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TIME E PARCEIROS_ 
Somos um escritório de inovação que trabalha com base na abordagem da 
Inteligência Territorial e nossa principal ferramenta é o Sistema de Vegetação 
Multifuncional.

Nosso escopo de trabalho inclui Master ou Seed Plans, Planejamento Urbano e 
de Espaços Abertos, Programas de Manutenção de Espaços Abertos, Projetos de 
Arquitetura e Paisagismo e Manejo Integrado dos Ciclos de Água. 

Estamos baseados em São Paulo - Brasil, trabalhando com parcerias sólidas com 
escritórios internacionais em projetos no Brasil e no exterior.

Nosso time é composto de parceiros de longa data que compartilham os mesmos 
valores: a confiança de que processos participativos levam à projetos e soluções de 
alto impacto positivo.

Inteligência Territorial _

Consiste num conjunto de metodologias científicas, ferramentas de análise e sistema 
de avaliação que mobilizam os atores relevantes em determinado território.

A abordagem da Inteligência Territorial tem o objetivo de reunir as partes influentes 
para agirem, de maneira coordenada, em benefício de todos (empresas, cidadãos 
etc), por meio da interação dos três pilares do desenvolvimento sustentável: a 
economia, a sociedade e o ambiente.

Sistema de Vegetação Multifuncional _

Os sistemas ecológicos - incluindo o de vegetação - tem a capacidade natural de 
proporcionar diversos benefícios, operando em modo multifuncional, com baixa 
tecnologia e manutenção, mas alta eficiência.

Nosso trabalho é desenhar biossistemas - água, solo, vegetação e biodiversidade 
em geral - para maximizar sua multifuncionalidade inerente e enfrentar os desafios 
econômicos, sociais e ambientais identificados no território relevante para o projeto.

João Pedro David e Uli Zens na sede do escritório em São Paulo

bödeker partners
Parceiros
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INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ 30.000 m2 de área
_ 42 residências unifamiliares
_ 12 apartmentos
_ Edifício comercial

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Manejo da água de chuva integrado na paisagem
_ Captação, rentenção, infiltração e tratamento da água de chuva
_ Redução de impactos de drenagem na rede pública e no entorno
_ “Teto azul” - 300 m2
_ Compensação de impactos ambientais
_ Aumento do valor de venda do empreendimento

MÜLHEIM|ALEMANHA_ 2002CASA AZUL _
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INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ 20.000 m2 de área
_ 24 residências unifamiliares
_ 20 apartmentos

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Manejo da água de chuva integrado na paisagem
_ Captação, rentenção, infiltração e tratamento da água de chuva
_ Redução de impactos de drenagem na rede pública e no entorno
_ Compensação de impactos ambientais
_ Redução dos custos de infraestrutura
_ Aumento do valor de venda do empreendimento

MÜLHEIM|ALEMANHA_ 2004RESIDENCIAL HORBACHTAL _
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MÜLHEIM|ALEMANHA_ 2002SAARNER KUPPE _



URBANISMO E ESPAÇOS ABERTOS _ 

_ PROJETOS SELECIONADOS

INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ Área: 250.000 m2
_ Bairro para 3.500 residentes
_ Inclui área comercial e escola infantil

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Manejo de água de chuva integrado no desenho paisagístico
_ Retenção e infiltração de água de chuva
_ Prevenção de enchentes
_ Redução dos custos de infraestrutura
_ Compensação de impactos ambientais
_ Aumento do valor de venda do empreendimento
_ Aumento dos valores ecológico e residencial

MÜLHEIM|ALEMANHA_ 2002SAARNER KUPPE _
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B. Study Area Location

Referred to as ‘Zone Five’ in the Wadi Hanifah Comprehensive Development Plan, 
the study area is located at the end of the Wadi Hanifah catchment area. It is 
approximately 30km south of Riyadh, and occupies an area of approximately 5,140 
hectares of contiguous land. As part of the vision for this project, the study area 
has become known as the ‘Lakes District’. It is a predominantly undeveloped site, 
consisting of a variety of landscape characters, including wetlands, wadis, desert 
plateau, jebel areas and irrigated agricultural land.

Riyadh’s increasing population is resulting in the expansion of the city toward Al Ha’ir. 
The Al Ha’ir township is likely to be absorbed by the southern extension of Riyadh 
within the next 15 years. The total population in Riyadh is expected to grow from its 
current population of 4.5 million to 5.6 million within the next 15 years.

With such rapid urban growth predicted, the protection and development of the wadi 
and this site is considered vitally important for Riyadh’s future. The Lakes District 
already provides a significant open space resource for the communities of Riyadh 
and Al Ha’ir. The area is informally used for nature-based recreation, picnicking and 
camping. Visitors are attracted to the study area by both the lush vegetation of Wadi 
Hanifah and by the appealing scenery of the Tuwaiq Escarpment, broken at this point 
by Wadi Buayja, a dry sandy wadi with steep rocky side slopes.

AL HA’IR TOWNSHIP

WADI HANIFAH

RIYADH

LAKES DISTRICT

S I t e  L o c at I o n  p L a n

Kilometers
0 5 10

RIADE|ARÁBIA SAUDITA_ 2009-ATUALMENTEREgIÃO dE LAgOAS dE AL HAIR _



URBANISMO E ESPAÇOS ABERTOS _ 

_ PROJETOS SELECIONADOS

RIADE|ARÁBIA SAUDITA_ 2009-ATUALMENTE
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Introduction
Land Assembly
The site’s land assembly is relatively simple as the 

ADA is the Lakes District major land owner. 

Any fragmented and undeveloped plots of land 

under private ownership may be brought into the 

development at a later date. 

Old Al Ha’ir Village
Sites of Saudi cultural heritage are becoming 

increasingly popular. The continued occupation of 

the old town contributes to its value as a cultural 

heritage asset which demonstrates the historic 

development of the area.  

Water Quality 
Remediation will be required as a result of the poor 

quality treated sewage effluent discharged into Wadi 

Hanifah from Manfouha Treatment Plant. 

Hawta Road
Traffic congestion in Riyadh combined with a lack of 

public transport makes the site relatively difficult to 

access. 

The Hawta Road will significantly improve 

connectivity and accessibility to Riyadh and beyond.

Landbridge Railway
Landbridge Railway may be disruptive to the existing 

wetland habitat. If located at grade, it will cause 

severance and segregate parts of the site.

Tourism
Tourism is recognised to be an important sector in 

the context of diversifying and modernising the Saudi 

economy. 

An evolving population of younger, more liberally 

minded Saudis combined with a growing expatriate 

community will provide a fresh and diverse market 

for new leisure and recreational opportunities in and 

around Riyadh.

Physical Attributes
The majority of the site is flat and unvegetated with 

landscape that provides limited natural privacy. 

The escarpments provide offer shade and cooling 

along with a variety of different experiences and 

attractive development opportunities.

Environment & Setting
The site contains the only major perennial wetland in 

KSA and has status as an Important Bird Area. 

The variety, novelty and status of the lush green 

wetland habitat makes it extremely valuable and 

popular both at a local and international scale. 

Pro-active management of the wetland habitat could 

preserve this valuable environmental asset and its 

international significance for future generations. 

Wadi

Al Ha’ir Village

Al Hair Township

Date Farms

Brick works

Rough Terrain

Agriculture

Wetlands

Sewage Treatment Plant
(under construction)
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Ecology
Any plans which might cause detriment to the site’s 

ecology may be subject to international debate 

and criticism if adequate measures to preserve its 

integrity are not taken.

Development  
Opportunity
Development adjacent to the wadi is perceived to be 

of higher value due to more open views and in some 

cases the presence of water and vegetation.

With additional polishing, the TSE from the STP or 

Wadi Hanifah could be used to leisure activities such 

as boating, fun rides and attractions that involve 

close proximity/interaction with water.

Al Ha’ir Sewage  
Treatment Plant
The visual presence and associated smells of the 

Al Ha’ir Sewage Treatment Plant if not carefully 

managed could negatively impact perceptions of 

future visitors and potential investors.

The Bi-products of the STP may compliment the 

local area’s existing economic sectors by providing 

water, high nutrient fertilizer and adding organic 

matter to the soils to expand the agricultural offer.

Flood Risk
The site is downstream of the Wadi Hanifah, Wadi 

Laha and Wadi Buayja catchment areas and so the 

site is prone to flash flooding after intense rainfall.

The high permeability of the rock formation means 

that it is hard to retain surface water upon the site 

without engineering intervention.

Regulation
The size of the site makes it difficult to enforce 

regulations that could enhance and maintain its 

natural beauty 

The complex arrangement of land ownership and 

some unclear regulatory designations surrounding 

the site may hinder stakeholder buy-in.

Utilities
The site is currently un-developed and infrastructure 

connection points are some distance away. 

A high voltage overhead powerline is proposed to 

run adjacent to the Landbridge Railway. 

It may also be possible to gain access to electrical 

power supply and telecommunications networks 

from the planned Al Ha’ir Sewage Treatment Plant or 

the existing connections to Al Ha’ir Township. 

Current Uses
The site is currently well established as an 

agricultural district and regularly used informally for 

camping and picnicking.

Context
There is a severe lack of adequate open space 

and leisure resources and recreational facilities in 

and around Riyadh. The development of Riyadh 

National Park could help to raise awareness of 

this site’s environmental assets and attract further 

development.

The internationally recognised wetland habitat 

provides a strong foundation for a leisure based 

destination which will contribute to a positive affect 

on land value within the project area. 

The Lakes District

RIADE|ARÁBIA SAUDITA_ 2009-ATUALMENTEREgIÃO dE LAgOAS dE AL HAIR _
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RIADE|ARÁBIA SAUDITA_ 2009-ATUALMENTE

INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ Área: 7 km2
_ Pós tratamento de 250.000 m3/dia
_ 4,5 milhões de habitantes

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Efluentes pré-tratados e água de chuva integrados no projeto paisagístico
_ Bioremediação (pós-tratamento) do efluente da ETE Al Hair (convencional)
_ Revitalização e valorização regional
_ Abertura de uma nova área de desenvolvimento urbano
_ Novos parques e áreas de lazer
_ Uso da água para irrigação e manutenção dos cursos d’água

Bioremediation

REgIÃO dE LAgOAS dE AL HAIR _
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INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ Área: 13.000 m2 + entorno urbano
_ Local histórico e centro comercial
_ Inclui praça multifuncional e estacionamento

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Respeito a temas históricos e ecológicos
_ Integração com o entorno
_ Novo marco urbano
_ Espaços com caráter multifuncional

SÍTIO HISTÓRICO AL MUSMAQ _ RIADE|ARÁBIA SAUDITA_ 2013
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FONTES DE ÁGUA

1 . CHUVA

2 . LENÇOL FREÁTICO

3 . AR-CONDICIONADO

4 . LAVATÓRIOS [ÁGUA CINZA]

TANQUES

1 . CHUVA + LAVATÓRIOS

2 . LENÇOL FREÁTICO + CHUVA TRATADA

3 . AR-CONDICIONADO + DRENAGEM FLOREIRAS

CAIXAS D’ÁGUA

1 . IRRIGAÇÃO

DESCARTE - ESGOTO

1 . BANHEIROS - DESCARGA

2 . BANHEIROS

BELO HORIZONTE |BRASIL_ 2014NOVO CENTRO AdMINISTRATIVO _ concurso
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BELO HORIZONTE |BRASIL_ 2014

INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ Proposta para o novo Centro Administrativo de Belo Horizonte
_ 100.000 m2 de área construída
_ 22 andares + 2 subsolos

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Purificação das águas em canteiros integrados com a arquitetura
_ Redução da manutenção do paisagismo
_ Melhora natural das condições térmicas / economia de energia
_ Produção de energia solar
_ Certificação de construção sustentável

NOVO CENTRO AdMINISTRATIVO _ concurso
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CASA PRODUTORA DE ágUA _ SÃO PAULO|BRASIL_ 2014

ÁGUA DE CHUVA

ÁGUA CINZA

ÁGUA FILTRADA

REUSO: irrigação / 
limpeza / descarga

REDE PLUVIAL
“ladrão”

REDE PLUVIAL

HORTA NO TERRAÇO

BOMBA

CISTERNA
5 mil L

FILTRO NATURAL
plantas + camadas

FILTRO PRÉVIO E 
CAIXA DE INSPEÇÃO

RESERVATÓRIO
500 L
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INFORMAÇÕES DO PROJETO
_ Residência de 3 andares com um pequeno jardim
_ Situação de vila urbana
_ Cisterna subterrânea de 5.000 litros

ESTRATÉgIAS E BENEFÍCIOS DO PROJETO
_ Purificação das águas de chuva e cinzas com vegetação 
predominantemente nativa. 
_ Reutilização de material da demolição
_ Resiliência hídrica
_ Produção doméstica de flores e ervas

SÃO PAULO|BRASIL_ 2014CASA PRODUTORA DE ágUA _



rua tonelero, 1254
são paulo | sp | brazil

nota: todos os projetos 
demonstrados aqui contaram 
com a participação de um ou 
mais dos nossos profissionais. 
se houver interesse em saber 
mais sobre  os projetos e 
nossa participação neles, 
entre em contato conosco!

Uli Zens
uli@incriatorio.com

Especializado nas temáticas da água e uso da vegetação multifuncional, há mais 
de 30 anos implementa projetos de planejamento urbano e infraestruturas verdes: 
captação de água da chuva, paredes e tetos verdes, biorremediação, entre outras.
Tem grande experiência na recuperação de áreas desérticas na Arábia Saudita. 
Desde 2011 vive no Brasil e é sócio do Incriatório. Atualmente trabalha com projetos 
relacionados à resiliência das cidades e processos participativos para melhoria do 
ambiente urbano.
Além de Sócio-diretor do Incriatório (São Paulo/Brasil), é parceiro do Boedeker 
Partners (Mettmann/Alemanha).

João Pedro C. david
joaopedro@incriatorio.com

Arquiteto e urbanista (Escola da Cidade/SP/2013) com formação em Direito (PUC-
SP/2005). Sua trajetória abrange atividades em diversas áreas que vão desde a 
advocacia, a fotografia, a literatura e empreendedorismo de alto impacto.
Atuou como advogado empresarial até 2008, com atuação nacional e internacional; 
realizou exposições de fotografia; publica contos e poemas em meios diversos. 
Fundou a Itaki, empresa que processa e comercializa o açaí amazônico (2007) e o 
Movimento 90º, empresa de jardins verticais (2012).
É sócio-diretor do Incriatório, palestrante sobre os temas da arquitetura e paisagismo 
sustentável e ministra cursos e oficinas sobre técnicas e tecnologias para o uso 
inteligente da vegetação e da água.


