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Resumo 
O projeto de requalificação urbana Museu Aberto 
Cratera de Colônia foi concebido de modo 
vinculado ao Programa Mananciais, da Secretaria 
da Habitação do Município de São Paulo. A partir 
do equilíbrio entre questões ambientais, sociais, 
culturais e econômicas aplicadas no desenho das 
cidades, trata-se de um projeto que definiu 
diretrizes para a implantação de saneamento 
básico e infraestrutura, a criação de espaços 
públicos que estimulem a convivência social, o 
lazer e a conscientização ambiental, e a instalação 
de equipamentos urbanos voltados à comunidade 
local, tais como escolas e centros de saúde. Em 
uma área com 2,4 milhões de metros quadrados, 
localizada ao lado da represa Billings, no extremo 
sul de São Paulo, a Cratera foi ocupada de modo 
irregular desde a década de 1980 e integra uma 

Figura 1. Regularização fundiária, preservação dos mananciais hídricos e desenvolvimento de atividades econômicas 
foram temas estruturadores do projeto. 

região de preservação ambiental que é tombada pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo 
(CONDEPHAAT). Regularização fundiária, 
preservação dos mananciais hídricos e 
desenvolvimento de atividades econômicas oriundas 
do potencial turístico-ecológico da região foram 
temas estruturadores do projeto, somados à 
formação geológica do local – resultante do impacto 
de um meteoro ocorrido há milhões de anos – que 
tem valor científico reconhecido por pesquisadores 
em âmbito mundial.      
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Figura 2. A Cratera foi ocupada de modo irregular na década de 80, em uma área com 2,4 milhões de metros quadrados, 
localizada ao lado da represa Billings, extremo sul de São Paulo. 

Figura 3. O projeto definiu diretrizes para a implantação de saneamento básico e infraestrutura, criação de espaços 
públicos que estimulem a convivência social, o lazer e a conscientização ambiental e a instalação de equipamentos como 
escolas e centros de saúde. 
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