, FUPAM, 1999. 
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como Idelfons Cerdá, principal idealizador e criador da disciplina, seguido por Camillo Sitte, 

Ebenezer Howard, e outros, desenvolveram o urbanismo enquanto disciplina. Os estudos 

recaíram sobre os planos de urbanismo para as principais cidades da Europa, na Espanha, 

Itália, França e Inglaterra. “Nos últimos anos, em algumas cidades, especialmente as de maior 

importância, a direção dos planos de urbanismo recaiu nas mãos de engenheiros com sua vida 

consagrada aos serviços urbanos” (Paz Maroto, 1947, p.115-117).  

 

Tendo em vista a formação de uma nova disciplina e profissão, o urbanismo, que no 

momento, era influenciado por visões diversas, verificou-se uma série de pensamentos e 

práticas que constituíram escolas. Esses princípios, técnicas e métodos percorrem os séculos e 

suas influências encontram-se presentes até hoje, em todas as partes do mundo. Assim pode-

se citar a escola francesa, a escola inglesa, a escola americana, como as mais tradicionalmente 

estudadas. Vale a menção de duas outras escolas que eventualmente foram ou ainda são 

abandonadas ou esquecidas por aqueles que construíam as cidades, denominadas: escola da 

natureza5 e, no Brasil, a escola Saturnino de Brito.  

 

A escola francesa começa por volta de 1850, quando o barão Georges-Eugène Haussmann, 

então prefeito da região do Sena, com a colaboração do engenheiro Eugène Belgrand, 

desenham o atual sistema de água e esgotos parisiense e juntamente com Alphand como 

engenheiro e Barillet-Deschamps como paisagista, é chamado para modernizar Paris durante 

o segundo império (1852-1870) de Napoleão III. (site oficial: www.paris.fr) Segundo 

Rybczynski, (1995, p.149-150) a investida de Napoleão III comandando o barão Georges-

Eugène Haussmann, combinou as regras de um prefeito, ministro das obras públicas e chefe 

do planejamento da cidade. Construiu novos aquedutos e sistema de esgotos, introduziu 

iluminação pública a gás nas ruas e criou quase 5.000 acres de terras para parques, incluindo o 

“Bois de Boulogne”. Das características que fazem a cidade famosa pode-se destacar os 

extensos boulevares “uma estratégia que combinou interesse pelo saneamento com engenharia 

                                                 
5 Camillo Sitte, em seu livro “A construção das cidades segundo seus princípios artísticos”, do original de 1889, 
traduzido por Ricardo Ferreira Henique da 4ª edição alemã de 1909 e publicada no ano de 1992, faz referência 
ao pensamento fundamental do livro que trata de “procurar a escola da natureza e dos mestres antigos também 
no âmbito da construção urbana”. (Sitte, 1992, p.12) Embora não seja reconhecidamente uma escola 
devidamente institucionalizada, a escola da natureza guarda características e ensinamentos que deveriam ser 
respeitados e considerados nas intervenções urbanas. 
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de tráfego e também interesse em facilitar o reabastecimento das tropas numa cidade inclinada 

a distúrbios públicos” (Rybczynski, 1995, p. 150). 

 

Foi Haussmann quem a partir de 1860, incluiu os subúrbios nos planos da capital, primava 

pela segurança e viabilidade na integração dos canais à cidade de Paris. O então prefeito 

idealizou no canal Saint-Martin o “Boulevard Richard Lenoir”, construído na superfície da 

parte coberta do canal “(...) um passeio arborizado e ajardinado, com jatos d’água demarcando 

o percurso para as crianças, (...) ao norte se pode apreciar as estruturas de apoio ao canal, os 

taludes, eclusas e pontes”. (...) “Hoje, os turistas que desejam percorrer de barco os canais do 

Ourcq, Saint-Denis e Saint-Martin admiram ao longo do percurso os monumentos, visualizam 

as múltiplas faces das margens e descobrem com alegria que o Leste parisiense constitui um 

espaço único, um laboratório fascinante da arquitetura contemporânea. Este caminho d’água 

está prestes a se tornar os “Campos Elísios” do leste parisiense” (Andia, 1994, p. 25-27). 

 

Podemos dizer que além da abertura de avenidas, a abertura dos canais de Paris desempenhou 

um papel fundamental na organização urbana das funções industriais e residenciais tudo 

projetado harmoniosamente com a paisagem da velha estrutura urbana e as necessidades 

técnicas reinvidicadas pela implantação de um sistema de saneamento adequado para a 

cidade. Atualmente Paris conta com um museu dos esgotos que mostra nos subsolos uma 

outra paisagem. A paisagem do saneamento que não se vê no nível da cidade, é preciso ir 

buscar no interior de seus sistemas subterrâneos para percebê-la e então poder entender que 

também ela faz parte da vida de cada cidadão (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Planta da visita ao Museu dos Esgotos da Cidade de 
Paris 
Fonte: Folder da visita da autora ao museu em outubro de 
2007. 
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Sobre essa escola, Saturnino de Brito compreendeu como abrir os canais de drenagem de 

forma a estruturar o crescimento da cidade, projetando em concomitância as necessidades 

técnicas demandadas pela implantação de um sistema de saneamento que fosse mais 

adequado para cada cidade. Tarefa essa considerada primordial para estabelecer as bases de 

um planejamento para a expansão das cidades, ao mesmo tempo em que se reivindicava por 

melhoramentos na busca de uma nova estética nas cidades européias, influenciando as cidades 

brasileiras.  

 

A escola inglesa com o surgimento dos parques urbanos na Inglaterra a partir do século XVII, 

e a aspiração urbana ao verde acabou por inspirar um movimento chamado de “Garden-

village”, concebido para constituir bairros operários, mais salubres e verdes para os 

funcionários das indústrias. Em 1898 Ebenezer Howard, publicou um livro contendo um 

trabalho para um novo tipo de cidade intitulado “Tomorrow: A Peacefull Path to Real 

Reform”, mais tarde chamado, “Garden Cities of Tomorrow”. Os resultados da divulgação de 

suas idéias passaram a ser conhecidos como as cidades-jardim cujo exemplo típico é a cidade 

de Letchworth que teve seu plano desenvolvido por Raymond Unwin e Barry Parker.  

 

As principais características das cidades jardins, de forma geral baseava-se na delimitação de 

sua população, eram rodeadas por um cinturão verde, o núcleo central onde se encontravam 

os equipamentos urbanos, eram soltos dos outros núcleos, onde estavam as residências estas 

rodeadas por sua vez, por uma atmosfera de campo, previa a municipalização do terreno, e o 

traçado das ruas que relacionasse os núcleos com as outras zonas. (Paz Maroto, 1947, p.201) 

Assim, a cidade jardim de Letchworth fundada em 1904, em Hertfordshire, “(...) era uma 

complexa composição que tirou vantagem da topografia e dos efeitos naturais. Tinha 

variedade no sistema de estradas: avenidas, ruas laterais, cul-de-sacs, e as linhas de serviço 

estavam todas integradas no plano” (Rybczynski, 1995, p. 184-185).  

 

O Plano de Barry Parker e Raymond Unwin trouxe a combinação da saúde do campo com o 

conforto que a cidade oferecia. A cidade-jadim de Letchworth representa, na prática, as idéias 

e os esquemas teóricos de Howard. A cidade jardim era então constituída por uma cidade de 

características únicas onde o lucro proveniente da administração e do desenvolvimento da 

terra retornava em benefícios para a cidade. Hoje, mais de 100 anos depois de sua fundação, 

esse princípio ainda é atual.  
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O estado da cidade-jardim de Letchworth pertence e é administrado pela Fundação do 

Patrimônio da Cidade-jardim de Letchworth, uma sociedade industrial e de providência com 

fins sociais. Para manter com a filosofia original dessa sociedade, todo o excedente gerado 

pela Fundação do Patrimônio retorna à comunidade da cidade-jardim em forma de 

reinvestimentos para o Estado e de despesas com projetos sociais (Letchworth Garden City 

Heritage Foundation, 2006, p. 3). 

 

Atualmente a cidade de Letchworth conta com o Museu do Patrimônio da Primeira Cidade- 

jardim, uma instituição da Fundação do Patrimônio, existente para promover e propor 

informações sobre Howard, as Cidades-jardins e Letchworth. O museu conta a história do 

movimento das cidades-jardins da sua origem até os dias atuais, a paisagem idealizada e o 

lado social presente no plano. Sua sede localiza-se numa residência desenhada em 1907 pelo 

arquiteto Barry Parker (Letchworth Garden City Heritage Foundation, 2006, p. 6) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Sede do Museu do patrimônio da primeira cidade-jardim 
Fonte: www.letchworthgc.com
 

A idéia da cidade-jardim concebida por Ebenezer Howard, orientou Saturnino de Brito quanto 

a utilização das formas de circulação possíveis em uma cidade. A utilização de um traçado de 

ruas mais retilíneas, ou de ruas com um traçado mais curvo e orgânico, associados ao tipo de 

vegetação podem produzir efeitos visuais e perspectivas diferenciadas a cada estação do ano 

(primavera, verão, outono, inverno). 

 

A escola americana teve seu impulso com o movimento “City Beautiful”, 1900-1910, que 

buscava a harmonização de uma grande cidade com o campo periférico, através da 

implantação dos serviços básicos indispensáveis para uma vida sã e implantar um sentimento 

cívico aos habitantes, com uma valorização dos princípios clássicos: axialidade e uma 

http://www.letchworthgc.com/placestovisit/history/gardencityheritagemuseum.html
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simetria formal no planejamento. O paisagista Olmsted exerceu uma poderosa influência no 

embelezamento das cidades norte americanas cuja principal contribuição foi a idéia de 

intervenção urbana em larga escala na criação dos parques e parkways para as cidades 

americanas.  

 

Uma das primeiras obras realizadas com este objetivo é o Central Park de Nova Iorque, 

projetado por Olmsted e Calvert Vaux, como espaço nuclear situado no centro da cidade, 

traduzindo o conceito de “pulmão verde” (Telles, 1995, p.57). Mais tarde, esse conceito de 

“pulmão” evolui para o de um sistema contínuo de parques, como forma de melhor estruturar 

o tecido urbano. Olmsted propõe também pela primeira vez a separação do tráfego de 

pedestres e de automóveis com a implantação das parkways. “Para Olmsted e seu colaborador 

Calvert Vaux, os espaços verdes não eram um mero ornamento, mas um crucial antídoto para 

a nervosa, e inóspita cidade; esses parques não foram concebidos como jardins urbanos, mas 

sim como grandes “pedaços” de paisagem natural saudável” (Rybczynski, 1995, p. 124-125). 

 

Em 1871 o incêndio de Chicago, cidade criada pela expansão indústrial, trouxe a “tábula rasa” 

como alternativa de desenho para os profissionais da cidade, construtores e arquitetos da 

época. Como não foram guiados por uma teoria de planejamento, eles manteram o mesmo 

traçado das ruas. “Contudo a nova cidade surgiu diferente da outra. O que foi oportuno pela 

aplicação de uma larga série de novas tecnologias urbanas” (Rybczynski, 1995, p. 117). 

 

A mudança em Chicago foi acelerada na Exposição Mundial de Colombia6 em 1893, onde 

muitos estudiosos acreditam que deu as bases para o movimento do “City Beautiful”. O plano 

geral dos espaços livres da feira foi projetado pelo arquiteto paisagista Olmsted e seu 

associado Henry Sargent Codman, trabalhando com os espaços edificados estavam os 

arquitetos que trabalharam em Chicago, Daniel Burnham e John Root. “Olmsted produziu um 

novo plano incorporando seu conceito de fusão da cidade e do campo. Ele transformou 600 

acres de alagado em uma inteira paisagem criada pelo homem, incluindo um sistema de canais 

e uma grande lagoa ao estilo natural” (Rybczynski, 1995, p. 127). Olmsted e Vaux 

propuseram modificar a malha ortogonal da tabula rasa incorporando um novo tipo de rua, 

parte avenida e parte espaço verde. Eles chamaram de “parkway”: 

                                                 
6 A Exposição Mundial de Columbia (World's Columbian Exposition), também chamada de A Feira Mundial de 
Chicago (The Chicago World's Fair), a feira internacional (World's Fair), foi sediada em Chicago em 1893, para 
celebrar os 400 anos de Cristóvão Colombo o descobridor do “Novo Mundo” (a América). 
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Era uma avenida de 260 pés de largura dividida em 5 linhas de trafego cada uma separada por 
uma fileira de árvores. As duas linhas de fora eram reservadas para os veículos comerciais e 
dava acesso aos lotes residenciais na beira da Parkway, a linha central era para o tráfego de 
recreio. Entre essas duas linhas estavam as passarelas sombreadas para pedestres. A inspiração 
para as parkways do Brooklyn é a Avenue de l’Impératrice (hoje Avenue Foch) em Paris. Foi 
aberta em 1855, de 330pés de largura que liga a Place de l’Étoile ao Bois de Boulogne. Estradas 
laterais dão acesso às cidades limítrofes à avenida (Rybczynski, 1995, p. 282). 

 

Tem-se, então que as Parkways não eram simplesmente grandes ruas, mas constituíam 

verdadeiros parques lineares que ligavam diversos elementos urbanos. Segundo Rybczynski, 

(1995, p. 126) essas estruturas aproximavam o espaço do parque para mais perto das pessoas, 

e para um número cada vez mais acessível de pessoas, reduziam consideravelmente o 

congestionamento e poderiam ser uma ferramenta para direcionar o crescimento urbano, 

providenciando lugares atrativos para novos estabelecimentos comerciais. 

 

De acordo com o historiador de arquitetura Wiliam H. Wilson, o termo “City Beautiful”, que 

gerou um movimento na América e durou até 1910, surgiu em 1900 como um slogan para a 

campanha de melhoramentos urbanos em Harrisburg, Pennsylvania. “E se tornou um 

discursso em comum trazendo junto reformas cívicas, voluntários comunitários, empresários, 

e políticos municipais, cruzando as idéias e projetos de arquitetos e arquitetos paisagistas.” 

(Rybczynski, 1995, p. 124-125) A primeira expressão organizada desse movimento como 

significado de embelezamento e controle social, foi, o Plano de Chicago, desenhado por 

Daniel Burnham, em 1901. Para Rybczynski, esse movimento foi, na América, o equivalente 

ao que se discute hoje sobre a necessidade de preservação histórica.  (Figuras 7 e 8) 

 

 
Figuras 7 e 8: Feira de Exposição Internacional de Columbia em Chicago, (1873-1893), à esquerda e à direita 
vista aérea do lago reservatório do Central Park. 
Fonte: Rybczynski, 1995, p. 388, e acervo da Enciclopédia Virtual Wikipedia. (Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park
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Foi a idéia de intervenção urbana em larga escala e a criação dos sistemas de parques e 

parkways que influenciaram Saturnino de Brito em sua visão geral do Plano e da cidade, bem 

como a implantação de componentes urbanísticos, como as Avenidas-Parques, uma 

transposição das parkways para a realidade das cidades brasileiras, que permitiam a livre 

circulação associada às atividades urbanas: trabalhar, habitar e recrear. Além do 

amadurecimento do significado de embelezamento e controle social. 

 

Os ensinamentos da natureza cujo princípio fundamental traduz-se na consideração do 

“genius loci” nas intervenções que venham a ocorrer. O objetivo principal consiste na 

preservação da natureza. Esta deve ser apreendida pelos sentidos para ser percebida em sua 

totalidade. Como está em constante transformação, exige uma atualização sistemática de seus 

conceitos. A principal contribuição está na permissão de um crescimento equilibrado. Mesmo 

não constituindo uma Escola em seu sentido maior, está presente desde o início da vida. 

 

Hoje, os ensinamentos da natureza está presente na visão ecológica como uma nova linha de 

atuação no planejamento da cidade, que encontra ressonâncias por todo o mundo, como no 

Plano Verde de Lisboa, coordenado pelo arquiteto paisagista Gonçalo Telles, aprovado em 

1993. Já consciente da dimensão ambiental no planejamento urbano, Telles evidencia em seus 

conceitos básicos: o “genius loci”, que parte do que é posto de Norberg Schulz, em 1970, e 

aproxima o termo ao entendimento do “espírito do lugar”, o “continuo natural”. Ou seja, 

aquilo que é inerente, natural e que caracteriza o lugar, dando-lhe vida. Tem como princípio a 

incorporação de “corredores verdes” na malha urbana e do “continuo cultural” que traz a 

necessidade do tratamento sistemático (do ambiente natural e construído) para o 

desenvolvimento equilibrado da proposta.  

 

Todavia, é Camillo Sitte quem primeiro levanta os ensinamentos da natureza, dentre eles, o 

conceito de “genius loci”, que fundamenta um dos seus principais livros, “A construção das 

cidades segundo seus princípios artísticos”, 1889. A cidade apreendida pelo cidadão comum 

não é vista como uma totalidade, assim, o modo de se ver a cidade como fragmento é o que 

Sitte explora em seu livro. Ou seja, o entendimento do “genius loci” está na visão da cidade 

como lugar ou como uma diversidade de lugares, e não um espaço liso, homogêneo e 

indiferenciado, “cuja execução do traçado de ruas deveria evitar, sobretudo, a 

desconsideração daquilo que caracteriza o “genius loci” nas cidades do Novo Mundo” (Sitte, 

1992, p. 100). 
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Sitte parte então para uma aplicação prática desse conceito acerca da discussão de uma antiga 

questão de desenho urbano: a oposição entre ruas retas e ruas curvas, ou a questão acerca de 

como incorporar, ou não, os acidentes geográficos, ou as formas como o relevo se apresenta 

(terreno plano, ou acidentado) nos traçados urbanos. Sua posição entende que a rua reta não 

deveria ser usada indiscriminadamente, sem consideração com o relevo do terreno ou as 

circunstâncias locais, “o genius loci”. Apesar disso, Sitte coloca-se defendendo que “as 

exigências da arte não se opõe, necessariamente, às exigências da vida moderna” (Sitte, 1992, 

p. 101). Percebe-se então que a adoção de um traçado menos rígido, ou pitoresco, não 

necessariamente, irá descartar a necessidade de um traçado mais retilíneo, ou funcionalista, e 

vice-versa, é tudo uma questão de equilíbrio. 

 

Esse raciocínio nos leva, novamente, à visão ecológica que traz uma nova linha de atuação no 

planejamento da cidade e de sua paisagem, onde “a inércia das intervenções paisagísticas 

baseadas no pitoresco ou no racionalismo pode ser rompida.” (Franco, 1997, p.31) A visão 

ecológica traz novos valores para intervenção na paisagem. Segundo Franco, (1997, p. 31) “o 

desenho da paisagem baseado apenas nos valores estéticos e na funcionalidade perderam a 

razão de ser.” Um dos primeiros a perceber esses novos valores associados à visão ecológica, 

foram os projetos do arquiteto paisagista Ian McHarg, na Escola da Pennsylvania, nos Estados 

Unidos da América (Franco, 1997, p.31-32). 

 

Ian McHarg ficou conhecido por seus planos ambientais de nível regional baseados no 

conceito de desenvolvimento sustentado e na minimização de impactos sobre os recursos 

naturais e culturais. McHarg demonstra, em seu livro, “Design with Nature” por meio de 

exemplos concretos como o conhecimento da ecologia, deveria e deve ser aplicado nos 

ambientes atuais (urbanos, periurbanos, rurais, naturais), servindo como uma espécie de 

manual para o tratamento das áreas naturais como alagados, lagos e rios, para a escolha de 

novos sítios para o crescimento futuro das cidades, e para estabelecer regras e objetivos 

futuros de vida nas cidades e regiões metropolitanas (Franco, 1997, p.31-32). Para McHarg, 

era através da conscientização dos valores da natureza que se poderia intervir de forma 

equilibrada. “O homem é a única criatura consciente que pode perceber e expressar. Ele deve 

se tornar o administrador da biosfera. Para fazer isso ele deve desenhar com a natureza” 

(McHarg, 1969, p. 5). 
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Parece que essa visão ecológica também era compartilhada por Saturnino de Brito. Ao ter 

consciência da existência do ciclo hidrológico na natureza e suas conseqüências desastrosas 

para a cidade, caso não sejam respeitados os limites impostos pelos elementos naturais. 

Assim, por exemplo, preocupava-se em respeitar às margem alagáveis de um rio e quando era 

necessário intervir fazendo um canal de drenagem, mantinha essas margens gramadas para 

garantir parte da permeabilidade do solo e a absorção do excesso de água. A partir dessas 

preocupações, Saturnino de Brito gerou verdadeiros ensinamentos que poderiam fazer parte 

de uma verdadeira escola. 

 

As idéias de Saturnino de Brito começaram a partir da apropriação e transposição das idéias 

da cultura urbanística da virada do século XIX para o XX através da formação e prática 

brasileira de Saturnino de Brito durante sua vida profissional. Esse engenheiro surgiu em 

meio ao movimento higienista em fins do século XIX e início do século XX, a essa altura, já 

era conhecido com “engenheiro urbanista”. Das práticas da higiene postas em vigor no 

ambiente urbano, à utilização da água como agente de limpeza, o movimento higienista trouxe 

também as obras de engenharia sanitária, feitas a partir da 2ª metade do século XIX. No 

Brasil, têm-se como principal representação as obras de saneamento do engenheiro Saturnino 

de Brito, as quais passaram a redefinir a paisagem das cidades brasileiras nesse período. 

 

Vale, neste momento, fazer uma breve panorâmica sobre os discursos higienistas e sanitaristas 

difundidos pelos profissionais responsáveis pelos problemas urbanos, como era o caso de 

Saturnino de Brito na virada do século XIX para o século XX. Assim têm-se que entre os 

elementos presentes na discussão sobre o planejamento urbano na primeira metade do século 

XX, observa-se a permanência do discurso higienista desde fins do século XVIII iniciados 

pelos médicos. Estes profissionais, no século XIX, inseriram, no bojo das transformações 

econômicas e políticas pelas quais passava o Brasil, a medicina social (Outtes, 1991, p. 9). 

“Quando a medicina transfere o seu foco de atenção do indivíduo e da cura depois da doença 

já instalada para a sociedade e o combate à doença antes da sua disseminação” (Outtes, 1991, 

p. 5). Assim a cidade é esquadrinhada, percorrida, observada e normatizada pelo saber 

construído pelos higienistas no século XIX, conseguindo “transformar hábitos, secularmente 

enraizados, tais como os enterramentos e criar um embrião do que viria a ser uma legislação 

de saúde pública, no século XX” (Outtes, 1991, p. 30). 
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A prática dos sepultamentos nas igrejas foi combatida incessantemente pelos higienistas a 

favor da criação do sistema de enterramento em cemitérios afastados dos centros urbanos. No 

Brasil, a idéia de criação de um cemitério já havia sido sugerida em 1840, ao Conde da Boa 

Vista, então presidente da província de Pernambuco, tendo sido nomeada uma comissão para 

tal fim chefiada pelo engenheiro francês Louis Léger Vauthier. (Outtes, 1991, p. 22).  

 

Joel Outtes (1991, p. 348) destaca em Vauthier os seus estudos, as suas iniciativas, e os seus 

esforços de “defesa da paisagem e de desenvolvimento dos valores regionais”, como sendo 

uma das obras mais importante de Engenharia que já se esboçaram no Brasil. “Não só 

engenharia simples: Engenharia Social.” Esta engloba a “capacidade de ver em conjunto e nas 

suas relações com outros aspectos de atividade e de vida” (Freire, 1960, p. 349).  

 

Seguindo esse raciocínio, os higienistas representados principalmente pela figura do médico, 

inserem no século XIX a medicina social. Destacando-se ainda nesse século, o engenheiro 

Vauthier pelo desenvolvimento da Engenharia social. Já o século XX, o Brasil assiste a 

emergência de um novo profissional e um novo saber, o sanitarista. Figura de transição entre 

o médico e o engenheiro. Pode-se dizer então, seguindo por essa visão evolucionista, que o 

profissional sanitarista era dotado de noções de medicina social, de engenharia social e de 

experiência prática no ramo da construção, “aparelhando-se para cumprir o papel de 

construtor das redes de saneamento e abastecimento d’água requeridas pelo progresso da 

incipiente cidade capitalista que aspira a ser industrial” (Outtes, 1991, p. 43). 

 

É em meio a esse panorama que o sanitarista Saturnino de Brito propõe o saneamento da 

cidade através da redefinição radical do uso da água como elemento promotor da limpeza. 

Inaugurando novas técnicas e materiais sanitários além de novos elementos urbanísticos 

associados aos componentes sanitários. Saturnino de Brito teve suas referências e filiações 

influenciadas pelas tradições urbanísticas européias e norte-americanas, cujo conteúdo teórico 

e exemplos na prática com projetos e planos urbanos, constituíram uma forma de perceber, 

pensar, conceber e agir sobre as questões da cidade. Portanto, pode-se dizer que as idéias e 

práticas de Brito constituíram uma forma e um ensinamento de como intervir nas cidades. 

 

 “Aquilo que se poderá chamar “Escola Saturnino de Brito” começou a tomar forma, a ter seus 
contornos bem definidos, a partir dos trabalhos que realizou em Santos; foi, porém, na capital de 
Pernambuco que os princípios e processos de uma nova técnica sanitária encontraram sua 
expressão definitiva” (Alvarenga, 1979, p.159). 
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As intervenções do início do século XIX e XX foram orientadas segundo um sentido social. A 

dimensão social presente em Saturnino de Brito se manifesta na medida em que ele se põe à 

serviço da comunidade inteira, em prol de uma coletividade, e sendo assim, não se prestando 

a executar obras de saneamento a particulares. Sua posição perante o poder público era de que 

este deveria se ater dos serviços públicos da cidade, contando com um corpo técnico 

competente dentro da própria instituição do governo que agiria independente de posição 

política. Agindo desse modo, Saturnino queria garantir a continuidade de seus ensinamentos 

através da coesão de um corpo técnico responsável pelas obras de saneamento, juntamente 

com a coexistência dos equipamentos sanitários com os elementos urbanísticos por ele 

desenvolvidos para a conservação de uma cidade saudável.  

 

Dentre os elementos urbanísticos criados por Saturnino de Brito destacam-se, as vielas 

sanitárias, os grandes espaços gramados destinados a prática de esportes, a distribuição de 

rótulas gramadas para a quebra da monotonia da rua predominantemente retilínea servindo de 

elemento que muda a perspectiva, dentre outros. Esses espaços constituíam verdadeiros 

“jardins gramados”, entendendo que esses jardins cumpriam a função “ecológica, pedagógica 

e artística” (Silva, 2005, p. 180).  

 

2.3 As escolas paisagísticas  

 

Ao longo do tempo, a prática de projetar jardins originou as escolas paisagísticas, delineando 

princípios de composição para a execução do projeto paisagístico.  Essa cultura paisagística, 

como são as tradicionalmente conhecidas as escolas italiana, francesa e inglesa, exerceu 

grande influência na produção dos jardins no Ocidente (Silva, 2001, p.17) . 

 

A escola paisagística italiana guarda os jardins renascentistas de meados do século XV, 

localizados nas colinas e nas encostas, devido às vistas panorâmicas e ao clima, onde era 

freqüente a utilização de esculturas e elementos arquitetônicos que serviam de contraponto às 

formas e texturas naturais. Nesses jardins a intenção era criar cenários, a vegetação era tratada 

em segundo plano. A vegetação era utilizada para destacar as formas construídas, como as 

esculturas e a edificação. As árvores ladeavam as avenidas destacando uma perspectiva e 

camuflando paisagens mais distantes. A poda aos arbustos era feita de forma geométrica e 

orientada de acordo com traçados lineares, acreditava-se que agindo dessa forma era possível 

a visualização da área em sua totalidade. O uso de flores era pouco freqüente. A água chegava 
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do rio até o ponto mais elevado do jardim, assim perpassava todo o jardim em forma de 

cascata, fontes e lagos, proporcionando uma sensação de frescor (Laurie, 1983, p. 41-43). 

 

A escola paisagística francesa do século XVII tinha seus jardins localizados em grandes 

palácios construídos para a nobreza, a intenção era de refletir a prosperidade, poder e 

inflexibilidade social existente na França, daquele período. Como características 

apresentavam a rigidez da distribuição axial, da simetria, das proporções matemáticas e da 

perspectiva sem fim (Laurie, 1983, p. 46). Buscavam a ortogonalidade e a centralização por 

meio de caminhos estruturados em grandes eixos axiais conduzindo para um ponto focal, 

como um monumento, um chafariz, uma fonte, um coreto ou um obelisco. A água se 

apresentava sob a forma de fontes e lagos, expressando o controle da natureza. A vegetação 

era podada seguindo figuras geométricas, dispostas em canteiros simetricamente ordenados ou 

em fileiras, visando ampliar a perspectiva do eixo principal do jardim. Com isso, o jardim 

francês demonstrava “um caráter ordenador e disciplinar, cujos princípios básicos eram 

dominar a natureza a qualquer custo, com seus traçados geométricos axiais e regulares, 

moldando a paisagem” (Luz apud Freitas, 2006, p. 32). 

 

Toda a composição da escola paisagística francesa objetivava a união do fazer artístico e 

utilitário, com traçado retilíneo, guiado pela idéia de eixos de circulação fazendo uso de 

efeitos de perspectivas nos passeios arborizados, o gosto pela poda da vegetação, segue 

formas geométricas puras e uso de elementos de hidráulica de controle da natureza, como a 

presença de fontes no projeto. A escola paisagística francesa inspirava uma “estética barroca” 

com uma linguagem formal de simetria, campos de visão, monumentalidade e amplitude. 

 

A escola paisagística inglesa, proveniente do século XVIII, apresentava seus jardins 

inspirados no modelo movimento romântico incipiente que sugeria a imitação da natureza na 

paisagem campestre, com formas baseadas na observação da natureza e nos princípios da 

pintura. Também localizados em terrenos pertencentes à nobreza, suas principais 

características determinavam linhas sinuosas, grandes áreas cobertas com gramado, árvores 

arranjadas como bosques, recantos contemplativos como grutas e pérgulas, riachos, lagos com 

formas irregulares. Esse gosto pela visão românitica, pitoresca e idílica se expressava no 

traçado irregular e pelo “natural” era considerado com algo sublime, que possibilitava a 

surpresa, a variedade, a simulação e a estruturação de idílicas perspectivas (Laurie, 1983, p. 
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53-54). Ou seja, o jardim destinava-se ao recreio e ao embelezamento, baseando na idéias de 

integração e respeito entre homem e natureza. 

 

O traçado mais sinuoso, da escola paisagística inglesa, seguindo a topografia natural do 

terreno, configurando alamedas e gramados o gosto por deixar crescer a vegetação de forma 

mais espontânea e natural, uso de espécies nativas e exóticas, uso de elementos que 

“imitavam a natureza”, como pedras e troncos, grutas, lagos e cascatas artificiais. A Escola 

paisagística inglesa representou a penetração do “pictoricismo7” na cidade em grande escala. 

“Significou a quebra da ordem geométrica rígida do paisagismo francês e italiano, dominante 

nos séculos anteriores” (Franco, 1997, p. 28). 

 

Assim, com concepções diferentes, esses jardins no século XVII e XVIII, construídos para a 

nobreza, começaram a ter a denominação de parques servindo como locais para a 

contemplação e o flanar de seus usuários das elites. Somente no século XIX, com a Revolução 

Industrial iniciada na Inglaterra o parque adquire novas funções e passa a ser público.  Nessa 

conjuntura o parque surgiu como uma alternativa para sanar as preocupações com questões 

sociais, sanitárias e estéticas, decorrente da expansão urbana. Acompanhando as 

transformações urbanísticas, a demanda por profissionais especializados se torna cada vez 

mais urgente e o profissional paisagista passa a ser requisitado numa escala mais ampla de 

intervenção.  

 

Surgiram então os parques franceses, formais e monumentais; os grandes jardins 

contemplativos, os parques de paisagem, na Inglaterra; as Parkways, os parques de vizinhança 

americanos; e, no Brasil, os passeios públicos, posteriormente, chamados de parques. 

Notadamente os trabalhos de Alphan, na França, Humphry Repton e John Nash na Inglaterra 

e Calvert Vaux e Frederick Law Olmsted nos Estados Unidos e, no Brasil, o Parque 13 de 

Maio cujo primeiro projeto remonta da primeira metade do século XIX, com o engenheiro 

francês Louis Léger Vauthier, sendo novamente lembrada a importância desse projeto pelo 

engenheiro sanitarista Saturnino de Brito durante o Plano de saneamento, de 1910 a 1917. 

 

Os Parques franceses se voltam ao público com o trabalho do engenheiro Alphand e o 

paisagista Barillet-Deschamps, que são encarregados a partir do império de Napoleão III 

                                                 
7 “O dogma fundamental do Pictoricismo – a natureza como modelo definitivo e a missão do designer presa à 
correção e recomposição da paisagem no intuito de “melhorá-la” (Franco, 1997, p. 28). 
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(1852-1870), juntamente com Haussmann, para modernizar Paris. Alphand e Deschamps se 

encarregam do projeto do “Bois de Boulogne”, implantando os princípios de composição da 

escola francesa.  Já os parques na Inglaterra podem ser representados pelo modelo do jardim 

inglês preconizado por Humphry Repton e John Nash no final do século XVIII, teve no 

Regent’s Park (1814-1838) seu projeto exemplar delineando princípios de composição dessa 

escola8.  

 

Quanto aos parques na América do Norte, era referência o trabalho de Frederick Law Olmsted 

com o projeto do Central Park (1858- 1863). Seus princípios de composição primavam por 

um traçado hierarquizado permitindo diversos tipos de circulação. A vegetação, em primeiro 

plano, era usada para aparecer e esconder com seu crescimento as construções arquitetônicas. 

A manipulação da paisagem original pelas novas técnicas se fazia presente na inserção de 

elementos como fontes, lagos, cachoeiras construídos artificialmente com o intuito de mostrar 

o domínio da técnica pelo homem e a capacidade criativa que o paisagista tem que ter de 

forma que sua intervenção pareçam paisagens naturais ao sítio original. A Escola americana, 

apesar de não praticar há longa data o conceito de parque público, reconheceu, validou, 

imediatamente, a idéia, seja na escala do projeto ou na escala do plano urbano.  

 

Assim no Brasil, o trabalho de urbanização realizado no Recife pelo Conde Maurício de 

Nassau durante a ocupação flamenga (1630-1654), criou o Parque de Friburgo como um 

jardim do Palácio de Friburgo, em 1639. Mas foi o Parque 13 de Maio que constituiu um 

exemplo relevante de parque urbano, pois as transformações ocorridas no seu traçado refletia 

uma experiência de modernização urbana, implantada no Recife pela administração pública 

do Conde da Boa Vista (1837-1944) (Freitas, 2006, p. 55-58). A primeira proposta para o 

Passeio Público 13 de Maio partiu do engenheiro francês Louis Léger Vauthier contratado em 

1840 para a “modernização” do Recife, expressando influência da escola francesa, pela 

rigidez do traçado (Freitas, 2006, p. 66).  Durante o Plano de saneamento, entre 1910 a 1917, 

Saturnino de Brito, propôs canais e parques estimulando a construção do Parque 13 de Maio 

enfatizando que (...) a estética urbana muito ganhará, formando-se os belos parques que 

indicamos no Derby e nos baixios entre Boa Vista e Espinheiro, arborizando-se as avenidas 

                                                 
8 Lembrando que foi o arquiteto inglês e horticulturista Joseph Paxton, quem depois desenhou o Palácio de 
Cristal, é responsável pela criação do primeiro parque público, o People’s Garden, em Liverpool, no começo de 
1840. Ele translada para o domínio do espaço público a visão de Humphry Repton e John Nash. 
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laterais ao canal e realizando-se o projeto, sempre adiado do Parque 13 de Maio” (Brito, Vol . 

I, 1917, pág.178) .  

 

Apesar das várias transformações em seu traçado, o parque 13 de Maio constituiu um 

“importante espaço público de contemplação da natureza, da arte e do convívio social, o qual 

há muito era requerido pelos recifenses.” Sendo inaugurado em 1939 (Freitas, 2006, p. 100). 

 

Pode-se dizer que a escola Saturnino de Brito trouxe os princípios e processos de uma nova 

técnica sanitária por meio da intervenção na cidade através da compreensão do urbanismo, em 

sua teoria e prática, que vinha se desenvolvendo desde o século XVIII até chegar à 

compreensão do paisagismo, já no século XX. Essa afirmação baseia-se na compreensão que 

Gilberto Freire faz a respeito da atuação de Vauthier na paisagem do Recife expondo que “os 

traços mais característicos da paisagem não só natural como cultural de Pernambuco, pode-se 

dizer que foi Vauthier quem primeiro os reuniu, dentro de orientação moderna e segundo 

método científico” (Freyre, 1960, p. 366). De forma semelhante encontra-se a compreensão 

de Saturnino de Brito dos traços característicos da paisagem que, nesse momento, estão 

reunidos dentro de uma orientação sanitarista. 

 

2.4 Considerações parciais: a paisagem sanitarista 

    

Se pararmos para pensar sobre o crescimento das cidades, se perceberá que toda época 

histórica teve seus sucessos urbanos, que se tornaram modelos paradigmáticos, são cidades 

que chamaram atenção porque eram embebidas com valores de suas particulares épocas. 

Jacques Le Goff (1998, p. 138) nos fornece as chaves para compreensão das diferentes épocas 

de construção urbana, inclusive a época aqui trabalhada por meio da compreensão de cidade 

“um lugar em que mais se constrói do que se conserva ou se destrói.” Em outras palavras, 

essas cidades eram apreciadas pela sua cultura, invejadas por sua prosperidade, e admiradas 

por seu dinamismo, geralmente eram também as cidades cuja arquitetura e desenho urbano 

foram imitados e construídos pelas gerações posteriores, cujo propósito se encontrava na 

referência que se tinha dos valores e da paisagem almejada por essas cidades “modelos”. 

“Roma, por exemplo, foi uma dessas cidades, onde os monumentos cívicos e o planejamento 

barroco influenciaram o planejamento de cidades pela Europa. No século XVIII, Londres se 

tornou o modelo para as mansões, quadras residenciais e jardins públicos de lazer” 

(Rybczynski, 1995, p.149-150. 
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As cidades e o papel dos engenheiros, principalmente no pós-guerra, na tentativa de se 

alcançar um modelo ideal de cidade, o que sugeria que as cidades deveriam ser modernizadas. 

Buscou-se então, na noção de progresso e melhoramentos urbanos as bases para se atingir 

esse objetivo. Na visão de Rybczynski (1995, p. 161-162), tinha-se a noção de que a cidade 

em si não era o problema. Ou seja, não era a mudança da forma da cidade que iria resolver os 

problemas urbanos que surgiam. A questão estava nos sistemas urbanos (não visíveis 

formalmente), que nesse período coincidiu com um tempo quando o urbanismo e a arquitetura 

eram em termos das teorias de planejamento vistos como, ações de remediações, aplicadas 

desconsiderando as questões impostas pela natureza das cidades e da vida urbana. Tal fato, só 

veio a piorar a situação que ficou tão complexa a ponto de provocar a separação de diferentes 

funções dentro da cidade, e a necessidade de profissionais cada vez mais especializados.  

 

As condições de superpovoamento e insalubridade, presentes nas cidades do século XIX, 

precipitaram o movimento de reforma sanitarista que provocou um maciço investimento em 

paisagismo e infra-estrutura cívica, um investimento cuja magnitude é pouco apreciada hoje. 

(Spirn, 1995, p.47) A instalação de sistemas de água e esgoto, e a reserva de grandes porções 

de espaços verdes, bosques e prados, muitas vezes destinados a instalação de grandes parques 

públicos foram reinvidicadas em cidades da América do Norte e Europa como parte de um 

esforço abrangente para a melhoria sanitária, da segurança e do bem-estar dos cidadãos 

(Spirn, 1995, p.48). 

 

As considerações de Spirn nos direcionam a pensar sobre a atual dimensão do fenômeno da 

urbanização, o que requer uma nova perspectiva, ou seja, novos conceitos e metodologias de 

intervenção. A cidade passa então a ser vista sob um novo ponto de vista. “O novo paradigma 

holístico que desponta desenvolveu-se a partir de uma concepção sistêmica na qual a 

abordagem dos fenômenos e eventos se dá de maneira inter-relacionada e interdependente.” 

(Franco, 1997, p. 92) O que quer dizer que a cidade passa a ser objeto de intervenção em sua 

totalidade, pois os serviços urbanos que ora ela demanda são em benefício de uma 

coletividade, sendo assim, não caberia a solução isolada do problema. 

 

É um fato que o desenvolvimento da prática, em qualquer disciplina, nunca é acompanhado, 

em sincronia com o desenvolvimento da teoria. Desde o ensino do urbanismo ao ensino do 

paisagismo, e, principalmente neste último, são poucas as referências que nos permitam 

compreender melhor o trabalho de concepção. Além disso, o estudo da paisagem exige um 
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processo de transdisciplinaridade que requer tempo para reflexão, esclarecimento dos campos 

e formas de atuação da sua prática, a Arquitetura da Paisagem, e as intersecções com as várias 

profissões que operam a paisagem como objeto da sua intervenção (Magalhães, 2001, p.29). 

 

Sendo assim, só foi possível notar que a partir da segunda metade do século XIX a 

intervenção paisagística, toma a escala da cidade e se torna uma intervenção de conhecimento 

e interesse público através dos parques urbanos. Pois, anteriormente, no século XVII e XVIII 

os grandes jardins e parques eram fechados à nobreza e vistos como espaços de interesses 

privados. “O testemunho que deram as intervenções paisagísticas em grandes propriedades, os 

parques públicos, os jardins botânicos e os projetos ambiciosos em prol da conservação da 

natureza, abriu ao profissional da arquitetura paisagística um horizonte amplo e insuspeitável 

nos períodos anteriores” (Franco, 1997, p. 30). 

 

O que muitos consideravam uma “estética dispendiosa” (Spirn, 1995, p, 199), hoje, percebe-

se a importância da conservação da paisagem e manutenção do projeto paisagístico, 

principalmente no que diz respeito ao seu elemento principal, a vegetação. Os custos 

provenientes da manutenção da vegetação urbana retornam em benefícios que as árvores 

trazem para o conforto, a saúde, a proteção do ar e da qualidade da água, a prevenção contra a 

erosão e o deslizamento do solo, a moderação das enchentes, a melhoria estética e a 

conservação de energia (Spirn, 1995, p.225). 

 

O movimento higienista em fins do século XIX e início do século XX trouxe a formação de 

um novo profissional, o engenheiro sanitarista. Mais tarde, o saneamento que Saturnino de 

Brito implanta nas cidades brasileiras cria “novas formas no tecido urbano”, sendo também 

considerado como engenheiro urbanista. No que diz respeito à paisagem, de fato, Saturnino de 

Brito precisava ter algum senso de preocupação com a paisagem, independente de que técnica 

ele dominava, para ser possível a implantação de um projeto que trouxesse uma compreensão 

de paisagem pensada após a implantação dos sistemas de saneamento.  

 

A prioridade dada aos sistemas de saneamento poderiam não considerar a paisagem no 

sentido mais comumente compreensível pelo público em geral, o de embelezamento. No 

entanto, a escola de Saturnino de Brito construirá a compreensão de uma paisagem sanitarista. 

Pode-se adiantar, nesse sentido, que trata-se de uma preocupação de Saturnino de Brito que 

vai além dos conceitos da saúde pública para a estruturação da cidade sã e bela. 
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3. A escola Saturnino de Brito 
 

   3.1. A formação do engenheiro civil ao engenheiro sanitário 

 

Certamente, foram os pensadores e estudiosos surgidos do Renascimento1, pioneiros de um 

conjunto de leis e doutrinas sistematizadas que constituíram as bases teóricas da ciência 

moderna e da recente engenharia. A partir da imposição da racionalidade científica para a 

humanidade, separaram-se a técnica das artes, assim como o intelecto da emoção, e nasceram 

as bases da nova industrialização e da Ciência Moderna (Kahtouni, 2004, p.50). 

 

Desde os tempos mais remotos engenhavam-se irrigações, canais hidráulicos, estradas e 

pontes. No entanto era nova a idéia de formar profissionais legalmente habilitados, segundo 

currículos padronizados, para tais empreendimentos tecnológicos demandados pela 

industrialização das cidades. Data de 1747 o primeiro curso regular de formação de 

engenheiros, na École Nationale des Ponts et Chaussés, criada em Paris por iniciativa de 

Daniel Trudaine (Kahtouni, 2004, p.50-51). 

 

Vale lembrar que o saneamento urbano destinado a implantação das redes de esgoto e 

abastecimento d’água, considerado um campo de especialização dentro da engenharia, há 

séculos passados, já prenunciava seus serviços na Europa com as epidemias que a 

devastavam, por sucessivas vezes, o que obrigaram a um estudo sistemático dessas questões e 

conduziram ao progresso da higiene com descobertas científicas e tecnológicas que 

facilitavam sua solução. No campo da indústria, descobriu-se a máquina a vapor, nas 

comunicações, o telégrafo, dos transportes o automóvel e o avião e no campo dos serviços 

urbanos os sistemas de iluminação por eletricidade, e os sistemas de saneamento. No Brasil, 

os serviços da engenharia sanitária, introduzidos por Saturnino de Brito, no início do século 

XX, foram se estendendo à medida que surgiam os problemas afins com o saneamento, 

formando, na sociedade uma mentalidade sanitária.  

 

Quanto ao ensino da engenharia no Brasil, Telles (1994) aprofundou esse assunto trazendo 

um grande conjunto de informações. O autor nos lembra que em 1790 houve a fundação da 

Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho e, dois anos depois, a fundação da Real 
                                                 
1 Movimento cultural ocidental, que valorizou o mundo europeu civilizado da Antiguidade, o qual, 
posteriormente, difundiu pelas novas terras colonizadas uma nova forma de pensar a arte e o universo. 
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Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho pela Coroa, no Rio de Janeiro, fatos estes, 

contemporâneos às grandes transformações européias no ensino das técnicas da construção. 

 

O autor continua seus estudos em 1858, onde o ensino civil e o militar foram separados, 

criando-se a Escola Central. A Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi sucessora direta da 

velha Escola Central. A Escola Politécnica foi então formalmente criada pelo Decreto 5.600 

de 25 de abril de 1874, e era então composta de um curso geral e dos cursos especiais de 

Ciências Físicas e Naturais, Curso de Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de Engenheiros 

Geógrafos, Curso de Engenheiros Civis, Curso de Engenheiros de Minas e Curso de Artes e 

Manufaturas. Note-se que o título de engenheiro geógrafo era dado aos que concluíssem o 1º 

ano do curso de engenheiros civis (Telles, 1994, p. 467). “Foi com o nome de Escola 

Politécnica, conservado até 1937, quando passou a se chamar Escola Nacional de Engenharia, 

que essa escola atingiu o apogeu de sua fama e prestígio, e ficou merecidamente conhecida 

dentro e fora do Brasil” (Telles, 1994, p. 469). 

 

Foi essa sólida formação básica, matemático-filosófica que permitiu a muitos dos seus 

engenheiros uma atuação quase enciclopédica, em vários ramos da engenharia, e, 

principalmente, permitiu que grandes avanços técnicos fossem feitos, mais tarde, por 

engenheiros, em grande parte, autodidatas. (Telles, 1994, p. 468) Saturnino de Brito, foi um 

desses engenheiros de formação “enciclopédica” e de habilidade de um “autodidata”. 

Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica (1881-1886) e no Curso de Artes e 

Manufaturas no mesmo ano e na mesma instituição (1883-1886), se destacou pelo seu 

pioneirismo em idealizar novos elementos e materiais destinados a redes de esgoto e 

abastecimento d’água, inaugurando, no Brasil, uma nova especialidade, dentro do campo da 

engenharia, a ser conhecida como engenharia sanitária (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Ofícios requeridos por 
Saturnino de Brito de sua inclusão 
no curso de Engenharia Civil, 
Artes e Manufaturas e por ter 
concluído o 1º ano do curso de 
engenheiros civis, o título de 
engenheiro geógrafo. 
Fonte: Acervo do Museu da 
Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, visitado em junho de 
2006. 
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O conjunto de sua obra teórica e prática, ou seja, suas diretrizes de trabalho e administração, 

bem como os relatórios completos de suas realizações, encontra-se reunido em suas “Obras 

Completas” composta por vinte e três volumes, cuja coleção foi publicada entre os anos de 

1942 e 1943, em decorrência de projeto de lei apresentado pelo então deputado e engenheiro 

Lourenço Baeta Neves, em 13 de julho de 1935, sancionada três meses depois, pelo então 

presidente Getúlio Vargas (Alvarenga, 1979 p. 19).  

 

Examinando os vinte e três volumes da Obra de Saturnino de Brito tem-se a impressão de 
unidade de concepção, pois de início os assuntos são esboçados, mais adiante projetados e 
depois realizados, seguindo-se Instruções e Regulamentos que permitem a execução de obras 
semelhantes em outros locais e por outros engenheiros. 
 
Em toda a obra verifica-se que houve sempre a visão clara do conjunto, apesar dos cuidados nos 
detalhes, fazendo-nos sentir o valor do projetista, a segurança do construtor e a firmeza do 
administrador (Alvarenga, 1979, p. 274). 

 

No primeiro volume dessa coletânea, estão transcritos alguns trabalhos escritos enquanto 

estudante, a exemplo tem-se o trabalho “Apontamentos de Geometria Analítica” no qual nas 

palavras de Saturnino de Brito revela sua precoce contribuição de percepções técnicas e 

artísticas ao colocar: “Procurei inserir na Revista o que tiver mais utilidade, dificuldade e 

beleza, porque para o estudo da Geometria Analítica não basta a aplicação e a inteligência; é 

necessário ainda reconhecer nela o que há de belo” (Brito, 1944, p. 19). Nesses primeiros 

escritos do pai, segundo observou seu filho, Saturnino de Brito Filho, percebe-se a 

preocupação tanto com a parte teórica básica, quanto com a de aplicação prática. “Tal 

equilíbrio entre a teoria e a prática constitui (...) uma das características da extensa obra de 

Saturnino de Brito” (Brito Filho apud Alvarenga, 1979, p. 19-20). 

 

E, Alvarenga continua: “De fato, a preocupação de Saturnino com a eficiência profissional, 

resultante do somatório de dois fatores (conhecimento e especialização) irá refletir-se, 

seguidamente, durante sua fecunda existência” (Alvarenga, 1979, p. 20). Anos mais tarde, em 

1920, alertou ao presidente do Primeiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado 

em Montevidéu, sobre o urbanismo como especialidade necessária, porém inexistente no 

Brasil. Foi nesse mesmo ano que Saturnino de Brito fundou seu escritório, o “Escritório de 

Engenharia Civil e Sanitária”, renomeado em 1929 para Escritório Saturnino de Brito,  a 

partir do desejo de consubstanciar a sua orientação profissional em uma realização 

permanente, prestando serviços de consultoria para os governos das principais cidades 

brasileiras, desenhando a paisagem das cidades que antecipavam a chegada da República. 
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“Era incontestável mestre, na exposição e na chefia dos seus colaboradores, que lhe 

proclamavam o saber enciclopédico, realçado pelo talento inventivo”. (Corrêa Filho, 1964, p. 

49) Um de seus colaboradores, o engenheiro Geraldo Sampaio, discorre a respeito do método 

de  Saturnino de Brito trabalhar e ensinar. “No trabalho êle era metódico, não desperdiçava o 

tempo revendo e corrigindo o que escrevia, pois de primeira mão registrava o seu pensamento 

com clareza e com ordem. Parece mesmo que estudava mentalmente os assuntos antes de 

lançá-los ao papel, já resolvidos no todo” (Revista do Clube de Engenharia, 1954, p.40). 

 

Em discurso pronunciado na Câmara dos deputados em 1935, o engenheiro Lourenço Baeta 

Neves discorre sobre o valor e oportunidade das idéias de Saturnino de Brito, dirigindo-se 

quanto ao papel dos engenheiros nas cidades. “Ele tinha em grande apreço a intervenção do 

engenheiro na vida das cidades e achava que se deviam formar técnicos nesse ramo 

importantíssimo da profissão, criando-se especialistas em serviços municipais” (Revista do 

Clube de Engenharia, 1964, p.55). 

 

A formação de uma classe de profissionais brasileiros capazes de constituir um debate sobre 

as questões referentes à disciplina urbanística se instituiu graças, à formação de engenheiros, 

arquitetos e urbanistas nas escolas européias, participação de profissionais brasileiros em 

congressos internacionais, principalmente na França, Inglaterra e Estado Unidos, com a vinda 

de profissionais estrangeiros ao Brasil, além do ensino instituído pelas Escolas Politécnicas do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, criado em fins do século XIX, formando os engenheiros civis e 

engenheiros-arquitetos, que se destacam pela atuação na administração pública. Dentre eles 

está Saturnino de Brito que na sua visão de urbanismo sanitarista, trouxe o planejamento da 

cidade como um todo, a conciliação de equipamentos sanitários com elementos urbanísticos, 

um interesse na eficiência e racionalização dos processos de construção dos materiais e na 

execução da obra e a introdução de um novo vocabulário com muitos termos estrangeiros.  

 

O urbanismo sanitarista brasileiro tem, no engenheiro Saturnino de Brito o seu pioneiro. A 

grande ressonância e a influência de suas obras e idéias, concretizadas em dezenas de cidades 

brasileiras até as primeiras décadas do século XX, possibilitaram a criação de uma forma 

urbana original cujo elemento norteador e de maior destaque era o saneamento. (Dantas, 

2003, p. 54) Foi estabelecida, então, uma nova forma de pensar as cidades, criando um novo 

vocabulário, um método de observação e análises para resolverem os problemas da cidade 

moderna. 
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Sua forma de planejar as cidades dava prioridade às necessidades sanitárias. Essas 

necessidades exigiam que os problemas urbanos não fossem tratados isoladamente, mas sim 

como interdependentes. Os princípios do urbanismo sanitarista incluíam: uma visão integrada 

das cidades; a concepção da cidade como um organismo; uma preocupação com a necessidade 

de um plano para prever a expansão da cidade.  

 

Saturnino de Brito partipava das discussões referentes à engenharia sanitária e ao crescimento 

das cidades se tornando membro de várias associações nacionais e internacionais. Ele era 

membro do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, do Instituto de Engenharia de São Paulo, 

da “American Water Works Association”, membro da “Commission Internacionale des Pentes 

D’Égouts”, e em 1905 era feito “membre d’honneur” de “l’Association Générale des 

Hygiénistes et Techniciens Municipaux” (Revista do Clube de Engenharia, 1964, p. 14). Em 

1914 recebia, no Recife, a designação para o comitê organizador de um Congresso 

Internacional de Técnica Sanitária Municipal. Em 1926 o Dr. Imbeaux comunica-lhe que o 

governo francês por proposta da “Associatin des Hygiénistes et Techniciens Municipaux”, 

concedeu-lhe a Legião de Honra no grau de “Chevalier de la Légion D’Honneur, na qualidade 

de “savant et ami de la France” (Revista do Clube de Engenharia, 1964, p. 14). 

 

Esse intercâmbio de idéias e práticas com a classe dos engenheiros e dos profissionais 

responsáveis por pensar a cidade, pode ser comprovado em discurso ao Clube de Engenharia 

do Rio de Janeiro do engenheiro Firmo Ribeiro Dutra (1964, p. 30), que coloca o 

reconhecimento de Saturnino de Brito, dentre a classe dos engenheiros, como verdadeiro 

“sistematizador” da engenharia sanitária no Brasil, aplicando as teorias, as experiências e os 

ensinamentos dos “mestres das cultas terras alheias”, com inteligentes modificações 

adequadas à nossa situação social e ao nosso meio físico. 

 

A formação de Saturnino de Brito do engenheiro civil ao engenheiro sanitário, perpassou pela 

apropriação do conteúdo da engenharia e o conhecimento dos recentes desenvolvimentos do 

urbanismo Europeu e Americano de acordo com o seu foco no saneamento. Esse conteúdo 

está referenciado em Camillo Sitte, com a noção do pitoresco, em Ebenezer Howard, com a 

preservação da natureza e suas belezas, nas formulações da SFU, Sociedade Francesa dos 

Urbanistas, com a idéia dos Planos de Expansão e Embelezamento e no Plano de Washington 

que serviu como referência concreta de um plano para uma cidade em terreno que não possuía 

uma malha urbana implantada.  
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   3.2. As influências de Camillo Sitte, Howard, SFU e o Plano de Washington 

 

Apesar da sua crença na ciência, tecnologia e no progresso, Saturnino de Brito era capaz de 

considerar os elementos e as necessidades locais2 ao se pensar no crescimento e 

desenvolvimento das cidades. Atentava para as necessidades da vida moderna, principalmente 

do ponto de vista da circulação, e a incompatibilidade com os planos de ruas irregulares, 

propondo, no entanto, o estudo de cada caso de acordo com as especificidades do lugar. 

 

Constatou-se que as necessidades da vida moderna não se adaptavam mais aos planos 
irregulares da maioria das cidades antigas, e mesmo em alguns de seus quarteirões; as 
modificações necessárias foram feitas, e outras tantas são ainda necessárias, que implicam em 
demolições custosas para abrir mais o espaço destinado às praças, enlanguescer ruas e construir 
as largas avenidas (...).  
 
Estudou-se separadamente cada parte a retificar, a corrigir; reconheceu-se que era necessário 
não deixar à própria sorte o desenvolvimento das cidades, para economizar desde já os custos 
dos trabalhos do presente, direcionados à corrigir os planos antigos, do ponto de vista da 
circulação. (Brito, 1944, vol. XX, p.43)3

 

Criticava a cidade colonial em termos de iluminação e ventilação, e a importação de modelos 

franceses, principalmente no que diz respeito ao tipo das ruas que eram excessivamente largas 

e retas e não condizia com o clima e a topografia brasileira.4 “É preciso melhor dispor as 

construções, de modo que o effeito benefico do sol e dos ventos se exerça no interior de todos 

os compartimentos (...). É preciso alargar as vielas estreitas, (...) demolir e reconstruir sob 

novos planos, progressivamente  tanto os casarões como os casebres escuros no interior (...)” 

(Brito, Vol. I, 1917, p. 44-45). 

 

Os princípios teóricos do urbanismo segundo Saturnino de Brito, estão sistematizados em seu 

livro “Le Tracé Sanitaire des Villes5”, escrito para a conferência “La Cité Reconstituée” em 

1916, no qual expõe sua hipótese para a compreensão do caos urbano vivenciado na virada do 

século, que estaria associada, principalmente à cultura urbanística européia. 

 

                                                 
2 Brito, 1944, vol., XX, p. 43. 
3 Trecho traduzido do original pela autora. 
4 Brito, 1944, vol., XX, p. 43. Ver também, Brito, 1944, vol., XXI. 
5 Este livro foi escrito para a conferência “La Cité Reconstituée” e 1916 realizada em Paris na França e 
promovida pela Association des Hygiénistes et Téchniciens Municipaux, da qual Brito era membre d’honneur, 
foi divulgado em toda a Europa, mas fora idealizado para as cidades brasileiras. Considerado por muitos 
estudiosos o primeiro trabalho que já apresentava alguns estudos sobre o urbanismo no Brasil. 
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É na cultura urbanística européia, que Saturnino de Brito vai buscar subsídios para serem 

adaptados à cultura brasileira e constituírem soluções para os problemas das cidades. O 

trabalho de Camillo Sitte influenciou muitos dos urbanistas na virada do século XIX para o 

XX. Saturnino de Brito, foi um dos que se impregnou das idéias de Sitte para os centros 

urbanos. Já a idéia para os subúrbios partiu de Ebenezer Howard, onde Saturnino de Brito 

assimilou o conceito de cidade-jardim. Era preciso então colocar essas idéias em um Plano, 

daí, Saturnino de Brito foi influenciado pelas formulações da Sociedade Francesa dos 

Urbanistas, SFU, que trabalhou a idéia dos Planos de Extensão e Melhoramentos. Faltava, por 

fim, à Saturnino de Brito visualizar um Plano que tivesse sido concebido em terreno ainda 

sem uma malha consolidada, então o Plano de Washington permitiu essa visualização da 

futura cidade. Portanto, as idéias desses profissionais assim relacionadas representam as 

principais influências de Saturnino de Brito nas intervenções das cidades brasileiras. 

 

Na Europa, Camillo Sitte (1843-1903) coloca questões estéticas/artísticas, de desenho 

urbano/funcional e históricas/experienciais para a construção das cidades. Questões estas 

levantadas por Camillo Sitte e resumidas em seu livro “A construção das cidades segundo 

seus princípios artísticos” em 1889 no qual chama a atenção para a dimensão estética da 

cidade, considerando-a como obra de arte. 

 

(...) os princípios morfo-tipológicos de traçado urbano formulados por Sitte foram incorporados, 
transferidos e traduzidos por uma ampla gama de urbanistas reformadores, dos engenheiros 
sanitaristas a membros do CIAM, passando pelos sócios da SFU e pelos arquitetos das cidades e 
subúrbios-jardim europeus e americanos (Andrade, 1992, p. 288). 

 

Dos princípios defendidos por Camillo Sitte, para a construção das cidades segundo seus 

princípios artísticos se pode citar que partiram de estudos sobre dois eixos principais: a) a 

relação entre os espaços edificados e os espaços livres; b) as praças como espaços livres; 

Assim estão distribuídos os estudos:  

 

a) a relação entre os espaços edificados e os espaços livres; 

Sitte estuda a relação entre edificações, monumentos e praças onde, nas cidades antigas as 

praças principais eram uma necessidade vital, construídas de forma aberta conservando tanto 

uma parte de seu significado público, quanto relações naturais entre elas e as construções que 

a circundam. Hoje, grande parte das praças ocupam espaços fechados (Sitte, 1992, p. 25-34). 

Traz também o estudo do centro livre que relaciona-se aos lugares intocados pelo tráfego 
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propícios para a contemplação de um monumento evitando os eixos de tráfego ou o centro das 

praças. Dessa maneira cada cidade possui uma composição variada, de acordo com as linhas 

de circulação, construídas conforme a história e o significado de cada lugar. O estudo do 

centro livre garante, por um lado, a liberdade das linhas de trânsito, e por outro, a liberdade da 

linha de visão com a valorização dos efeitos de perspectiva (Sitte, 1992, p. 35-43). 

 

b) as praças como espaços livres; 

O estudo da coesão das praças está ligado ao efeito do conjunto das praças ser coeso, ou seja, 

um simples terreno vazio não constitui uma praça. Nas praças mobiliadas e não mobiliadas 

existe um significado e um caráter obtido pela noção de coesão do espaço que pode ser obtido 

por meio do uso de pórticos, colunatas e outros elementos arquitetônicos (Sitte, 1992, p. 47-

54). Já o estudo da dimensão e forma das praças, estabelece uma relação proporcional com 

os edifícios do seu entorno mais imediato. Estão estruturadas em duas categorias de análise, 

entre a largura e a profundidade que dependem da posição do observador e a direção do seu 

olhar (Sitte, 1992, p. 55.62).  

 

Dentro desses estudos a idéia do “pinturesco6” permeia pelos ensinamentos de Sitte. Muitos 

estudiosos se utilizam da expressão “pinturesco”, que aglutina duas outras palavras: a pintura, 

entendida como “arte e técnica de representar o mundo visível ou imaginário numa superfície 

plana mediante o uso de tintas. E, a palavra pitoresco, designando aquilo que é original” 

(Ferreira, 2002, p. 535- 537). Em outras palavras, a construção das cidades deve levar em 

conta a paisagem local e seus elementos característicos (elementos naturais e artificiais) assim 

como a pintura deve levar em conta seus elementos (cor, luz, sombra) mediante o sentimento 

artístico do arquiteto, urbanista ou paisagista encarregado do serviço. Em outras palavras, a 

construção das cidades é a construção da paisagem em sua técnica e arte. 

 

Para tanto, Camillo Sitte, no livro já citado, leva em conta a paisagem na construção das 

cidades e define em seu capítulo “O verde na metrópole”, duas categorias de verde, que 

estabelece a conjugação de dois elementos complementares na paisagem o “verde sanitário” e 

do “verde decorativo”. 

 

                                                 
6 Malerish é o termo original em alemão, traduzido comumente como pictórico ou pitoresco. No entanto, por se 
tratar de um termo chave em Sitte, o arcaico pinturesco associa a pintura com pitoresco, o que parece se 
aproximar mais do sentido original. 
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O verde sanitário é definido como aquele que deve estar em um espaço interno protegido da 

poeira e dos ruídos das ruas, rodeados por blocos de construção fechados, abrindo-se as ruas 

por meio de grandes dimensões como é o caso dos bairros de “villas e cottages”. É o verde 

decorativo que se localiza nos principais pontos de circulação para cumprir sua função: ser 

visto pelo maior número de pessoas. “O verde decorativo só oferece efeitos ilusórios, ao passo 

que o verde sanitário oferece objetivos reais e palpáveis: proteção quanto ao vento e a poeira, 

tranqüilidade, sombras refrescantes durante o verão. O que é valioso para um, é secundário 

para outro, e vice-versa” (Sitte, 1992, p. 181). 

 

Sitte servirá de referência para Saturnino de Brito partindo da discussão do traçado da cidade 

até as necessidades e justificativas do plano como instrumento principal da intervenção do 

urbanista. Saturnino de Brito, um dos primeiros urbanistas modernos, passa então a adotar as 

concepções de Sitte em seus planos de saneamento, melhoramentos e expansão das principais 

cidades brasileiras. Com bases na ideologia positivista, na qual as experiências constituem um 

meio necessário para que se passe por um processo evolutivo com o objetivo do alcance do 

progresso, Saturnino de Brito inicia seus estudos das concepções de Sitte desenvolvendo e 

identificando três fases presentes no desenvolvimento das cidades em relação ao 

planejamento: 

 

1ª fase: Fase do Acaso: das cidades espontâneas, que se desenvolvem baseadas em 

conveniências físico-espaciais, ou seja, ao longo de rios, corpos d’água, próximo a morros ou 

nas encostas. Nesta fase não há preocupação quanto à forma de ocupação do espaço da 

cidade. 

 

2ª fase: Fase dos Planos de Melhoramentos Limitados: das cidades planejadas por planos 

parciais, onde ganham certa importância e os terrenos valorizam-se. Por isso, é praticado o 

regime de “laissez-faire” e a execução de planos parciais. Nesta fase a ocupação acontece de 

maneira mais favorável aos interesses dos especuladores. 

 

3ª fase: Fase dos Planos de Conjunto: das cidades que crescem em função de um 

planejamento com uma elaboração sistemática de planos de conjunto e uma previsão da 

extensão futura. Nesta fase a ocupação prevê a formação de novas cidades. 
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Saturnino de Brito ao analisar em fases o problema das cidades brasileiras, expõe a 

necessidade do Plano, apoiando-se na justificativa de Sitte: “o desraizamento nas massas das 

tradições artísticas faz, com que, hoje, cada particular construa diferentemente do vizinho, 

sem planos e sem regras, ao acaso” (Brito, Vol. XX, p. 36). Justifica, então, a necessidade do 

Plano para superar essas fases das cidades apoiando-se na idéia do “pinturesco” de Sitte. 

 

Verificamos que das principais idéias de Saturnino de Brito que encontram-se condensadas 

em seu livro “Le Tracé Sanitaire dês Villes”, podemos destacar uma delas cuja importância 

dada à paisagem no plano urbano é mais latente. Assim, Brito atentava para a adaptação dos 

planos urbanos às características do ambiente natural específicas do local, criticando os planos 

que desrespeitavam, em especial, a topografia. Defendia os planos adaptados à paisagem, 

permitindo “lindos efeitos de perspectivas” (Brito, 1944, vol. VII, p. 18-20). 

 

Nas palavras de Saturnino de Brito “o belo efeito não depende principalmente do plano, mas 

do pitoresco natural ou do sentimento artístico dos arquitetos que estudaram as condições das 

localidades e ordenaram seus embelezamentos” (Brito, 1944, vol. XX, p.62). Assim Saturnino 

de Brito considera a possibilidade de aproveitamento do pitoresco do terreno para obtenção de 

efeitos artísticos. 

 

Outro personagem que, “traduziu” e complementou as idéias de Camillo Sitte, foi o francês 

Camille Martin, No capítulo intitulado “Ruas” acrescentado por Camillo Sitte em sua 4ª 

edição do livro “A construção das cidades segundo seus princípios artísticos”, no qual 

enfatiza a importância de se estudar não só as questões referentes às praças, mas também a 

distribuição das ruas que guardam “um labirinto pitoresco de qualidades para um olhar 

técnico mais treinado”. Com isso Sitte quis dizer que, é preciso treinar o olhar para enxergar o 

que  está por trás da malha da cidade. Agindo dessa forma, encontra-se o caminho para uma 

possível solução dos problemas urbanos com a descoberta do existente, mas que não estava 

visível a todos os olhos. Soma-se a isso, a presença das praças e o uso da vegetação na cidade 

de forma a se compor o verde com o construído.  

 

Baseado nos escritos de estudiosos como Sitte, cabe fazer algumas ressalvas quanto às 

reinterpretações de Saturnino de Brito na concepção das cidades, ressaltando suas principais 

diferenças e proximidades, decorrentes das transformações, distâncias, e pensamentos de cada 

época desses profissionais. 
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Em primeiro lugar Sitte era contra o isolamento dos edifícios e a abertura exagerada dos 

espaços, praticada pelos urbanistas modernos. É bom lembrar que, a cidade moderna primava 

pela produção em massa e, portanto, a racionalização dos processos. Assim, se acreditava que 

a solução do traçado xadrez atendia de forma mais rápida e barata essa nova realidade. No 

entanto, surgem aqueles que discordam dessa solução e argumentam a favor de um traçado 

mais orgânico e menos reticulado, como foi o caso de Sitte e, posteriormente, Saturnino de 

Brito, mesmo com algumas diferenças entre as duas concepções. 

 

Enfim, Sitte adotava uma visão da cidade como objeto artístico considerando os monumentos 

e seu entorno, ou seja, proveniente dos efeitos da criação do artista defendendo o caráter 

coletivo de sua construção, valorizando o pinturesco na paisagem urbana, no sentido daquilo 

que é original do passado do lugar. Sitte ao considerar a cidade uma obra de arte, atribui o 

valor da “arte final” ao artista que a concebeu a partir de um sentimento artístico existente na 

sociedade daquela época. Sitte completa seu raciocínio apoiando-se nos estudos das obras do 

passado para as construções de seu tempo, ao contrário de Saturnino de Brito, que procura 

incorporar o futuro ao presente. 

 

Saturnino de Brito colocava seus princípios sanitários em primeiro lugar, reconhecendo os 

valores artísticos. Acreditava que a centralização da responsabilidade, bem como a formação 

de um corpo técnico especializado era o caminho para fazer valer os interesses públicos. 

Reconhece a necessidade de saber lidar com os valores da paisagem, ou seja, de 

responsabilidade da sensibilidade do profissional competente, defendendo os interesses 

coletivos, valorizando as características locais, naquilo que compete às questões físicas e 

sociais para o futuro do lugar. 

 

A filiação desse engenheiro sanitarista às concepções sitteanas só foi possível porque ambos 

apoiavam e defendiam a concepção organicista da cidade, além de concordarem em se opor 

aos traçados reticulados praticados de uma maneira rígida, sem considerar os aspectos 

pinturescos da cidade. Pode-se dizer que as soluções adotadas por esses profissionais podem 

ser bastante diversas, mas os princípios e os métodos de execução se mantiveram os mesmos 

para a execução de um plano para as cidades que considere a paisagem. 

 

Ainda dentro da cultura urbanística européia para melhorar o ambiente da cidade seria através 

da integração de espaços verdes, daí as formulações para a concepção das cidades-jardins. 
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Essa concepção foi lançada por Ebenezer Howard (1850-1928) com a elaboração da teoria, 

sintetizada um seu livro “Garden Cities of tomorrow”, publicado em 1898, e concretizado por 

Raymond Unwin (1863-1940), concebendo, na prática a construção das primeiras cidades-

jardim.  

 

As cidades-jardim de Howard e Unwin tratavam de criações de cidades de crescimento 

limitado, com suas dimensões físicas limitadas por um cinturão verde. Uma vez alcançado seu 

limite, seria construída uma outra cidade-jardim ligada a essa por ferrovias, transporte básico 

na época. Desta forma, Howard estava pensando num sistema de cidades, onde a cidade-

jardim “original” seria o centro e as outras ao se acoplarem a ela, seriam as cidades satélites 

(Figura 10, Figura 11 e Figura 12). 

 
Figura 10: O plano geral de toda área          Figura 11: Representação de       Figura 12: Os “Três Ìmãs”: a Cidade 
Municipal, mostrando a cidade ao centro.   uma seção ou distrito urbano.      o Campo e a Cidade-Campo 
Fonte: Howard, 1996, p.113                         Fonte: Howard, 1996, p.114       Fonte: Howard, 1996, p.190. 

 

(...) Howard elaborou em detalhes como construir comunidades completamente novas, 
economicamente auto suficientes. Essas “cidades jardins” deveriam ser planejadas relativamente 
com baixa densidade para evitar a superpopulação e a imundice das cidades industriais 
Vitorianas; elas deveriam ser cercadas por cinturões verdes para preservar o interior, e deveriam 
incluir indústria e comércio para dar emprego para seus habitantes. (Rybczynski, 1995, p. 183) 

 

Em 1909 Unwin publicou “Town Planning in Practice”, que mostrou em detalhes suas idéias 

sobre planejamento de cidade, apresentando uma resposta ao processo de estandardização. 

Este processo que se propagava pela aquisição de novas terras, cujo maior exemplo se deu na 

criação de cidades inteiras na América do Norte, ignorava a topografia local e os efeitos da 

paisagem. No decorrer do livro Unwin usa cidades européias para ilustrar o desenho mais 

apropriado para criar praças, dimensionar ruas, e estabelecer um relacionamento agradável 

entre prédios e espaços livres. Percebe-se que Unwin em seu plano da cidade-jardim, quis 

manter o aspecto provinciano da cidade tradicional, porém com mais refinamento, que para 
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ele, produzia uma impressão mais agradável que a estandardização da cidade industrial do 

século XIX. “Nós nos acostumamos a viver no meio de arredores nos quais a beleza tem 

pouco ou nenhum lugar nas nossas vidas e a única visão que temos é a feiúra que a vida 

moderna é” (Rybczynski, 1995, p. 193). 

 

Saturnino de Brito, ciente desse conceito, priorizava as necessidades de saneamento na 

medida em que os desenhos das ruas, permitiam uma maior facilidade na implantação das 

redes de coleta dos esgotos e abastecimento d’água, traçadas respeitando a topografia local e 

prevendo a declividade adequada do terreno, fazendo surgir na paisagem novas formas vistas 

a partir da implantação de vielas sanitárias, e avenidas de fundo de vale. 

 

Das influências sobre Saturnino de Brito baseada na teoria de cidade-jardim de Howard e na 

concepção da primeira cidade-jardim de Unwin, podemos destacar algumas dimensões 

urbanas com algumas diferenças e proximidades, mas complementares no processo de 

compreensão e concepção de uma cidade e sua paisagem. 

 

Em primeiro lugar, aponta-se a dimensão social, pois Howard, em sua teoria, teve um largo 

seguimento das camadas mais populares, pois a sociedade estava bem informada das suas 

idéias para os subúrbios e, apesar de não seguirem na integra a teoria de Howard, investiram 

no crescimento dessas áreas. Já Saturnino de Brito foi contratado pelas camadas mais 

elitizadas, no entanto, defendia a necessidade do conhecimento e da educação de toda a 

população sobre a idéia de salubridade e os novos equipamentos sanitários associados à ela, 

para garantir a manutenção dessa obras e o bem-estar de todos. 

 

Em seguida, percebe-se a dimensão morfológica. A idéia de Unwin sobre o planejamento de 

cidade era contra o processo de estandardização na medida que, esse processo ignorava a 

topografia local e os efeitos da paisagem. No entanto, Saturnino de Brito na elaboração e 

produção de soluções para as áreas alagadas fez uso dos canais de drenagem como elementos 

estruturadores da cidade, e aquelas experiências bem sucedidas constituíram os modelos a 

serem seguidos. Os processos e produções decorrentes da construção dos canais foram 

padronizados e aplicados para as demais cidades brasileiras em que trabalhou, pois era 

necessário manter a qualidade alcançada e assim, constituindo numa metodologia de trabalho 

padrão em prol do saneamento da cidade. 
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A dimensão simbólica estava presente no plano de Unwin quando primava por um valor 

artístico da cidade tradicional, porém, reinterpretado com mais refinamento. Na visão de 

Brito, a dimensão artística surgia na medida que, eram atendidas as exigências sanitárias, ou 

seja, a preocupação primeira era o saneamento, e quando este era bem feito, produzia um 

efeito na paisagem, produzindo assim um efeito artístico e atingindo uma dimensão simbólica. 

 

Já a dimensão utilitária ou funcional foi percebida perante a necessidade de circulação 

imposta pela cidade moderna. Unwin entendeu que as ruas eram caminho de desfrute das 

belezas da paisagem, criada por meio de efeitos cênicos. Já Saturnino de Brito, criava os 

efeitos de uma cidade saudável, conquistada a partir das obras de saneamento, por meio da 

estruturação de canais de drenagem, onde as ruas marginais seriam passagem de automóveis e 

o desfrute se daria com as margens arborizadas e aproveitamento de alagados para parques. 

  

Podemos considerar que Saturnino de Brito influenciado pela teoria de Howard, e a prática de 

Unwin, complementou suas idéias sobre a intervenção nas cidades. O objeto de atenção foi 

transferindo do centro para as áreas de expansão urbana, os então chamados subúrbios-

jardins, incorporando novos elementos arquitetônicos e urbanísticos na malha urbana da 

cidade. Isso Sitte ainda não tinha tratado. 

 

Saturnino de Brito também teve influências das formulações da Société Française des 

Urbanistes (SFU), fundada em 1911, sob a direção do arquiteto Donat-Alfred Hubert 

Agache7. Uma associação independente composta por urbanistas, dentre eles arquitetos, 

engenheiros e paisagistas, de todas as partes do mundo e níveis profissionais, que são os 

membros escolhidos por sua contribuição à reflexão e a ação na organização das cidades. 

Esses técnicos participam desde a criação do “Musée Social” 8 sobre a direção de Jules 

Siegfried, até a preparação do texto que veio a ser a primeira lei francesa sobre a “ordenação, 

embelezamento e extensão das cidades”, a Lei “Cornudet” de março de 1919 e a modificação 

de 19 de julho de 1924.  

                                                 
7 Não vamos nos aprofundar aqui a relevância da contribuição de Agache para o desenvolvimento do urbanismo 
no mundo e suas influências no Brasil. A intenção é pontuar sua presença na Sociedade Francesa dos Urbanistas, 
entendendo que assim trataremos das influências da própria SFU no urbanismo de Saturnino de Brito. 
8 O “Musée Social” foi fundado em 1894, reunindo um grupo de reformistas empenhados na modernização 
social da França. A missão do Museu era coletar e fazer um conjunto de conteúdo e material sobre as questões 
sociais, para aumentar o alerta do problema social e na necessidade de um estabelecimento de uma legislação 
social. A higiene urbana, o progresso moral, a prosperidade econômica e a harmonia social eram vistas como 
temas interconectados (Moreira, 2004 p. 91-92). 
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Para entender a cidade em sua complexidade a SFU instaurou um debate multidisciplinar 

permanente sobre a evolução das cidades, das populações e das suas atividades, formulando 

propostas e divulgando suas descobertas no campo do urbanismo desde sua fundação em 

1911. “A associação tem por objetivo reunir uma documentação técnica, para estabelecer e 

manter as relações com os agrupamentos similares no estrangeiro, centralizar os pedidos 

emitidos dos últimos congressos urbanos e de estudar a realização prática, de participar nas 

exposições que seriam sediadas tanto na França quanto fora dela, de estar à disposição para 

consulta de quaisquer interesses” (Tradução do site oficial: www.urbanistes.com). 

 

A SFU aborda quatro escalas no território: regional, nacional, européia e internacional. Essa 

instituição associava a noção de que a cidade em sua totalidade constituía um organismo vivo 

e, portanto, um sistema. Nas intervenções da cidade associava a noção de ecossistema para o 

desenvolvimento equilibrado, onde a modificação de qualquer parte implica em mudanças em 

todo o conjunto, isto estava intimamente ligado à relação homem/natureza. 

 

(...) O homem nada fez e seus estabelecimentos estão cada vez mais se comportando como 
parasitas na Natureza, prendendo-se em tudo e não concedendo nada em troca, a não ser seus 
resíduos inassimiláveis.A criação, a manutenção e o desenvolvimento das construções humanas 
pressupõe uma mutação não de parasitismo, mas de simbiose, que diz que a associação 
duradoura é reciprocamente vantajosa para os dois organismos vivos: as construções humanas e 
a natureza” (Trecho traduzido do site oficial: www.urbanistes.com). 

 

Em 1923, a SFU organizou em Strasbourg o “Congrès International de l'Urbanisme et 

d'Hygiène Municipale”. À essa época era secretário Geral da SFU Donat Alfred Agache, e foi 

um dos participantes que tentou fazer uma teorização sobre oo Urbanismo. Durante o 

Congresso ele tratou sobre a questão dos planos das cidades. Mais tarde, em 1932, Agache 

amadureceu a sua teoria de urbanismo e afirmou : 

 

O urbanismo (...) é primeiramente uma ciência, uma arte e uma filosofia ; Uma ciência porque 
provém de um estudo metódico dos fatos. E preciso estudar as cidades do passados, suas 
características, suas formações (...) Observação, classificação, análise e sintese : ai está o que 
carcteriza um estudo científico. (...) Mas, se a ciência fosse suficiente para resolver o 
ordenamento das cidades, essa urbanização se reduziria sem dúvida a um certo número de 
fórmulas. E não é assim que acontece. O urbanismo contitui também uma arte, por causa da 
intuição, da imaginação e da composição que exercem um papel importante na sua aplicação: o 
urbanismo deve traduzir em proporções, em volumes, em perspectivas, em silhuetas, as 
diferentes propostas sugeridas pelos engenheiros, os economistas, os higienistas e os 
economistas. (...) O urbanismo é também um domínio da filosofia social. A cidade, de fato, 
procura uma forma adequada para a existência de uma coletividade organizada ; seu papel é de 
trazer para o cidadão tudo que a organização e o conforto moderno tem inventado para sua 
comodidade (...) (Tradução do site : www. urbanistes.com). 



 83

Nessa concepção de urbanismo como ciência, arte e filosofia social vista por Agache, tem-se 

que o urbanismo referente à SFU era caracterizado por uma concepção de cidade em sua 

totalidade, através da integração de várias disciplinas e do acompanhamento do plano por 

meio de vistorias técnicas, dando atenção às soluções de tráfego, e nas edificações há uma 

idéia de conjunto, dando preferência por padrões urbanos clássicos (Moreira, 2004, p. 2-3). 

 

Assim como Saturnino de Brito, Agache participou da “Exposition de la Cité Reconstituée”, 

em 1916 com o trabalho “Les grands villes et leur avenir” no qual ele reuniu informações para 

a adoção dos princípios urbanísticos, ilustrando seu artigo com planos feitos por ele ou seus 

colegas da SFU. (Moreira, 2004, p. 87) Outro ponto em comum com Saturnino de Brito é que 

Agache, era membro da Association Génerale des Hygienistes et Techniciens Muncipaux, e 

foi nomeado cavaleiro de honra da “Légion d’Honneur” em 1934. Enfim, “ele desempenhou 

um importante papel como publicitário, organizando eventos e congressos, propagando idéias 

da nova disciplina que era o urbanismo” (Moreira, 2004, p. 86). 

 

Assim, Agache  trouxe para o Brasil seu conhecimento, formado a partir da Escola de Belas 

Artes, suas técnicas de urbanismo, desenvolvidas por meio das formulações da SFU,  e, ainda, 

lições de sociologia. Segundo Moreira (2004, p. 137), das cidades brasileiras, foi o Rio de 

Janeiro, que propiciou um campo de experimentação para Agache no auge de sua carreira, 

cujo plano para o Rio de Janeiro (1928-1930), poderia ser considerado um dos melhores 

exemplos da forma de planejamento da SFU.  

 
Percebe-se, então, que a participação de Saturnino de Brito em eventos internacionais 

sediados principalmente na França, em torno da questão urbana, aproxima-o do urbanismo 

francês, baseado em um plano de ordenação, de embelezamento e de extensão das cidades 

arrasadas pela guerra. Assim, Saturnino de Brito se apropria do debate multidisciplinar sobre 

a evolução das cidades, preconizado pela SFU e também formula suas propostas e divulga 

suas descobertas sobre as cidades brasileiras. Saturnino de Brito aprende também com a SFU 

sobre as escalas de intervenção na cidade, que devem estar associadas à noção de que a cidade 

em sua totalidade constituía um organismo vivo, ou seja, um sistema. Transporta então essas 

idéias elaborando nos planos de saneamento também um plano de extensão e de 

melhoramentos nas cidades brasileiras, que em sua maioria constituíam áreas consolidadas. 
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As idéias da SFU também foram utilizadas no modo como Brito, comandava o 

desenvolvimento dos seus trabalhos. Formando um corpo técnico coeso, acompanhando a 

evolução das obras, dando atenção às soluções sanitárias associadas à criação de vias 

marginais aos canais. Prevendo assim, as necessidades futuras do aumento do fluxo de 

veículos. Aproveitando as características locais para a implantação das obras de saneamento, 

sendo a favor da recuperação das áreas degradadas. Valorizando o existente, e criticando as 

demolições seja de edifícios ou de trechos da cidade, como foram as reformas da cidade do 

Rio de Janeiro, comandadas por Pereira Passos.  

 

Segundo Brito as reformas comandadas por Pereira Passos eram intervenções que não 

consideravam a cidade como um todo, tratando partes específicas e incorporando a abertura 

de grandes avenidas e eixos de perspectivas que davam em edifícios públicos de importância 

para a cidade sem seguir o contexto do local e uma idéia de conjunto. Eram intervenções 

“parciais e haussmanianas” (Andrade, 1992, p. 232). 

 

Para completar o quadro das principais influências responsáveis pela formação deste 

profissional em engenharia, saneamento, urbanismo e com preocupações referentes à 

paisagem, Saturnino de Brito, temos as operações urbanísticas realizadas na América, como a 

planta de Pierre Charles L’Enfant, arquiteto e engenheiro que planejou a cidade de 

Washington, (1791). Ele estabeleceu uma prática que fez de Washington o primeiro exemplo 

dos Estados Unidos de uma cidade planejada por um profissional e portanto serviu de 

referência para os que vieram após ele, como foi o caso de Saturnino de Brito. 

 

Segundo Rybczynski, (1995, p. 95-96), o astucioso L’Enfant, juntou praticidade com 

grandeza através da colocação de uma malha estritamente regular com largas avenidas 

diagonais que criaram vistas e eixos monumentais. Ele colocou praças na interseção das 

avenidas (...) mais tarde, criou espaços especiais para a casa do presidente dos Estados 

Unidos, o congresso, a igreja nacional, vários monumentos comemorativos e cinco grandes 

praças, uma para cada estado da união. Assim, segundo o mesmo Rybczynski (1995, p. 96),  

 

“o plano de Washington combinou idéias do planejamento europeu e americano: as avenidas 
diagonais e a composição axial de Versalhes, com a malha de Philadelphia. O plano completo 
era maior do que qualquer novo planejamento de cidade da europa. (...) O plano teve uma 
inspiração parisiense, mas não havia a indicação de como a cidade deveria crescer em fases, 
mas parecia um conjunto de vilarejos” 
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Temos então que por trás da prática estabelecida por L’Enfant para a cidade capital dos 

Estados Unidos, Washington, onde projetou as avenidas retilíneas da capital através da 

planície, dispondo os monumentos e principais edifícios nas maiores elevações que ali 

existiam. “(...) Os seus ideais culturais foram celebrados na paisagem planejada de 

Washington” (Cosgrove, 1998, p. 144). E se constituiu um exemplo de construção e expansão 

das demais cidades localizadas nos Estados Unidos e na América do Norte de maneira geral 

(Figura 13 e Figura 14). 

 

 
Figura 13: o Plano de 1791, de L’Enfant.                  Figura 14: Vista do monumento em frente a presidência 
Fonte: Acervo do “National Capital Planning           Fonte: Acervo do “National Capital Planning Commission”. 
Commission”. (disponível em:                                   (disponível em: http://www.cr.nps.gov/nr/travel/wash/ 
www.cr.nps.go/.../online_books/ wirth2/chap2.htm). lenfant.htm. 
 

Para entender a principal contribuição do plano de Washington na prática de Saturnino de 

Brito é preciso lembrar que na virada do século XIX para o XX as cidades americanas tinham 

as seguintes condições: “espaço disponível, rápido crescimento urbano, novas tecnologias 

urbanas e uma necessidade de grandes símbolos cívicos.” (Rybczynski 1995, p. 133) Portanto, 

as cidades americanas não tinham regras de planejamento para a construção das suas cidades, 

então, tomam a arquitetura clássica e seu sentido de clareza e ordem como o modelo mais 

condizente com o desejo de se ter um referencial de construção de cidade e de símbolos 

cívicos, pois a composição clássica envolve uma repetição de elementos padrões de acordo 

com regras estabelecidas. Assim, ao transplantar os ideais das cidades européias construídas 

desde o século XVI, “tornam a arquitetura clássica, o planejamento paisagístico e a arte, 

públicos” (Rybczynski 1995, p. 132 -133). 

 

Esse ideal das cidades americanas se resume na busca de uma forma e de um significado para 

a construção de suas cidades. Tendo isso em vista, o arquiteto francês L’Enfant compôs o 
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plano de Washington com dois desenhos geométricos simples: o padrão de vias radiais, 

adotado pelos monarcas europeus cujo poder absoluto irradiava sobre suas pessoas e suas 

côrtes e o padrão em tabuleiro de xadrez, que se tornou a base para toda a cidade colonial, 

uma forma democrática e igualitária que não dava a qualquer localização um status 

privilegiado (Cosgrove, 1998, p. 114). Assim, as cidades americanas começam a olhar para 

elas mesmas de uma forma mais crítica. Os princípios clássicos da axialidade e da simetria 

formal se concretizavam no planejamento.  

 

A proximidade dos planos de Saturnino de Brito com o de L’Enfant está na necessidade de se 

pensar na forma de ocupar as áreas de expansão das cidades, quando se tem, uma demanda 

pelo crescimento da população, novas tecnologias para se empregar e uma área de solo 

virgem para se planejar. O padrão adotado para a cidade de Washington, influenciou 

Saturnino de Brito em seus planos de saneamento e de expansão para as cidades brasileiras 

cujo padrão de vias axiais combinadas com malhas ortogonais consistia na solução mais 

adequada para aquelas cidades cujo terreno era predominantemente plano. 

 

Saturnino de Brito, mesmo não sendo responsabilidade enfrentada pela engenheira civil, 

chegava a detalhar minuciosamente o traçado da cidade, estabelecendo legalmente formatos e 

dimensões de vias quarteirões, de lotes, além das características dos passeios públicos e das 

edificações (Figura 15 e Figura 16). 

 

gura 15: Estudo de quadra feito por Saturnino de Brito, destacando-se o projeto das vielas sanitárias.         
onte: Brito, 1944, vol. XX.                                                         
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Figura 16: Estudo de passeio público. 
Fonte: Brito, 1944, vol.XX, p.19. 
 

Munido de uma bagagem cultural diversa, e atualizado com as novas tecnologias e idéias que 

 manifestavam em todo o mundo, Saturnino de Brito então começa sua prática a partir das 

idades 

 1892, Saturnino de Brito traçou e 

onstruiu ferrrovias no interior do Brasil, entre elas a estrada de ferro de Leopoldina, MG, a 

 

se

obras civis, iniciando com a construção de ferrovias. Ao acumular experiências, se especializa 

no saneamento das cidades brasileiras. No Brasil ele vai desenvolver e aplicar sua técnica 

sanitarista associada a uma compreensão da malha urbana e das formas que se apresentam na 

cidade, ou seja, ele aplica sua técnica associada ao urbanismo e à paisagem da cidade, e ainda, 

influencia uma série de profissionais através da constituição de um corpo técnico atuante 

junto ao governo das cidades ou em seu escritório. 

 

3.3. As práticas das obras civis ao saneamento das c

 

No início de sua atuação profissional de 1887 até o ano de

c

estrada de ferro de Tamandaré, PE, e a estrada de ferro de Baturité, CE, essas últimas lhe 

permitiram um estudo do fenômeno das secas. Essa passagem pelo Nordeste brasileiro 

significou sua primeira contribuição, enquanto engenheiro civil para o desenvolvimento das 

cidades. 
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O fato de ter iniciado sua carreira profissional como engenheiro ferroviário proporcionou-lhe 

o conhecimento de regiões muito distantes. Essas viagens principalmente para o interior de 

inas e para o Nordeste possibilitaram uma forma de estudo e uma maneira de enriquecer 

io, incumbido, na ocasião de fazer os 

rviços de levantamento topográfico da cidade, com vistas à instalação de uma rede de 

 sistema: “Com a visão ampliada por tudo 

quilo que vira em Minas e no Nordeste, já inoculado de uma dose de “ecologia” necessária a 

otos; estas ruas 

onvergem para outras que seguem aproximadamente os “thalwegs” ou depressões naturais 

onstrução da nova cidade de Belo Horizonte, deixando 

 serviço para assumir a coordenação do plano de extensão da cidade de Vitória (1895 a 

                                                

M

seus conhecimentos com os fatos peculiares do lugar. Foi a partir dessa experiência, em 

construção de ferrovias, que os serviços de levantamento topográfico tornaram-se ferramentas 

fundamentais para execução de suas obras sanitaristas. 

 

Foi em Piracicaba, em 1893, que Saturnino de Brito encerrou sua fase de engenheiro 

ferroviário e iniciou sua carreira de engenheiro sanitár

se

esgotos. Mais tarde, a sistematização de procedimentos desses levantamentos forneceram as 

bases para a formulação dos planos de conjunto9.  

 

Na afirmativa de Alvarenga fica claro as origens da principal contribuição de Brito para o 

desenho das cidades é a sua compreensão como um

a

quantos pretendem ser urbanistas mais ignoram (ou se olvidam) de princípios inerentes ao 

valor da terra e dos sistemas ecológicos” (Alvarenga, 1979, p.41). Além disso, a experiência 

com o levantamento topográfico possibilitou o desenvolvimento de um dos principais 

elementos de intervenção de Brito na paisagem da cidade: o traçado sanitário. 

 

O traçado sanitário tem como princípio “procurar o traçado de novas ruas de modo a terem 

todas uma declividade favorável ao escoamento pluvial e à execução dos esg

c

do terreno, onde passarão os coletores principais do esgotamento pluvial e sanitário (...)” 

(Brito apud, Alvarenga, 1979, p. 89) . 

 

Seu primeiro contato com um plano urbano foi entre 1894 e 1895, onde trabalhou como chefe 

da seção de abastecimento d’água na c

o

1896). Foi a experiência dessa cidade que Saturnino de Brito atentou, na influência da 

vegetação como elemento de prevenção das enchentes intervindo na paisagem da cidade. 

 
9 Veremos com mais detalhes os princípios e procedimentos dos planos de conjunto no capítulo seguinte. 
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Plantar árvores não quer dizer abrir buracos ou covas e lá deixar a semente ou a muda: - o 
tamanho da terra mais ou menos desenvolvido, conforme o clima, a altitude e as espécies; a 
escolha das espécies; a distribuição dos indivíduos; são assuntos estes que tem merecido toda a 
atenção dos governos que tem cuidado de evitar os danosos prejuízos das enchentes
(Saturnino de Brito, apud, Alvarenga, 1979, p.77).  

 (...) 

Quan

preoc

peculiaridades técnicas mais salientes foi o emprego que Saturnino de Brito fez do concreto 

tos da engenharia sanitária (estações elevatórias, 
mposição da paisagem. Anunciando novas formas de sociabilidade, 

estreitamente associadas a uma definição dos espaços públicos como espaços terapêuticos, da 
cidade da alma e dos corpos (Andrade, 1992, p. 80). 

 

No fi

cidad

antos (1905-1909) e Recife (1909-1917) foram suas obras mais complexas. Ao longo de sua 

o. A coordenação de vários trabalhos desenvolvidos no 

eríodo de sua atuação profissional, por engenheiro Saturnino de Brito (1864-1929), junto às 

 

 

to à drenagem das cidades, é o plano de saneamento de Santos (1905-1909) que traz 

upações com os canais de drenagem superficial e as galerias pluviais. Uma das 

armado, numa época na qual esse material não havia ainda entrado numa prática corrente das 

obras de engenharia das cidades do Brasil. Os canais de drenagem superficial trouxeram uma 

nova paisagem para a cidade. 

 

Almejava a higiene e o bem estar da população através da modernização da paisagem urbana 
por meio da introdução de elemen
reservatórios, canais) na co

m da década de 1890, Saturnio de Brito iniciou uma série de obras sanitárias para várias 

es por todo o país.  Os planos de extensão e de sistema de esgotos para as cidades de 

S

trajetória profissional, entre os anos de 1887 e 1929, Brito desempenhou as mais diversas 

atividades, desde trabalhos de estradas de ferro até planos de saneamento. Sua contribuição 

para o desenvolvimento da engenharia sanitária no Brasil fez-se também por intermédio da 

participação em inúmeros eventos científicos, nacionais e internacionais, divulgando suas 

técnicas e seus procedimentos projetuais, além de ser membro de algumas associações 

internacionais (Octavio Mello, 1979). 

 

Os projetos para as principais capitais brasileiras se caracterizam por melhoramentos no 

centro da cidade, com vistas à expansã

p

repartições de saneamento das cidades brasileiras, ou ainda, prestando consultoria, em seu 

“Escritório” (1920-1980), trouxe ações que expressavam sintonia com as principais 

discussões sobre o urbanismo que acontecia na Europa e marcaram o pensamento urbanístico 

em cerca de 53 cidades brasileiras em que atuou no início do século XX (Figura 17). 
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igura 17: Obra de Saturnino de Brito por 53 cidades 
rasileiras. 
onte: Revista do Clube de Engenharia, Vol. 27, nº 
35 a337, julho a setembro, Rio de Janeiro, 1964. 

 março de 1929, enquanto dirigia as obras de 

Rodrigues de Brito Filho. Dando continuidad

tervenções que previam uma análise do quadro existente, seguida de todo o levantamento e 

ados pelo 

ngenheiro como a infra-estrutura disponível. Em suas “Obras Completas”, também constam 

no-

mericano em 1909, advertia a necessidade de um processo de valorização da cultura local, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
b
F
3

 

Após o falecimento de Saturnino de Brito, em

Saneamento de Pelotas, assume a direção do escritório o engenheiro Francisco Saturnino 

e às obras do seu pai, ele realizou várias 

in

reconhecimento do local de intervenção, após, viriam as obras a serem executadas. 

 

Vários eram os aspectos observados na análise das cidades, dentre os quais podem ser 

destacados a topografia, a geologia, a planta do traçado existente, a tendência de expansão, o 

clima, a salubridade, a população e os melhoramentos existentes, consider

e

as documentações de congressos, artigos de jornais e revistas e o seu principal livro teórico. 

Saturnino de Brito fazia observações cujos aspectos recaem sobre elementos da paisagem: 

 

a) uma sensibilidade voltada à paisagem urbana, estava presente em Saturnino de Brito, no 

momento em que já indicava a necessidade de se cuidar dos espaços destinados aos parques, 

valorizando as características locais. No discurso para o Quarto Congresso Médico Lati

A
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no sentido de não adotar fielmente os modelos europeus, e sim adequá-los as necessidades 

locais. “precisamos ver com o cérebro, através dos olhos; ver para guardar a imagem no 

intuito de apropriar às nossas necessidades sociais e às nossas condições planetárias; ver para 

que as idéias novas surjam com propriedade de aplicação” (Brito, Vol. XXII, 1944, p.45). 

 

a.i) a preocupação em conceituar os elementos de paisagem surge quando Saturnino de 

Brito profere um discurso no Instituto Arqueológico Pernambucano, no qual chamou a 

atenção para o emprego da expressão “monumentos naturais”, discutida em Paris em 1909, no 

° Congresso Internacional para a Proteção de Paisagens. O termo se referia a localidades, 

a visão de todo o 

unicípio. Nesse sentido, Brito, alertava em seu relatório do Plano de saneamento do Recife 

o 

e vias, calçamento e pavimentação de ruas e avenidas, sistemas de saneamento e drenagem, 

ua 

oria e prática uma verdadeira Escola. A exemplo do Engº Geraldo Bastos da Costa Reis, 

rso proferido em 1979, após 

inqüenta anos da morte de Saturnino de Brito: 

1

florestas, uma árvore, uma pedra, enfim, “a todas as coisas naturais que se impunham ao 

nosso respeito ou à nossa admiração, pela grandiosidade, pelo belo efeito ou pelas evocações 

históricas” (Brito vol. XXII, 1944, p. 139-140). No Recife mencionou os açudes de Dois 

Irmãos e Monteiro e os Montes Guararapes como “monumentos naturais”.  

 

a.i.i) a preservação dos espaços livres recém saneados, parece ter sido desenvolvida quando 

Saturnino de Brito percebe que ao tratar dos problemas de saneamento, para a sua manutenção 

e para a preservação da natureza é necessário tratá-los também perante um

m

para a importância de uma “estética municipal” se referindo ao Campo do Derby em seu 

relatório sobre o saneamento do Recife de 1917, e que a cidade “(...) precisa cuidar desde já 

de salvar o que puder de espaços livres destinados aos Parques” (Brito, Vol. I, 1917 p. 178). 

 

Assim, Saturnino de Brito delineava as linhas gerais tanto das propostas sanitaristas, quanto 

dos projetos urbanísticos e de melhoramentos urbanos. Nos melhoramentos urbanos a 

paisagem está presente na implantação dos serviços urbanos, como a abertura e alargament

d

iluminação, também pela arborização e criação de praças, e elementos ligados à paisagem. 

 

   3.4. Considerações parciais: a paisagem pinturesca e utilitária 

 

Muitos são os estudiosos e profissionais que consideram a obra de Saturnino de Brito em s

te

presidente do clube de engenharia do Rio de Janeiro, em discu

c
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Saturnino de Brito não foi somente um expoente em sua especialidade. Mais que isso (...), criou 
uma escola, foi pioneiro, no Brasil, da engenharia consultiva, incentivador do urbanismo, 
defensor intransigente da ecologia. Precursor do planejamento integrado, nunca tratou os 
problemas de água e esgotos isoladamente, sem levar em conta seu inter-relacionamento com o 
conjunto urbano. Conhecendo profundamente o todo e seu significado, Brito não limitava sua 
ação apenas à parte desse todo cujo estudo lhe era atribuído e estendeu-se sempre, e com rara 

 

Assum

uma 

sanea

lanejador urbano” (Brito apud Andrade, 1996, p.2). 

omplexos, é cada vez mais necessária a 

olaboração entre as práticas da engenharia e da arquitetura, “(...) da ciência que tem seu 

 século XIX para o XX trouxe discussões 

icotômicas entre clássico e romântico, entre linha reta e linha curva, entre simetria 

o barroco em sua composição geométrica, constituindo grandes eixos de 

erspectivas. É também neste período que a doação à comunidade de grandes espaços 

privados dá origem aos primeiros parques urbanos na Inglaterra. Mas, como vimos, é a partir 

competência, por todas as implicações das soluções que preconizava (Reis, 1979, p.11-12).  

ia, portanto, a função de urbanista, onde os Planos Gerais para a cidade representavam 

necessidade objetiva, como ele mesmo afirmou “[...] que se impõe ao técnico de 

mento, obrigando-o a exercer uma atividade que caberia ao arquiteto urbanista ou ao 

p

 

Assim, pode-se dizer que o urbanista se resume aos arquitetos e engenheiros que têm como 

fundamento e bagagem científicas o estudo da ciência urbana. Acrescentando os problemas 

enfrentados na cidade que se tornam cada vez mais c

c

fundo de arte, mesmo que pouco cultivado e da arte baseada em conhecimentos científicos 

poucos desenvolvidos” (Paz Maroto, 1947, p. 112). Desse modo, as cidades poderão se 

desenvolver de forma equilibrada a partir de uma consciência da técnica sanitária associada à 

arte paisagística, adaptada às necessidades atuais.  

 

Percebe-se então que o conceito de paisagem, no sentido de amenidade ou beleza, precisa 

aliar-se as exigências sanitárias permitindo o crescimento e desenvolvimento das cidades. As 

questões ligadas à cultura urbanística da virada do

d

espontânea e a busca da simetria, “genius loci” e tabula rasa e entre o pinturesco e o 

racionalista. Isso mostra que a questão urbana “é um problema geral de organização no qual a 

ciência e a arte, a harmonia e o cálculo a necessidade e a beleza se dão as mãos” (Paz Maroto, 

1947, p. 110). 

 

Por essa época, que a paisagem se insere nas intervenções urbanas na Europa. Constroem-se 

em Paris os eixos de grandes vias diagonais como o Louvre-Étoile, com as características 

racionalistas d

p
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do século XIX que acontece a proliferação de parques públicos na Europa, como uma medida 

saneadora da insalubridade das cidades.  

 

É válido notar que essas idéias, que influenciaram a teoria e a prática de Saturnino de Brito, 

estavam marcadas por questões sanitárias fortemente enfatizadas por ele. A idéia de Sitte, de 

forma geral, lutava contra a “falta do sentimento artístico” da cidade colonial. Esta, “falta do 

sentimento artístico” para Brito, significava que as cidades coloniais necessitavam de 

elhoramentos sanitários que correspondessem às necessidades locais. Saturnino de Brito 

fica, da vegetação e da hidrologia superficial, que 

o os fatores que comumente modelam a paisagem.  

es princípios adotados e aplicados por 

aturnino de Brito, começam a ser clarificados quando associado aos estudiosos que o 

 

esses princípios ilustrados nos seus Planos de Conjunto, que incluíam além do Plano de 

m

também questionava o modelo haussmaniano, com ruas excessivamente largas e retilíneas, 

que respondiam às exigências sanitárias, de forma exagerada. E ainda era contra planejadores 

estrangeiros à frente das obras das cidades brasileiras, pois acreditava que eles estavam 

totalmente fora do contexto e das condições locais, ao passo que um planejador local, 

responderia melhor às questões em voga. 

 

No que foi visto, a visão sistêmica na obra de Saturnino de Brito se para além das questões 

sanitárias, indo de encontro aos problemas de urbanismo e no paisagismo. Saturnino de Brito 

pautou-se nos ensinamentos da engenharia sanitária, procurando criar cidades salubres a partir 

da compreensão da configuração topográ

sã

 

A partir dessa visão ele define o traçado sanitário, o verde sanitário e decorativo, os 

canais de drenagem, e a arquitetura salubre, considerando princípios sanitários, técnicos e 

artísticos. A escola de Saturnino de Brito deixa então como legado a conciliação de uma visão 

pinturesca da cidade com exigências utilitárias. Ess

S

influenciaram, Camilo Sitte, Ebenezer Howard, membros da SFU e o Plano de Washington.  

 

Essa transferência ou complementação de idéias podem ser comprovadas desde a elaboração 

dos princípios formulados por Brito – em seu livro “Notes sur le tracé sanitaire des villes” 

(1916) , no qual apresenta-se como um engenheiro sanitarista obrigado a elaborar “esquemas 

para as extensões futuras das cidades” e, portanto, sistemas de cidades – à concretização

d

saneamento, Projetos de melhoramentos e de expansão com vistas à contribuir com a 

construção da paisagem, exemplificados aqui, na experiência de Santos e Recife, a seguir. 
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4. As práticas de Saturnino de Brito na paisagem 

 
   4.1. Os princípios do traçado sanitário: Planos Gerais e Planos de Conjunto  

 

Tendo essa visão sistêmica consolidada em seu pensamento e prática, Saturnino estabelece 

para o saneamento das cidades, uma série de procedimentos baseados em princípios técnicos e 

artísticos culminando na elaboração de documentos definidores dos Planos Gerais associados 

aos Planos de Conjunto. Este procedimento foi considerado pelos estudiosos da cidade, a 

gênese do planejamento urbano em inúmeras cidades brasileiras. 

 

Os Planos Gerais previam a instalação da rede de saneamento associada à identificação e 

recuperação de áreas para o crescimento da cidade evitando, posteriormente, o 

comprometimento de suas estruturas. Eram indicados nesses planos, de uma forma geral, 

intervenções e obras de melhoramento na cidade existente: alargamento de vias, 

pavimentação e novos traçados, aterro e aproveitamento de áreas inundáveis, criação de 

parques e bosques e construção de articulações viárias. "O Plano (da cidade) é uma obra 

conjunta que tem por finalidade fornecer as diretrizes gerais permitindo a modelagem da 

cidade à medida de seu desenvolvimento” (Declaração de Agache sobre o Congresso da SFU 

de Strasbourg, 1923). 

 

Já os Planos de Conjunto “plans d’ensemble” associavam-se aos Planos Gerais com ações 

relativas aos serviços públicos como a iluminação, o transporte, a arborização, dividindo a 

cidade em diferentes zonas para facilitar a implantação do plano por partes, complementando, 

dessa forma, os Planos Gerais que seriam de responsabilidade do Governo Estadual, 

sugerindo a continuidade administrativa e prevendo-se revisões sistemáticas e atualizações em 

seu conteúdo no intervalo de 15 anos. 

 

Assim, já em 1894, Brito participara da elaboração da Carta Cadastral do Rio de Janeiro, 

momento em que foram sistematizados procedimentos de levantamento topográfico de modo 

a garantir não apenas maior precisão nos dados, mas também o fornecimento de bases para a 

formulação de Planos de Conjunto. Assim, o levantamento de uma planta topográfica seria a 

premissa para a elaboração dos Planos Gerais e de Conjunto, pois, sem tal planta o Plano não 

poderia nem ser planejado adequadamente e nem se concretizaria em sua plenitude. 
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Para elaboração desses planos, Saturnino de Brito estabelece uma série de procedimentos 

baseados em princípios técnicos e estéticos, originando os princípios urbanísticos que 

caracterizaram sua obra como “moderna e pioneira”. O estudo de Moreira (1997, p. 280-281) 

sobre a contribuição de Saturnino de Brito para a modernização do Recife identifica cinco 

princípios urbanísticos, a saber: a visão globalizante, a sólida formação científica, o traçado 

sanitário, a legislação e a regulamentação urbanística e as contribuições na arquitetura. 

 

a) a visão globalizante do espaço urbano como princípio fundamental em que procurava 

planejar o conjunto da cidade como meio de garantir seu desenvolvimento harmônico. 

Alertava para a necessidade de um Plano Geral para prever e gerenciar a expansão da cidade;  

 

b) a formação científica, para análise do quadro existente, estabelecendo uma metodologia 

de planejamento, guiada pelo levantamento e reconhecimento do local, observando vários 

aspectos como a topografia sanitária, a geologia, o clima, a salubridade, a população, a planta 

do traçado existente, a tendência de expansão, e a infra-estrutura disponível;  

 

c) o traçado sanitário, isto é, o traçado definido de acordo com a topografia, facilitando a 

implantação das redes de esgoto pluviais e sanitárias, economizando nos custos da execução 

dos serviços. O traçado sanitário é o traçado urbano, as linhas mestras de todo o projeto;  

 

d) a legislação e a regulamentação urbanística da cidade salubre é um princípio que trata 

das estruturas e dos poderes investidos na Repartição de Saneamento, cuja responsabilidade e 

manutenção desses serviços deveriam competir às instituições do governo. Sendo o Estado 

quem deveria responder pelos serviços prestados;  

 

e) a arquitetura da cidade salubre como princípio que atua sobre a disposição das plantas, a 

implantação do edifício no lote, entre outras questões relativas à relação da edificação e dos 

espaços livres da cidade;  

 

Admitindo esses cinco princípios urbanísticos, entendemos que seus desdobramentos, 

estabeleceram o processo projetual de Saturnino de Brito. É bom lembrar que os princípios 

norteadores para a elaboração de seus Planos eram provenientes da Engenharia Sanitária. 

Sendo assim, admitiu-se que para cada princípio urbanístico, Saturnino de Brito estabeleceu 

procedimentos que contribuíam na definição do seu traçado sanitário, sua principal teoria. 
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Seus procedimentos guiados sob a ótica sanitarista, priorizavam os elementos compositivos 

dos sistemas de drenagem, água e esgotos, relevando um dos princípios básicos da Engenharia 

Sanitária: o escoamento das águas. De início, foi definida uma forma simples de zoneamento, 

através de estudos planialtimétricos, dividindo a cidade em distritos sanitários localizados em 

diferentes altitudes e aproveitando a condução dos esgotos por gravidade. Em seguida, a 

adoção de critérios técnicos como exeqüibilidade, praticidade e economia, critérios estes 

adotados através da comparação de materiais e da realização de experiências atendendo a 

esses critérios in loco, permitiu, a adoção de propostas adaptadas às condições locais. Muitos 

dos equipamentos sanitários tornaram-se reveladores de novas técnicas construtivas, como os 

canais de drenagem. Posteriormente, ao mesmo tempo em que demolia as casas consideradas 

insalubres, Saturnino de Brito adotava a valorização do pitoresco natural em referência à 

preservação das características ambientais das cidades, dos bosques e da vegetação existente e 

dos horizontes naturais, como o mar, as montanhas, os vales dos riachos defendendo que estes 

últimos não deveriam ser interceptados para não infringir com a ordem estabelecida 

naturalmente pela paisagem do lugar. 

 

Tendo esses procedimentos contribuído para melhor definição do seu traçado sanitário, Brito 

então percebe as formas que o relevo assume formando, basicamente, dois tipos de terrenos: 

os terrenos planos e terrenos acidentados. Para tanto, Brito estabeleceu dois procedimentos 

a serem adotados, para cada tipo de terreno. Para os terrenos planos, Brito viu a 

possibilidade de utilizar o traçado retilíneo com acentuada adequação à topografia do terreno, 

ou seja ao que a natureza está impondo como premissa, atentando para não exagerar na 

adoção do partido desse traçado. “Quando o terreno é plano, o traçado pode ser retilíneo, mas 

não rígido e, portanto, incluindo avenidas diagonais ou radiais de preferência, porque elas 

facilitam bastante o traçado sanitário, a circulação, a segurança, a orientação dos passantes 

etc” (Brito, Vol. XX, 1944, p. 61). Nos terrenos acidentados, viu a possibilidade de 

aproveitamento das características pitorescas do terreno para obtenção de efeitos artísticos, 

que podem vir a caracterizar uma paisagem única e singular. “Quando o terreno é acidentado 

devemos optar naturalmente por traçados irregulares, e multilineados, para adequá-los de 

acordo com a topografia ajudando a satisfazer as exigências do escoamento das águas e sua 

circulação por meio de inclinações convenientes, considerando também, o belo efeito do 

pitoresco natural prevendo o desenvolvimento interior da cidade” (Brito, Vol. XX, 1944, p. 

62). 
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Como produto desses princípios sanitários e urbanísticos e seus desdobramentos em 

procedimentos técnicos e artísticos, Brito trouxe novas formas de intervir no planejamento das 

cidades valorizando aspectos técnicos, artísticos e paisagísticos nos espaços urbanos, através 

da produção e incorporação de novos elementos urbanísticos na malha urbana, tais como os 

canais de drenagem a céu aberto, as vielas sanitárias, as avenidas de fundo de vale ou 

avenidas-parque, influindo nas formas presentes na cidade e sua paisagem. (Figura 18) 

 
Figura 18: Exemplo do traçado sanitário na planta da cidade de Belo Horizonte, MG. À esquerda o traçado 
geométrico, mantendo a rigidez da linha reta, à direita o traçado sanitário, traçando ruas e canais de drenagem 
seguindo as linhas naturais do terreno e cursos d’água existentes compondo praças e parques em alguns trechos. 
Fonte: Brito, vol. XXI, 1944. 
 

Saturnino de Brito estabelece, então, o seu processo projetual, em que o Plano de Saneamento 

era a principal diretriz na elaboração do Plano Geral, o que significa que o traçado urbano 

deveria estar subordinado ao traçado sanitário em suas linhas gerais. Uma metodologia de 

trabalho que inclui a técnica do desenho de detalhes de ruas, margens de canais, avenidas e 

jardins, fundamentada no conceito de urbanismo sanitarista é então estabelecida por ele e 

aplicada considerando os limites impostos pela paisagem natural.  
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A partir da relação de seus princípios urbanísticos, e seus procedimentos para se ter como 

 faz-se necessária uma ressalva quanto a essa afirmativa, pois, na visão holística 

dade por meio dos canais de drenagem a céu aberto, habilitou-o 

Extensão e Melhoramentos - primeiras paisagens 

de paisagem inserida nos Planos de saneamento desse 

agem subjacente ao Plano de Saneamento do Engº Saturnino de Brito tendo 

produto elementos urbanísticos, os canais de drenagens a céu aberto foram os que 

estruturaram todo o plano de Brito e são eles que marcam a sua prática nos Planos de 

saneamento.  

 

No entanto,

do engenheiro, a proposta como um todo comportava basicamente: um Plano para o 

saneamento, este, composto pelos sistemas de esgotos e água; um Projeto de expansão para a 

cidade, com a drenagem das águas das áreas alagadas incorporando bairros residenciais e um 

Projeto de melhoramentos urbanos, com a abertura de ruas, calçamentos e criação de praças e 

parques. Em resumo, o Plano de Saneamento trazia no seu processo de planejamento um 

projeto de expansão e um projeto de melhoramento elaborados seguindo prioritariamente as 

exigências sanitárias, onde os canais de drenagem se sobressaem pela sua visibilidade. 

 

A prática da estruturação da ci

a responder com segurança às novas necessidades urbanas das administrações públicas da 

República Velha, as quais buscavam modernizar as cidades herdadas do período colonial, ou 

mesmo implantar novas estruturas urbanas. Apesar de ter iniciado com a cidade de Vitória, 

ES, com a valorização dos morros, criando bosques e das vistas panorâmicas que se obtinha 

do alto desses morros da paisagem litorânea e, no sopé, a adaptação das estruturas de 

drenagem às linhas naturais do terreno.  

 

   4.2. Planos de Saneamento - Projetos de 

 

Visando verificar a compreensão 

engenheiro, procurou-se apresentar, neste momento, planos e projetos de saneamento 

destacando neles os aspectos relativos à natureza e à paisagem da cidade, os quais, como 

tentaremos mostrar serão responsáveis pela criação de uma paisagem urbana salubre. 

 

Apresentar a pais

em foco os Planos de Santos e Recife, é uma tarefa que denota tempo, conhecimento e 

treinamento do olhar. Apresentamos o quadro seguinte com seus principais Planos de 

Saneamento, selecionados pelo seu pioneirismo e/ou visibilidade: 
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Quadro cronológico dos Planos de Saneamentos realizados pelo Engenheiro Saturnino de Brito 

Ano to  Cidade UF Executados por comple

1895-1896 Vitória ES Parcialmente 
1905-1910 Santos SP Sim 

1910-1917 Recife PE Sim 

1913 João Pessoa PB Sim 

1926-1929 Pelotas RS Sim 

1935-1939 Natal * (Sob a chefia de Brito Filho) almente RN Parci

 
d a, 1979, p. 14-17. 

hamamos a atenção para o fato de que algumas das principais cidades brasileiras do período 

 tão somente a partir do Plano de saneamento e de melhoramentos do “Novo Arrabalde”, 

a cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, o plano previa além do saneamento o 

 estudo do relevo permitiu a elaboração de um traçado para o Novo Arrabalde que trouxe 

Fo
 

nte: Elabora o pela autora com bases em Alvareng

C

da República Velha foram objeto de reformas urbanas. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 

Salvador, entre outras, sofreram mudanças em seus traçados ou incorporaram melhoramentos 

em suas infra-estruturas. No interesse dessa pesquisa, o foco dado aos planos de Santos e 

Recife, podem ser melhor explicados ao considerarmos alguns planos anteriores e posteriores 

a estes principais. Sobretudo os Planos de Vitória, o primeiro trabalho dessa magnitude de 

Saturnino de Brito, João Pessoa, que inova da utilização de traçados variados, Pelotas, o 

último trabalho de Saturnino de Brito ainda em vida e Natal, o trabalho desenvolvido pelo 

Escritório Saturnino de Brito sob a coordenação de Saturnino de Brito Filho, como foram 

identificados no quadro anterior. 

 

É

para a cidade de Vitória, em 1896, que Saturnino de Brito ingressará efetivamente no campo 

do urbanismo e despertará o interesse em considerar elementos da paisagem nas obras do 

Plano de Saneamento: Extensão e Melhoramento da cidade. 

 

N

projeto de um Novo Arrabalde (1895-1896). Nessa altura Saturnino começava a esboçar seus 

primeiros traços para os planos gerais que primavam pela previsão da expansão das cidades 

compatibilizando a malha urbana existente com a futura estrutura urbana associada à 

elementos da paisagem como o relevo, a vegetação e a água 

 

O

elementos urbanos ligados à circulação surgindo assim a encruzilhada e as avenidas 

diagonais, em uma malha ortogonal. Brito previu também as avenidas ao longo dos vales dos 
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morros expondo vistas pinturescas, pois se assemelhavam a verdadeiros quadros de pintura, e 

distribuindo preliminarmente a área em zonas classificadas em 3 núcleos: Novo Arrabalde, 

Vila Monjardim e Vila Hortícula (Figura 19). 

 

Quanto à vegetação, tirou partido de uma característica natural: os morros, e criou bosques 

 contribuição mais significativa, segundo Carlos R. M. de Andrade, estaria no pioneirismo 

Figura 19: O projeto de um Novo Arrabalde, Vitória, ES, (1895-1896). Em vermelho nota-se o traçado, em  
 vegetação e em azul a água. 

com vegetação de eucaliptos, caminhos e locais de observação, como o Bosque da Barrinha 

no Morro Barro Vermelho. Previu também rótulas ao longo das avenidas ou com elas 

compondo jardins intermediários que, de vez em quando, provocavam descansos à vista das 

longas ruas retas. 
 

A

do desenho prever a implantação de melhoramentos e elementos do “urbanismo pinturesco”, 

valorizando a água e garantindo a tríade de exigências clássicas – segurança, conforto e 

beleza (Andrade, 1999, p.197). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 verde

a
Fonte: Brito, vol. V, 1944. 
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Seguindo a cronologia após o Plano de Vitória, está o Plano de Santos e posteriormente o 

endo isso em mente, nota-se que o Plano de Saneamento para João Pessoa, na Paraíba, 

pesar dessa visão restrita pouco considerando a paisagem, Saturnino de Brito fez questão de 

ssim, de acordo com (Souza, 2006, www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp.361asp) 

ouza conclui sua observação do Plano de João Pessoa expondo a capacidade de Saturnino de 

Plano de Recife. No entanto, como já explicado trataremos dos planos de João Pessoa, Pelotas 

e Natal, que são posteriores, a fim de explicitar alguns pontos que independem da 

compreensão cronológica, pois se articulam com a compreensão de paisagem inserida nos 

Planos de saneamento desse engenheiro. 

 

T

executado em 1913, só foi realizado, pois, em muito facilitaria as comunicações e 

negociações entre o estado de Pernambuco e o da Paraíba, pois ambas dependiam do 

saneamento para dar continuidade às suas relações sociais, desse forma as duas capitais 

estavam em dependência recíproca no ponto de vista sanitário.  

 

A

no traçado das ruas mesclar um traçado mais retilíneo com um traçado mais curvo, 

encontrando diversas formas possíveis de se traçar as ruas associadas à diferentes elementos 

urbanísticos cuja vegetação se faz presente, como a grande rotatória em torno da água da 

lagoa central da cidade, a lagoa Sólon de Lucena e os espaços livres, associando também às 

edificações por meio da elaboração de diferentes formas das quadras. 

 

A

estão presentes em seu Plano ruas retas, ruas curvas, estradas existentes de alinhamento 

irregular, vias fletidas formadas por dois trechos retos, uma grande rotatória, nós formados 

por cinco ruas, espaços gramados constituindo largos, duas vias retas cruzando-se em 90°, 

vias convergindo em ângulo agudo, ruas retas que terminam no meio de uma quadra, 

quarteirões triangulares e trapeizoidais, quadras de formato irregular com cinco ou seis lados.  

 

S

Brito de relacionar questões de campos distintos de forma a formar uma composição 

harmônica e agradável ao olhar. Assim Souza expõe: “É surpreendente que com esta 

miscelânea de elementos ele tenha conseguido compor um desenho que tem unidade e é 

agradável de se ver” (Sousa, 2000, www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp361.asp). 

(Figura 20) 
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igura 20: O Plano de saneamento para João Pessoa, Paraíba, PB, 1913. 

ento para João Pessoa, 1913, procurou que a 

mento que se destaca quanto as preocupações com a paisagem é o Plano 

vegetação era previsto o uso de jardineiras marginais aos canais de drenagem. O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F
Fonte: Brito, vol. V, 1944. 
 

Observou-se que a o Plano de Saneam

irregularidade estivesse associada com a variedade principalmente no que diz respeito ao 

traçado. Agindo assim era possível “sanear aformoseando; ou quando a preocupação seja 

mais “pelo que se vê”, é necessário aformosear saneando” (Brito, Vol. V, 1944, p. 290). 

 

Outro Plano de Sanea

da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul, o último trabalho do engenheiro Saturnino de 

Brito antes de seu falecimento. Em Pelotas, o estudo do relevo predominantemente de 

planície, permitiu um traçado composto por ruas retilíneas e a medida que se aproximavam 

dos elementos naturais como morros e rios, quebrava-se o traçado reticulado, dando espaço 

para uma rua mais curva. Por se tratar de um terreno plano não havia porque não utilizar o 

traçado retilíneo. No entanto havia de se ter cuidado para não exagerar nessa trama e com isso 

trazer a monotonia, característica existente em espaços muito retilíneos. Saturnino de Brito 

trabalhou muito com esses opostos, a monotonia era quebrada com a presença de sutis 

curvaturas de ruas compondo com as vias de circulação e avenidas marginais aos canais 

(Real, 2003, p. 74). 

 

Para a 

embelezamento urbano proposto foi direcionado para que os lugares em torno das represas se 

tornassem espaços livres para a população. Para os bairros onde fosse possível um novo 
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traçado, propôs a construção de ruas sanitárias, destinadas a drenar as águas superficiais em 

local de solo impermeabilizado, ou de pequenos parques no interior das quadras pouco 

ocupadas, fazendo assim a integração dessas novas formas presentes nos equipamentos 

sanitários com os demais formas e elementos da paisagem do lugar (Real, 2003, p. 74). 

(Figura 21) 

 

Uma possível síntese desse plano estava no caráter experimental que acompanhava Saturnino 

onte: Brito, Vol. XIII, 1944. 

ngenheiro Saturnino de Brito. 

as, a sua morte não significava a morte de suas idéias. Nos Planos seguintes, seu filho, 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito Filho (1899-1978), deu continuidade a sua proposta. 

de Brito ao adotar a solução de canais semelhantes à experiência bem sucedida de Santos. 

Saturnino de Brito então, aposta no funcionamento das estruturas de saneamento, cujo 

principal representante são as águas dos canais, para garantir a salubridade e o 

embelezamento do espaço. A integração foi feita de tal forma que hoje podemos constatar que 

“o canal da rua General Argolo projetado por Brito mantém-se como marco na paisagem 

urbana de Pelotas” (Real, 2003, p. 75). 

 

 
Figura 21: O saneamento de Pelotas, – Rio Grande do Sul, RS, (1927-1929) 
F
 

Em 1929, em plena atividade na cidade de Pelotas, morria o E

M
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Após o falecimento de Brito, Saturnino de Brito Filho então toma a frente dos trabalhos e 

elabora o Plano Geral de Obras para Natal, RN (1935-1939). Estabeleceu perante a forma 

como se apresentava o relevo da cidade, um traçado marcado com a construção de 3 avenidas 

, 

rocurando privilegiar a plantação de espécies nativas, a introdução de bairros-jardins e a 

os 

cnicos e artísticos na construção de sua obra sanitarista (Figura 22). 

 

. Natal: UFRN/Ed. 

na encosta, com função de abrigar os coletores gerais dos esgotos, e ainda contando com a 

previsão de bairros residenciais baseados nos conceitos de unidade de vizinhança e na trama 

de Radburn, desenvolvida nos Estados Unidos em 1929 (Miranda apud Arruda, 2005, p. 79). 

 

A vegetação foi valorizada com a criação de parques circundando equipamentos sanitários, 

como os reservatórios de água, a construção de grandes avenidas com canteiros centrais

p

preservação de verdes existentes. “A planta esquemática (...) evidencia a intenção de integrar 

a cidade existente aos novos equipamentos incorporados ao plano” (Dantas, 2000, p. 106).  

  

O Plano de Natal, assim como tantos outros projetos desenvolvidos após a morte de Saturnino 

de Brito representa a continuação do ideário de Saturnino de Brito, conciliando princípi

té

 

 

Figura 22: O saneamento de Natal, Rio Grande do Norte, RN, (1935-1939).  
Fonte: MIRANDA, João M. de, Evolução urbana de Natal em 400 anos, 1599, 1979
Universitária, 1999. 
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 4.3. O plano de Saneamento de Santos, 1905 a 1910  

ntos na segunda metade do século XIX, tornava-se o “porto do café” 

s desponta como escoadouro vital das 

xportações brasileiras.  No entanto, a cidade não estava preparada para esse surto cafeeiro 

ram marcadas por uma série de epidemias que 

izimaram parcela significativa da população, impedindo o pleno funcionamento do porto e o 

 tenham se fixado milhares de trabalhadores atraídos pelas obras e serviços de 

fra-estrutura, como a ferrovia São Paulo Railway Company e a reforma do porto, pela 

ites da cidade ultrapassaram sua 

atual área central. As obras de implantação da reforma do porto contribuíram para o 

 

cidade de SaA 

superando a exportação de açúcar. O porto de Santo

e

paulista, pois não tinha a infra-estrutura para suportar o volume de exportação de café trazido 

pela estrada de ferro. A cidade tem a tendência de se tornar poluída, agravada pela construção 

de numerosas cocheiras para abrigar os animais, que faziam o transporte das sacas de café. As 

sacas de café eram transportadas pelas estradas de ferro e estocadas nos vastos armazéns, para 

depois serem embarcadas. A presença de animais atraía os ratos e estes transmitiam doenças. 

Mas foi a febre amarela a que mais se espalhou em epidemias nessa época (Andrade, 2005, 

www.canaisdesantos.com.br/historia.htm). 

 

Num sítio físico impróprio à ocupação, sem a realização de obras de saneamento, as últimas 

décadas do século XIX, nesta cidade, fo

d

desenvolvimento da economia cafeeira. Logo o porto santista passou a ter notória má fama, 

em portos estrangeiros. Esta situação precipitou a decisão de promover a reforma total do 

porto, formado, até o momento, por pontes e trapiches de propriedade da ferrovia e de 

empresários locais. Neste contexto, a concessão do porto à Companhia Docas de Santos 

(CDS), por seu caráter monopolista, resultou em graves conflitos entre a companhia e 

proprietários de trapiches, no episódio conhecido como “Guerra dos Trapiches”. (Carriço, 

2006, p. 4) 

 

Como neste período Santos já era o principal porto de exportação de café, foi natural que 

nesta cidade

in

Companhia Docas de Santos (CDS), detentora de concessão federal. A São Paulo Railway 

Company foi inaugurada em 1867 e os primeiros 260 m de cais do novo porto de Santos, sob 

concessão da CDS, foram inaugurados em 1892.  

 

O binômio porto-ferrovia impulsionou o desenvolvimento do estado e da região de Santos, 

que teve grande crescimento. Ao final do século XIX, os lim
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saneamento de parte da cidade, e mais tarde, ampliaram a área urbanizada, no sentido sudeste. 

nitário do Estado, em 1892, foi implantada a Comissão de Saneamento, 

m ano mais tarde, foi instalada a Comissão Sanitária do Governo Estadual, e em 1894 foi 

892 e vão até 1897: a Comissão Ferraz em 1892; a Comissão Cochrane em 1896, a 

ta Saturnino de Brito, para complementar o Plano de saneamento de 

antos, iniciado na década anterior. Com experiência acumulada em trabalhos semelhantes 

Contudo, as intervenções limitavam-se ao espaço portuário, tornando-se necessário que o 

Poder Público ficasse responsável pelo saneamento do restante do sítio urbano. A princípio, a 

municipalidade procurou incumbir-se desta tarefa, por meio da concessão dos serviços de 

esgotos à Companhia de Melhoramentos, e do abastecimento de água à Companhia City of 

Santos Improvements (Carriço, 2006, p. 5). Contudo, a atuação de ambas as empresas foi 

deficiente, gerando sucessivas crises na operação destes serviços, processo descrito por 

Bernardini (2003).  

 

As epidemias de Santos penetravam no interior paulista e o governo estadual viu-se obrigado 

a adotar medidas gerais de controle da situação. Como conseqüência, na década de 1890, foi 

criado o Serviço Sa

u

sancionado o Código Sanitário do Estado, “inspirado na legislação higienista francesa” 

(Carriço, 2006, p. 5). Em 1897 instaura-se o Código de Posturas Santistas. O embelezamento 

da cidade foi ponto crucial deste Código, como no Rio de Janeiro, com o plano de Pereira 

Passos (Villaça, 1999). Por outro lado, o Código dispôs da construção de vilas operárias e 

“familistérios”, solução habitacional preconizada pelos higienistas, indicando que já se 

percebia a falta de condições adequadas de moradia aos trabalhadores (Gambeta, 1984, p. 22). 

 

O saneamento de Santos torna-se uma necessidade inadiável para garantir não só a vida da 

população, mas os interesses econômicos e do porto. Pressionado, o governo paulista toma 

providências. Três comissões projetam o saneamento de Santos que iniciam seus trabalhos em 

1

Comissão Lisboa em 1897. Contudo, pela sua visão de conjunto, o projeto escolhido foi o de 

Saturnino de Brito.  

 

Após uma sucessão de planos e projetos, elaborados durante a década de 1890, em 1905, o 

governo de São Paulo contratou como chefe da Comissão de Saneamento do Estado, o 

engenheiro sanitaris

S

em muitas outras cidades brasileiras, Brito já vinha estudando o caso de Santos desde 1898 

(Bernardini, 2003), a essa época o serviço de saneamento da cidade já havia sido encampado 

pelo estado. A partir de 1905, Brito inicia as obras de implantação do sistema de esgotos e de 
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drenagem, apoiado em um plano geral, que possibilitou a expansão da cidade à orla marítima. 

“A face mais visível dessas redes foram os canais de drenagem, que alteraram profundamente 

a fisionomia da cidade e até hoje marcam sua paisagem” (Carriço, 2006, p. 6). 

 

O Planejamento sanitário da cidade de Santos no começo do século XX encontra uma cidade 

que triplica sua população entre 1886 e 1900 (Andrade, 1992, p. 135). Dar conta do problema 

do crescimento urbano passa a ser, portanto, objeto de preocupação das autoridades 

overnamentais. Nesse sentido em 1886, no sentido de se planejar a expansão da cidade, a 

 
 

ci l em 1986. Note-se as quadrículas identificadas com a 
letra “P” significa “praça”. 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 

g

Câmara de Santos havia aprovado uma planta que estabelecia crescimento segundo uma 

quadrícula rígida e homogênea de um plano concebido com adoção de um traçado em xadrez, 

que se estendia por toda a planície, desconsiderando aspectos sanitários e topográficos. As 

ruas terminavam nas praias e no estuário sem uma avenida perimetral que as integrasse. Não 

havia qualquer hierarquia que as diferenciasse. Esse traçado totalmente sem coerência com os 

aspectos peculirares da planície da cidade, se fosse implantado poderia ter transformado 

Santos numa cidade que hoje teria um grande problema viário e ambiental. Ou seja, a Câmara 

Municipal elabora um projeto de expansão da cidade que, consistia num desenho reticulado e 

monótono, antevia a expansão do núcleo central até a beira mar, sem que fossem respeitadas 

hidrologia e topografia (Figura 23).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23: A Planta de Santos, feita pela Câmara Muni pa
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O projeto foi questionado por Saturnino de Brito, que assim se referiu, acerca da proposta: “o 

rojeto não respeitava nada, tanto ação humana quanto natureza” Brito (apud Andrade, 1991, 

nea da polêmica gerada entre o projeto de expansão de 

s particulares, pois os interesses imobiliários da cidade estavam cada vez mais 

esconsiderando a paisagem.Por outro lado, além da expansão da cidade, resolver a questão 

idade, com a adoção do sistema do tipo 

parador absoluto, isto é, propunha a construção de canais de drenagem superficial e o 

 os terrenos 

ais secos, era possível seguir à segunda fase que consistia na implantação dos serviços de 

nais de mar a mar o que quer dizer que eles atravessariam a ilha de São Vicente, 

p

p. 62). Tal discussão gerou um livro intitulado “A Planta de Santos” (1944, e vol. XXI das 

obras completas). É uma coletâ

Saturnino de Brito e o projeto da Câmara de 1896. Constitui um exemplo bastante ilustrativo 

da forma como Saturnino de Brito considerava a paisagem no Planejamento do crescimento 

da cidade.  

 

Felizmente o projeto de Saturnino foi implantado, embora amputado de inúmeras propostas. 

Para isso teve que desenvolver um grande esforço de convencimento, aos grandes 

proprietário

d

dos esgotos sanitários torna-se emergencial. É, sobretudo, após as obras realizadas na primeira 

década do século XX, que Brito consagra-se profissionalmente, passando a ser chamado para 

desenvolver trabalhos em inúmeras cidades do país. 

 

Saturnino de Brito assumiu em 1905 a chefia da Comissão de Saneamento a convite do novo 

presidente do estado, Jorge Tibiriçá. Este engenheiro assume a condução dos serviços de 

saneamento de Santos com um plano geral para a c

se

sistema de esgotos, sem ligações entre si, e com elevações distritais. Esse sistema fora 

considerado ideal para uma cidade plana, como era o caso de Santos.  

 

Segundo seu relatório do Plano de Saneamento de Santos (Vol. XXI, 1944), o Plano de 

saneamento foi feito em duas fases: a primeira compreendia a abertura de canais de drenagem 

para dar vazão às águas das chuvas e canalizar as águas de rios e córregos. Com

m

esgoto, com a ampliação da rede coletora e construção dos emissários e estações elevatórias 

para o bombeamento do esgoto, já que o terreno plano não propiciava a condução por 

gravidade.  

 

Os canais seriam para drenar a planície encharcada de excesso de chuvas e deveriam, 

também, recolher as águas, através de emissários que correriam ao redor dos morros. 

Propunha ca
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cortando a cidade de Santos, cobrindo toda a planície, do estuário à baía, num total de 9 

canais. (Quadro 2) A rede de esgotos consistiu na construção de coletores, emissários, sifões, 

estações distritais e uma Usina Terminal de elevação e emissão de despejos (no bairro do José 

Menino) por meio de um emissário de esgotos de aproximadamente 12 km. Incluía também, a 

reforma completa das instalações domiciliares. Já para a rede de drenagem superficial, 

visando o enxugamento da planície e a utilização dos rios, Saturnino de Brito projetou a 

construção de 80 km de rede subterrânea e 17 km de canais de superfície.   

 
Quadro 2: Listagem dos canais projetados por Saturnino de Brito e pela Prefeitura de Santos 

PLANO DE SATURNINO: 
Ao todo, foram 9 os canais planejados por Saturnino de Brito, construídos ao longo de vários anos. 

Nome Localização Entregue em
Canal 1 Av. Pinheiro Machado 1907 
Canal 2 Av. Bernardino de Campos 1910 
Canal 3 Av. Washington Luís 1923 
Canal 4 11 Av. Siqueira Campos 19
Canal 5 Av. almirante Cochrane 1927 
Cana  l 6 Av. Joaquim Montenegro 1917
Canal 7 Av. Francisco Manoel (canal ao l asa) ado da Santa C 1911 
Canal 8 Av. Moura Ribeiro (Marapé) 1912 
Canal 9 Av. Barão de Penedo (José Menino) 1911 

PLANO PODER PÚBLICO: 
truiu outros canais na cidade, a maioria na Zona Noroeste. A Prefeitura cons

Nome Localização Entregue em
Canal 10 Av. Gal. San Martin (conhecido como 7) 1968
Canal 11 Continuação da Av. Afonso Pena (entre o 6 e o Porto)  
Canal 12 Av. Hugo Maia (ZNO) (Rádio Clube)  
Canal 13 Av. Alberto de Carvalho e Av. Roberto de Molina Cintra (ZNO) (Santa Maria)  
Canal 14 Av. Eleonor Roosevelt (ZN  O) (São Jorge) 
Canal 15 Av. J  ovino de Melo (ZNO) (Jovino de Melo) 
 

o anaisdesantos.com.br 

u ento, a abertura 

is rito. Sendo que data de 1927 o término das 

 cargo do engenheiro Miguel 

resgrave e seu encarregado o engenheiro Joaquim de Oliveira Penteado em 1909, pois fora 

Fonte: Elab rado pela autora, adaptado do site: www.c

 

Na inaug ração do primeiro canal em 1907, na chefia da Comissão de Saneam

dos cana  ficou sob a direção de Saturnino de B

obras dos canais segundo o Plano de Brito. Deixou a direção a

P

convidado pelo governo de Pernambuco a começar os trabalhos em Recife. Nos canais 

haveria, também, o sistema de comportas para regular o vai e vem das águas, que associado 

ao próprio regime das marés oceânicas faria com que as águas dos canais não ficassem 

paradas, evitando um ambiente propício para procriação de pragas epidêmicas como os 

mosquitos transmissores de doenças. 
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Para transportar os esgotos através de coletores até sua disposição final no emissário 

submarino, Brito viu a necessidade de construir uma ponte para sustentar a grande tubulação, 

rgindo a Ponte Pênsil. Pode ser considerada a primeira ponte no Brasil de grande porte. 

 
 

igura 24: A rede de esgotos de 
antos de autoria de Saturnino de 
rito. Note-se a projeção da seta do 

issário de despejos, no bairro do 
sé Menino, de aproximadamente 

igura 25: Ponte Pênsil.                                         
rvo da autora, 2008.                             

su

“(...) Com uma elegante estrutura metálica importada da Alemanha, constituiu-se no elemento 

arquitetônico que maior impacto causou na paisagem da Baixada Santista” (Andrade, 1992, p. 

143). Inaugurada em 1914, permanece em funcionamento até hoje tornando mais bela a 

paisagem da Baía de São Vicente, hoje, motivo de cartão postal. Até recentemente ainda era 

uma das principais ligações de São Vicente com a Praia Grande (Figura 24 e Figura 25). 
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Fonte: Brito, Obras completas, Vol 
II. 
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É efetivamente o trabalho de Brito que vai possibilitar o desenvolvimento de Santos, apoiado 

m um traçado, que respeita sua topografia e hidrologia, com a drenagem feita por canais 

 conferindo à cidade, nas décadas que se 

antos, UniSantos, a Drª. Wilma Therezinha Fernandes 

e Andrade apontou aspectos do plano para o planejamento urbano da cidade interferindo em 

urbanização de seu entorno: levantavam-se os muros, as ruas 
m construídos passeios arborizados. (Andrade, 2005, 

www.canaisdesantos.com.br) 
 

Santo

oport

m um  com um patrimônio construído, teve a sabedoria de buscar 

ção, tendo 

 suporte nos elementos da paisagem: relevo, água e vegetação. Assim o desenho de 

 

e

arborizados, evitando obras desnecessárias e

sucederam uma qualidade de vida incomparavelmente melhor do que aquela do final do 

século XIX. Vejamos, pois, os pressupostos, as características principais e as formulações 

desse plano para a paisagem da cidade. 

 

Em artigo publicado em meio eletrônico em 2005, a professora de História do Brasil e 

História Regional da Universidade de S

d

sua paisagem. Assim descreve:  

 

O projeto era ambicioso e previa até a disposição de ruas e quadras a partir dos canais, um 
perfeito planejamento urbano para o crescimento da cidade. Os canais íam se abrindo e, junto 
com eles, era realizada a 
ganhavam calçamento e era

s foi uma experiência enriquecedora para Saturnino, pois, pela primeira vez, teve a 

unidade de projetar uma cidade em sua totalidade e, por outro lado, ao ter que intervir 

a parte da cidade existentee

em Camillo Sitte as idéias de respeito e valorização da cidade antiga. A partir daí publicou em 

1910 a “Planta de Santos”  com um projeto de desenvolvimento urbano abrangendo toda a 

planície sudeste da Ilha de São Vicente. Inaugurava-se um processo de planejamento em que 

os diversos aspectos intervenientes no desenho urbano eram considerados numa visão de 

longo prazo. Santos iniciava uma nova era em sua vida urbana e em sua paisagem. 

 

Todos esses equipamentos, espaços e formas urbanas estavam baseados em três elementos 

que conformam o desenho de Saturnino de Brito: o traçado, os canais e a arboriza

o

Saturnino conforma o traçado - dos eixos de circulação baseado no estudo do relevo do local 

- os canais de drenagem - com bases na presença indesejada da água parada - e a arborização 

- provenientes do estudo da vegetação mais apropriada para o local da intervenção, seja com 

a implantação de bosques de eucaliptos ou alamedas com espécies vegetais da localidade, que 

serão demonstradas nos textos e figuras a seguir. 
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Como já foi dito, não é fácil ver todos esses espaços e formas urbanas, para tanto, as figuras 

representativas do Plano de saneamento receberam um tratamento de cor (vermelho para o 

traçado, azul para as águas, de canais rios e mares e verde para a vegetação) que ilumina cada 

lemento trabalhado por Saturnino de Brito. Assim, quanto ao traçado Santos teve o 

 

 

d . 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. VII. 
 

e

privilégio de contar com o saber e a competência técnica de Saturnino de Brito, já tendo 

vivido a experiência de saneamento de Belo Horizonte, onde criticou o traçado rigidamente 

geométrico de Aarão Reis que dificultava as soluções técnicas de escoamento das águas. 

(Andrade, 1997, p. 70) Estabeleceu assim, um estudo do relevo e topografia local, originando 

uma malha predominantemente geométrica, definida sob terreno plano, com avenidas 

diagonais, construiu um conjunto de nove canais de drenagem superficial, aproveitando, tanto 

quanto possível, a localização dos rios e riachos existentes, tendo seu uso, além da drenagem 

superficial das águas pluviais, como eixo de longas avenidas, definidoras da expansão urbana 

da cidade de Santos. (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: O Plano de saneamento de Santos, São Paulo, SP (1905-1910). Note-se em vermelho o traça o
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O traçado estruturador do sistema viário associado aos usos dos canais como eixos de grandes 

venidas permitiram a expansão urbana fazendo com que a área urbanizada de Santos 

ou o 

mantendo-as em seu plano. Desse modo explica qual a 

. 

Apen

predo

traçad

orizo és da criação de pequenos jardins em praças ou rótulas 

e drenagem da ilha de São Vicente e assim 

os os fatores que contribuem para a maior vazão das 

guas, ou seja, sua largura e declividade. Tendo isso em vista, verificou-se que a cidade de 

a

crescesse quase 7 vezes o seu tamanho original. Sob influencia sitteana, Brito incorpor

traçado das ruas já existentes, 

característica do traçado de Santos: 

 

(...) desde o canal número 4 até o sopé da montanha o plano de Santos não é um traçado 
geométrico, no rigor da expressão, pois que não se nota a preocupação do paralelismo, da 
esquadria, da eqüidistância; fez-se um estudo local, as ruas foram projetadas (salvo talvez raras 
exceções) onde mais convinha, de acordo com as divisas e com os prédios existentes de valor 
apreciável (Brito, Vol. VII, 1944)

 

as na faixa entre o estuário e o mar, até então praticamente desocupada e bastante plana, 

mina o traçado de uma geometria mais reticulada. Outro aspecto relevante de seu 

o foi a preocupação em evitar longas ruas retas sem interrupções da linha de visão do 

nte. Para tanto, Saturnino, atravh

localizadas em cruzamentos ou extremidades de avenidas, atingia seu intuito de quebrar com 

a monotonia de grandes linhas retas de visadas. 
 
A questão da água foi tratada aproveitando-se os levantamentos anteriores do engenheiro 

Fuentes e mantendo o sistema separador absoluto. O que levou Saturnino a estudar o volume 

e a periodicidade das precipitações pluviométricas em Santos, o regime das águas das chuvas 

e das marés, a topografia e as calhas naturais d

iniciou as obras de construção dos canais. Em 1907 já inaugurava o primeiro canal. 

Chefiando a Comissão de Saneamento, implantava uma estratégia mais ampla, a da 

regeneração sanitária da cidade, diferente da Comissão Sanitária que caçava mosquitos, 

aplicava vacinas e extinguia cortiços, processos compulsórios que ele chamou de “terrorismo 

sanitário” (Andrade, 1992, p. 208). 

 

A Engenharia, de maneira geral, conceitua os canais como sendo condutos livres que 

apresentam uma superfície livre de água, em contato com a atmosfera. Para seu melhor 

funcionamento devem ser observad

á

Santos era muito plana, assim não dava para Saturnino fazer os fundos dos canais muito 

inclinados, teve que compensar, para ter a vazão necessária, com a maior largura do canal.  
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Para resolver um outro problema relacionado à hidráulica dos canais que se trata da areia que 

se depositava no fundo, devido a pequena inclinação possível de ser feita para um terreno de 

planície, Saturnino instalou comportas nas proximidades da praia e no meio dos canais. Para 

ue com a regulagem de abertura e fechamento das comportas, se conseguisse uma 

as dos canais de Santos e à direita comporta final ao 

da cidade proposto por Saturnino de Brito 

onte Pênsil e o emissário na ponta de Itaipu.  

gularidade, passaram a servir de guia para as localizações e os deslocamentos. Os números 

q

velocidade maior na vazão sendo possível retirar boa parte do material sedimentado através 

dessa descarga. Isso mostra o grau de resolução técnica e a visão de todo o conjunto 

hidráulico, onde as partes se interrelacionam e trabalham como um sistema interdependente. 

(Figura 27) 

 

Figura 27: À esquerda uma das comportas intermediári
“canal 1”, ligando com o mar. 
Fonte: Foto da autora em abril de 2008. 
 

Os canais integravam o complexo saneador 

incluindo o sistema de coleta, afastamento e disposição de esgoto com as redes, as elevatórias, 

a estação de pré-tratamento do José Menino, a P

 

Além disso, os canais definiram a nova estrutura urbana e modificaram a paisagem de Santos. 

Situados nos eixos de avenidas, deram a estas uma largura que introduziu uma amplidão 

urbana desconhecida na cidade até então. Na orla da praia, distribuídos com alguma 

re

dos canais, do 1 ao 6, até hoje são utilizados como referência de posição para aqueles que se 

deslocam pela baía de Santos. Os canais 7, 8 e 9 captam e conduzem as volumosas águas que 

descem dos morros do José Menino, do Marapé, da Nova Cintra e São Bento, 

respectivamente, assegurando seu livre fluxo ao mar para evitar as inundações. (Figura 28) 
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Figura 28: O Plano de saneamento de Santos, São Paulo, SP (1905-1910). Note-se em azul as águas do
Fonte: Brito, Obras Completas, v. VII. 
 

Atualmente, os canais ainda são motivos de polêmica entre os que reconhecem a sua

s canais. 

 

portância na paisagem da cidade e os que por diversas razões querem tampá-los. Em

 

antos. O pedido foi ignorado e engavetado. Somente em 2000 ocorreu a abertura de processo 

m aberto a 

ossibilidade de desenvolvimento urbano com a construção de novas vias de tráfego, 

im  1991, 

foi solicitado o tombamento dos canais ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de

S

de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo, CONDEPHAAT, concretizado no ano de 2001.  

 

Imaginava-se que, como o caminho das águas dos canais abrangiam toda a cidade, as zonas 

envoltórias dos canais impediriam as construções nos imóveis próximos a seus cursos. No 

entanto, o tombamento excluiu áreas envoltórias de proteção de modo que deixou e

p

principalmente. Considerados símbolos da engenharia sanitária e da cidade, os canais foram 

tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA), em 

2005, quando o atual prefeito da cidade, fez o pedido com base na programação 
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comemorativa ao centenário dos canais, bem como no fato de serem reconhecidos como 

patrimônio cultural brasileiro. Foram incluídos no tombamento os passeios que ladeiam os 

canais, pontes, amuradas e guarda-corpos. Assim os canais de Santos encontram-se 

duplamente protegidos.  

 

No entanto, a cidade de Santos só veio a reconhecer o patrimônio que possuía depois que um 

órgão estadual, o CONDEPHAAT veio a reconhecer os canais como um conjunto de obras 

decorrentes do Plano de Saneamento concebido pelo engenheiro Saturnino de Brito e também 

omo bens culturais, de interesse histórico, urbanístico, paisagístico e turístico. Assim, 

embelezados por árvores nas calçadas 

terais. A solução de canais foi uma experiência bem sucedida de Santos, tanto que a 

 homenagem à Saturnino de Brito. 

portância para saúde e bem-estar dos cidadãos 

ísticas de Saturnino de Brito, bem como o uso 

 e construiu os 

c

qualquer intervenção ou projeto a cerca dos canais de Santos ficará na dependência da 

aprovação primeira de um órgão de âmbito estadual.  

 

Esse projeto da obra de Brito, é considerado por Andrade (1992, p.137) a sua “mais 

importante obra urbanística construída”. Os jardins da praia tornaram-se marca da cidade, 

assim como os canais e suas águas, muitos deles 

la

importância dessa obra pode ser comprovada além do fato de seu tombamento, pelo uso da 

solução dos canais de drenagem em outros planos de saneamentos emcabeçados por Saturnino 

de Brito nas cidades brasileiras. (Figura 29 e Figura 30) 

 

Figura 29 e 30: Jardins da orla de Santos e uma estátua em
Fonte: Fotos da autora, abril de 2008. 

O emprego da vegetação nas cidades e sua im

era uma preocupação constante nas idéias urban

de novas técnicas adaptadas às características do local. Dessa forma idealizou
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canais de drenagem em cimento armado, um novo material descoberto à época e também por 

isso considerado um material moderno, com a presença de taludes gramados nos leitos 

marginais dos canais e ladeados por uma arborização para atenuar o calor.  

Com intuito de amenizar a rigidez da malha, fez uso da vegetação com avenidas arborizadas, 

mudanças de direção, e jardins, evitando a monotonia, propondo uma enorme via que, vindo 

da ponta do morro do José Menino, tomava direções diversas, cortava o centro da planície e 

se dirigia à Ponta da Praia, onde se bifurcava até atingir o mar com a presença de arborização, 

parques, e a construção dos jardins, nos 7 quilômetros da praia. Assim Saturnino buscava com 

sua visão organicista, além de sanear as cidades, embelezá-las e remodelá-las fornecendo um 

padrão estético moderno, também visava incorporar, em sua obra, acepções ligadas à 

paisagem da cidade, segundo seu entendimento de engenheiro sanitarista. (Figura 31) 

 

 

 

o
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 
 

 primeiro idealizador da implantação dos jardins em Santos foi o engenheiro sanitarista 

ue se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 31: O Plano de saneamento de Santos, São Paulo, SP (1905-1910). Note-se em verde a vegetaçã . 

O

Saturnino de Brito, que pelo seu projeto, seria implantada na orla uma avenida-parque, q

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0099.htm
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chamaria Avenida Parque da Barra. A idéia não pôde sair do papel, pois começou um 

mbém com a arborização. Nas bordas dos 

anais haviam gramados. Uma arborização procurando ser feita com espécies locais, como os 

o as 

venidas-parque, Essas preocupações paisagísticas de Saturnino de Brito tiveram seu auge no 

em das 
buleiros 

gramados, cruzados por dezenas de pontaletes ou pontes, cada qual com um desenho peculiar, 
configuravam a principal invenção urbanística de Brito – o bulevar sanitarista (Andrade, 1997, 

 

Os ca

os da

rem áridos e estreitos. Das avenidas-parque idealizadas, mas não construídas por Saturnino, 

crescimento na construção de prédios na orla devido à valorização do local. Os primeiros 

desenhos do jardim da orla surgiram em 1930, no governo do prefeito Aristides Bastos 

Machado, mas as obras só foram iniciadas em 1935, já sob responsabilidade de outros 

profissionais, dentre eles paisagistas e botânicos. 

 

A paisagem urbana ganhou não só em amplidão, com o traçado das avenidas diagonais 

acompanhadas dos canais de drenagem, mas ta

c

ingazeiros, os chapéus de sol, dentre outros, deu um caráter diferenciado aos canais. 

 

O conceito de cidade jardim se instalou em Santos. Ao verde dos canais, os projetos de 

melhoramentos e expansão de Saturnino acrescentaram os jardins da praia assim com

a

plano de Saneamento de Santos. Como afirmou Carlos Roberto Monteiro de Andrade. 

 

 (...) o plano de Brito cria uma nova paisagem, promovendo novas formas de sociabilidade que 
buscavam dar um caráter “civilizado” à vida do antigo porto colonial. Canais de drenag
águas pluviais a céu aberto, com suas avenidas e calçadas laterais, árvores e ta

p. 73).  

nais construídos pela Prefeitura de Santos, após o Plano de Brito, o da Ponta da Praia e 

 Zona Noroeste não tiveram essas preocupações paisagísticas e se caracterizam por 

se

como as Avenidas Saneamento e Municipal, ou as avenidas Sul e Leste, hoje restou o canteiro 

central da Avenida Afonso Pena. E ainda, para os terrenos próximos à Usina Terminal, 

Saturnino providenciou “a expropriação de terrenos para facilitar acesso à Usina execução de 

um belo parque semicircular em frente à Usina, destinado a logradouro para os moradores da 

localidade” (Brito, 1944, p. 386). Hoje, é onde se localiza o Orquidário Municipal, inaugurado 

em 19381, que encontra-se num terreno localizado em frente à Usina Terminal, hoje Estação 

                                                 
1 A desapropriação desses terrenos em frente à Usina para futura implantação de um logradouro público ocorreu 
a partir da parceria do Estado com o Município, pela lei  nº 35 de 11 de agosto de 1909. Quatro anos depois, em 
1915, o Estado doava definitivamente os terrenos à municipalidade. Estava lançada a semente do futuro 
Orquidário Municipal que só seria resgatada  a partir da morte traumática de Júlio Conceição, além de rico 
exportador de café, um dos maiores orquidófilos de Santos, em 10 de setembro de 1938. Note-se: vinte e três 
anos depois do parecer citado acima e mais tempo ainda com relação ao parecer de Saturnino de Brito. 
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de Pré-Condicionamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 

Sabesp, separado pela alameda Adriano Neiva da Mota e Silva. 

 

Acrescentou aos elementos urbanísticos já mencionados a criação dos parques públicos que 

Aqui e ali, quebrando a monotonia do bosque, serão estabelecidas algumas construções 

 

 plano de Saturnino de Brito era pioneiro, ao incorporar elementos construtivos de 

 

 

juntamente com as avenidas-parques, que além do lazer também deveriam ser utilizados para 

a instalação de construções como os equipamentos de uso públicos, campos de esportes e 

bosques, como podemos constatar nas palavras de Saturnino: 

 

particulares e municipais, com as clareiras plantadas de jardins; os hotéis, as casas de diversões 
e os campos de sport, os jardins botânicos e zoológicos, os sanatórios, os museus, as escolas ... 
são estabelecimentos a abrigarem-se à sombra dos bosques, ao mesmo tempo que os 
transformam por completo em ridentes logradouros. Neste ponto de vista, não queiramos que 
domine de um modo exclusivo o eucaliptos; outras espécies vegetais se podem associar, 
formando núcleos que deem ao visitante o inesperado na variação da paisagem. (Brito, vol. VII, 
1944, p. 86) 

O

saneamento e de utilidade pública, aos elementos que compõe a paisagem, como o relevo, a 

vegetação e a água por meio da implantação das Avenidas Parque, conceito até então 

desconhecido no país. A Avenida Parque da Barra (atual Afonso Pena), por exemplo foi 

idealizada com duas largas pistas para automóveis e uma larga faixa central, que seria 

ocupada por áreas de bosque e áreas destinadas à instalação de equipamentos públicos 

(escolas, clínicas, etc). (Figura 32) Brito chegou a detalhar esse tipo de avenida, mesmo 

enfatizando que tal trabalho caberia à iniciativa do prefeito e ao corpo técnico municipal, 

devendo ser feito em um plano especial e em escala maior. Nas figuras a seguir podemos ver 

bem que o detalhe feito por Brito se trata de uma ampla avenida, com duas pistas duplas e um 

amplo jardim central, com espaço para equipamentos públicos. (Figura 33, e Figura 34) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Em destaque a Avenida Parque da Barra 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 



 120

 

 

 

 

 

gra de jardim central 
de um campo de esporte, dois sanitários, uma escola com um lago central, dois jardins desenh do o retorno das 
pistas e um bosque à direita da figura. 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n
an

Figura 32: Detalhes da Avenida Parque da Barra. Note-se a presença de equipamentos no 

 
Figura 34: Detalhes da Avenida Parque da Barra. Note-se a presença de equipamentos no grande jardim central 
onde temos escolas, campo de esporte, piscina, quadra e um bosque à direita da figura. 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 
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Por outro lado, em relação às edificações, Saturnino sugeriu dentro do Plano de Saneamento  

de Santos onde estavam seu Projeto de Melhoramentos e Expansão, formas de ocupação dos 

lotes adequadas aos níveis desejáveis de salubridade. Assim, traz a sua concepção de 

quarteirão salubre, “atravessados por vielas sanitárias e ruas particulares, com ou sem parques 

interiores gramados e arborizados”, criando uma paisagem urbana original, no sentido de ser 

única e despertar interesse, pela beleza e bem estar pela incorporação de elementos da 

natureza ao projeto urbano. (Figura 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

legislações urbanísticas que traziam sugestões de 

abilizasse ios. Assim 

modificava os instrumentos legais existentes em

 

Com o êxito do Plano de saneamento, Saturnino de  algo mais: 

preparou um Projeto de expansão urbana, em ra Municipal, tendo 

em mente que o Plano de Saneamento de Santos do qua  Projeto de 

Expansão e Melhoramentos urbanos, poderia se  Plano urbanístico. 

Assim, o Plano urbanístico feito a partir dos a geral, 

grandes avenidas, o jardim da praia, gra des praças, conjuntos poliesportivos e escolas 

úblicas. Um grande eixo ajardinado cortaria a ilha, acompanhando a linha férrea e as futuras 

6) 

 

 
Figura 35: Detalhes das vielas sanitárias, à esquerda vista do quarteirão e à direita planta baixa do quarteirão. 
Fonte: Brito, Obras Completas, v. XXI. 
 

A partir dos serviços realizados em Santos, SP (1905-1910) e, posteriormente, em Recife, PE 

(1909-1917), Brito insistirá sobre a necessidade dos Planos de Saneamento serem precedidos 

de Planos Gerais e leis urbanísticas que os viabilizassem. Muitas das propostas em Santos 

serviram como base para as demais 

procedimentos administrativos que vi m a concretização de seus princíp

 função do saneamento.  

 Brito teve fôlego para resolver

1910, e o apresentou à Câma

l também fazem parte um

r referenciado como um

canais de drenagem previa, de form

n

p

linhas de bonde elétrico. (Figura 3
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açado sanitá

azul, a água dos canais de drenagem e em verde a arborização conformando “bulevares sanitaristas” e
sendo praças, e parques. 
Fonte: Brito, Obras Completas, vol. XXI, 1944. 
 

4.4. O Plano de Saneamento de Recife, 1910 a 1917  

 

A cidade do Recife, já em meados do século XIX, tornava-se uma “cidade moderna”, ou seja, 

uma nova configuração urbana foi implementada no Recife, pelos recursos advindos da 

produção e exportação de açúcar, algodão e do movimento portuário. As atividades do porto 

se intensificam e para que a demanda fosse atendia, seria necessário o abandono dos velhos 

métodos artesanais da produção do açúcar em função das inovações tecnológicas.  

 

Perante as transformações de ordem econômica, social e cultural que estavam correndo em 

todo o mundo, liderados por movimentos e aspectos relacionados à essas transformações 

como a Revolução Industrial na Europa, as inovações tecnológicas e o surgim nto de novas 

posturas dos habitantes e dos administradores em relação à cidade propiciaram o 

aparecimento de experiências de modernização urbana, das quais o exemplo de Paris foi, e 

inda é, uma referência mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rio, em 
 jardins 

Figura 36: O saneamento de Santos, São Paulo, SP, (1905-1910). Note-se, em vermelho, o tr

 o

e

a
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Influenciados pela cultura européia, as inovações tecnológicas locais, e as novas postura dos 

ncipais eixos de formação e de circulação urbana.  

s tensões urbanas vividas pelas cidades européias, provocadas pelo acelerado ritmo 

 ainda um 

recário sistema de infra-estrutura e serviços urbanos como a falta de iluminação pública, de 

ante no saneamento e na evolução urbana da cidade. Essas 

bras de abertura de canais iniciada no século XVII, durante o período holandês entre 1630 e 

a 

atureza,  sofrendo mais pressões com a chegada das estradas de ferro e as intensificações das 

buco, ainda 

uando o Brasil era um império comandado por D. Pedro II, foi criada a Repartição de Obras 

Públicas, que contratou engenheiros europeus, chefiados pelo francês, Louis Léger Vauthier 

habitantes e dos administradores em relação à cidade do Recife foi observada na expansão 

urbana da cidade, marcada com obras de aterros dos alagados e mangues existentes na sua 

área central e a consolidação dos seus pri

 

A

industrial e agravadas pelo adensamento populacional começavam a acontecer também na 

capital pernambucana, cujos investimentos em infra-estrutura e serviços urbanos, não 

acompanhavam o crescimento populacional. Recife era uma cidade que vivia sob a pressão de 

um acelerado crescimento populacional com escassas áreas secas para a construção de casas, 

restando para a população as áreas insalubres dos mangues e alagados. Havia

p

circulação para os subúrbios mais distantes, de saneamento e de água encanada.  

 

Predominantemente plana, a cidade possuía poucas áreas secas para a expansão urbana e 

muitas áreas de mangues e brejos, propícias para a proliferação de mosquitos transmissores de 

doenças. Nesse contexto, a conquista das terras a partir das águas, e a construção de canais 

desempenharam um papel import

o

1654, representou um exemplo que associa as obras dos canais com as formas naturais e 

construídas da paisagem, onde “a indicação de canais, praças e a articulação do Groot 

Kwartier, urbanizado, com a parte ampliada é singular.” (Menezes, 2003, p. 54) 

Posteriormente, foram se ganhando terras à custa de aterros sem considerar as dinâmicas d

n

ligações da ilha com o continente através de pontes. 

 

Nesse sentido, esforços dos gestores municipais para tomar o Recife uma cidade moderna, 

foram feitos, dos quais destacamos o governo de Francisco do Rego Barros (1837-1844), 

conhecido como Conde da Boa Vista, que estabeleceu um governo marcado por “uma febre 

de melhoramentos” (Sette, 1948, p. 53) refletindo os aspectos estéticos e ambientais da época. 

 

Com a administração pública do Conde da Boa Vista, na Província de Pernam

q
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para urbanizar a cidade. Tomado como modelo a reformulação urbana de Paris, cidade que 

havia se tornado um símbolo de modernidade, isto é, de uma nova estética urbana na 

administração do Barão Haussmann de 1853 à 1870 (Andrade, 2003, p. 38), foram feitos 

calçamentos, estradas, pontes, cais e o Teatro Santa Isabel, projetado por Vauthier em 1844. 

 

Vauthier apoiado em sua vivência européia e conhecimentos profissionais sobre os novos 

problemas urbanos e sobre os novos modelos de desenvolvimento urbano, traz as idéias de 

melhoramentos urbanos, presentes na Europa buscando realizar ações preventivas, ou seja, 

procurando resolver os problemas existentes, numa perspectiva de futuro. Almejava um Plano 

Geral para a Província de Pernambuco, com portos, estradas e canais. “(...) era preciso 

considerar Pernambuco em suas relações com as províncias limítrofes e até com todas as 

artes do Império para se deduzir do systema geral de seus meios de comunicação para o 

ompleto como foi o Plano elaborado por Saturnino de Brito, no sentido de se garantir o 

e 

ra, nas palavras do Dr. Otávio de Freitas, “a capital da tuberculose”, tendo registrado 1.000 

p

futuro, as obras que se devem e podem executar presentemente”. (Vauthier apud Freire, 1960, 

p. 309) Com isso chama a atenção para a necessidade de um Plano de Geral, que primasse 

pela higiene das habitações, pela circulação e pela beleza do ambiente. Assim as intervenções 

de Vauthier constituíram uma das primeiras providências para um Plano de Saneamento mais 

c

trinômio: higiene, circulação e embelezamento.  

 

No entanto, muito da obra de Vauthier “não foi aproveitada, nem expandida” (Freire, 1960, p. 

349), e os problemas da cidade voltaram a se agravar com o adensamento da população em 

um sítio caracterizado por áreas encharcadas, sem a realização de obras de saneamento mais 

concretas, com um precário sistema de saneamento, que provocou uma série de epidemias que 

assolaram a cidade durante todo o século XIX e até o início do século XX. Em 1900, a cidad

e

óbitos naquele ano, ainda assolado por muitos casos de malária e varíola (Parahym, 1978, p. 

190-191) 

 

As preocupações com a salubridade da cidade têm na criação de uma companhia de esgotos 

pluviais e sanitários e outra de abastecimento d’água um importante momento. Assim, em 

1837 é criada uma empresa de abastecimento d’água, a Companhia do Beberibe. Já em 1870, 

é implantada uma Companhia de coleta dos esgotos sanitários, a Recife Drainage Company 

Limited. Historicamente, há deficiências de abastecimento d’água e recolhimento dos esgotos 

na cidade que pioraram o quadro de proliferação de doenças, algumas das quais já se 
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tornavam endêmicas, culminando na estatização de ambos os serviços. A maioria dos serviços 

urbanos no Recife eram providos por companhias privadas que tinham concessões por um 

período fixo. Existiam muitas reclamações sobre a qualidade dos serviços. As precárias 

condições técnicas, a falta de reinvestimentos e manutenção, e a pressão do governo contra 

os aumentos de tarifas também limitavam a ação dessas companhias em resolver os 

ção da situação de que “a cidade é doente, o meio ambiente é insalubre” (Outtes, 

991, p. 21) provoca muitas pressões da prestigiada classe médica, com destaque para o 

a

problemas de infra-estrutura mais preocupantes. Todos esses fatores levaram a uma queda na 

qualidade dos serviços. Então em 1912, o Governo do Estado de Pernambuco encampou a 

Companhia do Beberibe (1838-1912) e a anexou à Diretoria de Viação e Obras Públicas 

(Parahym, 1978, p. 156-157). E com a Recife Draynage (1859-1903), não foi diferente, pois a 

“Repartição de Obras Públicas, em 1908, toma a seu cargo os serviços de esgotos” (Sette, 

1948, p. 286).  

 

A constata

1

médico Otávio de Freitas2, num período marcado pela reorganização dos aparelhos de 

salubridade pública, precipitou a busca de conhecimentos e estudos práticos com a realização 

de congressos e a contratação de profissionais especializados no saneamento da cidade.  

 

Assim em 1909, foi realizado o Congresso Médico de Pernambuco, de que participaram 

autoridades estaduais, militares, eclesiásticas, judiciárias, professores e diretores de colégios, 

representantes da sociedade civil, o prefeito, à época, Arquimedes de Oliveira (1908-1911), e 

o governador Herculano Bandeira (1908-1911). Moreira (1999, p. 143) aponta que foram 

muitas as declarações no Congresso Médico no sentido de “limpar a cidade” e de exercer 

“controle” e “vigilância” sobre as populações pobres e marginalizadas. Dando a entender no 

discurso que caberia à classe médica a responsabilidade dos processos de urbanização, tal era 

a situação desesperadora por que passava a cidade com as péssimas condições de salubridade.  

Foi no período de 1910 a 1917 que o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, a pedido do 

governador do Recife, Herculano Bandeira, foi convidado em 1909 para elaborar um Plano de 

saneamento para a cidade no qual estaria sob a supervisão da então criada Comissão de 

                                                 
2 A partir de me
Pernambuco. Segu

ados do século XVIII, vários surtos epidêmicos irromperam no recife e no Estado de 
ndo Otávio de Freitas (1871-1949), médico-higienista que levantou, e sistematizou, de forma 

ais precisa, a mortalidade anual no Estado de, na segunda metade do século XIX, Pernambuco foi infestado por m
noventa e três surtos epidêmicos de onze diferentes doenças. (Outtes, 1991, p. 24) Já a tuberculose, doença que 
mais matou em Pernambuco no período em questão, conservou uma mortalidade alta durante todo o decorrer do 
século XIX, (...). A necessidade de sua profilaxia leva em 1900 à criação da Liga Pernambucana contra a 
Tuberculose. (Outtes, 1991, p. 28)  
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Saneamento do Recife de lhe fora cedido plenos poderes quanto a administração da comissão, 

desde a contratação de profissionais à especificação de compra de materiais para a fabricação 

das peças para as obras. O Plano merece destaque, pois além do planejamento dos sistemas de 

gua e esgotos, inclui também um Projeto de melhoramentos elaborado em 1917, mas não 

 rede coletora do sistema se distribuía por 15Km, que trasporta os efluentes por gravidade a 

s troncos do esgotamento 

pluvial. 

á

executado pelo município. Ao mesmo tempo estavam ocorrendo as obras de modernização do 

porto3 e a remodelação do bairro do Recife, segundo as concepções urbanísticas fortemente 

inspiradas na intervenção de Haussmann em Paris. 

 

Nessa ocasião, o governo cuidou de deixar a ampliação do sistema de abastecimento d’água a 

cargo da Comissão de Saneamento do Recife. Ao final de 1918, com a inauguração da 

primeira etapa do Sistema de Abastecimento D’água de Gurjaú, a comissão foi extinta, 

passando a responsabilidade pela continuação e gestão dos serviços à recém-criada Repartição 

de Saneamento, órgão vinculado à administração direta do Estado. 

 

Para o plano de saneamento, Saturnino pautou-se nos limites fixados em 1905 pelo 

levantamento do engenheiro inglês Douglas Fox e seus associados contratados pelo governo 

do Estado, (na época, era a única base cartográfica disponível). Para o sistema de esgotos, 

Saturnino contemplou a construção de um sistema do tipo separador absoluto, que consiste 

em uma rede para as águas das chuvas e outra para os esgotos (águas servidas e material 

fecal). Essa tecnologia era uma novidade para a época e motivo de muitas polêmicas, já que 

em Paris, naquele momento, se implantava um sistema do tipo unitário.  

 

A

partir da delimitação de seus 14 distritos sanitários, determinados de acordo com a altimetria 

do terreno, sendo 9 as estações elevatórias, as quais recalcavam os esgotos para a usina 

terminal do sistema, situada no Cabanga. A partir daí era feito o lançamento final no oceano, 

em local próximo ao atual bairro do Pina. E para as águas pluviais, determinou que a descarda 

seria feita para o estuário, cujos rios e braços são considerados o

 

Das estações elevatórias, percebe-se que está presente em 10 dos distritos sanitários. Nota-se 

pela volumetria e material utilizado que as correspondentes aos distritos D3, D6 e D6A foram 

                                                 
3 Para maiores detalhes sobre essas obras ver Lubambo, Cátia Wanderley. Bairro do Recife: entre o Corpo Santo 
e o Marco Zero. Recife: CEPE: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1991. 
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completamente modificadas podendo a estação original ter sido destruída por completo e até 

terizaram totalmente 

ssas construções, o que as prejudicam num processo de possível tombamento. (Figura 37 e 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 37: O saneamento de Recife, Pernambuco, PE, (1909-1915). Note-se delineado em vermelho, os distritos 
sanitários, os pontos em azul, as estações elevatórias e à esquerda indicada em preto a Usina Terminal. 
Fonte: Brito, Obras Completas. Vol. IX, 1944. 

mesmo ter sido relocada em outro ponto do sistema, uma vez que a descrição dada por 

Saturnino de Brtio em seu Relatório do Saneamento do Recife, de 1917, não corresponder a 

atual localização dessas referidas estações elevatórias. Outros elementos como a substituição 

da coberta de telha canal, por telha de amianto, das esquadrias com caixilhos de madeira e 

vidro por gradis de ferro e a supressão da identificação original da estação elevatória, bem 

como novas aberturas nos panos de parede, e a introdução de equipamentos especiais como 

condicionadores de ar não condizentes com o projeto original descarac

e

Figura 38) 
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Figura 38: Aspecto das estações elevatórias projetadas por Saturnino de Brito. Da esquerda para a direita em 

Fonte: Brito, Obras Completas. Vol. IX, 1944. 

ento, que liga a Usina no bairro do Cabanga, à ilha do Pina, 

s linhas do emissário de esgotos do distrito 4. Cada uma de suas 

 uma praça triangular, à semelhança do que foi feito em São 

ento de Santos, com a ponte Pênsil. (Figura 39) 

on
Fonte: Esquema, elaborado pe

ordem numérica do Distrito 1 ao 9. 
 

Havia ainda a Ponte do Saneam

sob ela passam as dua

extremidades desemborcará em

Vicente, no Plano de saneam

 

 

 
 
 
 
 

te do saneamento. 
 autora. 

Figura 39: Localização da p
la
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Vale lembrar que esses elementos novos que são introduzidos na paisagem, como os coletores 

 dar suporte aos coletores tem, em sude esgotos e as pontes para a maioria, a função de 

transporte, seja de mercadorias, de pessoas ou serviços sanitários, água e esgoto. Mas que, 

quando visto numa visão ma

instalados na cidade, como o

superficiais, é todo um conju

por 3 governos seguidos. Dentre as medidas 

aboração de um cadastro das habitações que 

gotos, bem como padrões construtivos que 

. A lei de 1913, concedeu a isenção de imposto 

s itos higiênicos. 

Teve por objetivo favorecer a refo

é a 

ompanhia Pernambucana de Saneamento, COMPESA, que apesar dos esforços que vem 

is global, integrada com os demais equipamentos de saneamento 

s canais, galerias principais, coletores secundários e as sarjetas 

nto de equipamentos e construções sanitárias que redefinirá mais 

do que o projeto da cidade, redefinirá a própria paisagem. Entretanto, no Recife essa visão 

global não foi implantada. 

 

O sistema de esgotamento sanitário continuou 

tomadas, durante esse período destaca-se a el

deveriam estar ligadas ao sistema de es

atendenssem as exigências técnicas sanitárias

predial aos prédios que fossem con truídos em certo prazo segundo os requis

rma sanitária das habitações e a construção de novos 

prédios salubres. 

 

Já faz um bom tempo que o Plano de saneamento de Saturnino de Brito foi implantado e 

poucas medidas foram tomadas para dar continuidade no município do Recife como um todo. 

O crescimento demográfico e econômico passa a contrastar com as condições de bem-estar e 

da qualidade de vida em função da deterioração social, ecológica e sanitária da cidade4. 

Atualmente o órgão responsável pelos sistemas de água e esgotos da cidade do Recife 

C

fazendo, como a implantação da estação de tratamento de esgotos da Mangabeira, em 1994, o 

projeto de restauração das estações elevatórias em 2004, a ampliação do sistema Gurjaú, em 

2008, originalmente projetado por Saturnino de Brito, vem atendendo principalmente a 

população mais carente de forma ainda insatisfatória. (Figura 40 e Figura 41) 

                                                 
oração Social: as favelas na cidade se caracterizam pela ocupação das áreas alagáveis espalhadas por todo o 

o urbano da cidade, a

4Deteri
tecid  ponto de em cada bairro do Recife ser possível registrar a presença desses assentamentos. 
Deterioração Ecológica: nas áreas de morro há riscos de deslizamentos potencializados pelo desmatamento, pelos 
cort ndiscriminados e pela erosão das águas servidas. Nas planícies, há riscos de inundações, decorrentes da 
ocup
sed
Det
do s
trata

es i
ação dos cursos d’água, principalmente pela população mais carente, pela deposição de resíduos sólidos, pela 

mentação resultante dos cortes na região dos morros, e pela presença de esgotos sem tratamento em toda a área. 
erioração Sanitária: alta probabilidade da população de contrair doenças, decorrentes do processo da poluição 
olo e dos cursos d’água pelo lançamento “in natura” de esgotos, à falta de um sistema adequado de coleta e 
mento, e a constante situação de insalubridade das áreas baixas da cidade.  
 

i
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      da mpliação  
Fonte: Foto da autora em janeiro de 2008.                                        do sistema Gurjaú. 
                                                                                                           Fonte: Compesa, 2008. 
 

Diante do exposto, se considerarmos a obra de Saturnino de Brito como um todo, 

verificaremos que Brito deixou um grande legado para a engenharia sanitária e as legislações 

urbanísticas da atualidade. No entanto ao analisar cada caso percebemos que muito no que se 

refere aos projetos de melhoramentos foi feito parcialmente ou deixou por fazer. Em Santos, 

 vimos, a idéia de 

aturnino, para os melhoramentos da cidade no sentido maior da paisagem de se constituir 

dos primeiros governos do Recife que de certa forma, desenvolveram um trabalho de maior 

 

 
 
 
 
 

Figura 40: Estação de tratamento de esgotos da Mangabeira.     Figura 41: Folder de divulgação  a

por exemplo, vimos que a idéia das Avenidas Parques não foi concretizada por completo, 

sendo bastante reduzidas as áreas destinadas para este fim. No Recife, como

S

uma cidade estruturada por um sistema de canais com margens arborizadas ligando-se á áreas 

que deveriam ser destinadas a parques, não foi concretizada. E acrescente-se os princípios e 

procedimentos empregados para o planejamento e a implantação do sistema de esgotamento 

sanitário, que também não permaneceu, uma vez que os não cultivou-se uma cultura de 

planejamento dos serviços urbanos e poucos avanços técnicos não representaram a amplitude 

da visão de Saturnino de Brito para a cidade do Recife.  

 

Entretanto somente após a morte de Saturnino de Brito, em 1929 é que identificamos alguns 

amplitude semelhantes aos princípios, e procedimentos de Brito. Isso aconteceu nos dois 

mandatos de Antônio de Góis Cavalcanti de 1922-1925 e de 1931-1934, este coincidindo com 

a atuação do governador Sérgio Loreto (1922-1926), que foi bastante significativa para os 

avanços das obras em espaços públicos e, posteriormente, se incuiu o mandato de Pelópidas

da Silveira (1955-1959). 

 



 131

A principal plataforma do Governo de Sérgio Loreto (1922-1926) no primeiro mandato do 

prefeito Antônio de Góis Cavalcanti, (1922-1925) era proporcionar a cidade do Recife a 

modernidade tão almejada. As intervenções urbanas são marcadas por obras de expansão da 

cidade através de um programa de urbanização voltado para a periferia da área urbana de 

então, compreendendo duas obras principais a urbanização da Campina do Derby e a abertura 

a Avenida Boa Viagem, o que proporcionou uma nova estruturação urbana para essas novas 

sua excelente localização, próximo ao centro, foi inteiramente 

ansformado. Sobre as obras registrou na época a Revista de Pernambuco em 1924: 

e (Fig. 42). 

 

 

d

áreas. Associados também a uma remodelação completa dos serviços de higiene através da 

criação do Departamento de Saúde e Assistência, e, com isso, rompendo com a política 

sanitária desenvolvida até então. Assemelhando-se assim, aos ideais de Brito ao defender a 

expansão da cidade em direção à periferia e a atenção dada à saúde da população. 

 

A urbanização da campina do Derby, em especial (1922-1925), antes, um pântano aberto, 

abandonado, apesar de 

tr

“Começaram em abril do ano corrente a dragagem e o aterro da campina do Derby onde cerca 

de 300 homens com dois compressores e uma draga, estão diariamente trabalhando”. 

 

Assim para a criação do novo bairro era preciso a drenagem dos alagados. A idéia de 

construção do novo bairro estava associada à idéia de cidade-jardim, no sentido de se pensar 

em uma nova estética para a cidade. A construção do canal que hoje se encontra o canal 

Derby-Tacaruna foi primordial para o surgimento do novo bairro, pois sem o canal não 

haveria terras para a expansão e sem terras drenadas, não haveria como consolidar uma 

ocupação. Em síntese, sem o canal o bairro não poderia existir. E isso reflete o pensamento de 

Saturnino de Brito quanto à necessidade utilitária e paisagística dos canais na cidad

 

 

 

 

 

Figura 42: Projeto de melhoramento dos terrenos do Derby. Note-se o 
desenho do canal do lado esquerdo ladeado por vegetação e rio Capibaribe 
do lado direito. 
Fonte: Revista de Pernambuco Ano I Num. I, 1924. 
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Complementando essas obras a prefeitura iniciou o calçamento de vias públicas, retificação 

do traçado de antigos largos e praças, que foi continuado no segundo mandato do prefeito 

Antônio de Góis Cavalcanti (1931-1934), que apesar de constituírem obras pontuais foram de 

fundamental importância para estruturarem a cidade. 

 

O Governo de Antônio de Góis Cavalcanti em seu segundo mandato, (1931-1934), entendeu 

que para o crescimento da cidade era preciso pautá-la sobre estruturas urbanísticas que 

promoveriam a estruturação da cidade. Para tanto Antônio de Góis Cavalcanti efetuou 

operações urbanas em espaços que ocupavam posições estratégicas na malha urbana, esses 

espaços encontraram sua expressão nas praças do Payssandu, hoje Chora Menino, Parque 

Sérgio Loreto, hoje praça Sérgio Loreto, o Largo do Entroncamento, Hoje, praça do 

Entroncamento, o largo da Paz

Encruzilhada e o subúrbio da Madalena, hoje abriga, o Mercado da Madalena.  A semelhança 

com o pensamento de Brito est

verno de Pelópidas Silveira (1955 - 1959), continuou esse pensamento com 

formoseamento de praças e logradouros, calçamento de ruas abertura de ruas e avenidas e 

igura 43 e  44: Construção do Canal Derby - Tacaruna na administração de Pelópidas Silveira 
nte: Arquivo Museu da Cidade do Recife. 

 

, e o Subúrbio da Encruzilhada abrigando, hoje, o Mercado da 

aria na concepção não de projetos simplesmente pontuais, mas 

na eleição de um elemento estruturador, os jardins distribuídos em praças, parques e mercados 

públicos, para o desenvolvimento de todo o entorno da cidade. 

 

E o go

a

onde encontramos um dos primeiros registros de revestimento de canal associado a abertura 

de avenidas marginais, como foi o caso do Canal – Derby Tacaruna iniciado com o projeto de 

drenagem da Campina do Derby e consolidado com projeto de implantação de sistema viário 

por essa década (Figuras 43 e Figura 44). 

F
Fo
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E mesmo que não existisse um Plano Geral como idealizou Saturnino de Brito para a cidade 

do Recife, se analisarmos o discurso dos promotores e dos governantes e das próprias obras 

verificaremos a existência de uma preocupação na atuação da desses governos na cidade 

como um todo, o que consiste a essência dos princípios de Saturnino de Brito, a visão 

globalizante. (Moreira, 1996, p.137).  

 

Como já foi explicado, além do sistema de esgotamento, o Plano de saneamento do Recife 

também incluía um projeto de expansão e melhoramentos para as áreas mais afastadas da 

cidade, constituindo então um Plano urbanístico. No entanto, problemas com os recursos para 

o projeto e a pouca atenção dispensada às obras de saneamento devido ao reaparelhamento do 

Porto e a remodelação do Bairro do Recife impossibilitaram a execução deste Projeto de 

Melhoramentos, e também fizeram com que as obras de abastecimento d’água só fossem 

concluídas 3 anos depois das de esgoto, em 1918. 

 uma cidade dispersa e desordenada, desde meados do 

a preservação dos espaços livres recém saneados e 

sclarecia, nesses eventos, a importância de uma “estética urbana municipal” representada 

e, e como já fizera em trabalhos anteriores, 

aturnino não se deteve apenas nos Planos de saneamento, mas propôs diversos 

 

Saturnino de Brito tinha diante de si

século XIX. Portanto, convinha promover um adensamento que viabilizasse a infra-estrutura a 

ser implantada. Adotando uma posição neutra quanto aos interesses imobiliários da capital 

pernambucana, instruía, a população em geral, por meio de detalhados relatórios técnicos, 

participação em congressos e seminários, publicação de artigos em jornais e revistas e 

publicação de livros teóricos, sobre 

e

pelo campo do Derby, sobre o qual esclarece: 

 

O campo do Derby não deve ser arruado e edificado; seria um atentado inqualificável contra a 
estética municipal, sendo também prejudicial à higiene da cidade, que precisa cuidar desde já de 
salvar o que puder de espaços livres destinados aos Parques. Nesse campo devem-se deixar 
tabuleiros apropriados para os jogos de esporte, mantendo-se a preferência que já se lhe dá para 
a útil diversão. (Brito, 1917, Vol. 1, p. 178). 

 

Nos trabalhos que realizou para a cidade do Recif

S

melhoramentos urbanos, diretamente vinculados ou complementares às obras de saneamento. 

Assim, elaborou em 1917 uma planta intitulada “Projeto de Melhoramentos”, comprovando 

que a sua visão foi além de suas atividades técnicas como engenheiro. Produziu seus Planos 

de saneamento, sempre vinculando higiene, circulação e embelezamento urbano com os 
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elementos da paisagem: relevo, água, vegetação e edificações por meio de seu desenho 

através do traçado, dos canais de drenagem, da arborização e da arquitetura salubre. 

 

Mais especificamente no traçado idealizado para a malha urbana de Recife, Saturnino fixou 

m conjunto de direcionamentos, de forma a recuperar as áreas dentro da malha existente, 

sem r

por u

devid

proveitados para a criação de parques públicos. Para tanto, a estratégia de desenho foi da 

 

Figura 45: O saneamento de Recife, Pernambuco, PE, (1909-1915). Note-se em vermelho o traçado. 
Fonte: Brito, Obras Completas. Vol. IX, 1944. 
 

Com o objetivo de drenar os alagados livrando áreas das enchentes e tornando os terrenos 

mais baixos urbanizáveis, para o desejado adensamento da malha urbana e a criação de 

parques públicos, Brito propôs 2 canais estruturadores a maneira de Santos: o Canal Aurora-

Madalena e o Canal Taquary- Jiquiá. 

 

u

ecorrer à geometria rígida do traçado em forma de “tabuleiro de xadrez”. Assim, optou 

m traçado que garantisse o adensamento das áreas espalhadas na malha urbana existente 

o a existência de brejos e alagados, os quais poderiam em alguns trechos serem 

a

ocupação das periferias, cujos vazios, segundo o autor, eram conseqüências das características 

naturais do sítio urbano recifense, composta por rios, ilhas e manguezais (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 C. Taquary/Jiquiá 

C. Aurora/Madalena 
 

 

 

 

 

 

 

 



 135

O Canal Aurora-Madalena começava a partir do Derby, tend  pequeno ramal pela Paissandu, 

 da Boa Vista, passando pelo Cemitério de 

eiro, aterrando o mangue entre a rua 13 de 

13 de Maio sair na rua da Aurora. Assim 

heiro, Santo Amaro e 

adjacências saneando extensos baixios pela drenagem e pelo aterro com as terras adquiridas 

da própria escavação dos 

 

E o canal Taquary-Jiquiá, idealizado para evitar o efeito das enchentes do Capibaribe, no 

trecho entre o bairro da Torre e a ponte da Madalena, partia do Taquary, passaria por Zumby e 

Lucas (área atualmente correspondente aos Bairros do Zumbi e Prado, provavelmente 

correspondente ao atual canal do Zumbi) atravessava a Estrada dos Remédios, indo de 

encontro ao Braço do Capibaribe, ou então diretamente no rio Jiquiá a oeste dos Afogados, 

assim o excesso das águas das inundações escoaria para o estuário do Jiquiá (Figura 46). 

 

 

 

 

 

igura 46: O saneamento de Recife, Pernambuco, PE, (1909-1915). Note-se em azul as águas de rios e canais 

o

atravessava o Parque Amorim e o pequeno baixio

Santo Amaro e a antiga estrada de ferro do Limo

Maio e a Rua Luiz do Rego, e através do Parque 

recebia a contribuição pluvial das zonas de Boa Vista, Capunga, Espin

canais. 

 

 

 

 

C. Aur

C. Taquary/Jiquiá 

ora/Madalena 

 

 

 

 

 

 

 
F
existentes e projetados. 
Fonte: Brito, Obras Completas. Vol. IX, 1944. 
 



 136

Com relação a vegetação, Saturnino de Brito trabalhou a criação de parques ao redor de 

edifícios de porte existentes como era o caso do Hospital Pedro II e seu entorno, prevendo 

utras edificações de porte cercadas por arborização e parques. Isso foi idealizado também 

o, por exemplo, a área que 

 outras áreas sujeitas a inundações, como as 

 

 
 
 

 em aterros, canais e avenidas, além e propor a construção 

e parques em áreas alagadas ligados pelos canais arborizados, porpôs também normas de 

construção de sobrados salubres, o que implicou ainda na construção de um bairro operário e 

previu uma cidade jardim em Tejipió. (Figura 48) 

o

com o aproveitamento das áreas de mangue e alagados, com

ocuparia parte do atual bairro do espinheiro, e de

da ilha Joana Bezerra. (Figura 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 47: O saneamento de Recife, Pernambuco, PE, (1909-1915). Note-se em verde a vegetação. 
Fonte: Brito, Obras Completas. Vol. IX, 1944. 
 

Assim temos que o Projeto se melhoramentos consistia basicamente indicou em um plano 

geral de arruamentos que implicou

d
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ada à visualização de um

paisagem que seria articulada pela arborização das avenidas laterais a cada canal.

água estariam sinalizando e estruturando a cidade através de um sistem

este fosse o principal objetivo de Saturnino de Brito, mas deixava transparecer em

princípios e procedimentos essas intenções dentro de uma lógica global de intervenção na 

cidade. Assim, como expressa em sua fala: “No futuro, regularizados estes troncos pelo caes, 

aberto novos canaes, com avenidas arborisadas, teremos com

serviço de drenagem superficial, saneando todos os terrenos e dotando 

logradouros públicos” (Brito, Vol. I, 1917. p. 91). 

 

No Recife, Saturnino de Brito não teve a oportunidade que teve em Santos de apresentar um 

Plano Geral mais amplo e detalhado, pois aqui já se encontrava uma malha urbana 

consolidada. Assim, o Plano de Saneamento do Recife, não teve o mesmo impacto visual que 

o de Santos e /ou o de Vitória. Talvez por isto não tenha recebido a devida atenção na história 
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Figura 48: O plano Geral de Saturnino de Brito para o Recife. 
Fonte: Esquema adaptado de Brito, Saneamento do Recife Vol I, 1917. 
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da cidade. De qualquer forma, sua contribuição foi de fundamental importância para a 

struturação do Sistema de saneamento e Expansão da cidade do Recife, pois os sistemas 

fra-estruturais suportariam, o crescimento da cidade por vários anos (Figura 49). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ito, chegamos a um entendimento de que o 

e

in

 

 
 
 
 
 

 
Figura 49: O saneamento de Recife, Pernambuco, PE, (1910-1915). Note-se, em vermelho, o traçado sanitário, 
em azul, a água dos rios e dos canais de drenagem e em verde a arborização conformando um sistema de 
parques. 
Fonte: Brito, Obras Completas, vol. IX, 1944. 
 

 4.5. Considerações parciais: a paisagem subjacente 

 

Analisando essas obras de Saturnino de Br

principio geral que norteia a teoria e a prática desse engenheiro é de pensar em fazer os planos 

ultrapassando o campo da técnica sanitarista e entrando no campo da arquitetura e do 

urbanismo, apresentando como resultado um plano além de ser de saneamento, também um 

plano urbanístico com sugestões e esquemas de cunho paisagístico que encontram-se 

subjacente à proposta, mas que podem ser constatados na fala de Saturnino, em discursos e 

relatórios e na sua prática, com a representação em plantas de detalhes e esquemas de 

desenhos em escala apropriada. 
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Assim, para a cidade de Santos o elemento norteador da paisagem, foram os canais de 

drenagem associados à concepção das Avenidas-Parque n truturação urbana e também 

paisagística da cidade de Santos. Destacamos que os princípios do Plano pretendiam seguir o 

conceito de Avenida-Parque, instaurando grandes praças rotatórias, parque e áreas verdes, 

hipódromo e áreas esportivas da cidade. No entanto, esse ideal foi distorcido, as avenidas-

parque não foram implantadas em sua totalidade e nem seguiram as larguras necessários e os 

equipamentos indicados por Saturnino de Brito. 

 

Para o desenvolvimento dos Planos de saneamento, Brito adota princípios e procedimentos 

que metodologicamente tratavam primeiramente do sítio urbano e da malha urbana existente, 

depois criava um suporte para a expansão desta mesma malha através de canais estruturadores 

em direção às áreas de expansão, mais afastadas da cidade. Em seguida percebeu que as 

condições de insalubridade da cidade não estavam apenas relacionadas com a morfologia do 

território, mas também à tipologia da ocupação, que im

inação das habitações, levando-o a sugerir em seu projeto formas adequadas de ocupação 

ue portanto deve-se observar as dinâmicas da natureza e suas exigências, respeitando 

pos de cheia, bem como a cobertura vegetal nas áreas 

 uma nova forma de se construir com a 

aisagem. 

a es

pedia a adequada ventilação e 

ilum

dos lotes. E por fim percebia que cidade e natureza deveria funcionar segundo um organismo 

vivo, e q

suas áreas requeridas pelos rios em tem

de florestas, firmando e nutrindo o solo, tendo assim

p

 

As palavras do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

Santos, UNISANTOS, e ex-presidente do CONDEPASA, o arquiteto, Fábio Eduardo Serrano, 

resumem bem o que são os canais de Saturnino de Brito: “Os canais não são meramente 

dispositivos tecnológicos de saneamento urbano, mas reúnem significados que abrangem 

questões de estrutura, paisagem e identidade urbana, amenidade climática e recuperação do 

solo para usos urbanos com eliminação de charcos e criadouros de mosquitos.” (Serrano, 

2005, www.canaisdesantos.com.br) 

 

Esse mesmo professor resume bem os fatores que colaboraram para a exeqüibilidade das 

obras dos canais da cidade quando coloca: 

 

Temos que pensar que somente foi possível construir uma cidade aprazível como a nossa, em 
que os canais desempenham um papel tão importante, graças à conjunção de fatores tais como 
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processos avançados de planejamento urbano, saber e competência técnica, volume e 
oportunidade de investimentos, gestão política que respondeu às contradições geradas pelos 
processos de transformação social, participação popular e consciência dos cidadãos, vitória do 
bem estar coletivo sobre os interesses privados
imobiliário (Serrano, 2005, www.canaisdesantos.com

 imediatistas e a sede de lucratividade do capital 
.br). 

 saneamento existentes na cidade.  

fe hoje encontra-se subjacente e até mesmo 

squecida, frente a grandiosidade dos sistemas de água e esgotos implantados na cidade. 

 

O mesmo não ocorreu no Recife por fatores semelhantes, mas principalmente por não se 

dispor de uma planta mais completa do levantamento topográfico de toda a cidade e seus 

arredores. A Planta de Douglas Fox, 1905, era a única referência mais organizada e mesmo 

assim apresentava muitos equívocos segundo constatação do próprio Saturnino de Brito. 

 

A cidade do Recife é marcadamente influenciada e caracterizada pelos seus rios e canais, 

assim, era de se esperar que todo o processo de urbanização da cidade, bem como as diretrizes 

do seu planejamento, não deixassem de considerar a água como elemento estruturador da 

cidade. No entanto ao vermos como se processou a ocupação territorial e a manutenção das 

condições de salubridade, verificamos que a presença da água só não é mais percebida, em 

razão dos vários aterros realizados ao longo do processo de ocupação e pela precariedade dos 

serviços de

 

Diante dos fatores supra citados as obras de saneamento implantadas no Recife pontuaram a 

paisagem da cidade, cuja marca mais notória é a presença das 9 estações elevatórias ainda 

respondendo a sua função utilitária, funcionando para a elevação dos esgotos de um distrito 

situado num terreno mais baixo para outro num terreno mais elevado. Apesar disso, a função 

desses equipamentos sanitários como elementos compositivos da paisagem da cidade, ainda 

não se inseriram como parte do olhar e da vida das pessoas. A compreensão de paisagem de 

Saturnino de Brito para a cidade do Reci

e
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5. A paisagem de Saturnino de Brito 
 

A intenção de estudar a compreensão de paisagem na obra do engenheiro sanitarista Saturnino 

de Brito, entre 1895 a 1929, permitiu constatar que ela se concretizou mais verdadeiramente 

no período entre as experiências dos Planos de Saneamento de Santos e do Recife, elaborados 

entre 1905 à 1917. Embora alguns autores tenham tratado da temática da participação de 

profissionais notáveis na construção das cidades, como é o caso de Andrade (1992), (1998); 

Moreira (1994), (2004); Araújo (1996); e Leme (1999), Esses trabalhos tratam, em sua 

essência, do contexto das idéias e das práticas sobre a questão da modernização das cidades. 

Com tais evidências fica constatada a oportuna inclusão dessa investigação nos estudos sobre 

a história da cidade, do urbanismo e do paisagismo. Assegurando, dessa forma, uma maior 

consistência e solidez dos estudos sobre a construção da paisagem das cidades brasileiras na 

história da cidade e do urbanismo. 

 

Foi possível averiguar também características similares quanto aos elementos da paisagem 

considerados como o relevo, a água, a vegetação, e as edificações, indicando elementos 

paisagísticos, como o traçado sanitário, os canais de drenagem, a arborização decorativa e 

sanitária e a arquitetura salubre. 

 

No início de sua atuação profissional, em ferrovias, entre 1887 até 1892, foi que o Saturnino 

de Brito começou a perceber o traçado através dos levantamentos topográficos realizados no 

interior de cidades mineiras e nordestinas. De posse de tal conhecimento, Saturnino de Brito 

estabeleceu que em seus planos e projetos o traçado se adequaria à forma mais regular ou 

sinuosa dependendo de como se apresentava o relevo, seja ele mais plano ou acidentado. Isso 

tudo em respeito às peculiaridades do local e respeitando as características naturais do relevo, 

da vegetação e da água além da malha urbana e edificações pré-existentes. Assim, para 

Santos, estabeleceu um traçado predominantemente regular com grandes avenidas diagonais, 

visto que a cidade era plana e com áreas para expansão. Já para Recife, apesar de ser uma área 

de planície, estabeleceu um traçado predominantemente sinuoso visto que a cidade já possuía 

uma densa malha urbana e, portanto, aproveitou as irregularidades da malha pré-existente. 

 

O tratamento dado aos canais de drenagem por Saturnino de Brito em que a água é o 

elemento principal, o consagrou como engenheiro sanitário e nos levou ao estudo mais 
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aprofundando. O traçado dos canais seguindo as linhas de drenagem naturais do terreno, ou 

acompanhando o quanto possível, o traçado original do corpo d’água até então existente, foi 

um componente marcante no Plano de Santos, para tanto, hoje, esses canais são tombados 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo, CONDEPHAAT um órgão estadual, e pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Santos, o CONDEPASA, um órgão municipal. No Plano de Recife o 

tratamento da água se limitou aos sistemas de água e esgotos, tendo a cidade perdido essa 

oportunidade, mas o que não lhe impede de ainda sim, ser um diferencial de paisagem com 

relação às demais cidades brasileiras. 

 

As variedades, formas e funções da vegetação foram percebidas, pela primeira vez, a partir da 

experiência do Plano de extensão para Vitória (1895-1896). Foi no trabalho dessa cidade que 

Saturnino de Brito atentou para a influência da vegetação como elemento de prevenção das 

enchentes. A vegetação, nesse momento assume então uma função utilitária. Para os próximos 

trabalhos, tanto no Plano de Santos como no de Recife, a vegetação assume uma função 

sanitária e decorativa. Saturnino atenta então, para a utilização de taludes gramados e 

arborização nas margens dos canais. Essa idéia foi aplicada em Santos, apesar do plano ter 

sido modificado durante sua implantação, concretando as margens antes gramadas, 

diminuindo a quantidade de árvores ladeando os canais e, ainda, suprimindo as avenidas 

parque1, que foram particularmente detalhadas. Em Recife apesar de não ter sido implantado 

os canais e consequentemente a vegetação à eles ligadas, Saturnino ainda defende a criação de 

parques em grandes áreas alagadas, ou ainda frente a edifícios de utilidade pública como 

hospitais e também cemitérios, que associados ao sistema de canais de drenagem arborizados 

constituiria um grande sistema de parques. Mesmo assim, essa visão de Saturnino de Brito de 

um sistema de parques, não foi concretizada no Recife. O Parque 13 de Maio símbolo da 

modernização do Recife2 vai ser construído somente em 1939, ou seja, com mais de 12 anos 

após o relatório de Saturnino de Brito sobre o Saneamento do Recife, de 1917. 

 

As edificações também fazem parte da composição da paisagem. Para Saturnino de Brito elas 

compreendem desde os grandes equipamentos sanitários à especificações sanitárias e do tipo 
                                                 
1 As avenidas parques constituem grandes avenidas arborizadas com equipamentos públicos e áreas para práticas 
de esportes, delimitada por largas faixas de circulação de veículos e calçadas arborizadas para os pedestres até 
chegar às áreas destinadas a habitação. Para mais detalhes, rever o item 4.3 O Plano de Saneamento de Santos, 
1905 a 1910. 
2 Para maiores detalhes sobre o projeto do Parque ver a Dissertação de Mestrado pela UFPE de Cândida Freitas 
intitulada “O Parque 13 de Maio na  modernização do Recife”, 2006. 
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de habitação para se atingir uma arquitetura salubre. Tanto no Plano de Santos como no de 

Recife os grandes equipamentos sanitários geralmente foram implantados por Saturnino de 

Brito em praças, a exemplo das estações elevatórias e reservatórios ou em grandes reservas de 

áreas verdes mais afastadas como as barragens para captação de água para consumo, em 

consonância com a paisagem existente. Quanto às especificações arquitetônicas, Saturnino de 

Brito era enfático na necessidade de se estabelecer casas salubres dando fim às construções 

consideradas locais potencialmente prejudiciais à saúde pública, como era o caso dos 

trapiches em Santos e os mocambos no Recife. Era a favor de aberturas nas edificações para 

entrada dos ventos e raios solares e estabeleceu um código sanitário que especificava grande 

número de peças sanitárias sendo bastante específico quanto ao modelo e material a ser 

implantado nas casas. 

 

O quadro 3 resume os elementos da paisagem considerados por Saturnino de Brito, nos 

Planos de Santos e Recife, onde o relevo, a água e a vegetação dessas duas cidades são 

bastente semelhantes uma à outra, se diferenciando mais no tipo de construções existentes, em 

Santos, os trapiches e em Recife os mocambos. Traz também os elementos paisagísticos 

trabalhados por Saturnino de Brito, dos quais somente a arquitetura salubre é o ponto em que 

as duas cidades mais se aproximaram, e nos elementos, traçado, canais de drenagem e 

arborização, os pontos em que essas cidades mais se distanciaram. (Quadro 3) 

 
Quadro 3: Os Planos de Saneamento para Santos e Recife de 1905 à 1917 

Planos Elementos da Paisagem Elementos Paisagísticos 

Relevo: planície com montanhas Traçado: predominantemente regular  

Água: entre brejos e alagados Canais de drenagem: implantados e tombados 

Vegetação: mangue e arbustos  Arborização: alinhada aos canais de drenagem 

Plano de 

Santos 

(1905-1910) 
Construções: trapiches 

Arquitetura Salubre: Usina de prevenção, escritório 

técnico e estações elevatórias 

Relevo: planície com morros Traçado: predominantemente sinuoso 

Água: entre brejos e alagados Canais de drenagem: não implantados 

Vegetação: mangue e arbustos Arborização: não implantada 

Plano de 

Recife 

(1910-1917) 
Construções: mocambos 

Arquitetura Salubre: Usina terminal, oficina técnica e 

estações elevatórias 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Com a análise dos Planos de Santos e Recife (1905-1917), mas, contudo, levando em 

consideração uma breve análise do Plano de Vitória (1895-1896), anterior ao recorte 

temporal, e a atuação posterior, no Plano de Pelotas, 1929, pôde-se perceber que a 

implantação de elementos paisagísticos, se evidencia após tais experiências. É possível 

afirmar que a compreensão de paisagem de Saturnino de Brito passou a influenciar a criação 

da paisagem no início do século XX. 

 

Foram evidenciados aspectos particulares em torno das interpretações e transposições nas 

influências européias e americanas recebidas por Saturnino de Brito em sua prática sanitarista 

para as cidades brasileiras.  

Quanto à modernização das cidades, Brito se apropria do pinturesco de Sitte e adota um 

desenho em adequação com as particularidades da natureza, como tipos de relevo, vegetação e 

corpos d’água. Com a interpretação das formulações dos membros da SFU, Sociedade 

Francesa dos Urbanistas, Saturnino de Brito se embasa na visão globalizante e desenvolve os 

planos Gerais. Saturnino de Brito entende a sinuosidade do traçado presente no trabalho de 

Howard e desenvolve um desenho que conta com a presença da arborização. O sanitarista 

também entende o plano de Washington e faz uso da racionalização e padronização ao mesmo 

tempo que associa esses princípios a uma variação da malha viária, por vezes na direção, 

sentido ou ainda visual, através da utilização de uma variedade de diferentes formas 

urbanísticas convivendo em seu plano. 

 

Ao transpor para a realidade das cidades brasileiras os princípios técnicos e artísticos 

provenientes das teorias e práticas desenvolvidas no contexto Europeu e Americano, 

Saturnino inaugura em sua técnica sanitarista princípios e procedimentos de intervenção no 

planejamento das cidades e de sua paisagem.  

 

Diferentes interpretações de paisagem podem ser caracterizadas: paisagem como infra-

estrutura, estimulada pela frase de Ítalo Calvino “Uma paisagem invisível condiciona a 

visível.” (Calvino, 1990). Essa primeira impressão constituiu um fator bastante importante, 

pois a partir da compreensão da paisagem como infra-estrutura foi possível admitir a 

aproximação das duas práticas trabalhadas nessa dissertação, a Arquitetura da Paisagem e a 

Engenharia Sanitária. A paisagem sanitarista, dá prioridade aos sistemas de saneamento, e 

dos conceitos da saúde pública, a partir do qual se conquista um conceito de embelezamento 

às custas dos trabalhos sanitários, para a estruturação de uma cidade sã e bela. A paisagem 
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pinturesca e utilitária emerge dos elementos do urbanismo sanitarista: o traçado sanitário, o 

verde sanitário e decorativo, os canais de drenagem, e a arquitetura salubre. A paisagem 

pinturesca e utilitária deixa transparecer a conciliação de uma visão pinturesca da cidade com 

suas exigências utilitárias. Todas essas interpretações de paisagem convergem para a 

compreensão da paisagem subjacente em cada interpretação.  

 

Portanto, aquilo que não se vê, a olhos não treinados, compreende uma paisagem subjacente 

ao que se vê facilmente. Lembrando as palavras de Brito, era possível “sanear aformoseando; 

ou quando a preocupação seja mais “pelo que se vê”, é necessário aformosear saneando” 

(Brito, Vol. V, 1944, p. 290). 
Quadro 4: Síntese das influências transpostas por Saturnino de Brito para o contexto das cidades brasileiras 

Contexto da Europa e América Princípios de Saturnino 

Influências Teoria / Prática Técnicos e Artísticos 

Camillo Sitte 
Pinturesco / 

desenho com variadas perspectivas 

Pinturesco /  

desenho com a natureza 

Ebenezer Howard  
Cidade-jardim / 

desenho de traçado sinuoso 

Sinuosidade /  

desenho arborizado 

SFU, Sociedade 

Francesa dos Urbanistas 

Embelezamento /  

Planos de Saneamento, Extensão, Melhoramento 

Visão globalizante /  

Planos Gerais 

Plano de L’Enfant para 

Washington  

Padronização / 

Malha com eixos diagonais 

Racionalização /  

variação da malha viária 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Vale ressaltar que Saturnino de Brito não foi o primeiro profissional que preocupou-se com as 

questões urbanas atreladas à paisagem das cidades. Na experiência de Recife, por exemplo, 

nos anos de 1840 a 1844 esteve por esta cidade o engenheiro e arquiteto francês Luis Léger 

Vauthier, que, contratado pelo então administrador público da província de Pernambuco, o 

Conde da Boa Vista (1837-1844), chefiou os serviços da criada Repartição de Obras Públicas, 

para urbanizar a cidade. Vauthier foi um dos primeiros a apontar a necessidade de um Plano 

geral que primasse pela higiene das habitações, pela circulação e pela beleza do ambiente.  

 

O Conde da Boa Vista estudou na Escola Politécnica de Pontes e Calçadas em Paris, presume-

se que através desse contato, inspirado no modelo urbanístico adotado por Paris, o então 

prefeito da província, tenha decidido romper com o modelo colonial e trazer trabalhadores e 

técnicos franceses para transformar a cidade à luz das intervenções de Paris. Muitas vezes 
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acusado nas palavras de Gilberto Freyre, (1960, p. 3321-322) “de fazer pouco caso da gente 

da terra” e de exibir uma “paixão pelo estrangeirismo em grau eminente”, tomando-se a parte 

os exageros, deve-se ter em mente a importância do ato do político em trazer a presença desse 

engenheiro ao Recife que, “reside no investimento tecnológico da França através dele.” 

(Menezes apud, Freitas, 2006, p. 59) Esse episódio na historia da modernização do Recife só 

veio respaldar as obras de Saturnino de Brito elaboradas para as cidades brasileiras em que 

atuou.  

 

Nesses termos, diante da existência de grande volume de material escrito e debatido sobre o 

engenheiro Saturnino de Brito e sua obra, é possível afirmar sobre seu pioneirismo no cenário 

nacional que está no desenvolvimento da Engenharia Sanitária no Brasil. Mostramos a 

compreensão da paisagem de Saturnino de Brito, que se evidencia entre os Planos de Santos e 

Recife, certos de que pode ter havido alguma repercussão da idéia da cidade salubre à idéia da 

paisagem salubre. Após a morte desse engenheiro, é enfatizado mais ainda os aspectos 

técnicos e sanitários da obra de Saturnino de Brito, por meio de uma intensa produção de 

livros artigos, dissertações, e eventos científicos em torno da figura do sanitarista. Sobre esse 

assunto, o acervo da COMPESA guarda um patrimônio da arquitetura brasileira, e pô-lo ao 

alcance dos pesquisadores sem colocá-lo em risco, é uma meta da Companhia que está se 

mobilizando e esse material está atualmente, sendo digitalizado. 

 

Ficou bastante visível também o fato de que o Plano de Saturnino de Brito para o saneamento 

do Recife, não teve o mesmo impacto visual que o de Santos. Talvez por motivos políticos ou 

por nessa mesma época estarem se realizando outras obras no porto e no bairro do Recife, a 

presença de variadas comissões para a execução dos trabalhos, de certa forma, desvirtuaram 

as atenções. Mesmo com todo o reconhecimento creditado ao engenheiro sanitarista, a 

persistência da não implantação do Plano de Saneamento, em toda a sua totalidade foi 

verificada tanto em Santos como em Recife.  

 

Os dados mostram que as idéias de Sitte da co-existência entre a técnica e a arte para o se 

manter o equilíbrio das intervenções na paisagem das cidades é fundamental. Há a 

necessidade das instituições responsáveis pelo tombamento dos bens públicos possam 

favorecer a proteção do conjunto das obras históricas decorrentes de intervenções que marcam 

de modo decisivo a estrutura urbana e a paisagem da cidade, até os dias atuais, como foi o 
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caso do Plano de Saneamento de Saturnino de Brito para Santos e como é o caso também do 

Recife pela presença marcante das 9 estações elevatórias na cidade. 

 

Tomando conhecimento de tais observações e contribuições contidas nessa dissertação, assim 

nos parece, vamos melhor entender o nosso século e bem avaliar as conquistas desse 

“progresso” para que nos sirva de inspiração à novos e enriquecedores olhares sobre a 

paisagem das cidades principalmente para aqueles que trazem em si a convicção de que ainda 

hoje se podem criar coisas belas e boas, e que precisam também crer em tais coisas e 

entusiasmar-se por elas. (Sitte, 1992, p. 15) 
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“É preciso ciência do que se deve fazer e consciência no que se fizer”  

(Brito, Vol. V, 1944, p. 333). 
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ANEXO 1 

LISTA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS VISITADOS 

 

Recife, Pernambuco 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO: 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco, BC 

Biblioteca do Centro de Artes e Comunicação, CAC 

Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, CFCH 

Biblioteca do Centro de Tecnologia e Geociências, CTG 

 

• FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, FUNDAJ: 

• Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, CECI 

• Companhia de Abastecimento de Pernambuco, COMPESA 

• ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL 

• MUSEU DA CIDADE DO RECIFE 

• LABORATÓRIO DA PAISAGEM 

 

São Paulo, Estado de São Paulo 

• UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: 

Biblioteca do Edifício Vilanova Artigas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU. 

 

• CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 

ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONDEPHAAT: 

Acervo do Setor de Documentação 

 

Santos, Estado de São Paulo 

• COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SABESP: 

 

• CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS, CONDEPASA: 

Hemeroteca Roldão Mendes Rosa, Secretaria de Cultura de Santos, SECULT. 

 



Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

• FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL: 

• CLUBE DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO: 

• MUSEU DA ESCOLA POLITÉCNICA DO RIO DE JANEIRO: 

• ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO: 

• ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 

• INSTITUTO PEREIRA PASSOS: 

 

 

Natal, Rio Grande do Norte 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, UFRN 

Biblioteca do Centro de Tecnologia, CT 

• HCURB – GRUPO DE ESTUDO HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO/UFRN 

Acervo da base de pesquisa “Estudos do Habitat” Deptº de Arquitetura/UFRN 

 

Paris, Île de France 

• MUSÉE DES ÉGOUTS DE PARIS 
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