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RESUMO 
 

 

 

Os rios Pinheiros e Tietê sempre se destacaram como uma paisagem singular no planalto colino-
so sobre o qual se assentou a cidade de São Paulo. Num processo de transformação iniciado ain-
da no final do século 19 e cujo ápice se deu durante as décadas de 1940 e 1960 - quando estes 
cursos d’água são então canalizados e retificados, ao mesmo tempo em que vias expressas são 
construídas em suas margens -, um novo desenho molda as grandes várzeas paulistanas. Com o 
passar do tempo, novos elementos se juntam a este desenho - pontes, usinas elevatórias, via fér-
rea, edifícios industriais, comerciais, residenciais etc. -, ajustando-o à malha urbana. O caráter 
estruturador do sistema natural é então intensificado pelas avenidas marginais que, não apenas se 
adaptam ao crescimento da capital paulista, como contribuem para a consolidação da região me-
tropolitana. Por outro lado, o centro deste novo desenho - representado pelos próprios rios que, 
antes da grande mudança, chegaram a apresentar uma relação harmônica com a cidade através do 
desenvolvimento de práticas sociais em seu leito e em suas margens -, sofre um contínuo proces-
so de contaminação que, somado ao bloqueio provocado pelas próprias vias (avenidas e ferrovi-
a), o isola do traçado urbano. Buscando reverter este quadro, um programa de requalificação é 
iniciado na década de 1990, visando não apenas à limpeza das águas fluviais, mas também o 
controle das inundações que ainda hoje assolam a metrópole. Apesar da evidente degradação 
ambiental, acreditamos, porém, que o desenho formado pelos rios, avenidas marginais e conjunto 
urbano adjacente - por sua importância físico-geográfica e histórico-cultural - acabou por se 
constituir num sistema de comunicação visual urbana de caráter primordial à identidade de São 
Paulo, e dentro do qual os primeiros elementos, por se encontrarem diretamente vinculados ao 
cerne de criação desse mesmo sistema, se destacam como essenciais, refletindo assim a represen-
tatividade da própria cidade. Desse modo, buscamos investigar a confirmação deste fato através 
de uma análise teórica - enfatizando os projetos e planos desenvolvidos e realizados para as vár-
zeas dos rios Pinheiros e Tietê - e de uma análise prática - enfatizando a importância da inter-
relação entre os diversos elementos do sistema e significados presentes em locais estrategica-
mente escolhidos: foz do rio Tamanduateí, pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul, estações de 
trens da CPTM e parque ecológico do Tietê. Para esta última, valemo-nos de procedimentos me-
todológicos que nos levam a uma leitura semiótica, considerando o sistema como um signo e 
privilegiando o entendimento da percepção ambiental (nível pragmático) sob um enfoque feno-
menológico. Junto a isso, complementam nossa investigação uma análise do desenho natural do 
sistema em seus diversos níveis de abrangência (metropolitano, regional e nacional) e um histó-
rico do processo de reintegração entre cidades e rios (ou baías e mares) a partir de meados do 
século 20 nos países desenvolvidos. 
 
 
 
Palavras-chave: São Paulo (cidade), rio Pinheiros, rio Tietê, forma urbana, comunicação visual, 
percepção ambiental, semiótica  



 

ABSTRACT 

 

 

 

The rivers Pinheiros and Tietê have always stood out as a unique landscape on the hilly plateau 

over which São Paulo has settled. In a process of transformation already begun at the end of the 

19
th

 century and whose apex occurred during the 1940
s
 and 1960

s
 decades - when these creeks 

were channelized and rectified and a pair of urban freeways were built on their banks -, a new 

design shapes the biggest floodplains of the city. Time after time, new elements - bridges, pump-

ing plants, railway, industrial, commercial and residential buildings, etc. -, are connected to this 

shape, then fit to the urban fabric. So the structuring character of the natural system is intensi-

fied by the marginal avenues
1
 that, besides adapting themselves to the growth of the city, contri-

bute to the consolidation of the metropolitan region. In the other hand, the centre of this new 

shape - presented by the rivers themselves that, before the big changing, could create a harmon-

ic relationship with the city by the development of social activities on their bed and banks -, suf-

fered a continuous process of contamination that, added to the blocking provoked by the free-

ways and the railway, did isolate it from the urban fabric. By trying to reverse this framework, a 

program of requalification takes place in 1990, aiming to clean the waters as well as controlling 

the floods that still have been ravaging the metropolis. Though, in spite of this evident environ-

mental degradation, we believe that the shape created by the rivers, the marginal avenues and 

the urban elements - for its physical-geographic and historical-cultural importance - constituted 

a urban visual communication system with a primordial character to the identity of São Paulo, 

and in which the first elements, by being strictly connected to the heart of the creation of this 

system, stand out as essential for reflecting representations of the city itself. So we intend to in-

vestigate the confirmation of this fact by a theoretical analysis - by emphasizing the projects and 

plans idealized and realized for the floodplains of the rivers Pinheiros and Tietê - and a practic-

al analysis - by emphasizing the importance of the inter-relationship between the several ele-

ments of the system and the representation of the places strategically chosen: the mouth of the 

river Tamanduateí, the Bandeiras and Cruzeiro do Sul Bridges, the railway stations and the 

Ecological Park of Tietê. For this last one, we used methodological proceedings that took us to a 

semiotic reading, by considering the system as a sign and understanding the environmental per-

ception by a phenomenological focus.  Besides that, our investigation is complemented by an 

analysis of the natural design of the system in its several levels of coverage (metropolitan, re-

gional and nation) and a history of the process of reintegration between cities and rivers (or 

bays or seas) initialized in the middle of the 20
th

 century in the developed countries.. 

 

 

 

Keywords: São Paulo (city), river Pinheiros, river Tietê, urban form, visual communication, en-

vironmental perception, semiotic 

 
 

                                                 
1
 The marginal avenues received this name for having occupied the original banks (margens) of the rivers. 
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INICIAIS 
 
 
 
Conhecida por ser a mais desenvolvida cidade brasileira, a capital paulista é nacional e interna-
cionalmente representada de uma forma curiosa, que não é nem pela exuberância natural (como 
o Rio de Janeiro, Florianópolis ou mesmo Recife), nem pelo destaque do seu conjunto arquitetô-
nico (como Brasília, Ouro Preto ou Salvador), mas justamente por sua grandeza e dimensão terri-
torial, que a coloca como um dos maiores e mais populosos centros urbanos do mundo. O que 
chama atenção em São Paulo é justamente uma aparente desordem, uma certa feiúra e artificiali-
dade excessiva, configurada numa infinidade de edifícios esparramados a partir do centro histó-
rico da cidade. 
 
Neste cenário, a natureza visível do seu território parece apenas estar emoldurada aqui e ali nas 
suas margens - pico do Jaraguá, a oeste; serra da Cantareira, ao norte; represas Guarapiranga e 
Billings, ao sul - onde os elementos se destacam mais como limites urbanos parciais e objetos de 
caráter metropolitano do que elementos pertencentes à própria estrutura do lugar. Curiosamente, 
os elementos naturais mais diretamente relacionados ao cenário da capital e que lhe são mesmo 
inerentes por se situarem por entre sua grande massa edificada são os grandes rios Pinheiros e 
Tietê que, paradoxalmente, sofreram um contínuo processo de degradação nos últimos decênios 
um. Assim, embora apresente também a natureza (ou o que resta dela) no cerne da própria cida-
de, esta, com o passar do tempo, acabou tendo sua imagem primitiva ofuscada (seja pela polui-
ção das águas e do ar, sonora e visual, seja pelos freqüentes congestionamentos e alagamentos 
ocorridos nas vias expressas), moldada que foi cada vez mais à artificialidade urbana e a fatores 
negativos gerados pela transformação do cenário pré-existente. Considerando a relação natural-
mente ambígua que os rios sempre tiveram historicamente com as cidades (por um lado, agricul-
tura, saúde, lazer etc.- e, por outro, inundações, doenças, etc.), parece predominar em São Paulo 
o peso negativo, pois os rios, malquistos devido ao seu mau aspecto, se opõem às avenidas mar-
ginais que os ladeiam, desejadas pela possibilidade de rapidez em seu fluxo. 
 
Reflexo, por um lado, da falta de controle diante dum crescimento excessivo e, por outro, do 
evidente interesse pelo lucro imediato e privado (em detrimento ao público), esta imagem se re-
pete ainda para praticamente todo o conjunto fluvial da capital paulista, já que quase todos os 
rios que lhe corriam pela superfície ou foram canalizados ou foram encobertos por avenidas de 
fundo de vale que vieram a se tornar indispensáveis ao intenso trânsito metropolitano. O rio his-
tórico - Tamanduateí -, junto do qual a cidade nasceu, e os dois grandes rios paulistanos - Tietê e 
seu principal afluente Pinheiros - foram retificados e canalizados numa série de intervenções 
que, nunca concretizadas em cada totalidade, alteraram seu traçado, conectaram às suas margens 
vias expressas e, curiosamente, parecem ter se distanciado da cidade em forma envolvidos. Em-
bora tenham sido apresentados relevantes projetos e planos aos principais rios e suas várzeas - 
como o Plano de Melhoramentos de Saturnino de Brito (1925) e aquele vencido pela equipe de 
Bruno Padovano para o Concurso das Marginais (1999), - ambos não realizados apesar de se 
constituírem em significativas formas de aproveitamento dos rios antes (o primeiro) e depois (o 
segundo) de seu processo de degradação -, a prática revelou o predomínio da circulação viária 
sobre os demais interesses - arquitetônico-urbanístico, paisagístico, sanitário, etc.-, auxiliando na 
desvalorização ambiental da região. Como resultado disso, deu-se com o tempo o triste isola-
mento dos rios, desintegrando funcionalmente suas margens da cidade. Ilhados em meio ao para-
lelismo das avenidas marginais (e duma linha férrea, no caso do rio Pinheiros, implantada ainda 
na fase industrial de São Paulo) e atravessados por um conjunto considerável de pontes, os maio-
res rios da metrópole seguem atualmente seu lento percurso, alheios à rapidez que os circunda. 
Sensivelmente poluídos, apesar dos programas atuais de despoluição, e visivelmente alterados 
em seu traçado, acreditamos, porém, que estes dois elementos conjugados apresentam uma im-
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portância fundamental enquanto elementos primários da identidade visual da cidade de São Pau-
lo, já que sua presença atesta a essência do território físico-natural do planalto sobre o qual se 
configurou a capital paulista1. 
 
Destacando-se na paisagem do planalto Paulistano como os seus principais elementos horizontais 
(aos quais foram se juntar depois as represas ao sul da cidade), os rios Pinheiros e Tietê, inicial-
mente distanciados do núcleo original da cidade (embora próximos de outras freguesias, como a 
de Pinheiros e Santo Amaro, no caso do primeiro, e Freguesia do Ó, Santana e São Miguel Pau-
lista, no caso do segundo), foram durante o século 20 gradativamente aproximando-se da estrutu-
ra urbana de São Paulo (primeiro o Tietê, depois o Pinheiros) até serem por ela totalmente en-
volvidos e tornarem-se assim elementos componentes de sua paisagem. Nesta junção, tiveram 
seu traçado moldado, foram retificados e canalizados, receberam vias expressas (sem controle de 
semáforos) em ambas as margens e viram surgir ao seu redor, junto com áreas industriais e bair-
ros populares do início do século, novos centros comerciais e de serviços que se aproveitaram 
das grandes quadras geradas pela alteração do seu desenho. Apesar de haver uma inserção conso-
lidada, de certa forma, em nível físico, as águas dos rios acabaram sendo isoladas em basicamen-
te todo o trajeto entre a Penha e a Vila Leopoldina e entre esta e Santo Amaro, já que não houve, 
nesse processo, nenhuma atitude real de resguardo ao potencial paisagístico para a fruição das 
pessoas, vislumbrado sobretudo na formação dos primeiros clubes esportivos já no final do sécu-
lo 19 junto à antiga ponte Grande. Como retrato da própria formação metropolitana da cidade e 
da espoliação urbana existente desde a abertura dos primeiros loteamentos urbanos para além do 
centro histórico, este sistema parece ter tido sempre como prioridade a funcionalidade do tráfego 
de veículos sobre rodas, em detrimento da utilização de seus espaços naturais (ainda que altera-
dos) como lazer, recreação, esportes ou mera contemplação. Junto a isso, os rios ainda presencia-
ram a extração descontrolada de materiais naturais (cascalhos e argila) de suas bordas, tiveram 
suas águas aproveitadas pelas mesmas indústrias que os poluíam, chegaram a ter seu curso alte-
rado para a geração de energia, e viram o desdobramento de suas antigas margens em grandes 
loteamentos adquiridos muitas vezes de forma ilegal. A poluição gerada sobretudo por dejetos 
industriais e residenciais acabou por ajudar a selar o seu isolamento e a desvalorizar o seu uso. 
 
Seguindo uma tendência inversa que ocorria à mesma época nos países desenvolvidos, que desde 
a década de 1960 - quando aqui tem início a implantação vias expressas - já trabalham com pro-
jetos de recuperação ambiental de rios e waterfronts, desintegrados da estrutura da cidade sobre-
tudo pela obsolescência das atividades portuárias e pela contaminação das águas, São Paulo gra-
dativamente vai tornando negativa a imagem de seus principais referenciais naturais, num contí-
nuo processo que começa a ser revertido apenas no final do século. Desse modo, a partir dos 
anos 1990, tem início uma série de intervenções que visam melhorar a qualidade dos grande rios 
                                                 
1 Durante o século 20, a cidade de São Paulo construiu uma imagem moldada no progresso e no crescimento eco-
nômico advindo da riqueza da produção cafeeira que motivou, por sua vez, a criação de um poderoso parque indus-
trial. Assumindo este caráter de “locomotiva do Brasil”, a capital paulista acabou por ofuscar suas referências natu-
rais, já naturalmente menos evidenciadas que a das outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e Salvador. A 
nova capital do país, por sua vez, se não contava também com uma natureza tão “espetacular” como um conjunto de 
morros e baías, recebeu sobre a imensidão do cerrado um desenho incomum, construindo, nesse sentido, uma ima-
gem brasileira através de uma arquitetura de valor. São Paulo, por sua vez, embora rica e famosa, colocando-se 
portanto no mesmo patamar que as cidades capitais citadas, numa urbanização assemelhada a uma “colcha de reta-
lhos” acabou por criar a imagem de uma megacidade onde o grande número de edifícios não chegou  a criar um 
conjunto esteticamente valioso, assemelhando-se assim a um modelo norte-americano de urbanização: verticalizado, 
espraiado, individualista. Junto a isso, a presença dos rios, diferentemente das principais cidades europeias, prova-
velmente pela diferença histórica e econômica entre estas e a capital paulista, não chegou a garantir um desenho 
harmonioso e, consequentemente, valores da natureza brasileira, mormente visíveis em cidades como Rio, Florianó-
polis, Recife que, de apesar de também sofrerem uma deterioração ambiental nos últimos decênios, apresentam 
força e resistência maiores por parte dos seus próprios elementos naturais (mares, lagos, serras, montanhas, etc.), o 
que, sem dúvida alguma, ajudou a (parcialmente) preservá-los. Por outro lado, vale lembrar que São Paulo está en-
volvida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a maior floresta urbana do mundo. 
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urbanos da cidade, como o programa de drenagem (controle de enchentes) e despoluição das 
águas, um aumento do tratamento de esgotos industriais e domésticos, propostas pontuais de 
caráter paisagístico - plantio de árvores e  recomposição vegetal das margens - e reaparelhamen-
to do sistema ferroviário junto ao rio Pinheiros2. A criação do parque ecológico do Tietê, por sua 
vez, no extremo leste da cidade, implantado ainda na década de 1980, torna-se em valiosa refe-
rência para a preservação do ecossistema existente, aproximando os cidadãos  à natureza pré-
existente por meio de atividades sociais. O grande plano geral - que poderia englobar todas as 
questões envolvidas pelos grandes rios e integrá-los num só desenho -, ainda aguarda, entretanto, 
o seu momento de realização. 
 
No que se refere à observação dos aspectos naturais e culturais relevantes dum determinado lu-
gar, consideramos que nossa investigação sobre São Paulo - enquanto parte dum contexto maior 
- não caminha, por certo, sozinha. A despeito de vários trabalhos relevantes na área de arquitetu-
ra e urbanismo, é patente a crise de identidade pela qual vem passando grande parte das cidades 
em todo o mundo. Nas últimas décadas, como nunca antes visto na História, verificou-se um 
desenvolvimento urbano surpreendente, fruto do crescimento econômico e da lógica capitalista 
de produção, provocando alterações significativas nas relações humanas, nas formas de vida e na 
organização social das cidades, especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvi-
mento. São Paulo, nesse sentido, configura-se em objeto exemplar. 
 
A consolidação do sistema capitalista, a ascensão da Nova Economia e do processo de globaliza-
ção, se por um lado uniram cidades e proporcionaram valiosos intercâmbios culturais, apresen-
tam, por outro, uma tendência à homogeneidade cultural difundida pelos países mais ricos e po-
derosos e à simplificação de valores tradicionais superficialmente difundidos e apreendidos pela 
mídia. Descontinuidade espácio-temporal, falta de relação com o meio ambiente, características 
excludentes, perda do valor simbólico e dificuldade de se trabalhar com a heterogeneidade cultu-
ral são apontados como sérios problemas que fazem parte dos aglomerados urbanos deste final 
de milênio. Para uns, o que ocorre atualmente é a própria desintegração das cidades, que atinge 
seu apogeu na especulação imobiliária da terra urbana, na negação da urbe como bem comum e 
dos valores socioculturais que constituem sua identidade, dando margem à formação de uma 
“cidade competitiva, individualista e castradora das potencialidades personalizantes de solida-

riedade e integração”
3. A produção arquitetônica atual, por sua vez, salvo consideráveis exce-

ções, traz consigo uma desvalorização de aspectos culturais relevantes, num dito pluralismo de 
tendências - veiculado especialmente pela excessiva e rápida difusão midiática - que, diferente 
do Ecletismo do final do século 19, não apresenta mais como base um modelo paradigmático, 
mas sim propostas que buscam privilegiar o lucro emergente, trazendo em si o perigo da dissolu-
ção dos valores e da ausência do juízo crítico, seja através de uma visão superficial do contexto, 
seja pela assimilação gratuita de referências externas; dificultando assim a realização duma obra 
contextualista ou duma real inserção na história, o que poderia conformar um valioso processo 
de identificação4. 
 

                                                 
2 Além destas atitudes, um interessante plano de conscientização ambiental, difundido por algumas mídias como a 
rádio Eldorado, contribui para a conservação dos rios e seu restabelecimento à vida social urbana. 
3 Para Gutierrez, “a produção medíocre dessa arquitetura sem caráter, que molda os atuais espaços de vida, faz 

com que o homem perca a identidade com seu próprio meio, já que aos poucos ela o vai esvaziando de estímulos 

culturais”. Tema similar é tratador por Argan, a respeito do esvaziamento da ‘historicidade’ a partir de meados do 
século 20. Já de acordo com Hillman, a crise das cidades revela aspectos patológicos que são próprios do ambiente, 
devendo, assim, a psicologia profunda se ater não apenas ao tratamento das ‘realidades subjetivas’, mas também à 
realidade exterior que se verifica além da intra e inter-subjetividade, considerando o ‘lá-fora’ ele mesmo como um 
sofrimento. Cf. GUTIERREZ, 1989, p. 39. ARGAN, 1993. Cf. HILLMAN, 1993.   
4 Cf. GUTIERREZ, op. cit. 
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Frente a isso, o interesse por nosso trabalho busca se inserir na discussão relacionada ao fenôme-
no urbano, qual seja o processo de perda de identidade das cidades e da degradação do seu espa-
ço enquanto cena, voltando-nos com especial atenção à sociedade brasileira e à sua estrutura 
urbana, tratando ainda mais especificamente da importância da paisagem urbana - e a natureza a 
ela vinculada - enquanto elemento de comunicação visual. No caso específico de São Paulo, uma 
maior importância se verifica na medida em que se trata da maior e mais importante cidade do 
país, cujas perdas ambientais (poluição, crescimento urbano excessivo, ocupação irregular de 
áreas naturais, insuficiência de transporte público de qualidade, etc.) acabaram por consolidar 
uma imagem fragmentada e impessoal, ofuscando uma imagem harmônica entre natureza e cul-
tura que pudesse garantir a identidade de sua natureza brasileira5, compatibilizando-se à identi-
dade mundial que a cidade visivelmente assume (eventos culturais e comerciais de caráter inter-
nacional, modelos arquitetônicos de alta tecnologia, etc.). 
 
Diante do caos e da fragmentação de formas e formatos na capital paulista, os rios Pinheiros e 
Tietê, em suas grandes várzeas, parecem conferir uma ordenação física e funcional (ainda que 
limitado ao âmbito dos transportes sobre rodas e sobre trilhos), sendo por isso o seu contínuo 
processo de requalificação ambiental de valor inestimável para o entendimento da organização 
urbana da metrópole6. 
 
Junto a isso, considerando-os juntamente com as avenidas marginais e os elementos arquitetôni-
co-urbanístico imediatamente próximos como um sistema visivelmente inter-relacionado7, reco-
nhecemos sua importância: 

 

a) por se constituírem em orientação natural (norte-sul, no Tietê e leste-oeste, no Pinheiros) 
numa cidade formada por um excessivo número de edifícios e que, apesar de tantas representa-
ções e justamente por isso, carece de referências visuais físicas condizentes com sua escala; 

  
b) por se conectarem estruturalmente ao espigão central do planalto Paulistano, mormente 

representado pela avenida Paulista - símbolo por excelência da cidade - com a qual conformam 
um sistema único composto pelos vales (calhas dos rios) e o planalto (espigão), sendo este últi-
mo a configuração da bissetriz do ângulo definido pelos dois primeiros; 

 
c) por servirem de suporte à consolidação das ligações metropolitanas (internas) e regionais 

(externas) através da implantação do sistema de vias expressas marginais que recebem a maioria 
dos acessos à cidade - rodovias que levam ao interior do estado, aos estados vizinhos do Rio, de 
Minas e do Paraná e ao aeroporto internacional de Guarulhos-, servindo de porta de entrada e 
saída da cidade; 

                                                 
5 Para Gutierrez, o ‘eixo do espaço’ é elemento fundamental para a valorização de nossa identidade latino-
americana, vinculada sobretudo apenas ao ‘eixo do tempo’. Para ele, uma valiosa ‘síntese cultural’ se deu no período 
Colonial na América do Sul, mas o rompimento gerado a partir do final do século 19 deu lugar a um processo de 
desvalorização histórico-geográfica que necessita ser revertido. Cf. GUTIERREZ, op. cit. 
6 O caráter de estrutura viva dos rios nas cidades e seus valiosos significados são destacados por Costa, em estudo 
que enfoca casos específicos brasileiros e busca salientar o “valor do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico 

que representa a paisagem fluvial urbana (...)”. Cf. COSTA, 2006, p. 12. 
7 A ideia das várzeas paulistanas como um sistema remete à sua própria configuração natural, passando posterior-
mente a ser redefinida e complementada, como na própria ideia de formação das vias marginais em meados do sécu-
lo 20 e, atualmente, na busca pela integração do transporte sobre trilhos. Sobre este último caso, destaca-se o traba-
lho de Franco que define as planícies fluviais do Tietê e do Pinheiros como um ‘território concentrado de incorpo-

rações sistêmicas’, formado através da estruturação das ‘inter-relações físicas, espaciais, funcionais e simbólicas da 

cidade’. O caráter sistêmico, ainda, pode ser observado nos já citados projetos de Saturnino de Brito (1925) e Bruno 
Padovano e equipe (1999), que, malgrado os diferentes contextos históricos, pensaram o sistema marginal de forma 
integrada e portanto ‘ambiental’ em seu sentido amplo (viés paisagístico, urbanístico, sanitário, funcional etc.). Cf. 
FRANCO, 2005. 
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d) por se constituírem, nesta relação sistêmica (vale-espigão-vale) na configuração mesma 

do território, condizente com sua escala de metrópole e que de certa forma repete, como numa 
ampliação modular, uma configuração que perdurou durante muito tempo, qual seja aquele for-
mado pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí (o chamado Triângulo), colina onde foi fundada; 

 
e) por possibilitarem, em seu entrecruzamento (pontes e anéis viários) a junção de áreas ur-

banas antes isoladas, formando a partir de antigos núcleos e freguesias os limites da cidade atual, 
cujo cerne ainda se encontra dentro do ângulo formado pelo sistema no chamado centro expan-

dido; 
 
f) por estarem diariamente relacionados à circulação de milhares de pessoas – em automó-

veis, ônibus, caminhões e trens - e por serem indiretamente apreendidos em grande parte do cen-

tro expandido pela sensação de subida e descida em relação ao espigão-bissetriz; 
 
g) por atravessarem a cidade de uma maneira significativa, refletindo, neste corte, vários e-

lementos que revelam a historicidade urbana e definem uma pregnância: desde a área mais antiga 
(assentada entre-rios, justamente na colina entre o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí, na cha-
mada Planície de São Paulo) até aquela mais recente (considerando tanto bairros periféricos e 
pobres da zona Leste, quanto bairros de serviços e ricos do quadrante Sudoeste); 

  
h) por revelarem a própria essência das dicotomias da metrópole, não apenas na apreensão 

dos objetos, mas no tempo permitido para essa observação: tempo rápido e exigido pelo mundo 
moderno, que define as vias marginais como locais de alta velocidade; e tempo lento e saturado 
imposto em contrapartida na forma de congestionamentos; 

 
i) por representarem bem mais do que uma mera paisagem diferenciada entre o mar de edifí-

cios da capital paulista, constituindo-se como o seu maior vazio urbano, intervalo necessário à 
percepção do próprio cenário construído. 
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Levando em conta tais aspectos, acreditamos que o desenho dos rios Pinheiros e Tietê e suas 
margens, as avenidas expressas paralelas e os elementos arquitetônicos, paisagísticos e urbanos 
adjacentes (pontes, usinas elevatórias, via férrea, estações de trem, etc.) representam um sistema 
de comunicação visual urbana de caráter primordial à identidade visual da cidade de São Paulo. 
 
Acreditamos ainda que, dos elementos que formam este sistema, os primeiros, por se encontra-
rem diretamente vinculados ao cerne de criação do próprio conjunto - e que, de certa forma, alia-
ram o caráter natural estruturador de suas várzeas ao processo de metropolização da cidade -, se 
destacam como essenciais no contexto do próprio conjunto. Nesse sentido, supomos que o en-
tendimento da representatividade de São Paulo passa necessariamente pelo entendimento da re-
presentatividade presente no eixo central do desenho do sistema marginal - e, consequentemente, 
da coordenação entre este e os demais elementos aos quais estão intrinsecamente relacionados8 -; 
a imagem dos rios refletindo substancialmente a imagem da própria cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buscando a confirmação deste fato, voltamo-nos então à investigação da imagem visual da cida-
de de São Paulo através do percurso dos rios Pinheiros e Tietê, das avenidas marginais e elemen-
tos arquitetônicos e urbanos adjacentes, que juntos formam o que chamamos de sistema margi-

nal.  Para tanto, valemo-nos de: 
 

- uma análise teórica, enfatizando os principais eventos que moldaram o sistema até o seu 
desenho atual, com base nos projetos e planos desenvolvidos e realizados para as várzeas dos 
rios Pinheiros e Tietê e 

 
- uma análise prática, enfatizando a importância da inter-relação entre os diversos elementos 

do sistema - e sua representatividade - através de locais estrategicamente escolhidos (em função 
da própria análise primeira). 

 
Junto a isso, complementam nossa investigação uma análise do desenho físico-natural do sistema 
em seus diversos níveis de abrangência (metropolitano, regional e nacional); um histórico do 
processo de reintegração entre cidades e rios (ou baías e mares) a partir de meados do século 20 
nos países desenvolvidos e uma recapitulação da metodologia de pesquisa originalmente apre-
sentada em nossa dissertação de mestrado9. 
 
 

                                                 
8 Para Mongzelio, o espaço comunicacional propriamente dito abarca os demais espaços (individual, psicológico, 
social, antropológico, político, histórico, estético, etc.) e se apoia no espaço físico, suporte estrutural destes discur-
sos. Ao mesmo tempo, a característica visual - à qual pertence o desenho e no qual se agregam outros discursos, 
incluindo os não-visuais - se configura como essencial, por seu caráter também estruturador. Nesse sentido, ela 
define o conceito de mensagem visual integrada, identificada como “aquela que participa do sistema comunicacio-

nal ambiental contribuindo para a construção de significações comuns.” Considerando as diversas escalas dimensi-
onais e suas linguagens próprias, é preciso, porém que haja uma coordenação entre os elementos envolvidos para 
que ocorra a correta comunicação da mensagem. Cf. MONZEGLIO, 1993. 
9 Cf. MONTEIRO, 2008. 
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A respeito desta última - base de nossa pesquisa prática -, cumpre lembrar que seu apoio no se-
guintes parâmetros10: 
 

- a prioridade do caráter visual, considerando a importância do espaço visual (ao qual se 
agregam os demais sentidos humanos) no que tange à compreensão das mensagens do ambiente; 
 

- as avenidas como suporte para a percepção, considerando a importância dos principais 
percursos urbanos como fortes componentes da estrutura da cidade (cenário e ao mesmo tempo 
cena), por permitirem uma apreensão geral da imagem da cidade através da vivência cotidiana 
dos usuários11; 
 

- os objetos como componentes de identificação do lugar, considerando a visibilidade de 
significativos objetos naturais e arquitetônicos e seu poder simbólico; 
 

- a percepção ambiental na dinâmica da experiência, considerando o tratamento do espaço 
como uma estrutura dinâmica formada pela tensão existente entre os seus objetos componentes 
(graças aos quais o cenário forma uma estrutura única) e o enfoque à perspectiva experiencial, 
que insere, fenomenologicamente12, o ponto de vista do corpo no processo perceptivo; 
 

- a importância da inter-relação entre vazio e visibilidade
13, considerando o conceito de va-

zio visível - defendido em nossa dissertação de mestrado - e cuja existência se dá através de rela-
ções que obedecem à composição {[(figura) x (fundo)] x (observador)] x (movimento)}. 
 

                                                 
10 A definição de tais parâmetros se faz necessária na medida em que não existe uma forma precisa de análise desti-
nada ao ambiente urbano construído que, diferente do natural, não se fundamenta num método meramente objetivo. 
A explicitação da subjetividade da análise, nesse sentido, serve para objetivar o método. 
11 Aqui, baseamo-nos nos estudos pioneiros de Kevin Lynch, Rudolf Arnheim, Gordon Cullen e Yu-Fu Tuan. Cf. 
ARNHEIM, 1988;  CULLEN, 1983; LYNCH, 1980; TUAN, 1983. 
12 Merleau-Ponty, ao mesmo tempo em que amplia o conceito de Forma entendido pela Gestalt, questiona a alterna-
tiva clássica da ‘existência como coisa’ e a ‘existência como consciência’, promovendo uma nova ‘estrutura’. A 
Forma, assim, se configura numa transcendência das partes - primeiro, dos objetos como partes para os objetos co-
mo todo, e, depois, das partes objetos-todo e sujeito para o todo objeto/sujeito -, equilibrada pela própria dinâmica 
histórica. Cf. PALLAMIN, 1996. 
13 Aqui, destaca-se ainda a própria relação intrínseca entre os vazios de circulação e a arquitetura apreendida, tensão 
esta fundamental para a compreensão do espaço, como aponta, ainda que de modo diverso, vários autores, tais como 
Kevin Lynch (com os seus cinco elementos de ‘imaginabilidade’), Murilo Marx (com o seu estudo das cidades bra-
sileiras), Rudolf Arnheim (com a sua definição de ‘campo intermediário’ e ‘experiência perceptiva’) e Coelho Netto 
(sobre o diálogo na recepção). Cf. ARNHEIM, op. cit.; LYNCH, 1997; MARX, 1980, COELHO NETO, 1979. 
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Iniciamos, assim, nossos estudos com o entendimento do desenho do território paulistano e de 
sua inserção no contexto brasileiro. Nesse sentido, o primeiro capítulo (DESENHO GEOGRÁFICO) 
se atém a uma apreensão geral do desenho do relevo brasileiro até adentrar-se a especificidades 
das principais cidades do país para, em seguida, tratar do reconhecimento da evidência dos sis-
temas de vales dos rios Tamanduateí e Anhangabaú e Pinheiros e Tietê no contexto do território 
da cidade de São Paulo. 
 
O segundo capítulo (DESENHO HISTÓRICO), por sua vez, tem como objetivo descrever a constru-
ção do atual desenho do sistema composto pelos rios e avenidas marginais. Aqui, destacamos os 
principais projetos e planos desenvolvidos  para os rios Pinheiros e Tietê, na cidade de São Pau-
lo, e não apenas aqueles que de fato foram utilizados (muitas das vezes parcialmente utilizados), 
mas também aqueles que, apesar de sua relevância, sequer foram aproveitados. 
 
Já o terceiro capítulo (OUTROS CAMINHOS) tem como objetivo investigar o processo de reinte-
gração entre cidades e suas águas, descrevendo os casos mais importantes de recuperação urbana 
em waterfronts, desde os trabalho pioneiros na América do Norte até os projetos desenvolvidos 
na Europa, enfatizando ainda três casos espanhóis bastante significativos (Sevilha, Barcelona e 
Bilbao)14. 
  
O último capítulo, por sua vez, (PINHEIROS E TIETÊ) inicialmente trata de questões metodológi-
cas que servirão de base à leitura desenvolvida posteriormente. Esta, por sua vez, compreende 
uma análise visual do sistema marginal no tempo presente, partindo duma visão mais ampla, 
genérica e objetiva (sintaxe) àquela mais restrita, particular e subjetiva (pragmática), passando 
ainda pela visão intermediária (semântica) que leva necessariamente de uma à outra. Sugeridas 
pela própria análise teórica, foram então definidas para a leitura final as áreas estratégicas, que 
abarcam as regiões da foz do Tamanduateí, das pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul, das esta-
ções ferroviárias da CPTM e do parque ecológico do Tietê.  
 
A última parte, por fim, corresponde às considerações finais e conclusivas.  
 

 

                                                 
14 Entre março e setembro de 2009, através de uma bolsa de estádio de doutorado concedida pelo Banco Santanter / 
USP, realizamos uma pesquisa junto à Universidade de Sevilha, na Espanha e, sob a orientação dos profs. dr. Victo-
riano Sainz Gutiérrez e Antonio Piñero, catedráticos do curso de doutorado Cidade, Paisagem e Território da Escola 
Técnica Superior de Arquitetura, onde desenvolvemos uma pesquisa sobre relevantes casos de reintegração entre 
waterfronts na Europa, enfocando mais especificamente as cidades espanholas de Sevilha (sede do estágio), Bilbao e 
Barcelona. Como parte prática da pesquisa, foram feitas visitas às cidades eleitas, a fim de verificar as obras mais 
recentes de regeneração urbana e constatar o seu resultado efetivo, assim como recolher material iconográfico atua-
lizado (fotografias).  
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1.1. ESTRUTURA BRASILEIRA1 
 
 
 
O relevo do continente sul-americano é basicamente composto por duas regiões distintas: a ca-
deia orogênica2 dos Andes, que se estende em toda a sua borda oeste e cuja formação teve início 
no período Mesozoico, e as estruturas e formações litológicas antigas na parte central e no leste 
do continente, advindas já do Pré-Cambriano. Enquanto a primeira região é relativamente estrei-
ta, alongada na direção norte-sul e muito alta, ultrapassando por vezes quatro mil metros de alti-
tude, a segunda, na qual se insere integralmente o território brasileiro, é caracterizada por terre-
nos mais baixos, com média inferior a 1.000 metros, e bastante desgastados por diversas fases 
erosivas, onde se destacam os planaltos do Brasil e das Guianas, bem como um corredor de ter-
renos baixos constituído por sedimentação recente, de norte a sul do continente. 
 
Assim, o Brasil é formado por estruturas geológicas antigas, cuja gênese varia do Paleozóico ao 
Mesozoico, para as grandes bacias sedimentares, ou chegando até o Pré-Cambriano (Arqueozoi-
co-Proterozoico), para os terrenos cristalinos; excetuando-se apenas as bacias de sedimentação 
mais recente, formadas a partir do Cenozoico (Terciário-Quaternário), como a do pantanal mato-
grossense, parte ocidental da bacia Amazônica e trechos do litoral das regiões Nordeste e Sul; o 
que significa que a maioria das rochas e estruturas que servem de sustentação às formas apresen-
tadas pelo relevo brasileiro3 possui idade anterior ao desenho atual do continente sul-americano. 
 

                                                 
1 A descrição do território brasileiro, como apresentada, se refere basicamente à pesquisa realizada em nosso mes-
trado -publicada em 2008 -, quando então expusemos o caráter geral das formas naturais do relevo do país até che-
gar ao nosso objeto de estudo propriamente dito, a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Pela relevância do 
texto também nesta pesquisa de doutorado, achamos por bem mantê-lo como no original. Cf. MONTEIRO, op. cit. 
2 Duas forças opostas atuam para a formação do relevo terrestre: a exógena (externa), gerada por processos físicos e 
químicos que moldam as formas esculturais através dos diversos tipos climáticos da atmosfera, e a endógena (inter-
na), gerada pelas grandes formas estruturais do próprio relevo, e que, por sua vez, pode ser tanto ativa - quando 
corresponde à ação da energia do interior da terra e que se manifesta pela tectônica das placas -, quanto passiva - 
quando corresponde à resistência estrutural ao desgaste erosivo. A dinâmica da litosfera, por sua vez, pode ser feita 
tanto por soerguimentos ou abaixamentos – epirogenia – quanto por dobramentos nas bordas dos continentes – oro-
genia –, associados ambos a falhamentos, fraturamentos e vulcanismo que ocorrem de forma interdependente. Cf. 
ROSS, 1996. 
3 Sobre a descrição que ora se apresenta do relevo brasileiro, tanto em seus aspectos gerais quanto em seus aspectos 
específicos, cumpre destacar como base o trabalho elaborado pelo prof. Jurandyr Ross que, para a mais recente iden-
tificação do desenho físico-natural do país, considerou, por sua vez, junto aos estudos anteriormente desenvolvidos 
por Ab’Sáber sobre o mesmo tema, relatórios e mapas elaborados entre 1970 e 1985 pelo Projeto Radambrasil, den-
tro da série Levantamento dos Recursos Naturais, destacando-se, nessa produção, o uso pioneiro da aerofotograme-
tria para a captação das imagens tridimensionais de todo o território nacional. Cf. ROSS, op. cit. 
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Fig. 1. Macroestruturas do Território Brasileiro 
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Desenho Interno 
 
Configuradas, portanto, antes da orogênese andina e da abertura do oceano Atlântico, ocorridos a 
partir do Mesozoico, as grandes estruturas4 do subsolo brasileiro podem ser identificadas, de 
acordo com sua gênese, em três tipos específicos: as plataformas ou crátons, os cinturões orogê-
nicos e as grandes bacias sedimentares. 
 
As áreas cratônicas correspondem aos terrenos arrasados por muitas fases de erosão, apresentan-
do uma grande complexidade litológica onde prevalecem as rochas metamórficas muito antigas 
(2 a 4,5 bilhões de anos), dividindo-se, no Brasil, por entre a plataforma das Guianas, a Sul-
Amazônica e a do São Francisco (norte de Minas ao centro da Bahia). 
  
Os cinturões orogênicos, por sua vez, também apresentam idade bastante antiga (Pré-
Cambriano), correspondendo às cadeias montanhosas do Atlântico, de Brasília e do Paraguai-
Araguaia que, embora se encontrem muito desgastadas pelas várias fases erosivas, ainda guar-
dam aspecto serrano em grandes extensões, resultante dos dobramentos antigos gerados através 
de pressões das plataformas. O cinturão orogênico Atlântico, que se estende do Nordeste ao Rio 
Grande do Sul, caracteriza-se por uma grande complexidade litológica e estrutural em que preva-
lecem rochas metamórficas de diferentes tipos e idades, destacando-se, na região Sudeste, o de-
senho de várias serras (do Espinhaço, do Mar, da Mantiqueira) e maciços (de Itatiaia, de Poços 
de Caldas). Já no cinturão de Brasília, destacam-se as serras (da Canastra, Negra, de Caldas No-
vas, da Mesa Dourada, do Boqueirão) e as chapadas (do Veadeiros, de Cristalina) na região Cen-
tro-Oeste.  
 
O terceiro grupo, por fim, corresponde às bacias sedimentares Amazônica, do Parnaíba ou Mara-
nhão e do Paraná, que foram formadas desde o Fanerozoico (há 600 milhões de anos) até o Ce-
nozoico. Desta última, os depósitos do Terciário se situaram mais na parte ocidental da bacia 
amazônica e no litoral nordestino, enquanto os sedimentos quaternários se estenderam pelo pan-
tanal mato-grossense, pelo litoral gaúcho, pela ilha do Bananal e pelas planícies que margeiam o 
rio Amazonas. 
 
 
 

                                                 
4 Plataformas ou crátons, bacias sedimentares e cadeias orogênicas se constituem nos tipos básicos de macroformas 
estruturais de todo o relevo terrestre. As áreas cratônicas compreendem terrenos de baixos planaltos ou depressões 
situadas às margens de bacias sedimentares ou de cinturões de cadeias orogênicas, presentes na América (escudo das 
Guianas, Brasileiro e Canadense), na África (Saariano), na Europa (Russo-Fenorsândico), na Ásia (Siberiano, Chi-
nês e Indiano) e na Austrália (Australiano). As bacias sedimentares, por sua vez, compreendem espessos pacotes de 
rochas sedimentares formadas ao longo do Fanerozoico (Paleozoico-Mesozoico-Cenozoico)  através de deposição 
marinha, glacial ou continental, chegando a ultrapassar 5.000 m de altitude. Ocupando cerca de 75% da superfície 
terrestre, estão presentes nos EUA (bacias do Colorado e do Mississipi-Missouri), na África (bacias do Chade, do 
Congo e Zambese), na Europa (bacia do Centro-Norte), na Austrália (bacia do Centro-Sul) e na América do Sul 
(bacias do Parnaíba e do Paraná). Já as cadeias orogênicas compreendem os terrenos mais altos da Terra ao mesmo 
tempo em que os mais recentes produzidos pela tectônica, com idades variando entre as eras Mesozoica e  Cenozoi-
ca. Possuem grande complexidade rochosa e estrutural, fruto de dobramentos justapostos a intrusões, vulcanismo, 
abalos sísmicos e falhamentos. Encontram-se geralmente nas bordas continentais, nos limites com os oceanos Pací-
fico e Índico e no mar Mediterrâneo, destacando-se na América do Sul (cadeia dos Andes), na América do Norte 
(Montanhas Rochosas e Serra Nevada), na Europa (Alpes e Pirineus), na Ásia (Cárpatos, Cáucaso e Himalaia) e na 
África (montes Atlas). Os cinturões orogênicos da América do Sul (cadeia do Atlântico, de Brasília e do Paraguai-
Araguaia) se diferenciam, nesse sentido, por remeterem a idades antigas do Pré-Cambriano e pelas médias altitudes. 
Cf. ROSS, op. cit. 
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Desenho Externo 
 
Apesar das formações litológicas antigas, o relevo brasileiro se apresenta basicamente sob for-
mas recentes, produzidas por desgastes erosivos que ainda hoje são responsáveis por mudanças 
em seu desenho5, ocorridas principalmente a partir do período Cretáceo. Assim, o suporte geo-
gráfico do país apresenta fortes ligações genéticas com o soerguimento da plataforma sul-
americana (tanto pela orogênese andina, quanto pela epirogênese que elevou as bacias sedimen-
tares e soergueu as escarpas de várias serras) e com os posteriores processos erosivos (responsá-
veis, entre outras coisas, pela formação das depressões periféricas nas bordas das bacias sedi-
mentares) que ocorreram do Terciário ao Quaternário, ao mesmo tempo em que se alternavam 
climas quentes e úmidos com climas áridos ou semi-áridos, num processo que resultou em três 
tipos diferenciados de unidades geomorfológicas: planaltos, planícies e depressões. 
 

Planaltos 
 
Os planaltos brasileiros, mesmo oferecendo diferenças estruturais entre si, apresentam em co-
mum o caráter de formas residuais, por serem circundados por grandes áreas de depressões. 
Constituem-se eles nos relevos mais altos que resistiram ao desgaste erosivo, sendo classificados 
como planaltos em bacias sedimentares, planaltos em intrusões e coberturas residuais de plata-
forma, planaltos em núcleos cristalinos arqueados e planaltos em cinturões orogênicos.  
 
Os planaltos em bacias sedimentares se diferenciam por se encontrarem circundados em seus 
contatos (planaltos-depressões) por relevos escarpados conhecidos como frentes de cuestas. O 
planalto da Amazônia oriental se configura por formas de topos convexos ou planos, sendo seus 
limites definidos claramente através de mudanças bruscas no seu modelado que varia entre 300 e 
400 m de altitude. Já os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba se configuram num modelado 
mais complexo, limitando-se ao sul e a oeste com as depressões também através de frentes de 
cuestas (destacando-se no lado meridional a formação da serra Grande do Piauí), ao mesmo tem-
po em que se nivela em quase toda a sua extensão, ao norte, com os terrenos baixos da bacia 
Amazônica. Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, por sua vez, se caracterizam por terre-
nos sedimentares com idades que variam do Devoniano ao Cretáceo junto a rochas vulcânicas 
básicas e ácidas do Mesozoico, com todo o contato com as depressões feito através de escarpas 
como frentes de cuestas únicas ou desdobradas em duas ou mais vezes, caracterizando, a norte e 
noroeste,  extensas superfícies altas e planas que chegam a 900 e 1.000 m de altitude e são de-
nominadas ‘chapadas’, como a dos Guimarães e de Taquari, no Mato Grosso. 
 
Os planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma são configurados por sedimentos 
residuais de diversos ciclos erosivos, pontilhados de serras e morros associados a intrusões graní-
ticas, derrames vulcânicos antigos e dobramentos do Pré-Cambriano. A esta última constatação, 
porém, faz exceção o planalto e chapada dos Parecis, que se estende do leste do Mato Grosso ao 
sudeste de Rondônia, por ser sua litologia datada do Cretáceo. Posicionado no divisor de águas 
Amazonas-Paraguai-Guaporé, esta unidade apresenta altitudes por volta de 800 metros na cha-
pada, variando o restante em torno de 450 a 650 metros, em que predominam, no conjunto, rele-
vos planos e arredondados. Enquanto apresenta um rebaixamento gradativo com a depressão sul-
amazônica, limita-se através de escarpas de aspecto cuestiforme nas depressões do Araguaia, 
Cuiabana e do Alto Paraguai-Guaporé, formando, respectivamente, as serras do Roncador, Dani-
el e Tapirapuã. Já os planaltos residuais norte-amazônicos, que englobam parte do Amapá e do 
norte do Amazonas,  destacam-se pelas grandes altitudes, que chegam a atingir 3.000 metros no 

                                                 
5 O desenho físico-natural brasileiro apresenta como mecanismo genético tanto as formações litológicas e os arran-
jos estruturais antigos (referentes ao Cambriano e ao Pré-Cambriano) quanto os processos mais recentes  associados 
à movimentação das placas tectônicas (endogenia) e ao desgaste erosivo (exogenia). Cf. ROSS, op. cit. 
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pico da Neblina, ponto culminante do território brasileiro, mas que varia, no sul, entre 600 e 
1.000 metros. Constituídos por áreas serranas descontínuas esculpidas em diferentes litologias da 
plataforma norte-amazônica (rochas sedimentares do Pré-Cambriano, rochas vulcânicas ácidas e 
intrusões graníticas), põem à mostra ainda as serras Tapirapecó, Parima, Tumucumaque e Navio. 
Os planaltos residuais sul-amazônicos, por sua vez, ocupando uma extensa área que vai do sul do 
Pará até Rondônia,  pontilhando por toda a depressão marginal sul-amazônica intrusões antigas 
do Pré-Cambriano (responsáveis por morros de topos convexos), coberturas sedimentares antigas 
(responsáveis pela formação de chapadas, como a do Cachimbo) e relevos residuais esculpidos 
em estruturas vulcânicas junto a sedimentos, intrusões e dobramentos (responsáveis, por exem-
plo, pela formação da serra dos Carajás). 
 
Os planaltos em cinturões orogênicos correspondem aos planos residuais sustentados por litolo-
gias também diversas, representados por um grande número de serras que, dum modo geral, for-
maram-se a partir de intensos dobramentos seguidos por processos de erosão. Os planaltos e ser-
ras do Atlântico leste sudeste encontram-se relacionados, como os núcleos cristalinos arqueados, 
ao cinturão do Atlântico. São estes os planaltos de maior complexidade do país, formados a par-
tir de vários ciclos de dobramentos, metamorfismos, falhamentos e intrusões. Das diversas oro-
gêneses do Pré-Cambriano seguiram-se vários ciclos de erosão; assim como da epirogênese Pós-
Cretácea, que soergueu a plataforma sul-americana, várias escarpas foram acentuadas, formando, 
entre outras, as serras da Mantiqueira e do Mar6, assim como a fossa tectônica do médio vale do 
Paraíba do Sul e a serra do Espinhaço. Como desenho predominante, o planalto Atlântico apre-
senta a configuração de morros de tipos convexos, numerosos canais de drenagem e vales pro-
fundos, o que lhe tornou conhecido como ‘domínio dos mares de morros’7. Estendendo-se desde 
o sul do estado de Tocantins até o sudoeste de Minas, encontram-se os planaltos e serras de Goi-
ás-Minas, associados ao cinturão de Brasília e configurados em serras residuais de antigas dobras 
em alinhamentos de crista sustentados, em sua maioria, por rochas metamórficas. Além da pre-
dominância das serras, como a da Canastra, em Minas Gerais, também são frequentes os exten-
sos topos planos em chapadas que se associam a superfícies erosivas advindas do Pré-Cretáceo 
ao Terciário, como a chapada do Veadeiros e a chapada Cristalina, em Goiás. Já as serras residu-
ais do alto Paraguai, ao sul e ao norte do pantanal mato-grossense, são identificados, respectiva-
mente, pela serra de Bodoquena e pela Província Serrana. Associadas ao cinturão orogênico Pa-
raguai-Araguaia, constituem-se em formas residuais de dobramentos originários do Pré-
Cambriano, chegando mesmo a atingir 800 m de altitude em rochas sedimentares antigas que 
foram trabalhadas por vários processos de erosão. 
 
Os planaltos em núcleos cristalinos arqueados, por fim, são caracterizados como maciços antigos 
que foram intensamente erodidos ao longo do Terciário e que, embora esteja associados ao cintu-
rão orogênico da faixa atlântica, encontram-se relativamente isolados, um ao norte e outro ao sul 
do país. O planalto de Borborema, no interior de Pernambuco, possui altitudes que chegam até 
1.000 metros. Já no planalto sul-rio-grandense as altitudes não ultrapassam 400 metros. Ambas 
unidades apresentam em comum um modelado em que dominam formas convexas esculpidas em 
litologias diferenciadas ao longo do Pré-Cambriano. 

                                                 
6 A serra do Mar se constitui num embasamento cristalino que apresenta alturas entre 800 e 2.000 m (pontos culmi-
nantes), configurando-se como uma imponente barreira, com direção predominante quase paralela à costa marítima 
(chegando mesmo até ela, por vezes). Seu desenho estende-se por mais de 1.000 km desde o norte de Santa Catarina 
até o norte do Rio de Janeiro, quando a cadeia serrana se fragmenta, graças ao baixo curso do rio Paraíba do Sul e 
seus afluentes, para formar, em seguida, a serra da Mantiqueira. Cf. IBGE, 1977. 
7 Este termo foi assim definido por Ab’Sáber, um dos mais importantes estudiosos da geografia física brasileira, 
graças ao desenho sugestivo da composição dos morros nesta região,  verificado sobremaneira no interior da região 
Sudeste, especialmente no estado de Minas Gerais. Cf. ROSS, op. cit. 
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Depressões 

 
As depressões brasileiras, à exceção da depressão da Amazônia ocidental, apresentam como sin-
gularidade o fato de terem sido geradas por processos erosivos que atuaram sobremaneira nas 
bordas das bacias sedimentares, ao longo dos períodos Terciário e Quaternário, junto à alternân-
cia de climas secos e úmidos, estes último responsáveis por sua diversidade estrutural como as-
pecto predominante. Embora também os planaltos tenham sido influenciados significativamente 
pelos processos erosivos, foram nas depressões que as suas marcas se fizeram  mais evidente. 
 
Única a se situar diretamente sobre uma bacia sedimentar, a depressão da Amazônia ocidental 
também se diferencia das demais graças à sua gênese, configurando-se de modo extremamente 
plana em terrenos baixos que se apresentam em torno de 200 metros de altitude. Ao norte e ao 
sul, encontra-se com as depressões marginais norte-amazônica e sul-amazônica, ao mesmo tem-
po em que se articula ao sul com a depressão que margeia os Andes. As depressões marginais 
amazônicas, por sua vez, foram aplainadas por processos erosivos anteriores à formação da bacia 
Amazônica, expondo-se à superfície durante a era Cenozoica e apresentam em comum formas de 
topos levemente convexos, em alturas que variam entre 100 e 400 metros, junto aos relevos de 
morros residuais. Como extensão direta da depressão marginal sul-amazônica, a depressão do 
Araguaia acompanha todo o vale do rio de mesmo nome, tendo ao centro a planície onde se inse-
re a ilha do Bananal, circundada por terrenos quase planos que variam entre 200 e 350 metros. A 
depressão cuiabana, por sua vez, está situada entre as serras residuais do Alto Paraguai e a borda 
da bacia do Paraná, configurando-se em terrenos levemente convexos que variam entre 150 e 
400 metros. Encobertas em sua maioria por sedimentos arenosos finos, as depressões do Alto 
Paraguai e Guaporé se ligam por um trecho inclinado entre as bacias dos rios Jauru e Guaporé, 
enquanto a depressão do Miranda, ao sul do pantanal mato-grossense, esculpida em litologias do 
Pré-Cambriano superior, é formada por uma superfície baixa e plana que varia em torno de 100 e 
150 metros. Já a depressão do Tocantins, acompanhando o vale do rio, também se configura de 
modo aplainado em quase toda a sua extensão, em altitudes que variam de 200 a 500 metros. A 
depressão sertaneja e do São Francisco, por sua vez, destaca-se pela presença dos relevos residu-
ais responsáveis, entre outras formações, pelo desenho das chapadas do Araripe (CE/PE) e do 
Apodi (RN). Suas altitudes ficam em torno de 100 metros, enquanto sua área de abrangência 
segue, ao sul, o médio vale do rio São Francisco. Diferente desta, a depressão da borda leste da 
bacia do Paraná apresenta modelados diversos, chegando a apresentar, no estado de São Paulo, 
uma altitude de 700 metros na transição entre os altos terrenos do cristalino. Completamente 
inserida na região Sul brasileira, temos, por fim, a depressão periférica Central ou sul-rio-
grandense que, também como a anterior, encontra-se na borda da bacia sedimentar do Paraná, 
situando-se entre o planalto rio-grandense e os planaltos da citada bacia, o que, no entanto, ga-
rante-lhe apenas alturas em torno de 200 metros. 
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Planícies 
 
As planícies se caracterizam basicamente por se constituírem em relevos planos gerados por de-
posição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial, geralmente associados ao 
período Quaternário. 
 
A planície do rio Amazonas abarca toda a região ao longo do citado rio e dos baixos cursos de 
seus afluentes, bem como a ilha de Marajó, no Pará, onde esta unidade se apresenta de maneira 
mais plana. Junto aos rios, é formada por cordões elevados que formam diques fluviais recober-
tos por florestas, seguidos, por sua vez, por trechos baixos e planos. Já a planície do rio Araguaia 
se situa basicamente junto ao médio curso do referido rio, onde se encontra a ilha do Bananal, 
sendo seu desenho, no conjunto, extremamente plano, formado por sedimentos recentes que a-
presentam uma média de 200 m de altitude, recobertos de vegetação de cerrados e campos lim-
pos. A planície do rio Guaporé, unida ao pantanal mato-grossense e ao território boliviano, ca-
racteriza-se por um terreno plano nivelado em torno de 220 metros, enquanto a planície e panta-
nal mato-grossense, por sua vez, apresenta altitudes que variam entre 100 e 150 metros, com-
pondo-se de sedimentos aluviais recentes que avançam em direção à Bolívia e ao Paraguai. Na 
região gaúcha, as planícies das lagoas dos Patos e Mirim, formadas por depósitos marinhos e 
lacustres, avançam em direção ao Uruguai. E por fim, as planícies e tabuleiros8 litorâneos, embo-
ra se apresentem numa faixa estreita, destacam-se por acompanhar o litoral brasileiro desde o 
Amapá até o Rio de Janeiro, situando-se na foz de rios de pequeno porte e alterando-se, na região 
Nordeste, com terrenos um pouco mais elevados, graças às barreiras dos sedimentos terciários. 

                                                 
8 Os tabuleiros são caracterizados por colinas amplas de topos planos ou convexos. Na verdade, ocorrem em grande 
parte do litoral brasileiro, indo desde o Amapá até o Rio de Janeiro. Entretanto, apresentam-se de forma preponde-
rante e contínua apenas entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, colocando-se à vista ocasionalmente na Bahia, no 
Espírito Santo e no Rio de Janeiro. 
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1.2. BAÍAS E RIOS 
 
 
 
Território de grandes dimensões, o Brasil oferece em seus 8.511.964 km² considerável diversi-
dade em seu relevo, em grandes, médias e baixas altitudes que, aliando-se a outros fatores natu-
rais comuns - clima, sistema hidrográfico, vegetação -, conformam, numa escala maior que a de 
suas unidades, grandes áreas específicas9 no contexto da paisagem brasileira e que, por sua vez, 
junto à contínua evolução histórica e cultural do país, serviram de parâmetro à própria classifica-
ção das grandes regiões - Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nesse sentido, podemos 
identificar claramente, no conjunto natural do país, as grandes montanhas do extremo norte do 
país, junto às Guianas e a Venezuela; a misteriosa floresta Amazônica e seu complexo sistema de 
rios, que surgem da Colômbia e do Peru; os ondulados pampas gaúchos, estendidos até o Uru-
guai e a Argentina; o delicado pantanal do Mato-Grosso que se distribui até a Bolívia; os amplos 
cerrados do Centro-Oeste; o árido sertão nordestino; e as inúmeras serras e vales em meio à mata 
Atlântica do Sudeste10, onde se situa a capital paulista.  
 
Também junto a estes, podemos incluir, por certo, toda a extensão da orla marítima que, embora 
demonstre em si algumas especificidades, apresenta-se num todo graças à apresentação de ecos-
sistemas típicos da inter-relação que estabelece entre terra e mar - restingas e matas; dunas, falé-
sias e recifes; ilhas, baías e enseadas; mangues e deltas de rios. Na apreciação do desenho físico-
natural brasileiro, o litoral se destaca ainda, para além de sua própria conformação geográfica, 
pelo papel fundamental que sempre desempenhou na estruturação social do Brasil, bastando 
lembrar que toda a colonização portuguesa teve início a partir dele, muitas vezes aceitando as 
condições sugeridas por sua própria natureza; a sua análise, portanto, suscitando inúmeras ques-
tões11 relativas ao entendimento tanto da Geografia quanto da História Brasileira. 
 
Explorando em pouco tempo toda a costa da nova terra conquistada, a fim de assegurar seus do-
mínios e defendê-los tanto dos habitantes primitivos quanto de outros povos europeus, ao mesmo 
tempo em que buscavam escoar os produtos do país para a metrópole portuguesa, os lusos se 
fixaram de norte a sul da costa oriental de sua então colônia, formando o núcleo das mais antigas 
cidades brasileiras12, que, por sua vez, limitaram-se às proximidades do mar durante um grande 
período da ocupação europeia, vindo a se tornar, posteriormente, em importantes polos de de-
senvolvimento. Embora expedições interioranas tenham sido feitas já a partir do século 16 - es-
pecialmente no Norte, seguindo o percurso dos rios -, o que estendeu o Brasil além dos limites 
então definidos, o seu miolo teve uma ocupação definida, de fato, somente a partir da descoberta 
das minas, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, mas que, ainda assim, transferiram grande parte 
de seus recursos às zonas litorâneas relacionadas a estas riquezas - e, em especial, à cidade do 
Rio de Janeiro.  Também propostas oficiais, não mais intencionando apenas alargar as dimensões 

                                                 
9 Oficialmente, o Brasil apresenta seis grandes domínios morfoclimáticos (ou morfoclimabotânicos): a Amazônia, o 
Cerrado, os Mares de Morros, a Caatinga, a Araucária e as Padrarias. Estes domínios caracterizam uma área especí-
fica no território nacional, predominando respectivamente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul 
(os dois últimos). Entre eles, ainda, ocorrem inúmeras faixas de transição, fazendo com que não haja um limite pre-
ciso entre um e outro. Cf. COELHO, 1982. 
10 Estendida desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, a mata Atlântica brasileira, à época do desco-
brimento, cobria 15% de todo o território nacional, ocorrendo principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. 
Dado o avanço da colonização, feito justamente no sentido litoral-interior, desde a ocupação portuguesa, a mata foi 
descontroladamente destruída,  restando, nos dias atuais, apenas 7% de sua cobertura original. 
11 Cf. SILVEIRA, 1964. 
12 A grande maioria das grandes cidades brasileiras atuais surgidas no período Colonial se localizavam à beira-mar, 
deixando o Brasil, durante muitos anos, contido na faixa litorânea, explorando madeira e produzindo açúcar. Assim 
foram Salvador e Rio, as primeiras capitais federais, bem como Recife, Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis e Vitó-
ria. Cf. MARX, 1980. 
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do país, vieram a consolidar a ocupação no interior, para onde se transferiu, em meados do sécu-
lo 20, a capital federal, até o momento sediada apenas em cidades à beira-mar. Apesar disso, 
porém, pode-se perceber ainda hoje a primazia da ocupação das áreas litorâneas e de suas proxi-
midades, em relação à rarefação do interior do país - especialmente por entre as regiões Norte e 
Centro-Oeste13. 
 
 

 
 
Fig. 2. Brasil: Evolução Urbana 

 
As águas do mar e, como consequência de um sistema integrado (no caso de enseadas e baías) e 
a própria colonização do interior brasileiro, as águas dos rios, estaria de algum modo vinculadas 
à imagem dum grande número de cidades no país, especialmente aquelas já anteriormente eleitas 
como sede de governo. Não é à toa portanto que muitas capitais dos atuais estados do Brasil se 
situem, não apenas junto a um elemento natural, mas envolvidas num sítio geográfico destacado 
em relação a um contexto paisagístico-natural maior. Baías e enseadas, cabos e istmos, juntaram, 
nesse sentido, beleza e praticidade para a eleição do que se tornariam grandes aglomerados urba-
nos do país. Rios, elementos históricos vinculados à própria formação das cidades, permitiram, 
por sua vez, a ocupação nas cinco regiões do país: Norte (Amazonas), Nordeste (São Francisco), 
Centro-Oeste (Araguaia), Sudeste (Tietê) e Sul (Paraná), também aliando um trecho de seu traje-
to a possíveis conexões antes do advento do transporte sobre trilhos ou sobre rodas14.  

                                                 
13 Por outro lado, nestas áreas, embora não haja uma densa rede urbana, encontram-se resguardadas diversas rever-
sas indígenas, redutos últimos de proteção ao massacre cultural verificado desde a chegada dos portugueses ao lito-
ral da Bahia. 
14 A divisão fitogeográfica clássica do Brasil, feita em 1834 por Martius, compreende a floresta pluvial tropical 
amazônica (Naiades), a caatinga (Hamadríades), os campos e cerrados do planalto central (Oréades), a floresta plu-
vial atlântica (Dríades) e a floresta de araucária (Napéias), numa associação direta à divisão das cinco regiões do 
país. Rugendas, por sua vez, em sua divisão de 1835 (Álbum Pitoresco), já destaca a presença dos grandes rios e 
bacias hidrográficas, bem como características litorâneas, ao definir a Região do Rio Amazonas, a Região do Rio 
Paraguai, a Região do Paraná, a Região do Litoral Sul, a Região do São Francisco e a Região da Paraíba ou Litoral 
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Seguindo este raciocínio, seria evidente na imagem das mais importantes cidades brasileiras a 
presença de elementos naturais sobressalentes, como representante do lugar de inserção e de uma 
região geográfica específica. Ainda que o crescimento das grandes cidades tenha ocorrido de 
forma um tanto quanto descontrolada durante o século 20, este fato ainda pode ser percebido de 
modo mais ou menos evidente, dependendo muitas vezes da própria evidenciação da natureza. A 
despeito das políticas ambientais de resguardo aos elementos naturais brasileiros, mudanças no 
desenho geográfico vieram, indubitavelmente, interferir de forma negativa na paisagem das nos-
sas cidades, seja na ocupação irregular de morros e áreas de manguezais, seja na privatização de 
trechos de praia, seja na poluição das águas de baías e rios, ocasionando desequilíbrios entre ter-
ritório natural e edificado. Mas essa imagem - à qual referenciamos à brasilidade do território - 
terá sido mesmo totalmente perdida? 
 
 
 
Água sobre Terra 
 
A relação íntima entre água - em forma de rios, lagos, baías e litorais - e território urbano se dá 
desde o surgimento da própria cidade, quando tem início a chamada civilização15 entre os deser-
tos da África e da Arábia, do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, através duma nova estrutura de 
relações sociais e de trabalho que suplanta aquela da aldeia então existente. A partir de condições 
especiais proporcionadas pelos oásis ao longo dos cursos dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, no IV 
milênio a.C, surgem então as primeiras cidades. Nestas regiões, desenvolvem-se os grandes im-
périos da Antiguidade, que se estruturam através de planícies cultiváveis, desenvolvem métodos 
de irrigação e abastecimento de água e fomentam as trocas comerciais através da própria utiliza-
ção dos rios como vias de locomoção.  

 
No Extremo Oriente, a civilização urbana tem início no II milênio a.C., em locais também natu-
ralmente favoráveis à sua implantação, com clima tropical e a presença de inúmeros rios provin-
dos do sistema montanhoso do Himalaia que foram gradativamente canalizados para irrigar as 
planícies. Na China, é na beira do rio Wei que se instalam as primeiras capitais imperiais: Hsien-
Yang - que ainda hoje é umas principais cidades chinesas -, Ching-Chao e Changan. No subcon-
tinente indiano - onde todo rio é sagrado por ser considerado uma extensão dos deuses  e do seu 
poder divino -, um sem-número de cidades se formou à beira do rio Indo - mais importante rio do 
estado do Paquistão atual - e do Ganges - mais importante rio da Índia. Nova Délhi fica à beira 
do Jumna, enquanto Calcutá recebe o Hoogly16. 
 
Já no antigo Império Helênico, junto à constante presença do mar Egeu, também os rios se desta-
cavam como elemento de ligação entre as baías e os montes, elementos fundamentais para a 
formação das polis gregas. A cidade de Atenas, exemplo mais ilustre e que hoje se constitui na 
capital da Grécia moderna, era abastecida através de aquedutos pelo discreto rio Ilissos. O exten-
so Império Romano, por sua vez, erigido pela civilização etrusca a partir do século IX a.C., fun-
da a sua capital numa pequena ilha do rio Tibre17. Das inúmeras cidades fundadas pelos roma-

                                                                                                                                                             

Norte. Cf.  SANDEVILLE JR., 2004. 
15 Devido às condições especiais proporcionadas pelos oásis junto aos rios Nilo, Tigre e Eufrates, os grandes impé-
rios da Antigüidade se estruturam a partir do IV milênio a.C, ao mesmo tempo em que uma nova estrutura de rela-
ções sociais e de trabalho suplantou pela primeira vez a da aldeia existente, formando, assim, a cidade.  Cf. 
BENEVOLO, 2005. 
16 Na Ásia atual, não se pode esquecer ainda a presença de rios como o Nampu, em Xangai; o Mekong, em Phon 
Pehn; o Neva, em São Petersburgo e o Ota em Hiroxima. 
17 Roma, a ‘cidade aberta’, chega a ter um milhão de habitantes no século III d.C e de suas ‘sete colinas’ a água é 
trazida por aquedutos, deixando ao rio a principal função de navegação. Cf. BENEVOLO, op. cit. 
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nos, por motivos estratégicos, a grande maioria apresenta relação direta com as águas fluviais, 
tornando-se posteriormente metrópoles modernas, sendo o rio elemento indissociável de sua pai-
sagem atual. Na Itália, além de Roma, temos Turim e o rio Pó, Verona e o rio Adige, Florença e 
o rio Arno; enquanto na Áustria, temos Viena e o Danúbio; na Inglaterra, Londres e o Tâmisa; na 
França, Paris e o Sena; na Alemanha, Colônia e o Reno e, em Portugal, Lisboa e o Tejo. A estas, 
vieram se juntar ainda no continente europeu Berlim, banhada pelo rio Spree; Praga, atravessada 
pelo Vltava; Bratislava, Budapeste e Belgrado, todas cortadas também pelo Danúbio. 

 
A partir do século IV d.C., com o então crescimento da civilização islâmica, surgem importantes 
cidades, destacando-se Bagdá, à beira do rio Eufrates, que se tornou o centro do comércio e da 
cultura mundial até o século XIII; Cairo, à beira do rio Nilo, que veio a se tornar a capital do 
Egito árabe; Córdoba, onde se instalou o primeiro califado na Espanha, à beira do rio Guadaquil-
vir; Isfahan, uma das maiores cidades do Irã atual, à beira do Zayandah; e Agra, que se tornaria 
famosa pela construção do Taj Mahal, localizada às margens do rio Yamuna na Índia. 
 
Entre as novas cidades medievais europeias fundadas entre os séculos XI e XII, destacam-se 
Berna, na Suíça, atravessada pelo rio Aar; Nuremberg, na Alemanha, junto ao rio Pegnitz; e a 
singular Veneza, fundada na foz dos rios Pó e Tagliamento, numa região de lagunas ao mesmo 
tempo protegida do continente e do mar Adriático. Com a expansão mundial da civilização euro-
peia durante o Renascimento, novas cidades portuárias passam a ter importância, como Antuér-
pia, na Bélgica, às margens do rio Escalda, ou como Roterdã, junto às águas do rio Maas. 
  
Na América recém ‘descoberta’, a partir do século 16, importantes cidades já existentes são mo-
dificadas pelos colonizadores europeus, como Cuzco, capital do Império Inca, construída no 
chamado Vale Sagrado, onde a presença de vários rios, como o Huatanay, permite um clima fa-
vorável à agricultura e a edificação de cidades. Fundadas por espanhóis destacam-se ainda Quito, 
no Equador, localizada na bacia do rio Guayllabamba; Lima, junto ao rio Rímac; e Buenos Aires, 
junto ao rio da Prata. Na América do Norte, o grande destaque é Nova Amsterdã, atual Nova 
Iorque, fundada no estuário do rio Hudson junto ao oceano Atlântico. Juntando-se a esta, inúme-
ras cidades à beira do rios Missouri e Mississipi, como Minneapolis e Nova Orleans, surgem nos 
Estados Unidos. São Francisco, por sua vez, tem sua imagem aliada à bela baía de mesmo nome, 
ao lado do Pacífico. 
 
Com tudo isso, pode-se dizer que, apesar de mudanças econômicas e sociais entre cidades e rios, 
até hoje estes se encontram estritamente vinculados àquelas, seja por questões fortemente religi-
osas, como na Índia, seja por questões visivelmente turísticas, como em algumas cidades da Eu-
ropa. Indubitável, porém, é a importância ambiental (no sentido pleno da palavra) que os rios 
apresentam para as cidades. E a sua coerente utilização em grandes centros urbanos de países 
desenvolvidos prova que ainda é possível que haja um respeito por sua existência. 
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Paisagens Coloniais  
 
No Brasil, país com uma bela e diversificada paisagem natural, foi evidente a inter-relação entre 
elementos de destaque da natureza e a formação das primeiras cidades, refletida sobretudo nos 
recortes do litoral onde se assentou a primeira vila, São Vicente, e a primeira capital, Salvador18. 
Limitada por quase dois séculos à costa marítima19, a colonização brasileira fez surgir inúmeras 
cidades, muitas delas capitais estaduais, à beira de locais propícios à defesa, resguardados por 
portos naturais, junto à baías e, consequentemente, providos do deságue de vários cursos d’água. 
De norte a sul, baías que poderiam servir de portos naturais e ao mesmo tempo abrigar, em al-
guma região plana adjacente, uma conformação urbana segura, foram sendo gradativamente o-
cupadas, associando sua imagem a paisagens urbanas emergentes. Assim nasceram Vitória, junto 
à baía de mesmo nome; Recife, embebida pelos rios Capibaribe e Beberibe; Belém, à beira do 
Guamá; João Pessoa, junto ao Sanhauá; Porto Alegre, às margens do Guaíba; São Luís, ladeada 
pelo Anil; e ainda Aracaju, voltada para o Poxim, e Natal, para o Potengi. Dando nome aos pró-
prios lugares (Baía, Rio de Janeiro, Recife), os elementos naturais compreendiam, além das á-
guas do mar, o sistema de drenagem de rios, pequenos vales, áreas de manguezais, morros, pe-
dras e montanhas que, em sua especificidade, se uniam pela semelhança de características do 
grande sistema Atlântico Sul. A exploração do interior do país, que culminou na descoberta de 
ouro e de pedras preciosas e permitiu a expansão do território nacional, fez-se principalmente 
graças à possibilidade da navegação fluvial, destacando-se para tanto o rio São Francisco - o rio 
da integração -, no Nordeste e do rio Amazonas e seus incontáveis afluentes, no Norte. Importan-
tes cidades surgiram desde então, outra vez associando ao seu desenho a presença de fortes ele-
mentos naturais, como Manaus e o rio Negro, Porto Velho e o Madeira; Boa Vista e o rio Bran-
co; Rio Branco e o rio Acre; Teresina e o rio Poti; Cuiabá e o rio de mesmo nome. 
 
Além disso, o uso da mesma linguagem arquitetônica adotada de Portugal, ao ser implantada em 
associação com a paisagem (igrejas junto a platôs elevados, fortes junto a istmos, palácios e edi-
fícios públicos com vistas privilegiadas, o porto como mediador entre mar e terra), caracterizava 
já um sistema urbano diferenciado daquele ibérico. Assim, a imagem das cidades brasileiras nas-
ce da inter-relação entre objetos construídos e a forte presença de elementos destacados da pai-
sagem natural, representando, de certa forma, uma paisagem cultural visivelmente identificada20. 
 

                                                 
18 Como bem exemplifica Murilo Marx, o “reconhecimento da costa brasileira foi acompanhada pelo batismo dos 

seus marcos mais notáveis. Entre estes se destacam as desembocaduras dos rios, as enseadas, as ilhas e os arreci-

fes.” No entanto, se “os portos bons atraíram os portugueses, eram atraentes também para os seus rivais. Por isso, 

além do remanso importava igualmente a defesa (...)”. Como conseqüência disso, a “construção da cidade em a-

crópole se impôs.” Cf. MARX, 1980, pp. 19 e 20. 
19 O afluxo maior de emigrantes que se dá com a descoberta do ouro na região das Gerais só vê a ocorrer no século 
18. Cf. HOLANDA, 1978. 
20 De acordo com Ramón Gutierrez, no início da formação das principais cidades da América Latina, houve uma 
‘síntese cultural’ que conferiu um valor de identidade através da relação entre a produção arquitetônica desenvolvida 
à época e os aspectos físicos do lugar. Apesar de tratar especificamente das antigas vilas de colonização espanhola, 
acredita-se que o mesmo (com algum grau de variação) possa ser dito a respeito da evolução urbana no Brasil-
Colônia, quando, segundo o autor, houve uma visível ‘tradução’ duma teoria externa (européia) numa realidade 
prática (americana), “onde os valores da paisagem natural e cultural mantiveram sua importância central.” Cf. 
GUTIERREZ, op. cti., p. 35. 
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Fig. 3. Brasil: principal rede hidrográfica 

 
 
Tendo como base um trabalho pioneiro na investigação feito por Reis Filho de documentação 
iconográfica das principais vilas e cidades do período colonial brasileiro21, podemos então ob-
servar como a presença da natureza foi influente na identidade visual dos mais importantes nú-
cleos urbanos do país. Estas imagens, feitas por cartógrafos, engenheiros militares, viajantes e 
profissionais especializados, grande parte de origem europeia, destacam-se ainda por revelar uma 
paisagem que perdurou durante muito tempo e cuja modificação se fez de forma lenta, se compa-
rada ao que viria a acontecer no início do século 20, quando tem início o processo de êxodo rural 
que vai reduzir drasticamente a população do campo e tornar o Brasil, então eminentemente a-
grícola, num país urbanizado. Feitos para o reconhecimento de nosso território, defesa contra 
ataques de outros países, ou mesmo planificação na nova terra conquistada, os desenhos revelam 
conjuntos urbanos que, auxiliados pela escala (mesmo nas grandes cidades de então, como Sal-
vador e Recife), pela tipologia arquitetônica (baixo gabarito para grande parte da massa constru-
ída, altura destacada para edificações públicas ou particulares especiais) pareciam se apresentar 
de modo visivelmente harmônico com o desenho natural preexistente, permitindo uma clara le-
gibilidade da cidade e de seus elementos específicos. Ainda que se utilizasse de um repertório 
formal similar, elementos positivos (prédios públicos, instalações militares, construções religio-
sas, casario) e negativos (ruas, praças, jardins)22 distribuíam-se através de sítios distintos e se 
integravam plasticamente a elementos naturais ainda conservados (dunas, praias, margens de 
rios, pedras e morros). 
 

                                                 
21 Este estudo corresponde ao livro Imagens de Vilas e cidades do Brasil Colonial , organizado por Nestor Goulart 
Reis Filho e lançado pela Universidade de São Paulo dentro das comemorações dos 500 anos do Brasil. Entre os 
trabalhos catalogados, destacam-se aqueles feitos por ilustres artistas estrangeiros, como Frans Post (Pernambuco) e 
Arnaud Julien Pallière (São Paulo). Cf. REIS FILHO, 2004. 
22 Murilo Marx, em sua abordagem sobre as cidades brasileiras, salienta, entre os aspectos gerais das principais 
estruturas urbanas brasileiras, seus vazios e construções (aqui chamados de elementos negativos e positivos), defi-
nindo-os como elementos essenciais para o entendimento de seu desenho. Cf. MARX, op. cit. 
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À presença constante da água (baías, enseadas, lagos e rios) de sítios intencionalmente escolhi-
dos, alia-se ainda a presença mesma da terra (morros, serras, afloramentos rochosos), compondo 
paisagens distintas através da justaposição destes elementos. Assim, enquanto podemos tratar os 
primeiros como elementos horizontais, transparentes e imersos - comandado pelo elemento água 
-, poderíamos considerar os segundos como elementos verticais, opacos e emersos - comandados 
pelo elemento terra -, ambos correspondendo a terrenos a priori não-habitáveis e com uma gran-
de carga simbólica, tanto por sua função para o homem e para a própria natureza (navegação e 
fornecimento de água, manutenção do equilíbrio do ecossistema) quanto por sua beleza. Mesmo 
recebendo alterações e ‘habitações’ transitórias (portos à beira-mar e à beira-rio, fortes em prai-
as), estas não chegam a encobrir a essência da paisagem preliminar: pelo contrário, utilizam-se 
delas aproveitando-se em parte de sua própria função natural (defesa, visualização privilegiada), 
o que acentua ainda mais seu caráter. Gradativamente modificados durante o tempo (cortes nos 
morros, aterros nas águas), ocupados de forma irregular, relegados ao segundo plano ou até 
mesmo destruídos, principalmente durante o excessivo crescimento urbano das cidades no século 
20, fato é que muitos elementos naturais felizmente ainda fazem parte de modo significativo da 
imagem das cidades brasileiras. 
 
Vejamos, então, como se verifica a tensão entre estes elementos naturais e a estrutura urbana 
edificada, na criação de paisagens diferenciadas (por seu desenho), inseridas num mesmo siste-
ma (colonial brasileiro). 
 
 
 

Rio de Janeiro e Salvador 
 
As cidades de São Salvador (1549) e de São Sebastião do Rio de Janeiro (1567), a despeito de 
suas diferenças, apresentam algumas características importantes em comum: foram implantadas 
junto às maiores reentrâncias da costa do Brasil (ao norte e ao sul da capitania), receberam seu 
nome devido à forte presença da paisagem natural e foram ambas capitais do país23. Enquanto a 
primeira surgiu ao sul da baía de Guanabara24, a segunda nasceu ao norte da baía de Todos os 
Santos25, configurando assim, de alguma forma, um espelhamento na paisagem litorânea brasi-
leira. Enquanto a primeira baía se destaca pela beleza, onde singulares elementos verticais se 
apresentam (morros do Pão de Açúcar e Corcovado), simbolizando o litoral de escarpas do Su-
deste, a segunda se sobressai pelo tamanho, onde pequenas elevações (platô da Cidade Alta) 

                                                 
23 Salvador foi a primeira capital do governo brasileiro até  o ano de 1763, quando então foi substituída pelo Rio de 
Janeiro, que se destacou como centro político do país até 1960, ano em que foi inaugurada a cidade de Brasília. 
24 A baía de Guanabara se destaca por uma rara beleza, formada por um espetacular conjunto de morros e montanhas 
que lhe conferem um grande destaque na costa brasileira. Embora apresente apenas cerca de 2 km em sua entrada - 
por entre as pontas de São João e de Santa Cruz -, pode chegar a 28 km de extensão a largura do seu interior. Já o 
seu perímetro passa de 13 km, ao mesmo tempo em que apresenta uma área de 412 km² (somando-se às águas suas 
dezenas de ilhas internas -, do Governador, de Paquetá, do Bom Jesus, do Fundão, de Sapucaia e de Villegagnon, 
etc.). Por ser profunda e perfeitamente abrigada dos ventos e da agitação marinha, a baía se caracteriza como um dos 
melhores ancoradouros do mundo. Junto ao seu lado meridional e aberta também ao oceano, situa-se a cidade do Rio 
de Janeiro, enquanto à sua frente, na outra ponta, encontra-se a cidade de Niterói. A maioria dos rios que deságuam 
na baía de Guanabara infelizmente encontram-se canalizados e em estado de degradação nos dias de hoje, tais como 
os rios Alcântara, Mutondo e Bomba. Cf. SILVEIRA, op. cit. 
25 A baía de Todos os Santos é a maior de toda a zona costeira brasileira, e se localiza entre o cabo de Santo Antônio 
e a ponta do Garcez, configurando-se num golfo profundo que penetra pelo mar cerca de 80 quilômetros. Sua perife-
ria, em forma elíptica, alcança 290 km e sua largura, trinta. Ocupa área superior a 100 km² e em seu interior encon-
tram-se numerosas ilhas, onde se destaca a ilha de Itaparica, quase encostada à ponta do Garcez, pela qual é separa-
da pela barra do Jaguaribe. Apresenta boa profundidade e se oferece como bom ancoradouro, sendo bordejada por 
uma planície muito fértil que oferece cerca de 50 km de largura, conhecida como recôncavo Baiano. Junto ao seu 
limite setentrional e ao oceano Atlântico, encontra-se a cidade de Salvador. Dentre os rios que deságuam na baía, 
destaca-se o rio Paraguaçu. Cf. SILVEIRA, op. cit. 
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simbolizam o litoral de tabuleiros do Nordeste. Apesar de sua dimensão também grandiosa, a 
baía de Guanabara cria uma tensão dos dois lados de sua entrada, intensificada pela presença de 
morros do lado de Rio de Janeiro e de Niterói. O resguardo da região ao sul e a sua função de 
porto natural foram decisivas para a implantação da chamada ‘cidade maravilhosa’, que se torna-
ria a segunda capital do país. Já Salvador, maior cidade colonial brasileira, refletia em seu con-
junto os níveis básicos onde se assentou - aquele baixo, junto à costa, região portuária e de co-
mércio; e aquele alto, junto ao platô elevado, região da vida social - tendo entre elas a encosta 
responsável pelas inúmeras ladeiras que compunham a cidade. Além das águas da baía e dos rios 
que desembocavam nela (destacando-se o Paraguaçu na capital baiana e o Carioca na fluminen-
se), ambas receberam dois lagos em seu interior: a pequena baía que se transformou na lagoa 
Rodrigo de Freitas e a desembocadura de rio que deu lugar ao dique do Tororó, cenários que 
seriam totalmente incorporados à cidade com o passar do tempo. Atualmente, consideráveis sím-
bolos das cidades ainda expressam a relação da estrutura urbana com a natureza preexistente: no 
Rio, a estátua do Cristo Redentor, o bonde do Pão de Açúcar, a ponte Rio-Niterói; em Salvador, 
o elevador Lacerda, o forte de São Marcelo, o Mercado Modelo. Por outro lado, as favelas em 
morros e alagados, de modo negativo, também refletem este fenômeno. 
 

 
Figs. 4 e5. - Salvador (ca. 1625) e Rio de Janeiro (ca. 1796) 

 
 

 

Vitória e Florianópolis 

 
Como Rio e Salvador, as capitais Vitória26 (1551) e Florianópolis27 (1660) também se destacam 
como um desenho diferenciado na costa brasileira, tendo em comum a presença do encontro de 

                                                 
26 Limitada em apenas 4 km de extensão por entre a ponta de Tubarão, em Vitória, e a praia da Costa, em Vila Ve-
lha, a baía de Vitória em seu desenho se diferencia justamente pela disposição dos seus elementos, em que pela 
primeira vez os maciços cristalinos chegam à orla brasileira (no sentido norte-sul), acomodando-se junto a pequenas 
áreas de sedimentação marinhas e fluviomarinhas. Graças a essa configuração especial ainda, foi ela entendida por 
muitos anos como o limite entre o litoral Oriental (Leste) e a costa Cristalina (Sudeste), tornando-se posteriormente 
numa região especial do chamado ‘embaiamento de Tubarão’, onde simultaneamente há uma ocorrência de grandes 
altitudes próximas à costa e de um aprofundamento brusco da plataforma continental, que aqui se estreita ao máxi-
mo, dividindo a região coralina do extremo sul baiano da bacia de Campos. Apesar de ser chamada baía de Vitória, 
o sítio natural sobre o qual se dispõe Vitória corresponde a duas pequenas baías: a que recebe este nome, interna e 
composta por três setores distintos - o setor externo, o canal de Vitória (Sul) e, juntos, o setor interno (canal Oeste) e 
o canal Norte; e a chamada baía do Espírito Santo, externa, limitada entre a ponta de Tubarão e a ponta de Santa 
Luzia. Cf. SILVEIRA, op. cit.; BRASIL, op. cit. 
27 A ilha de Santa Catarina, onde foi implantada a cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, se 
destaca tanto por suas dimensões - 52 km de comprimento por mais de 10 km (em alguns trechos) de largura - quan-
to por sua formação - resultante da unificação de pequenas ilhas que outrora formavam um arquipélago. Seu dese-
nho se encontra quase que delicadamente encostado no continente, num trecho que se alarga quase num eixo central 
em relação ao seu comprimento;  neste ‘ponto’ de tensão localizando-se o núcleo central da capital catarinense. 
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afloramentos rochosos (elementos verticais) junto ao mar (elementos naturais), sendo começo e 
fim deste processo em todo o litoral brasileiro. Numa interessante associação, evidenciam o per-
curso cujo ponto culminante se dá na cidade do Rio de Janeiro, símbolo por excelência desse 
conjunto. Além disso, as duas cidades se assemelham por se situarem sobre um arquipélago co-
mandado por um ilha-mãe, curiosamente configurando polaridades. Enquanto a ilha de Vitória é 
central, pontual e relativamente pequena, encaixada na baía, a ilha de Santa Catarina é alongada, 
linear e relativamente grande, solta do continente. E na configuração de suas enseadas, as duas 
pequenas baías na capital do Espírito Santo se abrem para o leste, enquanto em Florianópolis, 
também duas baías se abrem do pequeno ponto de tensão da ilha com o continente em direção ao 
norte e ao sul. Ainda em oposição, uma apresenta em seu miolo um elemento vertical de desta-
que (o Maciço Central), enquanto a outra possui um singular elemento horizontal (a lagoa da 
Conceição). E enquanto a primeira foi assentada, como a capital baiana, sobre uma acrópole, a 
segunda teve início junto ao mar, como a capital fluminense. Em ambas, porém, as pedras e pe-
quenos morros se destacam por uma certa delicadeza, diferentemente da grandeza das serras do 
Rio ou dos tabuleiros da Bahia. Como limites de um desenho específico da costa do Brasil, des-
tacam-se ainda como paisagens de transição, a primeira entre o litoral de tabuleiros e barreiras do 
Nordeste e a paisagem de escarpas e promontórios do Sudeste e; a segunda entre esta paisagem e 
o litoral de grandes praias retilinizadas do Sul do país.  
 

 
Figs. 7 e 8 - Florianópolis (1785) e Vitória (1805)

                                                                                                                                                             

Duas baías, dessa maneira, são formadas - a baía Norte e a baía Sul - separadas por este trecho que se reduz, aqui, a 
475 metros. À volta de toda a ilha, mais de 40 praias desenham o seu litoral, voltando-se tanto para o continente 
quanto para o mar aberto. Cf. SILVEIRA, op. cit. 
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 Recife e Olinda 

 
Apesar de apresentar um desenho mais discreto que as baías da Guanabara e de Todos os Santos, 
a costa do Recife também se destaca como um dos mais belos conjuntos naturais do litoral brasi-
leiro, formado pelo encontro de rios, manguezais, ilhas, alagados, coroas e uma singular linha de 
arrecifes28 que deu nome à cidade. Paisagem fluviomarinha sem acidentes geográficos verticais 
de destaque, a capital pernambucana se destaca pela forte presença da água em seu território, 
sensivelmente emoldurado por entre os rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió. Neste cenário, a for-
ça da paisagem era tão importante que nenhuma cidade manteve relações (econômicas, sociais e 
culturais) de unidade com seus rios como Recife até o início do século 2029. Durante a ocupação 
holandesa (1630-1645), a capital pernambucana uma série de melhoramentos que evidenciam 
ainda mais o seu caráter de arquipélago plano à beira-mar e possibilita a ampliação urbana da 
cidade (pontes, diques e aterros), graças a técnicas há muito desenvolvidas nos Países Baixos. Já 
a sua vizinha, Olinda, assume a implantação em colina, como Vitória e Salvador, embora tam-
bém não apresente elementos verticais de destaque, como os morros do Rio ou de Florianópolis. 
Nesse sentido, cria apenas um contraponto a Recife, paisagem totalmente marcada pela horizon-
talidade predominante da costa de Tabuleiros somada a características específicas: paralelismo 
entre costa e arrecifes, extensão de manguezais, estreiteza das ilhas e dos canais, num ‘retalha-
mento’ que, devido ao formato das partes, não faz perder a noção do conjunto. Enquanto inúme-
ros fortes  (do Picão, de São Jorge, da Laje, do Brum, das Cinco Pontas, do Mar) se ajustavam 
ainda mais a este cenário e à natureza plana da Cidade Maurícia, novos palácios construídos por 
Maurício de Nassau valorizavam o potencial paisagístico da ilha de Antônio Vaz, fazendo frente 
às igrejas construídas sob influência portuguesa, destacadas sobretudo em Olinda30. A produção 
de açúcar, por sua vez, dominante nos primeiros séculos do período Colonial, também se ajusta-
va perfeitamente à natureza de Recife, aproveitando-se dos terrenos sempre irrigados pela água 
para plantação da cana e pelo curso dos rios como vias de transporte dos produtos para o conti-
nente europeu. 
 

  
Figs. 9 e 10 - Recife (ca. 1641) e Olinda (ca. 1630) 

                                                 
28 Os recifes, embora ocorram em todo este trecho, fazem-se predominantes junto à costa dos Tabuleiros e, nesta, no 
litoral pernambucano, especialmente ao lado da capital, Recife, podendo, no conjunto, corresponder a dois tipos 
básicos de formação: a arenítica e a coralina. Os recifes de arenito se configuram em antigas praias consolidadas, 
constituídos, no geral, por areia ou calhaus litificados. Ao fundo, a costa litificada repousa sobre uma camada de 
areia branca, conchas, argila e areia cinzenta. Os recifes coralinos, por sua vez, são geralmente longos e estreitos, 
criados por espécies que pertencem ou aos antozoários ou aos hidrozoários. De acordo com seu tipo de construção e 
sua posição, podem ser classificados em recifes em franja, recifes-barreiras, atóis - recifes circulares com laguna 
interna - e e recifes isolados. Cf. SILVEIRA, op. cit. 
29 Cf. VILLAÇA, 1998. 
30 Apesar de não ter se desenvolvido como sua vizinha Recife, Olinda se tornou, como Parati e Ouro Preto, um dos 
mais representativos conjuntos urbanos do barroco brasileiro, sendo por isso reconhecida, como aquelas, como Pa-
trimônio da Humanidade. 
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Outras Capitais 

 
A relação estreita entre paisagem natural e construída das cidades brasileiras, elucidado pela jun-
ção entre um desenho natural específico e um significativo cenário urbano se fez presente ainda 
em outras capitais do país. No Nordeste, destacam-se então Natal, capital do Rio Grande do Nor-
te - fundada em 1599 junto à foz do rio Potengi, paisagem representativa da costa Semi-Árida 
devido ao seu conjunto de dunas -; e João Pessoa, capital da Paraíba - criada em 1585 numa coli-
na às margens do rio Sanhauá, não muito longe do oceano, para onde se estendeu com o passar 
dos anos. Já no interior do país, a partir do século 17 surgem aquelas que se tornariam as mais 
importantes cidades dos estados do Norte, vinculadas desde o início à nova costa descoberta. 
Assim, nascem São Luís31 (1612), capital do Maranhão, junto à foz do rio Anil; Belém32 (1616), 
capital do Pará, à beira do rio Guamá; Manaus (1669), capital do Amazonas, às margens do rio 
Negro; Macapá (1668), capital do Amapá, ao lado do rio Amazonas; Porto Velho (1907), capital 
de Rondônia, vizinha ao rio Madeira; e Rio Branco (1882), capital do Acre, sobre as águas do rio 
que deu nome ao estado. Imersas em terrenos planos e sem a presença de elementos verticais de 
destaque, têm comum a presença das águas (e matas) a perder de vista como horizonte. Curiosa-
mente, no extremo sul do país, outra cidade se destaca por sua relação com um grande rio: Porto 
Alegre, cidade fundada em 1822 às margens do rio Guaíba que, por sua vez, deságua na lagoa 
dos Patos (10mil km2), elemento de destaque da paisagem de lagunas e que, junto com a lagoa 
Mirim (400 km2), configura a famosa reentrância meridional do mapa brasileiro. Por fim, no 
interior do país revelado à descoberta de riquezas das pedras preciosas, floresce a arquitetura 
barroca junto a cenários também característicos. Cidades como Mariana e Diamantina, durante o 
século 18, resplandeciam em meio ao domínio de mares de morros mineiros. Ouro Preto, símbo-
lo máximo do período de riqueza mineira que este à disposição facilmente nas águas dos rios e 
riachos da região, evidencia a relação com o território natural através das inúmeras ladeiras e a 
beleza natural de montanhas que circundam seu valioso conjunto arquitetônico-urbano, cuja pai-
sagem harmônica ainda presente nos remete ao equilíbrio então visível nas antigas cidades colo-
niais à beira-mar. A nova capital do estado, Belo Horizonte, por sua vez, é fundada no século 19, 
em frente a outro símbolo do planalto Atlântico: a serra do Curral. No século 20, a fundação de 
Brasília, por fim, evidencia, com os preceitos modernistas, não apenas a diferenciação entre a 
área residencial (asas) e monumental, mas também a amplidão do cerrado brasileiro. 
 

  
Figs. 11 e 12 - Ouro Preto (ca. 1785-1800) e Mariana (segunda metade do séc. 18) 

                                                 
31 A ilha de São Luís, onde se encontra numa das bordas a capital do estado do Maranhão, ocupa o centro do chama-
do golfo Maranhense, encontrando-se quase colada ao continente, do qual se separa pelo estreito canal do Mosquito. 
32 Os rios que ladeiam Belém e Manaus  - componentes da bacia hidrográfica amazônica, a maior do planeta -, por 
sua dimensão, podem ser considerados como rios-mares.  
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Rio de Janeiro        Salvador 

 

  

Vitória          Recife 

 

  

Belém          Manaus 

  

Figs. 13 a18 - Imagens de cidades brasileiras, final do séc. 20 
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2.1. ESTRUTURA PAULISTANA 
 
 
 
Durante o período Colonial importantes aglomerados urbanos também surgiram na costa do atual 
estado de São Paulo, incluindo a primeira vila oficialmente fundada no Brasil: São Vicente. Nas-
cida em 1532, junto à ilha de mesmo nome, tornou-se com Santos, surgida em 1545, duas das 
principais cidades da  baixada Santista, numa área em que, além da ilha, destacam-se ainda aflo-
rações rochosas e manguezais, elementos representativos do litoral Atlântico sudeste. 

 

 
Fig. 19 - São Vicente, ca. 1624 

 

Vencer o desnível de 800 metros da serra do Mar já no século 16, porém, permitiu a fundação 
daquela que se tornaria a maior cidade da América Latina e que se, por um lado nascia exceção à 
regra dos aglomerados urbanos situados junto à costa do país, por outro, surgia também como 
cenário de local protegido1 e ao mesmo tempo próximo a um curso d’água. Fundada em 1555 
num platô situado entre o riacho Anhangabaú e o rio Tamanduateí, devido sobretudo à sua estra-
tégica implantação, São Paulo destacou-se como a primeira vila do planalto brasileiro a prospe-
rar, logo se constituindo na mais avançada boca-de-sertão do início da colonização brasileira. Ao 
contrário das vilas que tiveram que mudar de localização logo nos primórdios do período Colo-
nial (Vitória, Rio de Janeiro), a capital paulista é estrategicamente implantada no que seria o me-
lhor contato do mar com o planalto, ou seja, nem tão próxima da grande muralha da serra do 
Mar, como no norte do Estado, e nem tão distante, como no sul2. Embora não apresentasse uma 

                                                 
1 Cf. MARX, op. cit.; PETRONE, 1995; PRADO JR., 1998. 
2 Cf. PRADO JR., op. cit. 
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relação direta com grandes amplitudes de água, como as cidades litorâneas sudestinas e nordesti-
nas ou mesmo as cidades fluviais nortistas posteriormente fundadas, apresentavam em suas pro-
ximidades vários rios, sendo o maior de todos - Tietê -  o mais importante de um sistema hidro-
gráfico que curiosamente se dirigia para o interior, e não para o mar. De seu núcleo, conhecido 
como Triângulo - platô interfluvial situado entre 700 e 800 metros de altitude, já destacado do 
complexo do Planalto Paulistano3 -, era possível acessar o interior paulista através do rio Taman-
duateí e, deste, ao Tietê, principal via de penetração àquela região. 

 

 
Fig. 20. Barra de Santos e vila de São Paulo, séc. 16 (?) 
 

Valendo-se portanto de um ambiente naturalmente favorável para ocupação - já conhecida dos 
tupis - mas cujo relevo frequentemente segmentado dificultava a expansão urbana, a pequena 
vila se desenvolve, consolidando-se como centro irradiador de caminhos que, muitas vezes apro-
veitando trilhas indígenas, distribuíam-se por entre as passagens naturais entre a Serra da Canta-
reira e o Morro do Jaraguá, a leste; entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Itapeti, a leste; entre 
as serranias de São Roque e Parnaíba, a oeste, que se somaram à acessibilidade fluvial. Junto a 
isso, os rios de São Paulo permitiram ainda a conexão com os vários povoados existentes na re-
gião, como Santana de Parnaíba, Barueri, Nossa Senhora da Expectação do Ó, Nossa Senhora da 
Penha de França, São Miguel Paulista, Nossa Senhora de Guarulhos, Nossa Senhora da Ajuda de 
Itaquaquecetuba, Santo André, Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra, Pinheiros e Ibirapuera 
(atual Santo Amaro), todos eles núcleos formados ou de antigas aldeias indígenas ou de capelas 
curadas que viraram freguesias durante os séculos 16 e 174; sendo depois suplantados pelas es-
tradas de terra.  
 
Em seu desenho arquitetônico-urbanístico, porém, apesar da simplicidade em relação aos princi-
pais centros nordestinos, a vila de São Paulo se assemelhava pelo contraste entre o conjunto de 
igrejas e edifícios públicos e o baixo e contínuo casario colonial. Por outro lado, o grande hori-
zonte, aqui, não era dado pela abertura do mar (como Recife), nem pela presença de um caudalo-
so rio a perder de vista (como Manaus), mas sim pela presença do planalto ondulado composto 
por pequenos e médios vales formado por um significativo sistema de drenagem fluvial. Pirati-

                                                 
3 Ab’Saber salienta a originalidade da implantação do sítio urbano de São Paulo, localizado em “um planalto coli-

noso de ‘serra acima’ nas cabeceiras de rios que dão costas ao mar”. Cf. AB’SABER, 1958, p. 14. 
4 Cf. PETRONE, 1995. 
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ninga5, seu sobrenome indígena, já revelava a presença dos peixes no rio e o caráter entre-
caminhos que caracterizaria a paisagem de São Paulo, pois, diferentemente dos outros núcleos 
urbanos, marcados sempre por um claro limite entre terra e água (linhas de costa marítima ou 
fluvial), aqui a natureza se expandia em todas as direções. 
 
 Já no final do século 16, os caminhos irradiavam do pequeno núcleo urbano, consolidando o seu 
caráter de entroncamento: a leste, para o Rio de Janeiro, seguindo o Tamanduateí; ao sul, pelo 
riacho Ipiranga, a caminho do mar e, pelo Ibirapuera, em direção a Santo Amaro; a oeste, se-
guindo para Pinheiros; e ao norte, no caminho do Guaré, em direção ao sertão desconhecido. 
Nessa paisagem, os sinuosos rios Pinheiros e Tietê, grandes para o tamanho da vila, mas não o 
suficiente para anular seu desenho linear, ajustavam-se bem ao desenho do planalto6. A presença 
de duas extensas planícies de inundação, por sua vez, fez com que a cidade inicialmente saltasse 
de colina em colina, até serem domadas as várzeas. Estas, por sua vez, indicaram a abertura de 
novos caminhos que iriam se transformar futuramente em movimentadas e importantes estradas 
de ligação7. 

 

 
Fig. 21. Planalto Paulistano e Baixada Santista antes da ocupação 

 

Apesar de apresentar, nas proximidades da cidade, um elemento vertical de destaque (a serra da 
Cantareira), era o sistema fluvial que se destacava em meio à paisagem paulistana, primeiramen-
te na implantação junto aos rios Anhangabaú e Tamanduateí. Como Recife ou Manaus, por e-
xemplo, era a horizontalidade que se fazia dominante, sem ser, no entanto, formada por grandes 
extensões de água, se comparada àquelas. Nesse sentido, os rios paulistanos constituem-se sobre-
tudo como elementos lineares, e não expansivos (baías, lagos ou grandes rios), dando à cidade 

                                                 
5 Piratininga quer dizer peixe que seca ou peixe que fica preso nas margens de um rio, secando ao sol depois de um 
transbordamento, como acontecia com os que viviam ali. Esses peixes atraíam as formigas, que por sua vez, atraíam 
os tamanduás, vindo daí o nome do  Tamanduateí, como passou a ser conhecido Piratininga, emprestando o nome à 
cidade de São Paulo. Cf. PONTES, 2004. 
6 A imagem a perder de vista faria parte também do cenário de outras paisagens brasileiras, no interior do país, ainda 
que de modo diferenciado, como na região de Minas Gerais (com a forte presença dos ‘mares de morros’) e do Cen-
tro-Oeste (com a imensidão do cerrado). 
7 Cf. LANGENBUCH, 1971. 
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uma imagem natural de encontro de caminhos que indicavam a existência de um grande elemen-
to - o mar ou mesmo um grande rio - mais por intenção do que por presença8.  
 
Como referência ao desenho do Atlântico leste sudeste, São Paulo é representada ainda por pla-
naltos e vales que se associam diretamente, no interior do estado, ao ‘domínio de mares e mor-
ros’ (que configura grande parte do estado de Minas Gerais) e, no litoral, ao relevo escarpado. 
Típico cenário formado por movimentos de dobramentos seguidos de contínua erosão, enquadra-
se no sistema orográfico que abrange paisagens destacadas à beira-mar como Florianópolis, San-
tos, Vitória e Rio de Janeiro. O rio Tietê, que comanda os demais que se direcionam a ele (rios 
Pinheiros, Tamanduateí, Aricanduva e demais afluentes), por sua vez, corre para a região oeste-
sudoeste até desaguar no rio Paraná, como o fazem também os rios Grande, Pardo e Paranapa-
nema, que junto, com os primeiros, formam o principal sistema drenante integrados às serras do 
Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, tríade de relevos mais importantes da região Sudeste9. 
 
Curiosamente, a região sobre a qual se assentou a maior cidade da América Latina apresenta um 
desenho irregular que, a princípio, dificultaria a localização e implantação duma aglomeração 
urbana. Num corte no sentido sudoeste-nordeste (transversal ao chamado Espigão Central, que 
divide os vales dos rios Pinheiros e Tietê), é possível compreender os níveis de altitude e as for-
mas de relevo da principal porção do sítio urbano da capital. Em ambos os flancos, configuram-
se basicamente patamares escalonados que vão, desde a parte mais alta, até os terraços fluviais e 
planícies de inundação. 

 

 
Fig. 22. Mapa topográfico da Região Metropolitana de São Paulo 

 

                                                 
8 Apesar de João Pessoa apresentar um caso que poderia ser semelhante, a proximidade com o oceano Atlântico, 
logo alcançado pelo crescimento urbano da cidade, atraía o elemento mar à imagem da capital da Paraíba, suplan-
tando a sua imagem fluvial. 
9 A região Sudeste brasileira se diferencia das demais principalmente devido à sua diversidade morfológica, resul-
tante da tectônica de arqueamentos, falhamentos e fraturamentos - que atingiu o escudo brasileiro a partir do período 
Mesozóico -, aliada a um posterior desenvolvimento que se deu junto a um vasto domínio morfoclimático. Apesar 
de tal complexidade, esta região se homogeneíza graças ao fator litológico, principalmente pela presença dominante 
de rochas do complexo cristalino. Cf. IBGE, 1977. 
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Situada no interior do planalto Atlântico, a região metropolitana está implantada na bacia sedi-
mentar de São Paulo, por entre a Serra do Mar (ao sul) e da Cantareira (ao norte). De todo o seu 
território, cerca de 60% encontra-se distribuído no planalto Paulistano, zona geomorfológica 
formada por terrenos sedimentares  de 715 a 900 m subdivida em duas regiões distintas: as coli-
nas de São Paulo (área recortada por extensas planícies aluvionais, com relevo suave que favore-
ceu o processo histórico de ocupação urbana que atingiu as várzeas e altas vertentes lindeiras) e a 
morraria de Embu (área composta por terrenos cristalinos que circundam a bacia sedimentar de 
São Paulo a oeste, sul e leste, com nível topográfico mais elevado, uma rede de drenagem muito 
densa e que ainda concentra grande vegetação). Além do planalto Paulistano, configuram o terri-
tório físico-geográfico da região metropolitana: a zona cristalina do Norte - que corresponde à 
área denominada serrania de São Roque e inclui a serra da Cantareira, os altos morros acidenta-
dos, o mar de morros e a área de morros cristalinos rebaixados10 - o médio vale do Paraíba - que 
compreende a zona leste da região e é composto por morros cristalinos e colinas sedimentares11 – 
e, por fim, o planalto de Ibiúna (relevo de morros e morrotes com amplos espigões e nível topo-
gráfico médio em torno de 950 m). 
 
Como componentes básicos do sítio urbano da cidade de São Paulo, constituem-se, por sua vez: 
o espigão central das colinas paulistanas; as altas colinas dos rebordos do espigão central; os 
patamares e rampas suaves dos flancos do espigão central (espigões secundários); as colinas ta-
bulares do nível intermediário principal; as baixas colinas terraceadas e os terraços fluviais de 
baixadas relativamente enxutas; e as planícies aluviais dos rios Tietê, Pinheiros e afluentes12. 
 
Estas últimas, também conhecidas como várzeas, constituem-se em alongadas planícies de relevo 
quase nulo (719-723m) formadas por aluviões holocênicos dos principais rios que cruzam a ba-
cia de São Paulo, sendo em sua origem formadas por planícies de inundação sujeitas apenas às 
grandes cheias (722-724m) e planícies de inundação sujeitas a inundações anuais (719-721m).  A 
várzea do rio Tietê estende-se em 25 km do bairro da Penha a Osasco, numa largura que varia 
entre 1,5 a 2,5km. Já a várzea do Pinheiros, de Santo Amaro até o Tietê, estende-se em 20 km, 
numa largura entre 1 a 1,5km. Com relação ao rio Tamanduateí, o único que pode ser comparado 
aos outros dois em dimensão, este desemboca no Tietê, quase paralelo ao Pinheiros, indo desde a 
cidade de São Caetano até o bairro do Pari em 19km de extensão e numa largura variável entre 
200 a 400m. 
 

                                                 
10 Enquanto serra da Cantareira é “recoberta em grande parte por matas protegida por legislação, reflorestamento e 

áreas urbanizadas dispersas”, os altos morros acidentados são compostos por “serras recobertas por extensas á-

reas de reflorestamento nos municípios de Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus”. Já o mar de 
morros “compreende territórios de Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Cajamar, Francisco Morato e 

Franco da Rocha”  e onde nos “ dois últimos municípios o processo de urbanização intensivo causou grande de-

gradação ao ambiente”. A área de morros cristalinos rebaixados, por fim, estende-se “de Caieiras para o sul”, em 
“áreas medianamente adequadas à urbanização”. Cf. www.prefeitura.sp.org.br. 
11 A região dos morros cristalinos do médio vale do Paraíba “abrange os altos cursos dos tributários da Bacia do 

Médio Parate”, onde se encontra a serra do Itapeti - área florestada e de preservação ambiental - e morros cristalinos 
em nível mais rebaixado. Já as colinas sedimentares apresentam “amplitudes topográficas em torno de 40 m com 

encostas suavemente inclinadas e topos achatados”, com pouco processo de ocupação urbana. Cf. 
www.prefeitura.sp.gov.br. 
12 Cf. AB’SABER, op. cit. 
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O Sistema Anhangabaú-Tamanduateí 
 
Apesar do destaque atual para o conjunto Pinheiros-Tietê, estes dois rios levaram muito tempo 
até serem inseridos na imagem urbana de São Paulo, deixando a outros dois, de menor porte, a 
primazia sobre a paisagem paulistana que vigorou durante os primeiros séculos de existência da 
cidade. O riacho Anhangabaú e o rio Tamanduateí13, nesse sentido, compuseram o limite físico 
do primeiro projeto para São Paulo, que foi aquele feito pelos jesuítas de ocuparem uma colina 
quase plana entre os referidos cursos d’água, feito esse que não haviam conseguido anteriormen-
te os exploradores portugueses. A adaptação da pequena vila ao sítio geográfico existente, vol-
tando-a para dentro do chamado Triângulo, onde as igrejas (Pátio do Colégio, Carmo, São Bento 
e Matriz) destacavam-se em meio ao casario predominantemente residencial constitui-se na ima-
gem visual que perdurou até meados do século 19, quando a cidade definitivamente saiu da coli-
na original e expandiu-se de modo surpreendente a todas as direções.  
 

 
Fig. 23.  São Paulo, 1881: triângulo entre rios 

 

Enquanto as cidades do Nordeste, mais notadamente Salvador e Recife, destacavam-se com a 
produção e exploração de recursos naquela região e centralizavam o poder político e econômico 
do Brasil-Colônia, São Paulo era uma simples vila de barro14 que, no século 17, compunha com 
mais sete no planalto e três no litoral a ocupação ‘urbana’ do território paulista. Em 1711, a mais 
importante boca-de-sertão da região torna-se cidade e sede da Capitania recém-criada que, du-
rante a expansão da mineração no sertão do país, é consideravelmente despovoada e chega mes-
mo a ser extinta pelo governo português, para ser então reativada em 1765, sob o governo de 
Morgado de Mateus. Nessa época, era o principal quartel-general de onde partiam as expedições 
conhecidas como bandeiras que, se não chegaram a contribuir para o crescimento econômico da 

                                                 
13 O rio Tamanduateí, ou “rio de muitas voltas” na língua indígena, nasce na Serra do Mar e deságua no rio Tietê, 
contendo uma bacia hidrográfica de 320km2. Seu principal afluente era o rio Anhangabaú, o “rio do mau espírito” 
que foi canalizado em túnel subterrâneo no início do século 20. 
14 De acordo com vários viajantes que passaram pela cidade à época, paredes de taipa de pilão, protegidas por am-
plos beirais, davam feição característica a São Paulo, feita de ruas de barro pisado. Cf. TOLEDO, 1983. 
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cidade, foi responsável pela ampliação do território brasileiro, ao mesmo tempo em que colabo-
raram para o processo de extermínio de nações indígenas ao sul e sudoeste do país. 

 

 
Fig. 24. São Paulo, 1817 

 

 
Fig. 25. São Paulo, 1821 

 

Nas primeiras décadas do século 19, viajantes europeus - Mawe, Beyer, Spix, Martius, Saint-
Hilaire, Florence, Debret, Richards, Pallière, Ender, Burchell, Landseer15 - fazem relatos escritos 
e impressionantes registros visuais da paisagem de São Paulo, onde são evidenciada a paisagem 
interfluvial característica da cidade, os objetos arquitetônicos de destaque (Colégio dos Jesuítas, 
Igreja da Sé, Convento do Carmo) em meio ao casario de taipa pintado de branco e a presença 
constante dos vales dos rios. O Triângulo, cujos vértices eram pontuados por igrejas e suas or-
dens (beneditina, carmelita e franciscana), voltava-se ainda para dentro16 e paradoxalmente a 
cidade voltava as costas para os vales e para seus caminhos de entrada e saída. Além da ocupa-
ção no platô, a pequena cidade se espraiava também um pouco mais ao norte, em direção ao bair-

                                                 
15 Relacionados a explorações científicas no Brasil, chegam na primeira metade do século 19 vários viajantes estran-
geiros como o inglês John Mawe (1807), o sueco Gustavo Beyer (1813), os naturalistas alemães Spix e Martius e o 
naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire (1819). À mesma época, o país recebe artistas importantes como os 
franceses Florence, Debret e Pallière, bem como os ingleses Ender, Landseer e Burchell. Estes últimos faziam parte 
da missão de Charles Stuart, vinda ao Brasil em 1825 para reconhecimento da Independência. Cf. TOLEDO, op. cit. 
16 Não apenas as fachadas se voltavam para dentro do Triângulo, como a própria descrição das pontes evidenciava 
este caráter, sendo as ‘de dentro’ aquelas situadas sobre os rios Anhangabaú (ponte do Lorena e do Marechal) e 
Tamanduateí (ponte do Carmo e do Fonseca), opostas às ‘de fora’, situadas sobres os rios Pinheiros (ponte de Pi-
nheiros) e Tietê (ponte de Santana). Cf. TOLEDO, op. cit. 
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ro da Luz (campos do Guaré), e os seus limites eram demarcados justamente por pontes: mais 
proximamente, sobre o Anhangabaú, o Tamanduateí e, mais distantes, sobre o Tietê - ponte de 
Santana - e sobre o Pinheiros - ponte de Pinheiros. Na segunda metade do mesmo século, o fotó-
grafo Militão de Azevedo reitera em valiosas imagens a paisagem colonial da capital paulista. À 
época, um novo período de expansão agrícola e colonizadora toma impulso, quando o café17, 
uma das bases dessa expansão, passa a ser o principal produto de exportação brasileira18 e a capi-
tal paulista definitivamente consolida-se como centro de irradiação de caminhos regionais19. 
 

  
Figs. 26 e 27. Várzea do Carmo, 1860 e 1903 (canalização) 

 

Com a Independência, em 1822, São Paulo torna-se Imperial Cidade e Capital da Província de 
São Paulo. Cinco anos depois, passa a ser a sede da Academia de Direito, que altera seu panora-
ma social. Ao mesmo tempo em que a região da província recebia as plantações de café, a cidade 
recebe mudanças significativas. Entre as quais, destacam-se a primeira retificação do rio Taman-
duateí, nas chamadas Sete Voltas (1848-1851) - que não permitiu, entretanto, o fim das enchen-
tes -, bem como a construção da Ponte Grande, ponte metálica que substituiu aquela de madeira 
sobre este rio (1866). Mas em meados do século 19, São Paulo continuava sendo uma cidade 
modesta, com cerca de 20 mil habitantes. Para além do núcleo histórico, destacavam-se as fre-
guesias de Santa Ifigênia, a oeste, e Brás, a leste, situadas ao longo dos caminhos principais, qua-
se todos irradiados a partir do Piques, no vale do Anhangabaú. Do outro lado, a cidade ainda 
mantinha relações com o Tamanduateí que, apesar de impossibilitada a navegação20 devido à 
retificação - algo que já não se fazia tão necessário graças à consolidação do transporte muar -, 
servia ainda para banhos, lavagem de roupas e descarga de esgotos21, ao mesmo tempo em que 
dava maior variedade e encanto à paisagem. A cidade, porém, voltava-lhe as costas. 
 
                                                 
17 Em 1860, o porto de Santos já se constituía na principal zona de exportação de café, cuja plantação teve início em 
terras fluminenses e atingiu o solo paulista no Vale do Paraíba até atingir a ‘terra roxa’, propícia ao eu cultivo, um 
pouco distante da capital, mas junto ao vale do rio Tietê. À volta de São Paulo, desenvolveu-se uma cultura agrope-
cuária que abastecia a cidade, formando o chamado ‘cinturão caipira’. Já à volta dos rios e nas áreas ‘internas’ da 
capital, desenvolveu-se o chamado ‘cinturão de chácaras’, formado por sítios adquiridos por famílias ricas, pousos 
de tropa, cemitérios, pomares, colégios e até algum parcelamento de solo. Cf. BUENO, 2004. 
18 Em 1765 São Paulo torna-se ainda sede do Bispado, afirmando sua posição como centro administrativo e religio-
so, entreposto comercial e tropeiro. As ações de Morgado de Mateus (1765-1775) e Bernardo José de Lorena (1788-
1797) vieram contribuir para o cenário da cidade através de significativas melhorias em caminhos de tropas e pon-
tes, mas ainda assim ‘a decadência era mais comum que o progresso’ e muitos abandonavam a cidade para explorar 
ouro em Mato Grosso e Goiás. Cf. REIS FILHO, op. cit.; LANGENBUCH, op. cit. 
19 Cf. MORSE, op. cit. 
20 Junto ao Tamanduateí, situava-se o mais importante porto fluvial da região, o Porto Geral - que ainda hoje dá 
nome à ladeira de acesso à rua 25 de Março - e de onde se partia para outras vilas, como a de Santo André da Borda 
do Campo ou para o porto do Tietê. Cf. PONTES, 2004. 
21 Cf. BUENO, 2004. 
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Fig. 28. Vale do Anhangabaú, projeto de Victor Freire, 1911 

 

No final do século 19 ocorre a chamada ‘segunda fundação’ de São Paulo, quando um encadea-
mento de fatores vem transformar significativamente a cidade, destacando-se o surto ferroviá-
rio22 e a proclamação da República. Assim que vai ganhando capital, a cidade vai recebendo sen-
síveis melhorias em sua paisagem urbana, sendo para tanto considerável a atuação de João Teo-
doro Xavier23 - que passou a estimular os fazendeiros a viverem na capital - e o primeiro prefeito 
da capital, Antônio da Silva Prado24. Expandindo-se oeste da cidade e transpondo o pequeno vale 
do Anhangabaú, a região do Triângulo perde então sua centralidade, transferida para a várzea 
daquele riacho, também ele considerado à época apenas um quintal da pequena cidade. Desse 
modo, enquanto a colina histórica passa a concentrar o comércio, a rede bancária e os principais 
serviços de São Paulo, o vale se transforma em parque e se torna a nova “sala de visitas” da ci-
dade, dividindo o Centro Velho do Centro Novo. Executado segundo propostas apresentadas 
para a reurbanização da área, sob orientação do arquiteto francês Bouvard25, convidado pelo Ba-
rão de Duprat, o novo Anhangabaú é enriquecido com um novo paisagismo.  Ao se transformar 
na imagem pública mais importante da cidade, assume a pequena várzea como elemento urbano, 
ainda que para isso tenha que canalizar e submergir as águas do pequeno rio. Aderida a esta nova 
paisagem, destaca-se o viaduto do Chá26, primeira ligação direta entre um lado e outro do antigo 
riacho, que conecta definitivamente o Triângulo à nova área urbana a partir de 1892. Em 1893 
têm início as obras de saneamento, que incluía não só a canalização subterrânea do ribeirão A-
nhangabaú como a de trechos dos córregos Saracura Grande e Saracura Pequeno. Posteriormen-
te, novos edifícios públicos são construídos, como o Teatro Municipal (1911) - projeto do arqui-
teto Ramos de Azevedo - e seus jardins à frente. A cidade, então, parecia estar ‘admiravelmente 

                                                 
22 As estradas-de-ferro, implantadas em meados do século para escoamento da produção cafeeira vêm estruturar o 
sistema de circulação regional, dando início ao desenvolvimento que colocaria o estado de São Paulo no primeiro 
patamar da economia brasileira. Ao mesmo tempo, atraiu uma leva considerável de imigrantes vindos da Europa que 
se dirigiu tanto ao trabalho nas lavouras como a serviços liberais na própria capital. Em 1867, é inaugurada a Estra-
da de Ferro Santos-Jundiaí; em 1875 a Estrada de Ferro São Paulo-Sorocaba e em 1877 a Central do Brasil. 
23 Entre outra coisas João Teodoro (1872-1875), implantou a iluminação pública a gás e o transporte por bondes a 
tração animal, abriu ruas, ampliou antigas, regularizou largos, criou jardins e áreas verdes públicas - como um jar-
dim às margens do rio Tamanduateí -, sendo o protagonista do primeiro surto de desenvolvimento econômico da 
capital. Cf. CAMPOS, 2004; MORSE, 1970. 
24 Antônio da Silva Prado (1889-1911) destacou-se ainda por promover a abertura da avenida Tiradentes, a remode-
lação do Jardim Público da Luz, o embelezamento da Praça da República, dos largos do Paissandu e Arouche e a 
criação dos parques públicos da Cantareira (1894) e Horto Florestal (1896). 
25 Joseph Antoine Bouvard, à época, passaria pelo Rio de Janeiro a caminho de Buenos Aires onde estava elaboran-
do um plano para a cidade. Cf. LEME, 1999. 
26 Apesar de inaugurado em 1892, o viaduto do Chá foi projetado já em 1877 pelo francês Jules Martin. Em 1938, 
foi então substituído pelo viaduto de concreto hoje existente. 

R
ev

is
ta

 P
o

li
té

cn
ic

a
, 
1

9
1

1
 

 



 40 

equilibrada’27, embora os lados do Triângulo, agora, tenham se desequilibrado. Esta harmonia, 
entretanto, durou pouco. Na década de 30, o Anhangabaú havia se transformado num conjunto 
de avenidas e pátios de estacionamento, tornando-se, com a expansão da cidade, num dos princi-
pais canais de ligação entre o sul e o norte da cidade. Em 1945, o edifício dos Correios ainda não 
pertencia de fato à área, o que viria a ocorrer anos depois com a destruição do edifício da Dele-
gacia Fiscal, situado em frente à avenida São João. Novos edifícios são construídos para compor 
o cenário à volta do Anhangabaú, como o edifício Matarazzo - que se tornaria a sede do Banes-
pa, e hoje sede da Prefeitura -, o edifício Esplanada, ao lado do hotel de mesmo nome, e o edifí-
cio Conde Prates. O edifício Mirante do Vale, com seus 51 andares num desenho modernista, 
surge na década de 1960. Nas décadas seguintes, segue a verticalização do vale, principalmente 
junto à rua Líbero Badaró. Apenas na década de 1990, o vale deixa de ser uma mera passagem 
de veículos, quando então recebe um novo projeto e uma passagem subterrânea para automóveis 
permite que o vale se transforme outra vez numa área de lazer aberta à cidade entre os viadutos 
do Chá e de Santa Ifigênia28.  
 

 
Fig. 29. Vale do Anhangabaú, 1927 

 

Enquanto o Anhangabaú torna-se um cartão-postal da cidade, o Tamanduateí, apesar de seu ta-
manho e importância histórica, não tem a mesma sorte. De fundo de quintal, como o seu afluen-
te, é relegado ao segundo plano quando do crescimento da cidade a partir do século 19. Seus 
terrenos, mais baratos, recebem pequenas indústrias e bairros residenciais operários - beneficia-
dos pela presença de água e pelo sistema viário então implantado29 -, enquanto a classe mais a-
bastada se muda para a região da praça da República. A canalização do rio, iniciada em 1849 e 
finalizada em 1916, ao mesmo tempo em que busca o controle da salubridade, põe fim à sua na-
vegabilidade. Como parte do projeto de embelezamento do Anhangabaú feito por Bouvard em 
1912, é criado sobre a várzea do Carmo o parque Dom Pedro II, visando também inserir esta 
região à cidade. No projeto, é proposta a construção do novo mercado público e, na área do par-
que propriamente dita, parte do leito do rio seria represada para a criação de um lago e uma zona 
de recreação para todas as idades seria implantada. Infelizmente a proposta não é inteiramente 
concluída e, finalizado em 1925 - quando o estilo eclético já vigorava na cidade substituindo o 
colonial e a avenida Paulista, aberta em 1891, já começava a assumir o posto de mais importante 
via da cidade -, o parque não consegue se ajustar adequadamente à estrutura urbana envoltória. 
Durante as décadas de 1930 e 1940, ainda se constituiu numa bela área ajardinada entre a colina 
histórica e o Gasômetro, onde se destacava o palácio das Indústrias  - construído em 1917 e para 
o qual se propôs, sem sucesso, a implantação da nova sede municipal. Já no final da década de 
1950, tem início sua descaracterização, quando então é construída uma escola e um anel viário 
junto à avenida Rangel Pestana. Em meados dos anos 1970, um grande terminal de ônibus - na 

                                                 
27 Cf. TOLEDO, op. cit. p.. 71. 
28 Cf. IDOETA, 2004. 
29 Cf. KAHTOUNI, 2004. 
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margem esquerda do Tamanduateí -, um novo complexo de viadutos, novas edificações – na 
margem direita - e a avenida do Estado ao longo dos dois lados do rio consolidam a destruição 
do parque30. Na década seguinte, é construída a estação de metrô da linha 3 e nos anos 1990 o 
terminal de ônibus ganha um novo projeto, idealizado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. À 
esta altura, todo o parque já estava retalhado pelas avenidas e alças viárias, e os espaços públicos 
aberto que restaram tornaram-se áreas de abrigo para moradores de rua - inclusive o antigo aces-
so à rua do Gasômetro, uma pequena ponte sobre o Tamanduateí que se converteu numa residên-
cia ao ar livre para mendigos. Sem acessibilidade pública e paisagismo adequado, nem de longe 
se vê a configuração de um parque, mas sim de um grande espaço desconectado da estrutura ur-
bana da cidade, servindo apenas como passagem de veículos e transbordo de passageiros. Por 
outro lado, preserva em suas bordas importantes elementos arquitetônicos da história de São 
Paulo, como o mercado Municipal e, do outro lado do Tamanduateí, o palácio das Indústrias. As 
águas do rio, enclausuradas agora pela avenida do Estado, sem acesso direto, transformando-se 
tristemente num verdadeiro bueiro a céu aberto. 
 

 
Figs. 30 e 31. Vale do Anhangabaú, 2008 

 

 
Figs. 32 e 33. Parque Dom Pedro II, 2008 

 

Anhangabaú e Tamanduateí, nesse sentido, ao se transformarem em áreas públicas, revelam uma 
preocupação com a paisagem da cidade no período entre o final do século 19 e início do 20, des-
tacando-se, no plano de Bouvard, como elementos físico-geográficos diferenciados que deveriam 
ser respeitados em suas especificidades. Seguindo o tratamento dado ao largo da Memória, na 

                                                 
30 Cf. IDOETA, op. cit. 
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recomposição feita pelo arquiteto Victor Dubugras em 1922, os projetos para os novos parques 
apresentam ainda uma clara intenção de inserir vale e várzea ao contexto urbano, já que natural-
mente não mais se constituíam como limites de São Paulo. Em seguida a planos de destaque, 
como aqueles feitos para os bairros do Jardim América e do Pacaembu, projetados pelos ingleses 
Unwin e Parker31 no início do século 20, infelizmente perde-se a visão de conjunto da cidade 
que, crescendo mais que o ideal, passa a ocupar um território envolvido por outros rios. 
 

 
Figs. 34 e 35. Parque Dom Pedro II, 2001 

 

                                                 
31 Os arquitetos ingleses Raymond Unwin e Barry Parker são contratados em 1915 pela City - companhia imobiliá-
ria de capital inglês que se tornou na mais importante urbanizadora de São Paulo no começo do século 20 - para o 
loteamento de cerca de 12 milhões de metros quadros nas zonas sul e oeste da cidade, fazendo surgir os bairros de 
Jardim América, Pacaembu e Alto da Lapa, com base no modelo de subúrbio-jardim. Do ponto de vista formal as 
propostas utilizavam um traçado sinuoso aproveitando-se da topografia do terreno natural, ligando-se à tradição do 
paisagismo inglês e à estética de Camilo Sitte, introduzindo um novo padrão de ocupação urbana na cidade. Unindo-
se à companhia Light, que à época monopolizava os serviços de fornecimento de energia, transporte e iluminação e 
com o apoio do poder público, a City chegou a deter 37% da área urbana da cidade de São Paulo, consolidando o 
mecanismo de especulação imobiliária que viria a se tornar uma constante na urbanização da metrópole. Cf. LEME, 
op. cit. 
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2.2. PROJETOS E PLANOS 
 
 
 
Durante o século 20, os dois grandes rios que atravessam o território municipal de São Paulo, 
Pinheiros1 e Tietê2, foram gradativamente inseridos no contexto urbano da cidade que, com sua 
rápida expansão em todas as direções, a partir do centro histórico, acabou por englobá-los em seu 
desenho urbano. Ainda que vinculados a outros núcleos urbanos coloniais (Pinheiros e Santo 
Amaro, junto ao rio Pinheiros; Santana, Freguesia do Ó, São Miguel Paulista3, não muito distan-
te do rio Tietê), estes cursos d’água definitivamente foram inseridos no contexto urbano nas úl-
timas quatro décadas, sendo a construção das avenidas marginais, aliada às obras de retificação e 
canalização, a consolidação dessa atitude. Esta inserção, porém, feita dentro do processo de me-
tropolização da capital paulista, seguiu os principais preceitos de tal processo, evidenciando as-
sim a prioridade de questões funcionalistas (na ascensão do sistema rodoviário), o entendimento 
da cidade de forma parcial (na falta de integração adequada entre bairros existentes e as novas 
áreas geradas pelas marginais) e a espoliação urbana (desde a retirada ilegal de cascalhos até a 
questão da apropriação duvidosa de terras devolutas4), desequilibrando o ecossistema natural do 
significativo sistema fluvial presente no território sobre o qual se inseriu a capital paulista. 
 
Para maior entendimento do sistema Pinheiros-Tietê como hoje se apresenta, é preciso fazer re-
ferência dos principais planos e projetos elaborados para as várzeas dos rios Pinheiros e Tietê, 
partindo das primeiras obras hidráulicas - com fins prioritariamente sanitaristas -, até chegar às 
grandes intervenções que foram responsáveis pela construção do desenho atual do sistema de 
rios e avenidas marginais. Cumpre lembrar que a visão dos estudos, e não apenas das obras reali-
zadas, torna-se de significativa relevância já que o que se apresenta atualmente na estrutura ur-
bana da cidade é o resultado direto ou indireto de ideias que nunca foram totalmente concretiza-
das. Dentre os trabalhos apresentados, destaca-se visivelmente aquele feito pelo engenheiro sani-
tarista Saturnino de Brito em 1925, quando pela primeira vez questões inter-relacionais entre o 
território urbanizado e o território natural foram significativamente consideradas e o desenho 
proposto buscou representar a conjugação de interesses de salubridade, de circulação viária e de 
uso público. Entretanto, é o Plano de Avenidas, elaborado no início da década de 1930, que vai 
configurar o traçado prioritariamente funcional das margens dos rios, cuja canalização e retifica-
ção nas décadas posteriores, juntamente com a construção das vias expressas e a ocupação das 
grandes quadras envoltórias por usos basicamente acessíveis por veículos particulares (hipermer-

                                                 
1 Substituindo a denominação indígena de Jurubatuba (ou Geribativa, ‘palmar de jerivás), o nome do maior afluente 
do rio Tietê surge de um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, formado a partir da aldeia de Nossa Senhora 
dos Pinheiros, fundada por índios da cidade no século 16 junto a um bosque coberto por este tipo de árvore. Sabe-se 
que por volta de 1600 o Caminho de Pinheiros (atual rua da Consolação) era um dos principais da vila de São Paulo. 
Junto à aldeia, sempre houve uma ponte ligando-a ao outro lado do rio. Em 1865 uma ponte metálica foi erguida 
como solução para as frequentes enchentes. Mas a região só veio a se estabelecer mesmo no final do século 18, 
quando a capital, desenvolvida a partir do dinheiro da exportação do café, se expande até lá, atraindo principalmente 
a atração de imigrantes. A Sociedade Hípica Paulista é fundada em 1920. 
2 A principal drenagem da Região Metropolitana de São Paulo é feita pelo Rio Tietê (‘rio verdadeiro’ ou ‘rio fun-
do’), que nasce no município de Salesópolis e se dirige para o interior de São Paulo até o Rio Paraná, dividindo-se 
em Alto Tietê (trecho de 250 km que percorre uma área de grande aglomeração populacional, incluindo a capital 
paulista, até Pirapora de Bom Jesus), Médio Tietê Superior (trecho de 260 km até à cidade de Laras, onde atinge o 
remando da barragem de Barra Bonita), Médio Tietê Inferior (trecho praticamente todo canalizado, de Laras até a 
corredeira de Laje) e o Baixo Tietê (trecho de 240 km até à foz com o rio Paraná). Seus principais afluentes na Re-
gião Metropolitana são os rios Pinheiros, Tamanduateí, Cabuçu, Taiaçupeba, e Barueri, e sua bacia se divide em 
cinco sub-bacias: bacia do Alto-Cabeceiras (de Salesòpolis até o oeste de Itaquaquecetuba); bacia do Alto (zona 
metropolitana até a barragem de Pirapora); bacia Billings; bacia do rio Cotia e bacia do Guarapiranga. 
3 Data de 1585 as primeiras referencias escritas sobre a aldeia de São Miguel Paulista. 
4 A questão das terras devolutas junto às margens dos rios Pinheiros e Tietê é tratada através de significativos exem-
plos por Saide Kahtouni. Cf. KAHTOUNI, op.cit. 
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cados, motéis, concessionárias, conjuntos empresariais), juntando-se a algumas áreas industriais 
que se tornaram obsoletas, vão consolidar o caráter de passagem do sistema, isolando-o do con-
junto urbano. A contaminação das águas e as contínuas enchentes (ainda não controladas) vêm 
posteriormente se somar à negação dos potenciais ambientais dos rios na cidade, convertendo-os 
eles mesmos em objetos marginais. Buscando reverter esse quadro, a partir dos anos 2000, algu-
mas ideias positivas finalmente tornam-se realidade, como a atual despoluição das águas e o tra-
tamento do sistema de esgotos. 
 
 
 
Entre-Séculos 19 e 20 
 
No início do século 20, a cidade de São Paulo chega a decuplicar sua população que chega a 240 
mil habitantes em 1900, sendo a imigração europeia5 a grande responsável por isso. Junto com o 
sistema fabril, vilas operárias são criadas na então ‘periferia’ da cidade e formam-se ainda, além 
da classe operária, uma classe média urbana - comerciantes e profissionais liberais -, e uma alta 
burguesia, formada por fazendeiros e comerciantes enriquecidos que vêm do interior para viver 
na cidade, que passa a apresentar melhores condições de residência. São Paulo transforma-se 
então rapidamente numa grande cidade. Com a ascensão da cultura cafeeira no interior do estado 
e a necessidade de escoamento das sacas, já na segunda metade do século 19 haviam sido im-
plantadas estradas-de-ferro6 que, aproveitando-se das condições das várzeas, instalaram-se pró-
ximas às margens dos rios Tietê e Tamanduateí, ligando o porto de Santos a Jundiaí e Sorocaba.  
 
A concentração de gente deu impulso ao processo de parcelamento urbano do ‘cinturão de chá-
caras’, na criação de novos loteamentos que desarticulam o conjunto da cidade, deixando gran-
des vazios que já estavam no alvo de especuladores à espera de valorização. Sítios mais altos e 
‘sãos’ tornam-se as áreas preferidas pela aristocracia cafeeira, onde surgem bairros de luxo, co-
mo Campos Elíseos, Liberdade, Vila Buarque, Higienópolis, com traçados regulares, lotes espa-
çosos, alamedas, jardins e mansões. O ‘Triângulo’, por sua vez, se assume enquanto centro de 
comércio de luxo. Já os locais desprezados pela elite, como as várzeas do Tietê e Tamanduateí, 
tornam-se bairros operários em meio a fábricas, - como o Brás, Mooca, Bom Retiro, Água Bran-
ca, Barra Funda, Belenzinho e Pari -, ambos aproveitando a presença das estradas-de-ferro e das 
estações, em quarteirões quase sempre irregulares e sem arborização, conhecidos também como 
‘subúrbios-estação’. Os rios Tamanduateí e Tietê, desse modo, ao mesmo tempo em que rece-
bem uma área fabril à sua volta, tornam-se mais poluídos, enquanto aumenta a própria extração 
mineral para uso nas próprias indústrias. Junto à várzea do Pinheiros, porém, a ocupação é ainda 
rarefeita. 
 

                                                 
5 Entre 1890 e 1900, mais da metade da população já era composta por imigrantes, sobretudo de italianos e, nas 
fábricas recém-criadas, 90% dos operários eram europeus. Cf. REIS FILHO, op. cit. 
6 Em 1867 é inaugurada a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, passando por praticamente toda a extensão do vale do rio 
Tamanduateí até chegar à Luz, algumas dezenas de metros de sua foz no rio Tietê, para então seguir paralela a este 
rio até cruzá-lo na região da Lapa. A Estrada de Ferro Sorocabana, por sua vez, deixa a estação Júlio Prestes, vizinha 
à Luz, no sentido oeste, ladeando a primeira, até cruzar o rio Pinheiros no bairro do Jaguaré. Em 1957, tem um ra-
mal ampliado então justo ao lado de todo o canal daquele rio. Em 1886, a Estrada Central do Brasil ligou a capital 
paulista ao Vale do Paraíba, passando pelo trecho leste do vale do Tietê, também paralela à margem esquerda. Um 
ramal construído em 1934 desta ferrovia chegou bem próximo ao rio, na divisa com Guarulhos. 
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Fig. 36. Mapa de São Paulo, meados do séc. 19 

 
 
O crescimento populacional exacerbado, porém, não foi acompanhado de medidas eficazes de 
planejamento urbano. Somadas às frequentes enchentes, também agora as condições insalubres 
dos cortiços nos bairros operários contribuíam para a disseminação de doenças em surtos epidê-
micos. Desse modo, as obras de saneamento7 nas várzeas, há tempos idealizadas, tornam-se estri-
tamente necessárias à saúde pública da capital. Entre os trabalhos iniciais nos grandes rios pau-
listanos, destaca-se uma pequena alteração do Tietê na região da Coroa, em 18568. 
 
 
 

                                                 
7 Em 1866, o Presidente da Província João Alfredo de Oliveria já havia apontado a necessidade de dessecar as vár-
zeas do Tamanduateí e do Tietê para fins de ocupação urbana. Cf. BONILHA, 2002. 
8 Cf. SILVA, 1950. 
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O Plano da Comissão de Saneamento do Estado 

 

Com a função de realizar obras na capital e em outras cidades do interior foi criada então em 
1890 a Comissão de Saneamento das Várzeas, sob a chefia dos engenheiros Theodoro Sampaio e 
Paula Souza, dando lugar em 1892 à Comissão de Saneamento do Estado, chefiada por João Pe-
reira Ferraz. Na capital, tinha como meta combater as inundações na Várzea do Carmo e a lenti-
dão do curso do rio Tietê que dificultava a dispersão dos poluentes9. Desse modo, foram produ-
zidos vários estudos hidrológicos, assim como o primeiro projeto de retificação do Tietê (1894), 
em que era proposta a execução de um canal menor de navegação junto a um leito de inundação 
de 50 metros a ser formado por diques marginais ou pelo aterro da várzea até à cota de insub-
mersão. Enquanto o rios Tamanduateí era canalizado (1897-1916), o Tietê recebe suas primeiras 
obras: em Osasco - então bairro de São Paulo -, onde é feita a abertura de um canal de 1.400m de 
extensão, e nas regiões do Anastácio (600m) e Inhaúma (1.200m), todos eles desfazendo curvas 
do sinuoso rio. Devido a problemas financeiros, porém, os trabalhos foram interrompidos. 

 
 

 
Fig. 37. Plano de canalização do Tietê, Comissão de Saneamento do Estado 

 
 
 

                                                 
9 Para tanto, vários estudos de hidrologia e geotécnica foram elaborados, bem como a proposta de canalização dos 
rios Tamanduateí e do Tietê que, à época, rios recebiam diretamente os despejos de esgotos da cidade, tornando-se 
verdadeiros focos de doenças. 
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Início do Século 20 (1900-1930) 
 
Durante as primeiras décadas do século passado pode-se dizer que, apesar do despejo de esgotos 
em suas águas - que infelizmente passou a se tornar mais e mais freqüente, ao mesmo tempo em 
que sem tratamento específico -, os principais rios paulistanos e suas várzeas10 não se destaca-
vam apenas por seus aspectos negativos, já que se constituíam também em lugares de lazer, pro-
pícios à prática de esportes (natação e remo nas suas águas, futebol às suas margens), à pesca11 - 
individual ou comunitária -, à contemplação e até mesmo ao banho, além de servirem ao extrati-
vismo mineral (terra e argila) e agricultura (pequenas chácaras), o transporte de pessoas e mate-
riais12 e a lavagem de roupas. Além da Ilha dos Amores no Tamanduateí13, outra com o mesmo 
nome dividia o Tietê em dois canais, atravessada pelo Tramway da Cantareira. Junto à chamada 
Chácara Floresta, próximo à Ponte Grande, foram criados os primeiros clubes da cidade, como o 
Club Esperia Società Italiana (1889) e o Clube de Regatas São Paulo (1903). Complementando o 
local, havia ainda uma Praça de Esportes, estaleiros e garagens de barcos. Além destes, surgiram 
ainda o Clube de Regatas Tietê (1907), o Sport Club Corinthians Paulista (1910), o Clube Espor-
tivo da Penha (1929) e o São Paulo Futebol Clube (1935), transformando o rio Tietê numa ver-
dadeira raia esportiva natural. Junto ao rio Pinheiros, o Sport Club Germânia (1899) se tornaria o 
atual Clube Pinheiros. Acompanhando o conjunto de clubes à beira-rio foram fundadas a União 
Paulista dos Clubes de Remo (1903) e a Federação Paulista das Sociedades de Remo (1907). 
Além dos clubes oficiais, inúmeros campos de futebol se distribuíam pelas várzeas dos rios, mui-
tos dos quais próximos aos bairros populares da Penha, Vila Maria, Canindé, Lapa, Barra Funda, 
Ipiranga e Vila Prudente14. 
 

 
Fig. 38. Rio Tietê visto da Ponte Grande, 1914 

                                                 
10 Sobre as várzeas e sua relação cidade de São Paulo à época, comenta ainda Ab’Saber: “Enquanto a cidade per-

manecia nas colinas e por elas se expandia nas mais diversas direções e planos altimétricos, as várzeas paulistanas 

mantiveram-se com uma história urbana muito modesta e marginal. Por muitos anos, foram uma espécie de quintal 

geral dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de pastos para os animais (...) Serviam de terrenos baldios 

para o esporte dos humildes, tendo assistido a uma proliferação incrível de campos de futebol (...) Mais do que isso, 

porém, as várzeas serviram para o enraizamenteo  dos principais clubes de beira-rio, aqueles mesmo que um dia se 

tornariam os grandes clubes de regatas e natação da cidade.” Cf. AB’SABER, op. cit., pp. 216-217. 
11 Em seu estudo sobre a prática da história cotidiana e o rio, Jorge cita os diversos tipos de uso feito pela população 
dos rios (o Tietê especialmente) durante o início do século 20 - pesca, caça etc. -, muitos dos quais relacionados à 
necessidades reais dos moradores ribeirinhos, a grande maioria de origem humilde. Cf. JORGE, 2004. 
12 Em 1914, havia a presença de 75 barcas. Em 1926, estavam registrados na prefeitura 443 barcas , cinco balsas, 17 
botes de pesca, 223 botes de recreio sem motor e quatro com motor, além de onze lanchas. Durariam até à década de 
1940, quando os barqueiros já haviam empobrecido por não poderem competir com o monopólio da extração de 
grandes companhias, como a City e a Votorantim. Já as olarias, eram 14 entre São Miguel Paulista e Itaquaquecetu-
ba em 1922. Cf. JORGE, op. cit.  
13 Este local, criado por João Teodoro, durou pouco tempo como área de recreação, tornando-se tão logo em local de 
despejo de esgotos.  
14 Cf. JORGE, op cit. 

A
u

to
r 

d
es

co
n
h

ec
id

o
 



 48 

 

Entre 1900 e 1930, são definidos os planos que, ainda que parcialmente executados, indicam as 
diretrizes que vão definir o futuro dos rios e ser as grandes responsáveis pela alteração mais radi-
cal no seu desenho. À época, a população de São Paulo mais que duplica, chegando a 580 mil 
habitantes em 192015. Ocorre então um novo surto urbanístico patrocinado pelo Barão de Buprat 
que, entre outras coisas, promove a canalização e cobertura do riacho Anhangabaú, ao mesmo 
tempo em que dá continuidade às obras de saneamento da Várzea do Carmo, transformando estas 
áreas em dois parques - o parque do Anhangabaú, que se torna a ‘sala de visitas’ da cidade e o 
parque Dom Pedro II. A capital paulista, então, definitivamente assume o ar de cidade europeia 
não-ibérica16, espelhando-se em Londres e Paris, modelos do Velho Mundo que representavam 
progresso e beleza. 
 
Paralelamente, é introduzido o bonde à tração elétrica que foi responsável por grandes transfor-
mações urbanas. Dominando o setor energético e monopolizando o serviço público de transpor-
tes, a Cia. Light tinha o direito de desapropriar e adquirir imóveis para a implantação de seus 
serviços, apropriando-se várias áreas ao longo das linhas projetadas entre o Centro e os núcleos 
urbanos periféricos, que sofriam rápida valorização após serem dotada de transporte e ilumina-
ção pública. Desse modo, empresas estrangeiras que passaram a atuar no ramo imobiliário, como 
a São Paulo City Improvements anda Freehold Land Company Limited (a Cia. City) e a Compa-
nhia Auto-Estradas S.A (Aesa) fizeram acertos com a Light no sentido de prolongar as linhas até 
as áreas por elas adquiridas, onde forma implantados os chamados bairros-jardins de alto padrão. 
As terras situadas no meio do caminho ou próximas destes bairros valorizaram-se, fazendo surgir 
novos loteamentos de classe média. A ocupação urbana aliada à especulação da terra pela elite 
nativa e pelos grandes capitalistas estrangeiros seria então o modelo que guiaria o crescimento de 
São Paulo17.  

 

 
Fig. 39. Mapa de chácaras, sítios e fazendas em São Paulo, início do séc. 20 

                                                 
15 Ao mesmo tempo em que a cidade se transforma com a cultura cafeeira e as ferrovias, a indústria se desenvolve, 
tendo um grande impulso após a Primeira Guerra, quando então São Paulo definitivamente ultrapassa o Rio de Ja-
neiro em produção industrial. Cf. PRADO JR., 1998. 
16 Cf. SEVCENKO, 1992. 
17 Cf. SEVCENKO, op. cit. 
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Na virada do século, é construída a primeira usina num trecho do Tietê em Santana de Parnaíba, 
na Cachoeira do Inferno, visando à exploração do potencial hidrelétrico18. Entre 1906 e 1908, a 
Companhia Light represou o rio Guarapiranga, afluente do rio Pinheiros em Santo Amaro, a fim 
de regularizar a vazão do Tietê em Parnaíba e viabilizar a produção de energia em larga escala.  
 

 

 

Os Planos de Pacheco Silva, Fonseca Rodrigues e Ulhôa Cintra 

 
Em 1913 - ano em que são proibidas as olarias junto às margens dos grandes rios no trecho urba-
no de São Paulo -, Pacheco e Silva apresentou o ‘Plano Geral de Melhoramentos para o Tietê’19, 
que se constituía basicamente num programa de obras, tratando da desobstrução do leito do rio e 
da retificação das grandes curvas, de modo a encurtar e melhorar as condições de navegabilida-
de, bem como aumentar a velocidade das águas. Este plano se destacou por ser o primeiro a pro-
por avenidas marginais e parques públicos ao longo do rio como bulevares. Além disso, houve a 
proposta de construção de cais, assim como um local para a previsão de uma feira internacional 
para o Centenário da Independência em 1922. 
 
Já em 1921, a Prefeitura encaminhou ao Governo um pedido de canalização do rio Tietê, de 
Guarulhos à Lapa, com a construção de avenidas marginais. No ano seguinte, o pedido foi reite-
rado e o Estado enviou estudos existentes na Repartição de Águas e Esgotos. Foi nomeado o 
engenheiro José Antonio da Fonseca Rodrigues como responsável pelo plano, que teve como 
base os estudos hidrológicos da extinta Comissão de Saneamento do Estado e da Light. Na pro-
posta, havia a previsão da construção de diques paralelos, em cujos topos corriam avenidas, bem 
como uma série de comportas, um açude móvel e novas áreas reservadas para a prática de espor-
tes. 
 
Este projeto, porém, foi considerado muito simples e é então apresentado um novo projeto, feito 
por João Florence de Ulhôa Cintra, funcionário da Diretoria de Obras. Neste novo plano, os di-
ques seriam rebaixados, o leito maior alargado, e ao longo dos diques seriam criadas áreas verdes 
e avenidas de topo, num sistema de parkway.  Seria ainda criado um grande parque no Campo da 
Força Pública - futuro Campo de Marte - com um lago, e um parque de médio porte. A venda 
dos terrenos não utilizados seria revertida para os recursos necessários, havendo cobrança de 
taxa de benefício para os terrenos valorizados. O plano integrava, assim, soluções para a higiene, 
circulação, urbanização e embelezamento da cidade. 
 
 
Mas como o Governo do Estado não tomava iniciativa, a Câmara Municipal e o prefeito Firmia-
no Pinto criaram a Comissão de Melhoramentos do Tietê em 26 de janeiro de 1924, incubindo o 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito de dirigir os estudos necessários. 
 
 

                                                 
18 Cf. BONILHA, op. cit. 
19 Cf. DELIJAICOV, 1998. 
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O Projeto de Melhoramentos de Saturnino de Brito 

 
Em 1925, Saturnino de Brito apresenta à Prefeitura um relatório20 contendo três linhas princi-
pais: defesa contra enchentes na várzea, o controle de ocupação urbana junto à várzea - direta-
mente vinculado àquelas -, navegação e afastamento dos esgotos para jusante da cidade. Para as 
inundações - consideradas por ele algo natural e nem sempre prejudiciais aos seres humanos -, 
são propostas três soluções de alcance regional: represamento dos afluentes de cabeceiras do 
Tietê na Serra do Mar (que já faziam parte da concessão entre o Governo Estadual e a Light), 
manutenção da função regularizadora natural das várzeas entre a Penha e Mogi das Cruzes e ne-
cessidade de redução da cota do vertedor da Barragem de Parnaíba através da instalação de uma 
barragem móvel (a ser aberta nas épocas de cheia). Com relação às obras no rio e na várzea, Bri-
to reconheceu pontos positivos dos projetos anteriores da Comissão de Saneamento, de Fonseca 
Rodrigues e Ulhôa Cintra; além de defender a utilização do rio Tietê como manancial para a ci-
dade de São Paulo. Assim, para conter as enchentes, propôs aterros da várzea com material resul-
tante do aprofundamento e alargamento do rio, bem como a regularização do trecho entre Penha 
e Osasco seguindo seu curso natural e aproveitando trechos já canalizados anteriormente. A de-
clividade do canal seria aumentada e sua extensão passaria de 46 para 26 quilômetros. Ao longo 
dos canais (que teriam duas variantes), foram previstas barragens móveis com adufas e eclusas 
para navegação, a fim de garantir uma vazão e uma altura mínima das águas nas estiagens. Junto 
a isso, houve a previsão de um lago e formação de ilhas na região da Ponte Grande - esta sendo a 
área de destaque do projeto no que diz respeito ao aproveitamento estético do rio -, assim como 
previsão de dois bosques que pudessem ser inundados: um no encontro do Tietê com o Pinheiros 
e outro na Barragem da Penha. Por fim, fez observações com relação ao cuidado que se deveria 
ter com o arruamento das novas ruas junto às várzeas. 

 

 
Figs. 40 e 41. Projeto de Melhoramentos de Saturnino de Brito, 1925 

                                                 
20 Já no estudo introdutório de seu Projeto de Melhoramentos, intitulado Algumas Noções de Hidrologia, Saturnino 
de Brito demonstrou profundo conhecimento acerca da dinâmica natural das águas, possibilidades técnicas de inter-
venção em rios e suas consequências, salientando a caracterização das enchentes como fenômenos naturais e a difi-
culdade de se solver o problema das inundações. Junto a isso, critica a ocupação aleatória das várzeas, o desrespeito 
à natureza e a incompetência técnica dos administradores no estudo dos rios e bacias hidrográficas brasileiras. Cf. 
BRITO, 1926. 
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O Plano de Avenidas 

 
A implantação das avenidas marginais no rio Tietê está presente desde o plano de Pacheco e Sil-
va (1913), já atestando uma preocupação com a circulação viária no desenho da cidade e ao uso 
do automóvel, que vinha já se tornando um objeto cultuado na cidade. Para o rio Pinheiros, tam-
bém a Light já dispunha à época dum plano de construção de avenidas sob contrato. Consideran-
do os problemas de tráfego, congestionamentos e atropelamentos que já atingiam a cidade na 
década de 20, Francisco Prestes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra foram comissionados pela 
Prefeitura para organizar o plano da cidade e estudar sua remodelação. Com base num plano fei-
to anteriormente por Ulhôa Cintra segundo, foi então apresentado o ‘Estudo de um Plano de A-
venidas para São Paulo’ em 1930, no âmbito da Comissão de Melhoramentos, composto por 
diretrizes de desenvolvimento do conjunto do espaço urbano da cidade e até mesmo incluindo 
meios financeiros e legais para a realização das obras necessárias. E apesar de não ser realizado 
em sua totalidade, tornou-se referência para os demais projetos desenvolvidos para a capital, 
tendo sido base para a realização de importantes obras viárias durante as gestões de Pires do Rio 
(1923-1930), Fábio Prado (1934-1938) e principalmente do próprio Prestes Maia (1938-1945). 

 

 
Fig. 42. Esquema teórico do Plano de Avenidas, 1930 
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Basicamente, o Plano21 era composto por um sistema viário que combinava um ‘perímetro de 
irradiação’ - em que se destacava o chamado Sistema Y, que tinha como eixo a avenida Tiraden-
tes e o vale do Anhangabaú e as duas bifurcações correspondentes aos vales do Saracura (atual 
Nove de Julho) e do Itororó (atual Vinte e Três de Maio) - com um conjunto de três anéis con-
cêntricos de avenidas radiais e perimetrais: um primeiro anel formado por bulevares exteriores 
distribuídos em avenidas existentes (como as avenidas Angélica e Paulista) e novas (a serem 
construídas sobre os leitos das ferrovias São Paulo Railway e Sorocabana que seriam transferi-
das); um segundo anel formado por ‘circuitos parciais secundários’ que aproveitariam avenidas 
como Brasil, Pompéia e Bresser; e, por fim, um terceiro anel formado por um ‘circuito de park-

ways’ formado pelas avenidas marginais aos rios Tietê e Pinheiros, bem como por outras aveni-
das de fundo de vale, como aquelas que ocupariam os córregos Tatuapé, Ipiranga e Sapateiro. 
Dentre todos, a urbanização junto ao rio Tietê22 constituía-se no maior dos empreendimentos 
municipais, em que deveria se tomar partido da implantação do rio e das várias possibilidades 
gerada com isso, como a drenagem e o saneamento das várzeas, o fim das enchentes e epidemias, 
a conquista de uma grande área ao perímetro urbano, a criação de arruamentos e bairros moder-
nos, o impulso à ocupação da margem direita (zona norte), a solução do problema ferroviário 
(cuja ideia era a transferência para a outra margem do rio, como também havia proposto Brito), a 
construção de artérias de trânsito rápido, a localização de núcleos industriais, o surto da navega-
ção fluvial e todos os benefícios econômicos advindos com isso. Para as avenidas marginais 
(parkways), diferentemente do que havia ocorrido com o rio Tamanduateí, ou seja, uma simples 
obra de drenagem e canalização, a proposta seria um verdadeiro plano de urbanização, com a 
criação de conjuntos monumentais, paisagismo, instalações esportivas, cais, avenidas expressas, 
vias férreas, etc. Junto à Ponte Grande, ainda, foi proposto um tratamento urbanístico especial, 
com a implantação duma grande estação de trem unificada, um monumento às Bandeiras e a 
substituição da referida ponte (metálica) por outra em concreto, sendo ela a principal ‘entrada da 
cidade’.  
 
 

                                                 
21 Como influência visível para a elaboração do Plano, podem ser citadas as reformas urbanas de Haussman em 
Paris, a Ringstrasse de Viena, o plano de l’Enfant para Washington, a experiência do city beautiful de Burnham e 
parkways de Olmsted em Boston e outras cidades norte-americanas. Apesar do Modernismo vigente na Europa, o 
Plano era nitidamente Pré-Modernista em seus preceitos estéticos. A imagem norte-americana, sobre a européia não-
ibérica, começa a se destacar como referência para a construção da identidade visual paulistana, o que se pode per-
ceber tanto na preocupação com o fluxo dos veículos automotores quanto com a verticalização e ‘modernidade’ 
presente nos novos edifícios, como o Martinelli. Cf. SOUZA, 1994 apud BONILHA, op. cit. 
22 O plano para a várzea dos rios que se encontrava inserido no Plano de Avenidas foi proposto um ano antes por 
Ulhôa Cintra.  Além das propostas de caráter urbano e paisagístico, foi sugerido um estímulo à navegação fluvial 
com uma possível ligação com o porto de Santos prevista inicialmente pela Light, através da criação dum porto 
principal, de caráter industrial, na confluência dos rios e mais dois secundários. Cf. MAIA, 1930. 
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O Projeto Serra 

 
À mesma época em que o Plano de Avenidas era desenvolvido, em 1926 mais precisamente, Asa 
White Kenney Billings, engenheiro da Light & Power Companhia Ltda., elabora uma proposta 
que engloba o Tietê, o Pinheiros e outros rios da bacia, tendo como princípio aproveitar a condi-
ção topográfica suave do rio Tietê e do Pinheiros para desviá-los em direção ao litoral, aumen-
tando assim o volume de água e a capacidade de geração de energia, com a queda de mais de 
700m entre o Alto da Serra e o rio Cubatão, na Baixada de Santos. Desse modo, o chamado pro-
jeto Serra tinha como meta alterar radicalmente a bacia paulistana e em 1927 o leito do rio Gran-
de é então represado formando o reservatório Billings, capaz de gerar energia através da condu-
ção até a usina Henry Borden em Cubatão. Junto a isso, o projeto retomou a questão da navega-
ção dos rios paulistanos entre os reservatórios do Rio Grande e do Rio das Pedras e o litoral do 
Estado para transporte de carga. Mas essa última ideia não foi para a frente devido à hegemonia 
do transporte ferroviário. 
 

(...) 
 
Considerando a execução da canalização e retificação dos rios, tiveram início as desapropriações 
de terra necessárias às obras, ficando estas a cargo do município, já que não houve interesse do 
Estado. E no meio desse processo, em 1929, ocorre a chamada ‘grande cheia’, quando as com-
portas de Guarapiranga são abertas pela própria Light provocando um aumento mais do que 
normal do nível d’água que seria utilizado para referência para as desapropriações23.  

 
Apesar de a cidade, à época, apresentar ainda uma integração com os rios (em 1924 é promovida 
a primeira Travessia de São Paulo a Nado, entre a Vila Maria e o Clube Espéria, tornando-se 
uma verdadeira atração popular na cidade), o fim das inundações e o aproveitamento das várzeas 
do Tietê e do Pinheiros para expansão urbana passaram a ser vistos como necessidades cada vez 
mais urgentes. Junto a isso, era preciso resolver os problemas de despejo de esgotos, de navega-
ção e embelezamento da cidade. Seguem, portanto, as obras de canalização e retificação dos rios, 
seguindo as diretrizes do Plano de Avenidas que, apesar de, no conjunto, valorizar as várzeas 
como elemento funcional e paisagístico, não previu a degradação ambiental que viria a ocorrer 
com a ocupação das suas margens pelas avenidas expressas. Além disso, torna-se evidente a 
transformação de um urbanismo de orientação estética e sanitarista feito anteriormente por Sa-
turnino de Brito para outro em que se sobrepujavam as preocupações viárias24. Os recantos pito-
rescos que ainda restavam seriam definitivamente destruídos 

 

                                                 
23 A atitude criminosa é atestada por Seabra em seu estudo sobre a valorização dos rios e das várzeas na cidade de 
São Paulo. Já Victorino destaca que, ao incorporar as águas do Tietê ao Projeto através da reversão do rio Pinheiros, 
fez com que “(...) a Light, em um só lance se apropriou das várzeas do Pinheiros, conseguiu aumentar a produção 

de eletricidade com menos investimentos em obras e impediu que as águas do Tietê seguissem em direção a hidroe-

létrica de seus competidores - que diante disso abandonaram seu projeto, vendendo suas instalações para a própria 

Light.” Cf. SEABRA, 1987; VICTORINO, 2002, p. 66. 
24 Para Morse, o Plano de Avenidas foi feito não por planejadores, mas sim por ‘engenheiros de idéias antiquadas’, 
numa ‘mistura de Roma no tempo de Cear, de Paris no tempo de Luís XIV e da moderna Nova York.’ Cf. MORSE, 
op. cit. 
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Meados do Século 20 (1930-1960) 
 
Após a Crise de 1929 e a Revolução de 1930, houve um intenso processo de modernização pro-
movido pelo Estado e pelo capital privado, consolidando as bases dum modelo de organização 
espacial que a cidade de São Paulo assumiria nas décadas seguintes através da realização de 
grandes obras públicas. Com um processo de industrialização consolidado, um grande cresci-
mento populacional, a constante ascensão do transporte sobre pneus (carros, ônibus, caminhões) 
sobre o transporte sobre trilhos (trens e trólebus) e um visível processo de especulação imobiliá-
ria através da valorização de vazios urbanos, dois dos grandes traços da urbanização brasileira já 
estavam bem definidos em São Paulo desde a década de 30: o crescimento extensivo e a vertica-
lização. Em sua gestão, o prefeito Fábio Prado (1934-1938) realizou várias obras viárias, tendo 
sempre como base o Plano de Avenidas. Em seguida a ele, Prestes Maia (1938-1945) investiu 
sobremaneira em sua própria idealização. Nesse período, foram feitos os traçados principais da 
estrutura viária radioconcêntrica da cidade. Ao mesmo tempo, foram retificados o rio Tietê (onde 
se destaca ainda a construção da Ponte das Bandeiras) e a foz do Tamanduateí, sob a responsabi-
lidade da Comissão de Melhoramentos, assim como tiveram início as obras de canalização do rio 
Pinheiros pela Light.25 Entre 1940 4 1950, o crescimento da população na cidade segue com va-
lores altos e a mancha urbana de São Paulo se estende impulsionada pelo sistema de ônibus26. 

 
Os trabalhos de canalização e retificação do rio Tietê foram interrompidos em 1930 e continua-
dos em 1937, na gestão de Fábio Prado. À época, Lysandro Pereira era responsável pela Comis-
são de Melhoramentos e São Paulo apresentava a cifra de mais de um milhão de habitantes. As 
obras então tiveram início em diversos trechos, iniciando por Osasco e passando para as regiões 
da Ponte da Casa Verde e da Ponte Grande, do Limão e da ponte de Santa Maria. O canal foi 
executado segundo projeto de Ulhôa Cintra revisado por Saturnino de Brito, em que a largura da 
seção de vazão foi reduzida assim como a faixa das avenidas marginais (cuja terraplenagem che-
gou a cerca de 220 m em alguns trechos), o que diminuirira as desapropriações. Os lagos propos-
tos por Brito para a Ponte Grande foram suprimidos, assim como grande parte do aterro da vár-
zea, já que prevaleceu a proposta de aprofundamento do canal, atitude esta que, se representava 
uma economia das despesas, diminuiu a eficácia no combate às enchentes como visto posterior-
mente. Em 1950, as obras estavam bem adiantadas. Já nessa época, desenvolvia-se um distrito 
industrial em Santo Amaro, que também aumentava sua população domiciliar. A falta de trata-
mento de esgoto industrial e residencial promoveu um aumento gradativo de poluição das repre-
sas Guarapiranga e Billings que, nos anos 1970, teriam suas margens ocupadas irregularmente 
por aqueles que não tinham condições de viver na estrutura urbana ‘legal’ da cidade. 

 

                                                 
25

 À época, São Paulo consolida e a profunda seu processo de industrialização, respondendo, no final da década de 
30, por mais da metade da produção no país. Nas décadas subsequentes, vários tipos de indústria vêm se instalar na 
região da metropolitana, atraindo milhares de migrantes e imigrantes. A população passou de 1.300.000 em 1940 a 
2.200.00 em 1950. Em concomitância à vertente rodoviarista, a partir do final da década de 40 as estradas de roda-
gem e caminhões passam a competir com as ferrovias, oferecendo melhores condições de circulação e acessibilida-
de, provocando a incorporação de novas áreas antes inatingíveis.  Ao mesmo tempo, os bondes começaram a sofrer 
a concorrência dos trólebus e dos ônibus e acabam saindo de circulação no inicio da década de 60. Os ‘subúrbios-
estação’ dão lugar, então, aos ‘subúrbios-loteamentos’ e aos ‘subúrbios-ônibus’ e a especulação imobiliária produziu 
uma cidade muito maior do que o necessário, fazendo com que a área urbanizada contínua da metrópole saltasse de 
130 a 420km². Além da expansão da área edificada, houve um processo de intensa verticalização comercial e resi-
dencial, principalmente no centro da cidade e adjacências, bem como em subcentros nas regiões norte, leste e oeste 
(Santana, Penha, Pinheiros e Lapa). Cf. LANGENBUCH, op. cit.; REIS FILHO, op. cit..; SOUZA, op. cit. 
26 Em 1958, São Paulo já contava com 75 mil automóveis e três mil ônibus. 
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Fig. 43. Antiga Ponte Grande, 1941 

 
Em 1937, o industrial Henrique Dumont Villares idealiza o distrito industrial do Jaguaré27, às 
margens do rio Pinheiros, aproveitando-se do entroncamento de vias férreas, a construção das 
vias marginais e a navegação fluvial - que não chegou a existir. À época, era feita pela Light o 
processo de retificação, bem como a construção das usinas elevatórias de Pedreira (1939) e da 
Traição (1940), visando terminar o sistema de produção energética previsto no Projeto Serra. Na 
confluência entre os rios foi implantada ainda a Estrutura de Retiro (1942) destinada a controlar 
o fluxo d’água entre os dois rios. Desse modo, foi alterado o sentido de vazão do rio Pinheiro 
que, invertidamente, passou a receber as águas do Tietê que se dirigiam para o reservatório Bil-
lings, ampliando a vazão para a usina de Cubatão. Em 1957, este rio, já canalizado, recebe ainda 
um ramal ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. 
 
Outras mudanças significativas ocorrem ainda junto com a criação do novo desenho dos rios: na 
década de 1930 os clubes começam a transferir para si suas próprias águas através da criação de 
piscinas, e 1944 marca o fim da famosa Travessia a Nado no rio Tietê. As barcaças de transporte 
de material e os barcos de transporte público, à mesma época, fazem suas últimas viagens28.  
Mas não só as atividades físicas e as atividades de trabalho deixam os rios. Ao longo do processo 
de urbanização das várzeas, houve uma progressiva destruição das espécies aquáticas e terres-
tres, assim como da mata ciliar existentes neste ecossistema, sendo o grande causador o despejo 
contínuo de esgotos domésticos e industriais - que não conseguia acompanhar o crescimento da 
cidade e também não era devidamente controlado -, associado por sua vez a ações que não leva-
ram em conta adequadamente a sua preservação29. 
 
Ao mesmo tempo em que isso ocorria, foram criadas medidas legais para defesa da qualidade 
das águas e córregos - como o Código de Àguas (1934), de âmbito federal -, incapazes, no entan-

                                                 
27 Cf. KAHTOUNI, op. cit. 
28 Cf. JORGE, op. cit. 
29 Considerando vários estudos sobre o processo de mudança ocorrido nos rios paulistanos a partir da década de 
1920, Jorge alerta que o impacto da urbanização das várzeas “prejudicou imensamente as espécies (...) que tinha 

nos brejos e terras encharcadas seu habitat.” A poluição da natureza, provocada sobretudo pelo despejo de esgotos, 
provocou o desaparecimento gradativo dos peixes nas águas do Tietê e de seus afluentes. Cf. JORGE, op. cit, p. 142. 
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to, de impedir a degradação30. Com a reversão do rio Pinheiros - que durou até o início da década 
de 1990 -, as águas poluídas do Tietê, mais atingido por despejos, dirigiam-se à represa Billings 
que, ainda assim, passou a oferecer melhores condições de atividades de lazer, junto com a Gua-
rapiranga. Nesse sentido, tornaram-se o novo cenário esportivo natural a partir da década de 
1940, ao mesmo tempo em que recebe inúmeros clubes e casas de veraneio (Iate Clube São Pau-
lo, Iate Clube Santo Antônio, Iate Clube Itália, Clube de Campo São Paulo e Santa Paula Iate 
Clube) - cuja maior parte não sobreviveu31. 
 
 
 

O Relatório Moses 
 
O plano geral de urbanização de Ulhôa Cintra proposta dentro do Plano de Avenidas para o rio 
Tietê não chegou a ser aprovado por lei e acabou por sofrer significativas modificações no decor-
rer do tempo, destacando-se a proposta para uma área junto ao rio reservada como ‘Pátio de Tri-
agem das Estradas de Ferro’, o projeto de uma estação geral de trem, clubes náuticos e uma nova 
‘Ilha dos Amores’. A criação de áreas livres públicas havia sido drasticamente reduzida. Com as 
obras de canalização, houve ainda a proposta de criação de uma Cidade Náutica, numa área de 
200 ha onde seriam relocadas os clubes de Regatas Tietê, Esperia e a Associação Atlética São 
Paulo, junto à qual seria feita uma raia olímpica de remo. Este projeto, recebido com elogios em 
1951 no Programa de Melhoramentos Públicos para a Cidade de São Paulo realizado por Ro-
bert Moses e consultores do International Basic Economy Corporation de Nova Iorque, não che-
gou a ser executado. O chamado Relatório Moses32, feito a pedido do prefeito Lineu Prestes, 
tinha como diretrizes a proposta de melhoria dos serviços de transportes coletivos e saneamento 
básico, criação de parques públicos e sugestões de urbanização das várzeas dos rios Tietê e Pi-
nheiros. Sobre as intervenções à beira-rio, reafirmou a proposta de implantação das vias expres-
sas ao longo dos canais, considerou inviável a mudança das linhas de trem e da Estação Geral 
proposta por Prestes Maia e achou remota a possibilidade de navegação. Com relação ao apro-
veitamento das várzeas, ressaltou ainda a necessidade de planos de expansão e normas de zone-
amento para a organização do parcelamento e ocupação das terras; além de propor a criação de 
três parques: um na região da Água Branca, outro no Jaguaré e um terceiro no bairro de Pinhei-
ros. Além disso, considerou como vital a questão dos despejos de esgotos e criticou a falta de  
entendimento entre Estado e Prefeitura, o que acarretava problemas para a execução do planos e 
das obras. 

                                                 
30 Cf. JORGE, op. cit. 
31 Cf. KAHTOUNI, op. cit. 
32 Cf. SOMEKH, 2002. 
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Final do Século 20 (1960-1990)  
  

Na década de 60, havia ainda algumas regiões não ocupadas junto aos canais, várias pontes já 
cruzavam os rios (principalmente o Tietê), o trecho entre a Penha e Osasco já se encontrava em 
grande parte construído, as vias marginais já estavam começadas, os clubes seguiam nos seus 
locais de origem - só que agora separados dos cursos d’água - e havia vários campos de futebol 
espalhados pelas várzeas. 

 

 
Fig. 44. Rio Tietê, Vila Anastácio, 1962 

 
Entre 1961 e 1965, Prestes Maia volta à prefeitura de São Paulo, finalizando as obras de canali-
zação do rio Tietê e iniciando a construção das avenidas Cruzeiro do Sul, Vinte e Três de Maio e 
as marginais dos rios Tietê e Pinheiros. O brigadeiro Faria Lima (1965-1969), em seguida, dá 
continuidade aos trabalhos, seguido posteriormente por Paulo Maluf (1969-1971), que finaliza as 
obras das avenidas marginais. Em 1970, as vias expressas e semi-expressas da capital atingiram 
mais de 600 km de extensão, sendo quase 80% correspondente àquelas vias. O crescimento da 
produção automotiva aliado à ampliação do sistema viário consolida a valorização do uso do 
automóvel sobre o transporte coletivo e São Paulo, que já apresentava uma população de 8,5 
milhões de pessoas em 1980 (contra menos de 4 milhões em 1960), chega a atingir a proporção 
de 5 habitantes por veículo. Em 1973, é criada, no estado de São Paulo, a Cetesb - Companhia de 
Tecnologia em Saneamento Básico, visando ao controle dos níveis de poluição do ar e da água. 
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O Plano Urbanístico Básico e o Plano de Aproveitamento Urbano do Vale do Tietê 

 
Nesse contexto de metropolização33, são criados vários planos para o município de São Paulo, 
como o Plano Urbanístico Básico (1967-1969), o Plano de Aproveitamento Urbano do Vale do 
Tietê (1967). 
 
O Plano Urbanístico Basico (PUB) foi elaborado por uma equipe multidisciplinar a pedido do 
prefeito Faria Lima em 1969. Inserido neste, foi realizado por Jorge Wilheim e Waldemar Cor-
deiro o Plano de Aproveitamento Urbano do Vale do Tietê, que previu a compatibilização entre 
o uso industrial e atividades administrativas, culturais e recreativas na várzea do rio Tietê. Este 
plano deveria ser ‘flexível e operacional’, disciplinando desenvolvimento linear aberto, de fácil 
adaptação, estabelecendo diferenciação entre bairros ou sistemas de vida local (vetor norte-sul) e 
elementos metropolitanos ou ‘metropolizantes’ no vale do Tietê (vetor leste-oeste). As pontes se 
constituíram em vetores de ocupação linear transversais e definiriam o ‘coração dos bairros’. 
Junto a isso, previu-se ainda a implantação dum sistema geral de vias expressas com extensão de 
815 km, sendo 388 km dentro da capital, incluindo as vias marginais, hierarquização do tráfego, 
implantação de terminais de triagem e transporte, construção de novas vias expressas -Trans-
Tietê34 - que atravessariam o rio sem conexão com as marginais; esquema bidirecional para as 
marginais locais etc. Ao mesmo tempo, havia a preocupação em não transformar o Tietê num 
mero local de passagem. Para tanto, foram previstos vários equipamentos metropolitanos de ca-
ráter recreativo e cultural, destacando-se o projeto de cinco novos parques em áreas que deveri-
am ser desapropriadas. Além disso, houve a proposta de um parque náutico e habitações popula-
res nas imediações de Osasco e Barueri, um centro cultural-recreativo em Osasco, um estádio 
municipal na Água Branca, um parque aeronáutico e um centro de exposições e congressos no 
Campo de Marte, centros de compras e atividades em Osasco, Santana, Penha e São Miguel e um 
centro administrativo municipal, um centro cultural e um terminal rodoviário na Ponte Grande. 
Para as áreas livres, havia a proposta de oferecer áreas equipadas para uso da população de dife-
rentes tipos e distribuídas ao longo de todo vale, numa área de quase 1.500 ha distribuídos em: 
áreas livres públicas de setor, áreas livres ligadas aos centros lineares e bairro, áreas livres no 
interior dos bairros, áreas livres de uso regional e áreas livres das vias rápidas35.  
 
Diferentemente do próprio Plano Urbanístico Básico, o Plano de Aproveitamento Urbano propôs 
a criação de algumas zonas de adensamento e verticalização. Segundo seus autores, o plano de-
veria ainda virar lei e ser detalhado posteriormente para que pudesse ser efetivamente concreti-
zado. Entretanto, apesar de algumas ideias chegarem a virar realidade, como a construção do 
parque Anhembi, do terminal rodoviário do Tietê e do parque ecológico, nenhum dos dois planos 
se tornou lei, servindo apenas de base, anos depois, para a elaboração do Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI)36. 

                                                 
33 Este período é marcado ainda pela mudança de perfil das atividades da capital paulista que gradativamente vai 
deixando de ser uma cidade industrial para se tornar uma metrópole de serviços. Junto a isso, mudanças ocorrem 
também no processo de urbanização da cidade que vê emergir na década de 70 novas formas de consumir e morar 
direcionadas à população motorizada que vai se distanciando da ‘cidade propriamente dita’, cuja degradação ambi-
ental já se faz evidente. Assim, surgem os shopping centers e os subúrbios-jardins rapidamente acessíveis pelas 
avenidas marginais e pelo complexo de rodovias. Enquanto as grandes obras públicas, em sua grande parte relacio-
nados ao sistema viário, a questão das periferias não é tão enfocada, embora tenha havido algumas ações relevantes, 
como a política habitacional do BNH. A divisão social e a concentração de renda, fatos que ambiguamente acompa-
nham o ‘milagre econômico brasileiro’ é fato evidente na capital paulista 
34 As vias Trans-Tietê acompanhariam fundos de vale dos afluentes do Tietê, valendo-se dos cruzamentos em desní-
vel, num espaçamento de quatro quilômetros entre si. 
35 Todos estes equipamentos estariam dispostos em Zonas Especiais, havendo ainda a proposta de criação de Zonas 
Predominantemente Industriais, Residenciais ou Comerciais, a fim de se evitar um zoneamento rígido para a região.  
36 Cf. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria dos Negócios da Economia e do Planejamento / GEGRAN / 



 59 

 
Este Plano, elaborado em 1970 na gestão de Paulo Maluf, foi composto por uma série de diretri-
zes de caráter geral para a região metropolitana da Grande São Paulo, apresentando vários mode-
los conceituais de estruturação do seu espaço. Dentre os aspectos mais importantes relacionados 
às várzeas dos rios, destacam-se propostas para a estrutura urbana e para o setor de saneamento. 
Entre aqueles apresentados, o modelo de ‘corredores metropolitanos’37 vinculou-se aos eixos de 
transportes instalados ao longo dos vales, associando-se à forma radioconcêntrica predominante. 
Nesse caso, a base seria a utilização do transporte rápido de massa através da modernização das 
ferrovias suburbanas e sua transformação em metrô, utilizando-se os terraços aluviais do Tietê, 
do Pinheiros e do Tamanduateí, áreas propícias ao adensamento demográfico e à concentração 
de atividades de comércio e serviços, com a saída gradativa das indústrias.  
 
 
 

Os Planos Integrados: PMDI e PDDI 

 
Já na gestão de Figueiredo Ferraz foi elaborado o PDDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) 
pela equipe de Roberto Cerqueira César, sendo regulamentado em 1972 e complementado em 
1972. Entre outras propostas, o plano criou oito tipos de zonas na cidade (Z1 a Z8), assim como 
‘corredores de uso especial’ (Z8-CR), faixas ao longo das avenidas onde se concentravam o uso 
comercial e de serviços. Na várzea do Tietê, predominou a Z6 (zona de uso predominantemente 
industrial), algumas ZUPI (zona de uso predominantemente industrial criada pelo Estado) e Z8 
(zona de uso especial). Com a Lei Estadual de Proteção aos Mananciais em 1976, foram criadas 
novas zonas visando à proteção das áreas envoltórias às represas, que vinham sendo gradualmen-
te ocupadas. 

 
Entre os dois planos, o segundo apresentou resultados mais concretos no desenho das várzeas 
dos rios urbanos. A partir da década de 1990, com a saída das indústrias da cidade e a melhoria 
do sistema de trens, os ‘corredores metropolitanos’ se fizeram presentes. 

 

   
Figs. 45 e 46. Plano de Aproveitamento Urbano, 1969; Projeto Tietê, 1986 
 

                                                                                                                                                             

SERFHAU / ASPLAN / GPI / NEVES & PAOLIELLO., apud BONILHA, op. cit.. 
37 Além destes três corredores, haveria um outro ao longo da Paulista. A idéia dos ‘corredores metropolitanos’ foi 
defendida por Cândido Malta no âmbito do PMDI, provando a eficácia técnico-financeira do transporte sobre trilhos 
sobre o transporte rodoviário de massa predominante. O Plano investigou ainda alternativas para a construção dum 
novo aeroporto internacional, escolhendo a base aérea de Cumbica, no vale do Tietê, a 12 km do Centro. Em relação 
ao saneamento, foram feitas as seguintes propostas: legislação estadual como controle de preservação das represas; 
implantação de emissários ao longo dos rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí; controle de barragens e estações eleva-
tórias previnindo a ocorrência de enchentes, etc. 
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Ainda nos primeiros anos da década de 70, é aprovada a primeira Lei de Zoneamento para a ci-
dade e priorizada a construção da primeira linha de metrô, que cruza a marginal Tietê. Em segui-
da a ele, Olavo Setúbal (1975-1979) investe nas áreas de saúde e educação, prioriza o transporte 
coletivo, implanta novas linhas de trólebus, constrói novas avenidas de fundo de vale, inaugura a 
linha norte-sul de metrô e inicia a construção da linha leste-oeste. Em 1973, é inaugurado o par-
que de diversões Playcenter, na região da Barra Funda, e em 1975, não muito distante, na foz do 
Tamanduateí, surge a favela do Gato38, junto a uma antiga área de depósito de lixo no Bom Reti-
ro. É nesse contexto que é feita a regulamentação da Lei de Proteção aos Mananciais da Região 
Metropolitana (com o intuito de impedir a ocupação irregular junto às represas). 

 

 

 

Os Parques de Ohtake e Niemeyer 
 
Em 1976 o arquiteto Ruy Ohtake e equipe apresentaram o projeto do Parque Ecológico do Tie-
tê39 à Secretaria de Obras e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na gestão do governador 
Paulo Egydio Martins. Em sua concepção original, o parque abrangia uma área bastante grande, 
em dois trechos definidos - um maior, de Salesópolis a Guarulhos (67,5 km), e outro menor, de 
Osasco a Santana do Parnaiba (18,5 km). Além disso, havia a proposta de arborização dos can-
teiros das avenidas marginais - totalizando uma área verde de 140 km² -, bem como a construção 
de novas pontes sobre os rios Tietê e Pinheiros e a previsão de equipamentos de caráter social 
nas extremidades. De caráter ecológico, o projeto se destacava ainda pelo envolvimento de pro-
fissionais de várias áreas as ciências naturais - engenheiros, geólogos, biólogos -, propondo a 
retomada da fauna e da flora primitivas e cuidados especiais para a ocupação urbana no sentido 
leste-oeste. Apesar disso, foi considerado inviável em sua totalidade devido à necessidade de 
grandes desapropriações. Houve então a implantação de duas unidades-piloto apenas: o Parque 
da Zona Leste, da barragem da Penha à fábrica da Nitroquímica em São Miguel Paulista; e o 
Parque Tamboré, em Barueri. Apesar de ser parcialmente executado, é considerado um bom e-
xemplo de apropriação das várzeas. 
 
Na década de 80, assume o Governo o prefeito Mário Covas (1983-195), que prioriza os serviços 
sociais e também o transporte coletivo, combate as inundações que ainda atingem a cidade e re-
gulariza vários loteamentos clandestinos. Jânio Quadros (1986-1998), em seguida, volta a privi-
legiar o transporte individual, constrói um túnel sob o rio Pinheiros e remove favelas de áreas 
nobres da capital. Em sua gestão, convida o arquiteto Oscar Niemeyer para o projeto do Parque 
do Tietê (1986)40. O projeto previa a desapropriação de 10 milhões de metros quadrados numa 
extensão de 18 km ao longo da margem esquerda do Tietê, para criação de um grande parque 
com habitações, escritórios, núcleos de lazer e esportes, áreas verdes, um centro cívico e um cen-
tro cultural. As avenidas marginais deveriam ser removidas, reconquistando a margem do rio 
num faixa de 300 a 1.000 metros. Junto a isso, foi proposta a construção duma via elevada afas-

                                                 
38 A antiga favela do Gato, atual parque do Gato, compreendia um longo corredor de barracos de 1,5km de extensão 
por 10m de larguna na margem esquerda do Tamanduateí até o encontro deste com o rio Tietê. Chegou a abrigar 
425 famílias, grande parte formada por carroceiros recolhendo lixo reciclável nas ruas de São Paulo. Em 2004, a 
favela foi demolida para dar lugar ao conjunto residencial Parque do Gato.  
39 O Parque Ecológico do Tietê, implantado no início da década de 1980 - associado à construção da rodovia dos 
Trabalhadores e a canalização do trecho Penha-Cangaíba -, teve como premissas: aproveitamento das cavas abando-
nadas para criação de lagos junto ao leito do rio; afastamento das vias marginais;  formação de bosques para recupe-
ração de flora e fauna nativas nativas (projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, parcialmente executado); implan-
tação de equipamentos sociais de lazer e educação para população (Estádio Distrital, Cidade da Criança, Viveiro de 
Mudas, Viveiro de Pássaros, Museu do Parque, quadras esportivas, passarelas de acesso, etc.); criação de estruturas 
náuticas de apoio à navegação de carga e de passageiros (Cidade Náutica). Cf. ECOURBS / Governo do Estado de 
São Paulo; apud BONILHA, op. cit.. 
40 Cf. BONILHA, op. cit.. 
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tada do Tietê, articulada a uma via paralela de superfície. A ideia era defendida com base na me-
lhoria da qualidade de vida, no aumento das áreas verdes e na valorização dos imóveis vizinhos 
ao parque, que gerariam retorno financeiro para sua execução. Em relação ao saneamento, foi 
proposto o alargamento da seção do rio - ao invés de seu aprofundamento -, possibilitando um 
maior escoamento do canal. Para uma segunda etapa, foi sugerida ainda a instalação de postos de 
navegação turística e de esportes náuticos. O projeto, entretanto, de caráter estritamente moder-
nista, mostrou-se inviável social e tecnicamente e após um protesto da população contra a desa-
propriação de bairros tradicionais como Bom Retiro, Lapa e Barra Funda, o decreto de utilidade 
pública criado por Jânio para dar início às obras foi revogado. 
 

 
Fig. 47. Projeto do Parque Ecológico do Tietê 

 
Posteriormente, assume o comando da capital Luiza Erundina (1986-1992), trazendo as questões 
sociais de volta ao primeiro plano. Em sua gestão, é aprovada a criação da Área de Proteção 
Ambiental da Várzea do Tietê (1987). Com a construção das avenidas marginais, houve conse-
quentemente a valorização das áreas junto aos rios e então, nas últimas décadas do século 20, os 
vazios que seriam ainda passíveis de ocupação por parques nas várzeas foram sendo ocupados. 
Ao mesmo tempo, têm início as grandes obras de despoluição, visando à recuperação definitiva 
da paisagem das marginais. Junto a isso, outras propostas são desenvolvidas pelo Poder Público, 
como a reforma dos sistemas de trens da CPTM na marginal Pinheiros e a Operação Urbana Á-
gua Branca na marginal Tietê. Os ‘corredores metropolitanos’ de atividades múltiplas apontados 
pelo PMDI tomam forma a partir da década de 1990. Na virada do século, mesmo com todas as 
interferências significativas no sistema viário que vinha sendo feito desde o Plano de Avenidas, a 
cidade de São Paulo apresenta constantes congestionamentos, chegando a apresentar a cifra de 
um veículo para cada dois habitantes. Contra isso, é proposto o chamado Rodoanel - um anel 
viário ‘externo’ de ligação entre todas as rodovias de acesso à capital, retirando da mesma o trá-
fego pesado de cruzamento. O primeiro trecho desta rodovia é então implantada, trazendo bene-
fícios de descongestionamento e mudanças de uso nas várzeas urbanizadas.  

 
Apesar de tantos planos idealizados e parcialmente implantados, os rios Pinheiros e Tietê sofrem 
um contínuo processo de poluição, ao mesmo tempo em que a cidade de São Paulo segue cres-
cendo de forma quase descontrolada. Junto à prioridade à circulação de veículos, os rios tornam-
se apenas uma ‘calha’ entre as vias expressas marginais, por onde circulam diariamente um nú-
mero significativo de veículos, consolidando-se como meros locais de passagem. A poluição 
visual, sonora e olfativa incentiva a imagem negativa do sistema. 
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Entre-Séculos 20 e 21 
 
O novo desenho do sistema cria uma nova paisagem: dois grandes canais de águas poluídas lade-
ados por vias expressas às margens. Além de não haver tido um programa paisagístico adequado 
nas próprias margens entre a calha do Pinheiros e do Tietê e as avenidas, também o tratamento 
urbano das quadras imediatamente conectadas às vias expressas ajudaram a criar uma espécie de 
bloqueio entre cidade e rios. Desse modo, antigos campos de futebol, pequenas chácaras e olarias 
dão lugar a uma paisagem inóspita formada por conjuntos comerciais e de serviço muitas vezes 
apenas acessível por automóvel e sem conexão entre si. 
 
 
 

O Programa da Microdrenagem 

 
Através de um empréstimo feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), em 1986 foi idealizado um programa de controle das inundações 
chamado de Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias de Fundo de Vale de 
São Paulo (PROCAV), tendo como objetivo principal eliminar os problemas de drenagem de 
águas pluviais que causam inundações - que atingem a cidade tanto em pequenos córregos e ria-
chos, como também, mesmo depois da canalização, em alguns trechos do rio Tietê. Compreendi-
a, assim, obras de microdrenagem de vias (canalização de doze córregos e construção de vias 
públicas adjacentes) e aquisição de equipamentos de manutenção e limpeza de drenagem. Foram 
executadas nove canalizações de córregos. Em 1993, passou a se chamar Grupo Executivo dos 

Programas de Canalização de Córregos, Implantação e Recuperação Ambiental e Social de 

Fundos de Vale, subordinado à Secretaria de Vias Públicas, Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano41.  
 
 
 

O Projeto Tietê e o Plano Diretor de Macrodrenagem 

 
Perante tantos problemas de poluição dos recursos hídricos na bacia do Tietê (incluindo vários 
municípios da Região da Grande São Paulo e até mesmo da Baixada Santista), foi criado em 
1992 pelo Governo do Estado o Projeto Tietê42, um programa de despoluição que começou a ser 
efetivamente implantado em 1994. Este Projeto - ainda em vigor - consiste basicamente na am-
pliação da rede de coleta e tratamento de esgotos43 nos municípios da Grande São Paulo, no con-
trole da poluição industrial e no combate às enchentes através da construção de reservatórios de 
acumulação e de um incinerador de lixo e o aprofundamento da calha do rio Tietê. A primeira 
etapa do projeto foi concluída em 2000, aumentando para 80% a cobertura da rede de esgotos e 
para 60% o volume tratado. Além de haver aumentado a capacidade de tratamento da estação de 
Barueri, foram concluídas estações de tratamento em Suzano e no ABC e construídas novas esta-
ções nas Zonas Leste (São Miguel Paulista) e Norte (Parque Novo Mundo). Contra as inunda-
ções, foram ainda finalizadas as barragens na cabeceiras do rio Tietê e, em 2000, iniciadas as 

                                                 
41 Cf. DELIJAICOV, op. cit. 
42 Em 1992, através da iniciativa da rádio Eldorado e do Jornal da Tarde, houve uma manifestação popular com mais 
de 1,2 milhão de assinaturas para a despoulicao do rio Tietë. Nasce então o projeto Tietê, idealizado pelo governo do 
Estado de São Paulo, através da Sabesp. Em 1998, é concluída a primeira etapa do projeto, que teve investimento na 
faixa de US$ 1 bilhão. Na segunda etapa, que durou até 2008, foram investidos U$ 500 milhões, sendo US$ 200 
financiados pelo BIDE e US$ 300 milhões com recursos da Sabesp, com apoio do BNDES. Para a terceira etapa, 
serão investidos mais de U$ 1 bilhao. Cf. www.sabesp.com.br 
43 Até meados da década de 1990 a população atendida por redes de coleta de esgotos na capital paulista era de ape-
nas 64%, dos quais apenas 24% recebiam tratamento adequado. 
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obras de implantação das barragens de Paraitinga e Birita-Mirim. A partir de 2002, teve início a 
segunda etapa do projeto, com uma nova ampliação da rede coletora e aprofundamento da calha 
do Tietê no trecho paulistano. Ao mesmo tempo, foi definido um programa específico de despo-
luição do rio Pinheiros. Como resultado, espera-se pôr fim às inundações na Grande São Paulo, 
resolver os conflitos de uso das águas na bacia (poder público e privado) e melhorar o tratamento 
da paisagem às margens dos rios, para o qual vem contribuindo a implantação do Projeto Pomar 
- implantado inicialmente no rio Pinheiros. A terceira fase do projeto deve ter início em 2010. 

 

 

 

As Operações Urbanas Água Branca e Água Espraiada 

 
Paulo Maluf assume a prefeitura em 1993, mas segue a linha desenvolvimentista das grandes 
obras44. Em seu governo, é implementada a Operação Urbana Água Branca45, abrangendo parte 
dos bairros da Água Branca, Perdizes e Barra Funda, numa área de cerca de 600 mil m² da vár-
zea do Tietê junto à rede ferroviária e as marginais. Privilegiada em termos de acessibilidade e 
pela presença de equipamentos coletivos, a Operação, ainda em vigor, busca promover um cres-
cimento urbano ordenado, incentivando o uso dos espaços vazios para a criação dum polo de 
serviços, bem como novos espaços públicos e semipúblicos de estar, lazer e circulação de pedes-
tres. Como resultado de sua implementação, foram construídos novos empreendimentos imobili-
ários, como o Centro Empresarial Água Branca. Além disso, foram realizadas várias obras pelo 
poder público. Já na várzea do rio Pinheiros, junto aos bairros do Brooklin, Morumbi, Vila Nova 
Conceição, surge uma série de edifícios comerciais, muitos dos quais utilizando materiais nobres 
e serviço de alta tecnologia, destacando esta região como uma das mais valorizadas da cidade, no 
chamado Setor Sudoeste. A Operação Urbana Água Espraiada, realizada alguns anos depois, 
colabora ainda mais para a melhoria de acessos à região e a inauguração da ponte Estaiada, junto 
à avenida Roberto Marinho torna-se um novo símbolo sobre o rio, aliando-se ainda mais à ima-
gem contemporânea desta região. 

 

                                                 
44 Destaca-se em sua gestão a construção do elevado Costa e Silva, que, ao mesmo tempo em que traz benefícios 
para a circulação de veículos, contribui para a degradação ambiental da região central. 
45 A Operação Urbana constitui-se num instrumento de gestão destinado a coordenar um processo de renovação 
urbanística numa determinada área da cidade, tendo como base o conceito de ‘solo criado’. .A primeira Operação 
Urbana foi a Operação Anhangabaú (1989), seguida das Operações Urbanas Faria Lima (1995), Água Branca 
(1995), Centro (1997) e Água Espraiada (2001), todas elas coordenadas pela EMURB. Parte da marginal Tietê foi 
abarcada pela OU Água Branca, criada através da Lei Municipal 11.774 de 1995, abrangendo os bairros da Água 
Branca, Perdizes e Barra Funda. Apesar de sua localização privilegiada, uma série de obstáculos prejudicou o pleno 
desenvolvimento desta Operação, tais como: zoneamento restritivo em algumas áreas, desestimulando a ocupação; 
problemas de drenagem e inundações; presença de ferrovias que funcionam como obstáculos para veículos e pedes-
tres; deterioração do entorno; descontinuidades do sistema viário. Atualmente, segue em vigor. Cf. 
www.prefeitura.sp.gov.br. 
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O Concurso das Marginais 

 
 Celso Pitta, posteriormente, assume o governo (1997-2000) e as marginais tornam-se tema de 
concurso público, vencido pela equipe do arquiteto Bruno Padovano46, que propõe a criação de 
cinco faixas de proteção ambiental e de duas áreas de transição eco-urbana, uma junto ao Parque 
Ecológico do Tietê e outra próxima da represa do Guarapiranga e que correspondem a áreas es-
pecíficas das várzeas dos rios Tietê e Pinheiros altamente inadequadas para ocupação urbana. 
Nesse sentido, o projeto teve ainda como premissas: melhoria das atuais condições de fluxo viá-
rio; requalificação ambiental da faixa das marginas dos rios Tietê e Pinheiros e seus afluentes; 
manutenção das marcas visuais existentes ao longo das marginais e exploração da linearidade 
presente dos rios; integração física, espacial e visual de elementos de destaque da paisagem lo-
cal; e ordenação da comunicação visual urbana e do seu mobiliário, adequando-os às necessida-
des viárias, melhorando a visualidade e a qualidade ambiental.47. Como medidas, destacam: um 
sistema de vias paralelas e outras medidas operacionais a fim de aliviar os fluxos nas marginais; 
cinco faixas de proteção ambiental possibilitando o aumento nos índices de permeabilização do 
solo e arborização urbana nas áreas limítrofes (criação de lagos etc.); graduação nos gabaritos 
dos edifícios a partir das margens dos rios, melhorando a visualização da paisagem urbana; ele-
mentos de interconexão espacial entre áreas de uso público nos arredores das marginais, polos 
comerciais e transporte de massa por meio de pontes, passarelas e passagens para pedestres e 
novos meios de transporte (monorail, fluvial etc.); sistema integrado de comunicação visual e 
mobiliário urbano. Considerando as margens dos rios como território estratégico para a valoriza-
ção de São Paulo como “cidade mundial” e para toda a articulação da Região Metropolitana, a 
equipe sugere ainda a ‘Comissão das Novas Marginais’ a fim de implementar as medidas, de-
vendo esta ser composta por diversos setores da sociedade civil e da futura Operação Urbana 
Marginais. Como ideias gerais, salienta a necessidade de várias ações urbanísticas e paisagísti-
cas, relacionadas ao tratamento da vegetação, das águas e do solo, do controle de fatores poluen-
tes, do uso e ocupação do solo, do sistema viário e de transportes e dos sistemas de comunicação 
visual. Apesar de toda a complexidade e significativa abrangência, o projeto não teve sequência, 
sendo logo abandonado pelo poder público. 

                                                 
46 Com coordenação geral de Bruno Padovano, a equipe contou com a presença dos seguintes profissionais: arq. 
Jaques Suchodolski e arq. Percival Brosig (Coord. de Urbanismo e Arquitetura), arq. Suely Suchodolski (Coord. de 
Paisagismo), eng. Neuton Karassawa (Coord. de Sistema Viário e Transportes),  arq. Issao Minami, arq. José Arnal-
do da Cunha e adm. Julio Albieri Neto (Coord. de Comunicação Visual e Mobiliário Urbano). 
47 Junto ao rio Tietê, na chamada Faixa de Transição Eco-Urbana Parque Ecológico do Tietê (área pontual 1) foi 
proposta a criação de um Teleporto (polo irradiador de atividades terciárias) conjugado a um núcleo hoteleiro, de 
uma marina, de um Centro Ecumênico e de um Centro Cultural. Já no Subcentro Metropolitano de Comércio e Ser-
viços Água Branca, foram propostos novos espaços públicos, a modificação de alguns índices urbanísticos idealiza-
dos na Operação Urbana, a instalação de um novo sistema de transporte em monorail e a implantação de uma mari-
na. Junto ao rio Pinheiros, no Subcentro Metropolitano de Comércio e Serviços Pinheiros/Butantã (área pontual 3), a 
equipe propõe o adensamento das massas vegetais e a criação de uma passarela de pedestres, de um atracadouro 
para barcos turísticos, de uma nova ponte para veículos e de um sistema de transporte por monorail. Para a Faixa de 
Transição Eco-Urbana Guarapiranga (área pontual 4), aproveitando-se da potencialidade paisagística da regiao, é 
proposta a criação de um grande centro esportivo (Vila Olímpica), uma marina, uma torre-mirante de telecomunica-
ções, uma passarela de pedestres e, do lado oposto ao rio, um polo hoteleiro. Cf. projeto original fornecido pela 
equipe. 
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Fig. 48. Concurso das Marginais, área pontual 1 

 
Marta Suplicy torna-se a nova prefeita (2001-2004), voltando-se também às obras públicas, só 
que privilegiando o transporte coletivo com a reorganização dos corredores de ônibus. Em 2005, 
José Serra toma posse e unifica - ainda que não integralmente - os sistemas de transporte público 
de ônibus, trem e metrô. Nesse cenário, algumas medidas concretas são realizadas pelos gover-
nos do Estado e de municípios da Grande São Paulo visando à reversão do quadro negativo no 
qual estão inseridos os rios marginais, como no aumento de investimentos e no consequente con-
junto de obras a fim de despoluir as águas dos rios, tratar adequadamente o sistema de esgotos e 
controlar as enchentes; e a construção do Rodoanel, o anel viário que visa desafogar o trânsito 
dentro da cidade de São Paulo, sobretudo o tráfego de carga que afeta as avenidas marginais. 
Entretanto, sem a aprovação de um plano de conjunto como o idealizado por Padovano e equipe, 
as várzeas marginais continuam esperando uma atuação urbana e paisagística à altura de sua im-
portância. 
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PARTE II - NO CENTRO DAS MARGINAIS 
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3. OUTROS CAMINHOS 
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3.1. A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA 
 
 
 
A relação íntima entre água (enquanto território natural) e o fenômeno urbano se dá desde o sur-
gimento da própria cidade, nos vales férteis junto aos cursos dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, no 
IV milênio a.C. Na Europa, muitas cidades posteriormente floresceram à beira de rios, enquanto 
outras se destacaram como portas de entrada à beira do mar, tornando-se importantes aglomera-
dos urbanos até os dias de hoje. Com a expansão do modelo europeu para o Novo Mundo, a es-
colha estratégica de locais naturais junto à baias, enseadas e mesmo rios fez surgir aquelas que se 
transformariam nas mais importantes cidades americanas. A reestruturação econômica em mea-
dos do século 20, a queda da produção industrial e o processo de conteinirização afetou direta-
mente portos do mundo inteiro, cenário-limite entre cidades e águas que já haviam sofrido, após 
a Revolução Industrial, um sensível processo de deterioração. Juntando-se à visível contamina-
ção das águas e, em muitos casos, o afastamento de zonas portuárias para outros locais mais dis-
tantes do centro urbano, dá-se então um processo de reintegração das águas à cidade, abrindo 
faixas então isoladas e restritas ao uso público, destinado sobretudo ao lazer e ao comércio.  
 
Os primeiros casos de recuperação urbana de waterfronts ocorrem na América do Norte, sobre-
tudo nos Estados Unidos, onde desde os anos 1950 já se evidencia a crise industrial e o processo 
de obsolescência de zonas portuárias que se estenderia posteriormente aos outros continentes. 
Aproveitando-se da ociosidade das instalações - graças à modernização e traslado das atividades 
para outros locais da costa -, foram então criadas propostas que visavam reforçar o centro eco-
nômico e financeiro destas cidades - vizinho ao antigo porto -, fazendo surgir novas funções co-
merciais, hoteleiras e de lazer e recuperando velhas áreas residenciais1. 
 
Neste contexto, a cidade de Boston, fundada em 1630 e considerada a mais antiga dos Estados 
Unidos, destaca-se como o primeiro caso de referência de recuperação de waterfronts. Os pri-
meiros estudos de reabilitação da já obsoleta área portuária foram desenvolvidos pela Boston 
City Planning Board já nos anos 1950, sendo logo criado o Watefront Development Comitte, 
com fundos da Greater Boston Chamber of Commerce e empresas privadas, para gerenciar o 
plano, que abarcava os antigos cais (Harbourfront), o antigo mercado (Quincy Market) e a Base 
Naval de Charleston. Liderada pelo empresário Daniel Ahern e pelo arquiteto Samuel Mintz, o 
plano tinha como objetivos principais abrir a cidade ao mar, reforçar os bairros adjacentes, pro-
teger os edifícios históricos, criar uma associação de vizinhos da fachada marítima e potenciali-
zar a economia da cidade. 
 
Os primeiros trabalhos de renovação urbana do antigo porto da cidade ficaram a cargo dos arqui-
tetos Kevin Lynch e John Myer e, dentre os projetos executados, destacam-se em Harbourfront, a 
construção de novos passeios, parques, áreas livres e acesso público ao mar (1962), um aquário 
(1969), duas torres residenciais (1971), o Christopher Columbus Park (1976), o Hotel Marriot 
(1982) e o Rowe Wharf (1988), conjunto de hotel, escritórios, restaurantes e acesso público à 
costa marítima. Já Quincy Market, com o apoio do incorporador James Rouses, recebe o que o 
chamado Festival Market Place, um centro comercial que, aproveitando-se das antigas instala-
ções do mercado e conectando-se aos espaços públicos, é inaugurado em 1978 e se torna um 
sucesso de público, tornando-se desde então em elemento-base para quase todos os projetos de 
renovação de waterfronts nos Estados Unidos2. Charleston, por sua vez, aproveita a antiga Base 
Naval de Boston (século 19) e outros edifícios ao redor, para a criação duma área de escritórios, 
comércio, residência, um museu da marinha e um parque empresarial de alta tecnologia. 

                                                 
1 Cf. HALL, 1996. 
2Em muitas, porém, não são tão exitosas, como em Michigan, Minneapolis e Nova Orleans Cf. BREEN et al, 1996. 
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Baltimore, por sua vez, cidade que abrigou um dos portos mais prósperos da costa americana, 
também entra em séria crise industrial após a Segunda Guerra, o que provoca uma suburbaniza-
ção generalizada. A readaptação do porto busca então, entre outras coisas, reverter este quadro, 
através de uma série de projetos como base no plano chamado Inner Harbour, elaborado em 
1963. Novos centros comerciais e de serviços, hotéis, clubes de recreação, centros de convenção, 
edifícios residenciais e parques públicos mudam a paisagem à beira-mar da cidade nos anos 
19803 e se tornam posteriormente referência para reconversões urbanas similares na Europa 
(Barcelona), Oceania (Sidney) e América do Sul (Buenos Aires), ainda que tenha sido bastante 
criticado pela grandeza de escala dos novos objetos projetados4. 
 
Apesar dos casos exemplares de Boston e Baltimore, é considerado como pioneiro o caso de 
reconversão urbanística da fachada marítima de São Francisco que, nos anos 1970, se encontrava 
num processo de progressivo abandono e degradação.  A inauguração do chamado Píer 39, em 
1979, é considerada para alguns especialistas como a primeira experiência urbanística importante 
deste fenômeno, que provocou através das  atividades instaladas nos novos cais um efeito positi-
vo que se expandiu a toda área urbana conjugada à zona restaurada5. No mesmo ano, ocorrem 
ainda outros projetos de destaque na América do Norte, como Battery Park City, em Nova Iorque 
(que serviria de referência para Londres) e Granville Island, em Vancouver. Já Toronto, recebe o 
projeto de recuperação de seu Harbourfront em 1982. 
 
O processo de renovação de áreas degradadas à beira d’água, entretanto, nem sempre se deu de 
forma harmônica, mas sim através de vários conflitos no campo político e social, uma vez esta-
rem em jogo no planejamento destes espaços interesses públicos e privados. Enquanto as autori-
dades portuárias normalmente não indicavam nenhuma estratégica, investidores interessados na 
valorização da área atuavam “em conjunto” com o poder público. Desse modo, as novas paisa-
gens restauradas e recriadas recebiam não apenas novos usos residenciais, culturais (museus) e 
esportivos criando um novo centro social para as cidades, mas também centros comerciais (mar-

ketplaces) e de serviços incrementando as atividades econômicas e de consumo. Em meio ao 
conjunto edificado, um conjunto de espaços abertos e tratados paisagisticamente cumpria a fun-
ção de interligar a nova área, então de acesso restrito aos trabalhadores do setor industrial e por-
tuário, à malha urbana e à população como um todo. 
 

 . 

Figs. 49 e 50.  Boston e Baltimore: waterfronts 

  
                                                 
3 O Píer 1, o mais antigo da marinha norte-americana é reconstruído e recebe o Museu da Ciência, enquanto o Aquá-
rio Nacional, construído em 1981, torna-se um dos edifícios mais emblemáticos do porto.  
4 Cf. BREEN et al, op. cit. 
5 Cf. ALEMANY, 2006. 
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3.2. TRANSFORMAÇÕES NO CONTINENTE EUROPEU 
 
 
 
Enquanto as mais importantes cidades do Novo Mundo surgiram à beira-mar, devido à presença 
de portos naturais junto a angras ou baías - e consequentemente a um sistema fluviomarinho - 
que asseguravam a defesa e o controle do novo território conquistado1, as mais importantes cida-
des europeias se desenvolveram no interior, graças à importância que então exerciam os rios para 
o florescimento urbano. No chamado Velho Mundo, é intensa a influência que os cursos d’água 
exerceram na formação e desenvolvimento de muitas cidades, atualmente constituindo-se em 
parte indissociável de sua imagem, uma vez que atravessam bairros inteiros, centros históricos, 
subúrbios, parques e zonas industriais, ao mesmo tempo em que se destacam, em muitos casos, 
como elo fundamental a hinterlands portuárias.  
 
A relação entre cidades e rios não ocorre, porém, de forma tranquila. Assim como consideráveis 
obras hidráulicas foram necessárias para o melhor aproveitamento das águas, seja para abasteci-
mento público, seja para transporte de mercadorias e trocas comerciais, estas sempre tiveram que 
considerar o problema das enchentes, “inimigo natural” trazido pelas águas fluviais em determi-
nadas épocas do ano. Além disso, o processo de intensificação comercial a partir da Revolução 
Industrial, conectado diretamente à possibilidade de atividades mercantis na rede hidrográfica, 
fez surgir nas cidades uma nova paisagem à beira-rio - a zona industrial -, cujo desenvolvimento 
deu origem ao processo de deterioração intensiva dos rios e de suas margens, reduzindo drasti-
camente a relação entre os habitantes e estes elementos naturais.  Indústrias, complexos sistemas 
de ferrovias, zonas de apoio, plataformas de carga e descarga e até mesmo áreas portuárias intei-
ras não apenas provocam uma desconexão física entre as cidades europeias e seus rios (sobretu-
do em locais historicamente estratégicos), como, com o passar do tempo, provocam uma pro-
gressiva deterioração ambiental dos ecossistemas fluviais. 
 
A ascensão de um novo paradigma econômico a meados do século 20, o avanço técnico-
científico-tecnológico e o processo de globalização vêm outra vez interferir na relação entre rios 
e cidades, fazendo com que os primeiros percam seu papel como principais provedores de ener-
gia. Junto a isso, muitos portos interiores e áreas industriais dependentes tornam-se obsoletos 
devido ao processo de conteinirização. Este quadro, ainda é agravado por problemas como polui-
ção e enchentes2 -, indicando a possibilidade de reformas urbanas significativas, associadas a um 
processo de recuperação da paisagem natural continuamente transformada. Também a ascensão 
do novo paradigma ecológico e novas teorias sistêmicas3, assim como a preocupação cada vez 
maior com a limitação dos recursos naturais do planeta e a noção de sustentabilidade vêm se 
aliar a uma revisão do tratamento dado até então aos rios urbanos (grandes reformas hidráulicas, 

                                                 
1 A ocupação portuguesa à beira-mar, por exemplo, difere da espanhola, que fundou muitas cidades no interior já no 
início do período Colonial. No Brasil, foram “as ilhas e seus canais, as baías e suas reentrâncias, as barras dos 

rios protegios e profundos” as paisagens naturais mais procuradas no século 16, sendo São Paulo a grande exceção. 
Com a chegada às bacias do Paraná, do São Francisco e do Amazonas e, com a descoberto do outro no século 18, o 
Brasil finalmente se expande ao sertão. Cf. MARX, op. cit, p. 15. 
2 Entre as inundações de destaque na segunda metade do século 20 destaca-se a de Florença, em 1966; as de Colô-
nia, em 1993 e 1995; e, mais recentemente, a de Dresden, em 2002. 
3 Além dos trabalhos clássicos do físico Fritjof Capra, que relaciona a física moderna com religiões orientais, desta-
ca-se, na área de filosofia, a expansão da fenomenologia da percepção (Merleau-Ponty), que, ultrapassando a ideia 
da psicologia configuracional (Gestalt), questiona a alternativa clássica da existência como coisa ou consciência e 
privilegia o sujeito no conhecimento; e, na área de arquitetura e urbanismo, a revisão dos conceitos modernistas 
(‘cidade ideal’, objetos isolados, etc.) que gerou a chamada corrente Pós-Moderna a partir dos anos 1960, que revela 
a importância da ‘contextualização no processo de planejamento, mas que foi infelizmente banalizada pelo trata-
mento comercial excessivo dos espaços construídos (especialmente na cultura norte-americana). 
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canalizações) que culmina com novos projetos de recuperação paisagística, desencadeados so-
bretudo nos países com maior poder aquisitivo.  
 
Nesse sentido, é notório o esforço dos países europeus na recuperação de seus rios e estuários e 
sua melhor integração à vida das cidades, em diversos planos e projetos que têm como meta não 
apenas o controle de inundações que ainda persistem, mas também a despoluição das águas, a 
recuperação de margens ribeiras para uso público, a renovação de áreas industriais obsoletas, a 
realocação de barreiras físicas (linhas férreas, armazéns etc.), a instalação de equipamentos urba-
nos adequados, a promoção de atividades culturais, a sinalização de aspectos significativos da 
paisagem natural e urbanística e a educação ambiental, fazendo com que a ideia de natureza pri-
meira presente nestes cursos d’água passe a fazer parte outra vez do cenário urbano, ajudando 
mesmo a requalificá-lo. 
 
Adotando inicialmente os modelos norte-americanos, as propostas de recuperação urbana de 
waterfronts têm início nos anos 1980, apresentando também como mote a obsolescência das ati-
vidades fabris e portuárias de portos interiores ou junto à costa. Desenvolvidas geralmente por 
intermédio de uma agência para-estatal que assume quase toda iniciativa e representação gover-
namental, devido a contextos diferenciados do Novo Mundo, as cidades europeias se deparam 
com novos desafios para atuação e colocar em práticas seus projetos. Dos portos interiores, os 
projetos se expandem aos vários casos de paisagens fluviais onde, por motivos outros que não os 
meramente industriais, era evidente uma desintegração entre as atividades sociais urbanas e os 
cursos d’água.  
 
Dentre os primeiros casos realizados, destaca-se como um exemplo bem-sucedido de reabilitação 
de waterfront no Velho Mundo o caso de Roterdã, onde o bom resultado final representou uma 
correta coordenação entres os interesses públicos e privados e a manutenção do controle gover-
namental em todo o processo de planejamento e obra. O deslocamento e modernização do maior 
porto do continente europeu para a foz do Maas possibilitou a reconversão das áreas em contato 
direto com o centro urbano, dum lado e outro do estuário e a reaproximação do rio com a cidade, 
aproximando a população de suas águas4.  
 

                                                 
4 Cf. BREEN et al, op. cit. 
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Três cidades e três rios 
 

O Tâmisa e Docklands 

 
Apesar da boa referência holandesa, o caso de Londres, na região à beira do rio Tâmisa conheci-
da como Docklands, tornou-se o mais famoso realizado no continente europeu. Após um trata-
mento intensivo no sistema de esgotos domésticos e a erradicação da contaminação industrial na 
década de 19705, o rio Tâmisa, visivelmente poluído entre as décadas de 1920 e 1960, se trans-
forma outra vez numa área integrada à cidade6, assume sua função de eixo vertebral de Londres e 
permite a renovação das áreas urbanas ao seu redor7. A recuperação dos antigos cais de Doc-
klands8, zona que abrigou o maior porto do mundo durante o século 19 e que nos anos 19709 se 
encontrava completamente degradada devido a impossibilidade de adaptação às novas necessi-
dades econômicas exigidas, transforma-se numa imagem de destaque na tentativa de reconcilia-
ção da cidade com seu rio. Com fortes incentivos à ocupação urbana e sob administração da 
companhia LDDC (London Docklands Development Corporation) entre 1981 e 1998, a zona 
recebe uma série de intervenções num processo de destruição, reconstrução e reciclagem de edi-
fícios que segue até os dias de hoje. Novos usos então são criados como conjuntos residenciais e 
complexos de escritórios e serviços onde antes havia armazéns e se constrói o grande símbolo da 
renovação de Docklands - Canary Wharf -, que se torna o segundo centro financeiro da cidade. 
Além disso, houve a ampliação do sistema de acessibilidade urbana através de transporte público 
(metrô e ônibus) à região.  
 
A operação realizada nesta área, que teve até mesmo que alterar a legislação urbanística para ser 
implantada, gerou ao final uma grande controvérsia, tanto pelos métodos utilizados para a reno-
vação dos antigos cais, quanto pelos resultados econômicos de cada um dos setores envolvidos10. 
Apesar das críticas negativas ao alto custo social gerado e à especulação imobiliária gerada em 
Canary Wharf, acabou se tornando o caso mais em emblemático de reconversão de uma área 
portuária com fins terciários, residenciais e de lazer nos anos 1980 do Velho Mundo11. 
 

                                                 
5 Cf. HOUGH, 1995. 
6 Atualmente, Londres conta com sistema de oxigenação do rio chamado Bubbler. 
7 O desenvolvimento da cidade de Londres após a Segunda Guerra, quanto então a capital inglesa foi duramente 
atingida, foi norteado por um ambicioso plano idealizado por Sir Patrick Abercrombie e J. H. Forshaw para a recu-
peração do Tamisa e de suas margens. Entretanto, deste plano, foi executado apenas o  South Bank Arts Centre, em 
1951. Cf. MANN, op. cit. 
8 A região de Docklands corresponde aos bairros de Southwark, Tower Hamles, Newham y Greenwich. 
9 O processo de conteinirização que atinge Londres e outros grandes portos do mundo, como Roterdã, Nova Iorque e 
Santos, exigiu mudanças estruturais significativas nas áreas de embarque e desembarque. Em Londres, foram cria-
dos novos portos como Tilbury e Felixtone, que converteram Docklands numa zona obsoleta. Cf. DAL PIAN, 2005. 
10 Cf. BREEN et al, op. cit. 
11 Sob o ponto de vista social, Docklands é considerado um caso mal-sucedido. Tendo como base o caso de regene-
ração de Battery Park City em Nova Iorque, grande partes dos investimentos da área é feita pela companhia privada 
Olympia & York, que não sobrevive e vai à falência. Em 1995, o mais alto edifício da Europa, One Canada Square, 
se encontrava ainda 60 por cento ocupados. Apesar de algumas áreas abertas junto ao rio abertas ao público, e evi-
dente em Docklands a influência norte-americana e seu caráter prioritariamente comercial. Cf. BREEN et al, op. cit. 
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Figs. 51 e 52.  Londres e Tâmisa, 2008: The Eye e edifícios de Canary Wharf  

 
Reintegrado à cidade, o Tâmisa12 passa a recuperar sua importância como elemento fundamental 
para a capital inglesa e recebe uma série de investimentos ao final dos anos 1980 pelo Southwark 
Council. Nas margens sul do rio, a transformação da antiga Bankside Power Station (desativada 
nos anos 1970) na Tate Modern Gallery e a construção da Ponte do Milênio (2002), uma passare-
la de pedestres que conecta diretamente a nova galeria de arte à Catedral de Saint Paul e à zona 
da City criam uma nova zona cultural junto ao rio. A criação do chamado Thames Path, um per-
curso linear junto ao rio, incentiva ainda mais a utilização de espaços abertos à beira-rio. 
 
A integração do transporte fluvial ao sistema metropolitano e a presença de barcos turísticos, por 
sua vez, vieram a incentivar a percepção dos elementos significativos da paisagem circundante. 
Desde Chelsea a Greenwich, grande parte da história londrina pode ser apreendida através de 
edifícios de valor histórico e artístico como o Parlamento Inglês, a estação de Charing Cross Ro-
ad, o Globe Theatre e as já citadas Saint Paul e Tate Modern. Cruzando inúmeras pontes como 
Waterloo, Millenium e Tower Bridge, chega-se pelo Tâmisa à renovada área das Docklands e 
aos novos museus de Greenwich. Belvederes, passeios, jardins, restaurantes, cafés e o grande 
olho da cidade (The Eye) formam atualmente um grande palco de contemplação da cidade13. 
 
Além dos projetos arquitetônicos e intervenções urbanas pontuais, destaca-se na integração do 
Tâmisa à cidade, o Draft London Plan, programa de recuperação do rio e de seus afluentes apre-
sentado pela prefeitura de Londres em 2002, buscando o aproveitamento paisagístico na chama-
da Blue Ribbon, assim como o reconhecimento das águas como bem precioso e escasso14. 

                                                 
12 O desenvolvimento da cidade de Londres após a Segunda Guerra, quando então a capital inglesa foi duramente 
atingida, foi norteada por um ambicioso plano desenvolvido por Sir Patrick Abercrombie e J. H. Forshaw para a 
recuperação do Tâmisa e de suas margens. Deste plano, contudo, foi executado apenas o South Bank Arts Centre, 
em 1951. Cf. MANN, op. cit. 
13 Além dos projetos arquitetônicos e intervenções urbanas pontuais, destaca-se a integração do Tamisa à cidade no 
Draft London Plan, programa de recuperação do rio e de seus afluentes apresentados pela prefeitura de Londres em 
2002, buscando o aproveitamento paisagístico da chamada Faixa Azul (Blue Ribbon), assim como o reconhceimento 
das águas como bem preciosos e escasso.. Cf. http://www.london.gov.uk. 
14 Cf. http://www.london.gov.uk. 
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O Sena e Paris-Plage 

 

Como Londres, Paris também apresenta uma valiosa paisagem cultural à volta do Sena, fruto da 
relação histórica entre rio e a cidade, nascida junto à Île-de-la-Cité, a pequena ilha fluvial onde 
se encontra a impressionante catedral de Nôtre-Dame. Num conjunto urbano mais homogêneo 
que o londrino, a capital francesa apresenta em paralelo ao grande curso d’água que a atravessa 
jóias arquitetônicas, como o Museu do Louvre15, o Jardim de Tuileries, a avenida de Champs-
Elysées, e o Arco do Triunfo, que juntos definem o grande eixo monumental da cidade, que 
perspectiva, ao longe, o grande Arco de La Défense, junto ao qual o rio novamente vai se apro-
ximar após uma longa curva. Antes disso, o Sena se aproxima em sua margem direita de um dos 
ícones de Paris, a Torre Eiffel, que, não muito distante da Place d’Étoile, se integra ao Museu 
Trocadéro, do outro lado do rio, ao mesmo tempo em que se aproxima do Quai Branly, novo 
museu projetado por Jean Nouvel na rive gauche. Do mesmo lado, encontra-se ainda a antiga 
Gare d´Orsay (agora museu) e, mais distante, a Gare d’Austerlitz. Dessa última até a Île-de-la-
Cité destaca-se o chamado Museu da Escultura, um verdadeiro museu a céu aberto em meio a 
jardins e espaços públicos junto ao rio. Assim como estes, outros passeios se destacam no centro 
histórico, conformando um percurso sobre os antigos quais que permitem um contato direto com 
o rio. Estes, por sua vez, servem de acesso, em alguns pontos, aos famosos passeios turísticos de 
bâteau-mouches, enquanto em outros, servem de cenário, no verão para o mais recente projeto de 
integração rio-cidade em Paris. 

 

 
Fig. 53. Paris Plage 

 
Assim, a chamada Paris Plage16 transforma temporariamente a margem direita do rio numa ver-
dadeira praia, com direito a deques de madeira, grama e areia, cadeiras de praia, área infantil, 
eventos musicais e até mesmo piscina. A instalação de infraestrutura de apoio, a promoção de 
atividades comerciais, lúdicas, esportivas e musicais, o incremento do transporte público de a-
cesso ao local, o fechamento de vias nas proximidades do evento e o bom tempo no verão parisi-
ense vem popularizando o evento, cuja primeira edição data de 200217. O projeto, patrocinado 
pelo setor público (departamentos de iluminação, parques e jardins, juventude e lazer, cultura e 

                                                 
15 A Galeria do Louvre, atual Museu, construída no início do século 17, é considerado o primeiro monumento da 
Europa voltado para um rio.. Já o conjunto Palácio de Touleries e Champs Elysées, segundo Mann, foi construído 
paralelamente ao rio Sena de modo intencional, segundo Mann. Cf. MANN, op. cit. 
16 Cf. GUCCIONE, 2005. 
17 A quarta edição do evento (2005) teve como tema a cultura brasileira, aproveitando-se do Ano do Brasil na Fran-
ça. 
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meio ambiente) e privado, se tornou num dos mais importantes acontecimentos culturais de Paris 
e, apesar das críticas, se tornou modelo para eventos similares em Dijon, Toulouse, Roma, Ber-
lim, Bruxelas e Budapeste. 
 
Apesar de as águas do Sena não se encontrarem completamente despoluídas, suas margens, no 
trecho urbano de Paris, são tão importantes que foram consideradas Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco. 
 
 
 

O Arno e o Parco delle Cascine 

 
Apesar do rio Tibre, como o Tâmisa e o Sena, também ele fazer parte da configuração urbana de 
outra grande capital europeia, não é Roma que apresenta o mais significativo caso de cidade flu-
vial na península itálica. Assim que, embora não apresente o cosmopolitismo de Londres e Paris, 
como estas, Florença também demonstra uma significativa relação com seu rio, visivelmente 
percebida nos dias de hoje no centro histórico da Capital do Renascimento. Pioneiros, portanto, 
na inserção do Arno na paisagem florentina, destacam-se a implantação da Galleria degli Ufizzi - 
o belo conjunto urbano que uma impressionante perspectiva que emoldura o rio e conecta o lun-

garno
18 à Piazza della Signoria - e o desenho da Ponte Vecchio - considerado o primeiro espaço 

público europeu construído para o desfrute da paisagem natural19, já em 1345.  
 
Sem belvederes como o Thames Path nem percursos à beira-rio como os quais parisienses, Flo-
rença se diferencia por apresentar um desenho quase campesino junto aos seus lungarni, apre-
sentando em grande parte do trecho urbano da cidade um platô gramado quase na altura das á-
guas do rio, e que naturalmente é envolvido por estas em dias de cheias. Descontínuo junto à 
zona histórica, este platô apresenta uma significativa continuidade junto às grandes áreas verdes 
que, nas extremidades do núcleo urbano, reiteram o cenário bucólico do Arno, como nos parques 
dell’Albereta e dell’Anconella, a leste, e no parque delle Cascine, a oeste. 
 
Este último, por sua vez, recebe atualmente um tratamento especial, buscando integrar ainda 
mais o rio à cidade, através de um interessante projeto paisagístico. Anteriormente ilha natural 
do Arno, o atual parque se conectou à cidade com aterros feitos em 1563, servindo posteriormen-
te como área de lazer exclusiva da família Medici, até ser inaugurado e aberto ao público no final 
do século 18. Apesar do cuidado especial que teve na Exposição Universal de 1861 e quando 
Florença foi capital da Itália (1865-1870), o maior parque da cidade ficou muito tempo sem cui-
dados merecidos, o que, por outro lado, resguardou o seu caráter natural, tornando-se por isso 
uma importante área verde da cidade, cenário para estudos de viabilidade que busquem o equilí-
brio entre atividades humanas e respeito à natureza20. Nesse sentido, são desenvolvidos vários 
planos experimentais para a área por parte da prefeitura municipal, incentivando o uso de ativi-
dades recreativas já existentes como o footing, a pesca e outras compatíveis com o local, assim 
como a criação de rampas de acesso aos platôs. Ao mesmo tempo, são desenvolvidos projetos 
para criação de áreas de estocagem de enchentes antes e depois de Florença, a fim de evitar i-
nundações como a ocorrida em 1966 e permitir um uso mais intensivo dos platôs às margens do 
rio. 

                                                 
18 Na Itália, as avenidas marginais aos rios são curiosamente conhecidas como lunghi (literalmente ‘longos’), rece-
bendo pois essa denominação somada ao nome do rio e, posteriormente, o nome do trecho específico. Assim que em 
Florença temos, por exemplo, o lungarno Corsini, o lungarno delle Grazie, enquanto em Roma temos o lungotevere 
Marzio ou o lungotevere Vaticano, e em Turim, o lungopó Machiavelli. Em Pisa, onde o rio Arno segue seu cami-
nho em direção ao mar, também se apresentam ‘lungarnos’ (lungarno Galileo Galilei, etc.). 
19 Cf. KOSTOF, 1992. 
20 Cf. GUCCIONE, 2005. 
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Além do parque delle Cascine, outra área também se destaca como alvo no processo atual de 
melhor integração do rio à capital florentina. O tratamento da chamada zona de Argingrosso, a 
oeste, tem como objetivo principal criar um sistema metropolitano de parques, usando o Arno 
como espinha dorsal do conjunto. Mais especificamente, propõe-se a reestruturação funcional e 
morfológica da área, região periférica formada por atividades agrícolas, um parque e algumas 
residências. 
 
Nesse sentido, a proposta atual para Florença se relaciona diretamente à preservação e melhoria 
do ambiente natural, à permeabilidade e continuidade territorial, à melhoria das funções sociais, 
à segurança hidráulica e à melhoria de facilidades e atividades de lazer, tudo isso configurado na 
maior reintegração do rio à cidade, preservando o aspecto natural do primeiro21. 

 

  
Figs. 54 e 55.  Florença, 2008: Centro histórico e Parque delle Cascine 

 
 
Outras paisagens 
 
Seguindo exemplos de despoluição e recuperação de importantes paisagens naturais junto a 
grandes aglomerados urbanos, como o Tâmisa, em Londres, várias cidades europeias começaram 
a produzir estudos para recuperação de antigas zonas degradadas ou mal aproveitadas à beira 
d’água, gerando uma série de intervenções urbanas e ambientais evidenciadas sobretudo a partir 
da última década do século 20.  E apesar do tratamento específico devido à grande diversidade 
de contextos aos quais estão relacionados os caminhos fluviais no Velho Mundo, pode ser visi-
velmente apreendida uma nova visão de cidade que identifica o rio como parte integrante do seu 
conjunto e não como um elemento territorial adjacente ou uma mera barreira física22. Junto a 
isso, vale destacar o valioso processo de reaproximação dos cidadãos com a natureza do territó-
rio em que habitam, caminho inverso ao distanciamento sugerido pela suposta homogeneização 
cultural e consequente indiferença ao ambiente urbano e territorial preconizados pela rápida co-
municação e troca de informações do novo mundo virtual23. 

                                                 
21 Como os platôs junto ao rio se constituem em áreas naturais de inundação regulamentadas pela Autoridade da 
Bacia do Arno, a proposta para estas áreas se limita a intervenções simples mas importantes, como a criação de 
rampas de acesso e corte permanente do gramado. Cf. MALIN, 2004. 
22 Trabalhos de requalificação de rios urbanos e suas margens, se devidamente pensados em sua complexidade, 
podem se tornar num grande potencial ao próprio desenvolvimento da cidade. Nesse sentido, adquire importância 
fundamental o desenho da nova paisagem (em arquitetura, desenho urbano, paisagismo, mobiliário urbano, comuni-
cação visual, etc.), representação formal das diversas modalidades envolvidas. Cf. GUCCIONE, op. cit. 
23 Gregotti destaca que, apesar das trocas de imagens do mundo informacional contemporâneo, o “ambiente não  

perderá sua importância determinante no que concerne ao surgimento e desenvolvimento da vida em diversas fun-

ções”. Cf. GREGOTTI, 1978, p. 73. 
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Dentre os mais recentes trabalhos de requalificação ambiental de rios urbanos e suas margens no 
continente europeu, podemos enunciar os seguintes exemplos, representações valiosas tanto pela 
originalidade de tratamento dispensada (procedimentos metodológicos, funções propostas, etc.) 
quanto pelo anseio comum de aproximar as águas fluviais da vida cotidiana da população de 
forma sustentável24: 
 

Lisboa, 1997: Parque do Tejo e Trancão 

 
Idealizado pelo escritório norte-americano de arquitetura paisagística Hargreaves Associados 
(vencedor de concurso internacional realizado em 1994), o Parque do Tejo e Trancão faz parte 
do Plano Setorial para a Exposição Internacional de 1998, cujo objetivo principal era construir 
um novo sistema de espaços públicos abertos e redirecionar a expansão urbana da cidade em 
direção leste, ao mesmo tempo em que restabelecia a integração entre Lisboa e o rio Tejo. O pro-
jeto, cuja construção durou de 1997 a 2000, foi concebido como um parque urbano e natural nu-
ma antiga área industrial de cerca de 90 hectares junto à na confluência dos rios Tejo e Trancão, 
destacando-se como uma das intervenções estratégicas desenvolvidas pela prefeitura lisboeta 
para renovação meio-ambiental e reorganização do sistema metropolitano.  Utilizando-se de alta 
tecnologia, é proposta a restauração da área através de drenagem da terra poluída, purificação da 
água e implantação de infra-estrutura para reciclagem de resíduos líquidos e sólidos, ao mesmo  
tempo em que são criadas novas áreas destinadas ao lazer (pesca, futebol, ciclismo, etc.) e de 
educação ambiental, buscando o equilíbrio entre atividades humanas, infra-estruturas tecnológi-
cas e valores ambientais. Apesar de alterar significativamente o terreno pré-existente, criou rela-
ções com o passado através de conotações formais e funcionais, tornando-se um lugar de grande 
valor estético e que interpreta bem as principais características dos novos espaços abertos nas 
cidades, ao aliar usos tradicionais com funções recreativas, ecológicas e educacionais. 
 

Porto, 1998: Cais de Gaia 

 
O projeto do cais de Gaia foi criado através de concurso público lançado pela APDL (Adminis-
tração dos Portos do Douro e Leixões) em 1998 e concluído em 2003 com investimentos priva-
dos pela concessão dada à empresa Dourocais. Seu objetivo foi criar um centro de atrações para 
os cais de Vila Nova de Gaia (cidade situada à margem esquerda do rio Douro, ao lado oposto do 
Porto), uma área de 27 mil m2 pertencente à antiga zona portuária da cidade que ficou disponível 
após a transferência das atividades para o porto de Leixões, ao norte. Dessa forma, os antigos 
atracadouros deram lugar a novos usos com a presença de bares e restaurantes, assim como espa-
ços públicos ao ar livre (lagos, jardins, praça acústica) ao largo do rio Douro, num projeto assi-
nado pelos arquitetos Passo de Sousa e Eduardo Cabral dos Santos e que, após finalizado, ga-
nhou o “Prêmio Turismo - Valorização do Espaço Público”  do Instituto de Turismo de Portugal. 
Além desta, outras áreas às margens do rio foram liberadas para o turismo e lazer, como os cais 
de Estiva e Ribeira - à margem direita do rio, na cidade do Porto, e onde está localizada atual-
mente uma marina e outros equipamentos turísticos -, a zona Cantareira-Sobreiras - também na 
margem direita, formada anteriormente por um dique de proteção contra enchentes e que hoje 
abriga uma zona onde estão integrados jardins, restaurantes, esplanadas e avenidas - e o aterro de 
Gaia - situado na margem esquerda, entre a ponte Dom Luís I e o cais de Gaia, onde se intencio-
na fazer uma renovação paisagística. 

 
                                                 
24 Os casos apresentados fazem parte do projeto RiverLinks que, por sua vez, está vinculado ao Interreg IIIC Project 
que promove intercâmbio inter-regional de experiências e métodos de trabalho da Comunidade Europeia. Como 
objetivo específico, o programa se atém a contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável das cidades fluviais 
através da recuperação urbana e revalorização de frentes ribeiras, permitindo o apoio mútuo e a promoção de inte-
resses comuns entre os países da Europa. Cf. GUCCIONE, 2005. 
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Fig. 56. Cais de Gaia e centro histórico do Porto 

 

Roma, 2003: Projeto para o rio Tibre 

 
Criado em 2003, o Projeto para o rio Tibre faz parte do novo Plano de Uso do Solo de Roma e 
tem como principal objetivo aproximar outra vez o rio à capital italiana, desintegrados durante o 
século 20 pelo desuso e pelo abandono do sistema fluvial, o que ocasionou, por outro lado, a 
preservação de vários elementos - antigos cais, instalações hidráulicas, edifícios industriais, es-
paços abertos e mesmo restos arqueológicos - que podem ser aproveitados no referido projeto. A 
área de intervenção se estende um pouco ao norte e sul de Roma e está dividido em três setores 
operacionais distintos, para os quais foram feitos estudos diferenciados e ao mesmo tempo inte-
grados: um ao norte - onde se evidencia a necessidade de proteção de suas características natu-
rais para possíveis inundações -, um central - onde se apresenta uma relação direta entre o rio e a 
zona urbana construída -, e um ao sul - onde se destaca a paisagem histórica da cidade. O projeto 
tem como base a atenção ao meio ambiente e à ecologia, considerando dois níveis distintos de 
política ambiental: o nível regional (o rio em sua inserção no território e em sua unidade formal) 
e o nível local (o trecho do rio que passa pelo centro histórico e onde questões fundamentais são 
enfocadas, como a qualidade ambiental, o restauro do patrimônio histórico e arquitetônico, novos 
focos urbanos e a mobilidade). No plano geral, destacam-se cinco pontos referentes ao rio Tibre: 
a navegabilidade para fins turísticos;  a possibilidade de atracar em pontos focais de acesso à 
água; a modernização das vias de tráfego às margens do rio; a criação de pontos de acesso à água 
para lazer, cultura e esporte; a idealização de um projeto que valorize percepção da paisagem da 
cidade pelo rio e vice-versa. O plano, bastante complexo, exige ainda a participação privada em 
alguns projetos específicos e atualmente encontra-se em desenvolvimento, sendo possível já ver 
resultados positivos como despoluição parcial das águas e navegabilidade de um dos trechos do 
rio. 
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Pádua, 1994: Parque da Muralha e das Águas 

 
O projeto do Parque de Muralhas e Vias Fluviais - inserido dentro do chamado “Projeto para o 
restauro e desenvolvimento da rede fluvial e interconexão de espaços públicos abertos” - inclui 
os espaços abertos junto às antigas fortificações do século 16 que rodeiam o centro histórico de 
Pádua e o conjunto de rios (Brenta e Bacchiglione) e canais que atravessam a cidade, elementos 
sensivelmente deteriorados nas últimas décadas devido a intervenções urbanas que afastaram os 
cidadãos de suas áreas verdes. Concebido pela prefeitura municipal (com base em estudos feitos 
pelo arquiteto Roberto Gambino), o plano tem como principais objetivos: recuperar a legibilida-
de e familiaridade dos elementos naturais com a população; resgatar evidências culturais e histó-
ricas; renovar espaços públicos abertos através da instalação de equipamentos para jogos, esporte 
e lazer; dar à rede fluvial uma função espacial reguladora para futuras transformações; devolver 
espaço aos caminhos d’água; criar bacias de contenção de água; recuperar conexões essenciais 
entre a cidade e seus elementos naturais através de abertura de corredores visuais e eliminação de 
barreiras e obstruções indesejáveis. O conjunto de atuação está dividido em dois sub-sistemas: 
aquele mais “interno”, composto pelos jardins e áreas verdes adjacente à muralha (como o Par-
que Treves, do século 19); e aquele mais “externo”, formado pelos rios, canais e caminhos cria-
dos à sua margem (os chamados “corredores ecológicos”), elementos importantes de conexão 
entre a cidade e a os municípios circundantes. Com o projeto, vários espaços verdes foram reflo-
restados, ao mesmo tempo em que alguns canais, então tapados, foram “descobertos” e voltaram 
até mesmo a ser navegáveis por pequenas embarcações. Além disso, a criação de trilhas e ciclo-
vias interconectadas garante o uso integrado do sistema e de sua percepção e apreensão e para 
assegurar a harmonia entre a área construída e as áreas naturais, um plano de transição foi espe-
cialmente desenvolvido. 
 

Turim, 1998: Cidade da Águas 

 
A cidade de Turim é atravessada pelo rio Pó e por três de seus afluentes: Sangone, Dora Riparia 
e Stura di Lanzo. Apesar de este conjunto fluvial sempre estar presente no cenário da cidade, esta 
foi perdendo relação com suas águas a partir do seu crescimento urbano descontrolado, ocorrido 
a partir de meados do século 20. Em 1993, é aprovado pela Prefeitura uma espécie de “plano 
para a cidade verde e seus rios”, integrado ao Plano de Uso de Solo no ano seguinte e definindo 
como sub-sistemas: o Sistema Verde e Azul e o Anel Verde. Já em 1998, foi criado o Setor de 
Espaços Públicos Abertos, que passou a ser responsável pelo projeto Turim Cidade das Águas, 
um plano de ação que contou com a cooperação de vários grupos de profissionais e pesquisado-
res e que teve como base: restauração da qualidade da água (recuperação das margens contami-
nadas); plano de fauna para os quatro rios; desenho ecológico da paisagem; plano ambiental para 
a Bacia do Stura; e plano para a área do rio Pó. Em conexão ainda a outros planos -  Plano das 
Autoridades de Parque de Turim, Plano Provisional das Autoridades da Bacia do Rio Pó, Projeto 
Internacional de Turim, Projeto Especial Suburbano e a Atividade Institucional da Sociedade 
Municipal de Água de Turim - foi produzido em 1999 um Plano-Guia com base nos estudos de 
valores ecológicos e meio ambientais que definiu pontos específicos para cada região. Junto a 
isso, o plano trabalha em dois níveis de atuação: urbano - criação de um sistema de parques flu-
viais às margens dos quatro rios através de uma grande zona de lazer, trilhas ecológicas e ciclo-
vias - e regional - constituição de um sistema integrado de parques entre os espaços abertos da 
cidade e os grandes parques suburbanos. Junto a isso, propõe-se ainda a utilização dos rios para 
transporte turístico, utilização de técnicas de baixo impacto ambiental, envolvimento de associa-
ções de meio ambiente na administração das áreas e melhoria na qualidade bioquímica da água. 
 



 80 

Bordeaux, 1997: Projeto Garonne 

 
O chamado Projeto Garonne teve início em 1997, sendo adotado pelo Conselho Comunitário em 
2000 e relançado em 2003, tendo como objetivos o desenvolvimento da acessibilidade ao longo 
do rio e a conexão entre espaços naturais de interesse comum, favorecer a continuidade de trans-
portes alternativos (barcos, ciclovias, passeios públicos) e valorizar o patrimônio natural e os 
locais de destaque na paisagem, integrando antigas áreas abandonadas e espaços naturais ao lon-
go do rio. Os trabalhos foram iniciados em 2004 com a reestruturação das margens do rio e deve 
abranger vinte municípios ao longo dos rios Garonne e Dordogne na área da Grande Bordeaux, 
prevendo a criação de trilhas urbanas, a incorporação de vistas panorâmicas, a reestruturação de 
pistas exclusivas para bicicleta, a melhoria das espécies naturais existentes, etc. 
 

Lyon, 1997: Confluência Lyon 

 
O projeto Confluência de Lyon tem como ideia principal reconquistar uma área significativa da 
cidade, na confluência dos rios Ródano e Seone (uma ‘quase-ilha’), incorporando ao centro his-
tórico (Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1998) uma antiga zona industrial obsoleta, 
antes relacionada ao tráfego portuário. O plano, desenvolvido com investimentos públicos e pri-
vados numa área de 150 hectares, conta com a instalação de uma nova zona urbana25 (residên-
cias, serviço, comércio, museus, galerias de arte etc.), espaços públicos abertos à população 
(parque de Saone, estádio de futebol e áreas esportivas, jardins aquáticos, ciclovia) e, como pon-
to focal do conjunto, uma marina. Ademais de sua dimensão urbana, o projeto se destaca por seu 
tratamento ecológico, considerando a importante diversidade ecológica das margens dos dois 
rios. Com relação à acessibilidade, novas conexões de transporte público estão sendo executadas, 
buscando racionalizar a circulação no local com redução e restrição do transporte particular. A 
obra, que teve início em 1999 com as primeiras demolições na área e segue em andamento, tem 
como objetivo ainda destacar Lyon como uma das principais cidades europeias. Iniciadas em 
1999 as primeiras demolições e a primeira fase de construção em 2003, as obras seguem em an-
damento, com algumas partes já concluídas. 
 

 
Fig. 57. Parque Confluência Lyon 

 

                                                 
25 Vários arquitetos participam do desenvolvimento dos novos espaços, tais como Jean-Paul Viguier (Pólo de Lazer 
e Comércio), Christian de Portzamparc (Hotel de la Région), Albert Constantin (Siège D’Eiffage), Michel Desvigne 
(Parque de Saone), etc. Cf. http://www.lyon-confluence.fr. 
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Lyon, 1996: Parque Natural Mirabel-Jonage 

 
Em 1993 foi elaborado um plano de recuperação ambiental numa área estratégica de 2.200 hecta-
res a 15 quilômetros da área urbana de Lyon, situada entre os canais de Mirabel y Jonage, junto à 
planície aluvial do rio Ródano. O parque26, um dos maiores parques suburbanos da Europa, tem 
como base quatro prioridades em sua elaboração, responsáveis por quatro usos específicos: a 
conservação do recurso de água potável, a restauração das áreas de inundação rio acima, a prote-
ção dos recursos naturais existentes e o desenvolvimento de atividades de lazer ao ar livre. Os 
princípios de gestão da área buscam satisfazer todos os usos propostos, assim como equilibrar as 
necessidades de lazer com a preservação dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, um programa 
de educação ambiental visa atrair a população ao parque, ao mesmo tempo em que intenciona 
conscientizá-la de seus valores ambientais, presentes nos diversos lagos e praias, assim com nas 
inúmeras espécies vegetais e animais. A reabilitação ainda está em desenvolvimento, mas o pro-
grama de renovação ambiental, desenvolvido principalmente pelo programa LIFE, já demonstrou 
parte da riqueza e do potencial da área e grande parte dos objetivos da proposta já foi alcançada. 
Desse modo, áreas degradadas foram transformadas em florestas aluviais ou prados, antigas mi-
nas de cascalho se converteram em pântanos e áreas antes cultiváveis viraram várzeas refloresta-
das. Também o acesso de veículos foi limitado e trilhas para caminhada e bicicleta foram aber-
tas. Serviços de apoio (informação, educação ambiental) foram também instalados complemen-
tando o projeto. 
 

Estrasburgo e Kehl , 2004: Jardim das Duas Margens 

 
Em 2002, tiveram início os trabalhos de execução do chamado Jardim das Duas Margens, um 
parque urbano entre as cidades de Estrasburgo (França) e Kehl (Alemanha), divididas pelo rio 
Reno. A zona do novo parque compreende antigos terrenos industriais, uma zona portuária obso-
leta e uma área do exército desativada, destinada agora a atividades turísticas e culturais, num 
projeto do arquiteto Rudiger Brosk que busca recuperar a relação da população das duas cidades 
com o rio, ao mesmo tempo em que as une. Entre um lado e outro, destaca-se como elemento 
central uma passarela projetada por Marc Mimram. Trilhas, ciclovias, eixos lúdicos, terraços, 
uma torre panorâmica e passeios de barca entre os dois países e ao longo do rio fazem parte tam-
bém da proposta geral do Jardim, inaugurado em 2004.  

 

                                                 
26 Desde 1968 a área onde se encontra o parque pertence â chamada SYMALIM (Sindicato Comercial para a Insta-
lação e Administração do Parque de Lazer e Lago Miribel-Jonage). Além desta, cooperaram no financiamento do 
projeto do parque os fundos europeus, a região Ródano-Alpes, a Agencia de Água Mediterrânea, da Córsega e do 
Ródano. A supervisão ficou por conta da SEGAPAL. Cf. GUCCIONE, 2005. 
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Fig. 58. Parque Confluência Lyon 

 
Bremen, 2000: A Cidade d’Além-Mar 

 
Com o crescimento das atividades comerciais e a expansão de sua área de porto no final do sécu-
lo 19, Bremen se tornou a cidade portuária mais importante do Nordeste da Europa. Com as mu-
danças na economia mundial em meados do século 20, entretanto, a cidade passou por um de-
créscimo das atividades portuárias e, desde então, vem buscando alternativas para os problemas 
surgidos. Desse modo, a reutilização dos distritos portuários que se tornaram obsoletos junto ao 
rio Weser,  e transformação da área numa “zona especial” de cultura e lazer foi idealizada a par-
tir da década de 1990. Com um planejamento estratégico, dois importantes processos foram en-
tão desenvolvidos para o que se chamou “redescoberta do rio”. Em 2000, o famoso cais de Sc-
hlachte, onde antes se encontrava o porto medieval, sofreu um processo de renovação e se trans-
formou numa significativa área de lazer marítimo e centro culinário. Próximo a ele, teve início o 
plano de modernização da antiga zona portuária industrial conhecido como “Cidade d’Além-
Mar”, abrangendo 300 hectares de área e que busca pouco a pouco recuperar os trechos desati-
vados com planos e projetos pontuais, cuja base é o “Conceito de desenvolvimento para reestru-
turação das áreas do Velho Porto de Bremen” aprovado pelo Senado e pelo Parlamento da cidade 
em 2000. Para tanto, algumas considerações específicas são apontadas, como: a definição de oito 
áreas principais de atuação no plano-guia (elaborado em 2003) que considera ainda aspectos ge-
rais relacionados ao desenvolvimento urbano, ao planejamento de espaços abertos e de infraes-
trutura; abertura de novas ruas para reestruturação da área; desenvolvimento e realização do pro-
grama pela companhia Uberseestadt GmbH; criação de novos postos de trabalho e necessidade 
de mão-de-obra especializada; investimentos públicos e em parceria público-privado; apoio de 
empresas particulares para o projeto Hafenkante (frente portuária); utilização de novas arquitetu-
ras e design de alta qualidade para o projeto dos espaços públicos; inserção de ponto de vista dos 
moradores no processo de planejamento urbano. 
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Colônia, 1996: Plano de Proteção contra Inundações 

 
Fundamental ao planejamento e desenvolvimento da cidade (que em 2003 contava com um pou-
co mais de um milhão de habitantes), o Plano de Proteção contra Inundações de Colônia do rio 
Reno27 contém princípios, objetivos e medidas de proteção preventiva contra enchentes e de po-
lítica e conservação regional, divididos em administração de enchentes (publicação de previsão 
de enchentes, criação do Centro de Controle de Inundação e cooperação com outros institutos 
internacionais correlatos, utilização de sistemas móveis de proteção, etc.), proteção preventiva 

de enchentes a nível regional e supra-regional (criação de áreas de retenção, recuperação de 
córregos, criação de margens-modelo, criação e divulgação de mapas de enchente, etc.), prote-

ção estrutural de enchentes (construção de diques, de portões de contra inundação e de equipa-
mentos moveis de proteção, etc.) e defesa, resistência e prevenção contra desastres. Como con-
sequência natural do plano de prevenção, poderiam ainda ocorrer melhorias na área de turismo e 
na acessibilidade às margens do rio na área urbanizada de Colônia. Implantado durante dez anos, 
teve grande parte de suas propostas efetivada e se tornou um dos melhores exemplos de planos 
bem sucedidos de controle de inundação em grandes cidades fluviais, evitando desde então ca-
tástrofes como as de 1993 e 1995. 
 

Dresden, 2006: Plano de Prevenção de Inundações 

 
Após a mais recente inundação no rio Elba, ocorrida em 2002, responsável por vários danos ao 
centro histórico da cidade, a Landershauptstadt de Dresden decidiu criar o Plano de Prevenção 
de Inundações, visando à elaboração de um planejamento estratégico e à realização de medidas 
de controle de enchentes. 
 

Regensburgo, 1997: Plano Azul 

 
Em Regensburgo, uma cidade com um valioso centro histórico medieval na Bavária alemã, os 
rios Naab e Regen deságuam no Danúbio, sendo portanto a presença dos cursos d’água uma 
constante. Obras hidráulicas e de saneamento durante meados do século 20 estreitaram grande 
parte dos rios Danúbio e Regen na zona urbana e criaram conflitos entre estes e a cidade, então 
mais suscetível a inundações. Em vista disso e seguindo uma já tradicional política de proteção 
contra enchentes, os órgãos públicos de Regensburgo desenvolveram em 1997 um novo plano 
baseado em medidas técnicas e estruturais e uma maior prevenção contra inundações, cuja prin-
cipal estratégia é inserir os cidadãos - descontentes com algumas propostas sugeridas pelo go-
verno - no processo de planejamento e implantação do plano e nos chamados “Desafio Técnico 
para o Desenvolvimento Urbano” e o “Planejamento Aberto”.  O acordo entre os políticos, a 
administração e os habitantes durante o processo permitiu a realização de um plano paisagístico 
de desenvolvimento técnico-urbano de duas fases com base nas zonas críticas existentes, nas 
propostas dos cidadãos (através de fóruns e mesas-redondas) e nos objetivos de planejamento da 
Prefeitura.  Desde 1999, a administração da região de Oberpfalz coordena o projeto, estando a 
implantação a cargo da Prefeitura e da Autoridade Econômica de Água de Regensburgo. A base 
do conceito utilizado desde então é chamado de “Plano Azul”. Entre as características consensu-
ais do plano encontram-se: criação de áreas de retenção junto à zona urbana; implantação de me-
didas de proteção, como elementos móveis; manutenção do desenho singular da cidade e do rio; 
preservação de vistas que relacionam o centro histórico às ilhas fluviais; melhoria nas previsões 
de tempo; proteção contra água no solo; estabelecimento de fundos para possíveis danos e preju-
ízos. O plano teria início de implantação em 2007. 

                                                 
27 O rio Reno é um dos maiores rios da Europa, estendendo-se em 1.320km ente os Alpes e o Mar do Norte. A sua 
bacia é administrada por nove países: Suíça, Itália, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica 
e Holanda. Cf. GUCCIONE, op. cit. 
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Viena, 1992: Ilha do Danúbio 

 
Com o desenvolvimento urbano e a necessidade de melhorar o transporte no rio Danúbio e con-
trolar as inundações, já em meados do século 19 foi criada uma área de inundação num novo 
leito canalizado. Já na década de 1970 um canal paralelo é então construído e, junto com com-
portas e represas, evita totalmente as inundações na cidade ao mesmo tempo em que libera uma 
área entre o chamado Novo Canal (estancado) e o antigo braço do rio, a Donauinsel. Com o fim 
dos trabalhos em 1988, a Ilha do Danúbio se tornou um dos maiores espaços públicos ao ar livre 
da Europa, recebendo uma série de melhorias e permitindo várias atividades esportivas (pistas de 
skate, barcos, playgrounds etc), recreativas (praias, parques) e comerciais (bares e restaurantes), 
destacando-se por abrigar anualmente o Festival de Donauinsel, que se tornou uma das maiores 
festas livres da Europa. 
 

Budapeste, 1994: Convênio para Proteção do rio Danúbio
28

 

 
Este convênio, assinado por parte dos países da baía do Danúbio e pela União Europeia, teve 
como objetivo principal conseguir uma gestão sustentável e equitativa das águas do rio, adotando 
medidas legais, administrativas e técnicas adequadas para, no mínimo, manter e melhorar o meio 
ambiente atual e as condições de qualidade da água do rio e das águas em sua zona de captação, 
assim como prevenir e reduzir impactos negativos que ocorreram ou venham a ocorrer. 

 

Praga, 2002: Modelos de inundação 

 
O governo tcheco resolveu criar medidas especiais contra enchentes do rio Vltava após as catas-
tróficas inundações que sofreu Praga durante os verões de 1997 e 1998. Encomendados pela Pre-
feitura e pela Autoridade da Bacia do Rio Vlatava, os chamados “modelos de inundação” foram 
desenvolvidos pela instituição DHI Hydroinform, visando proteger a cidade contra estragos cau-
sados pelas águas. Através de simulações matemáticas, foram criados mapas de zonas inundadas, 
criando dados necessários ao desenvolvimento de projetos urbanos, planejamento e gestão de 
zonas críticas. Os modelos foram usados para a inundação de 2002, para a qual havia sido feita 
uma simulação que se aproximou bastante da realidade. 
 

Talin, 2005: Parque do Pirita 

 
Para a cidade eslovena de Talin, localizada no vale do rio Pirita, foi desenvolvida a proposta de 
um parque de recreação que seja compatível com os valores naturais da região, correspondendo à 
primeira etapa de um plano geral a ser executado posteriormente. 
 

                                                 
28 O rio Danúbio é o segundo mais longo da Europa. Nasce na Alemanha e atravessa a Áustria, a Eslováquia, a Hun-
gria, a Croácia, a Sérvia, a Romênia e a Bulgária até desaguar no rio Negro. Seu delta, na Romênia, foi considerado 
Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991.  
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A renovação urbana na Espanha29 
 
Apesar de ser possível assinalar significativas transformações nos mais importantes portos euro-
peus desde o período medieval, somente nos anos 1960, quando as atividades portuárias e indus-
triais entram em crise, as mudanças exigidas por aqueles espaços adquirem um caráter excepcio-
nal e passam a ser uma constante em muitos núcleos urbanos. Em todo o mundo, cidades e por-
tos se transformaram continuamente através do desenvolvimento de um e de outro numa clara 
relação de dependência. Com o crescimento das demandas e a exigência de melhores e maiores 
áreas de apoio, os portos muitas vezes se trasladaram para outras regiões, distanciando-se da 
zona urbana tradicional e liberando novos terrenos para a cidade. Considerados como verdadei-
ras fronteiras naturais e abertas entre a cidade e o mar (ou rio ou estuário) e muitas vezes seu 
centro dinamizador durante séculos, os portos vão perder, a partir do século 20, este caráter um 
tanto quanto harmônico com o espaço urbano, e se convertem em verdadeiros obstáculos30. Con-
tra esse processo e outros fatores particularizados pelos quais passaram estas três cidades espa-
nholas, tem início então uma série de intervenções urbanas que vão alterar significativamente seu 
perfil urbano e a má relação que apresentavam com suas águas. 
 
Entre os casos mais salientes apontados (Londres, Paris e Florença) e os inúmeros projetos re-
centes desenvolvidos no continente europeu, destacamos agora três cidades espanholas que, em 
diferentes situações, apresentam atualmente paisagens bastante representativas no que concerne à 
requalificação de espaços à beira d’água. A primeira, Sevilha destaca-se por haver recebido 
grandes obras hidráulicas para controlar as frequentes inundações do seu rio, Guadalquivir, e 
melhorar a navegabilidade do mesmo. Único porto interior da Espanha, contou ainda com o a-
proveitamento de investimentos para grandes eventos mundiais (1929 e 1992) e a realocação das 
atividades portuárias para criação de espaços de integração entre cidade e rio atualmente bastante 
utilizados pela população. Barcelona, por sua vez, aproveitou-se das mudanças urbanas para se-
diar as olimpíadas de 1992 e, seguindo a reconversão de um trecho de seu antigo porto, definiti-
vamente se abre ao mar Mediterrâneo em toda a fachada do centro histórico e se transforma num 
caso exemplar de renovação de waterfronts na Europa. No começo do século 21, aproveitando-se 
de outro evento (Fórum das Culturas), integra totalmente o seu litoral à cidade, entre os rios Lo-
bregate e Besós. Já Bilbao, após a intervenção realizada em Abandoibarra, uma das quatro áreas 
de oportunidade visando transformar a imagem da antiga cidade industrial numa paisagem pós-
industrial e reintegrar o estuário do Nervión à cidade, ganha fama mundial após a construção do 
novo Museu Guggeheim. Apesar de diferentes elementos paisagísticos (rio, em Sevilha, mar, em 
Barcelona, estuário, em Bilbao), diferentes contextos históricos e mesmo econômicos (Andaluzi-
a, Catalunha e País Basco), os três casos se referem a relações entre cidades e portos - com maior 
um menor influência de instalações industriais -, obras de melhorias de navegabilidade, despolu-
ição e reintegração de antigas zonas isoladas ao tecido urbano e à vida social. 
 

                                                 
29 Entre março e setembro de 2009, através de uma bolsa de estádio de doutorado concedida pelo Banco Santanter / 
USP, realizamos uma pesquisa junto à Universidade de Sevilha, na Espanha. Nesta universidade, sob a orientação 
dos profs. dr. Victoriano Sainz Gutiérrez e Antonio Piñero, catedráticos do Departamento de Ordenação Urbanística 
e do curso de doutorado Cidade, Paisagem e Território da Escola Técnica Superior de Arquitetura, desenvolvemos 
uma pesquisa sobre relevantes casos de reintegração entre waterfronts e cidades, especialmente voltados à questão 
portuária e aos casos específicos das cidades espanholas de Sevilha (sede do estágio), Bilbao e Barcelona. Além 
destes, aproveitando-se da proximidade, foram feitas visitas às seguintes cidades, cujo trabalho aí desenvolvido se 
constitui como referência mundial de recuperação de margens de rios em cidades européias: Londres (Zona de Tate 
Modern Gallery e Docklands); Paris (Île-de-la-Cité e novo projeto urbanístico de Nanterre); e Florença (Parco de le 
Cascine). 
30 Cf. POZUETA, 1996. 
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Sevilha e o Guadalquivir 
 
 
Como as mais importantes cidades fluviais europeias, Sevilha apresenta uma relação indissociá-
vel com o seu rio. Diretamente vinculado à fundação da antiga vila dos iberos, o Guadalquivir31 
se destaca como elemento fundamental à formação e ao crescimento das atividades portuárias na 
capital andaluza e, consequentemente, ao desenvolvimento econômico e urbano da região. Situa-
do a 80 quilômetros de sua foz no oceano Atlântico, o porto de Sevilha se diferencia por ser o 
único conjunto verdadeiramente interior da Espanha e, graças à farta disponibilidade de terreno, 
permitiu a existência, quando necessário, de uma importante zona de serviços de apoio e logísti-
ca. 
 
A importância da capital andaluza como cidade fluvial e portuária, entretanto, não pode aconte-
cer sem a presença dum considerável conjunto de obras hidráulicas, responsável tanto para au-
mentar e garantir a navegabilidade do rio, quanto controlar as frequentes inundações32 que asso-
lavam o núcleo urbano. Ditas transformações, por sua vez, foram responsáveis por um contínuo 
redesenho na estrutura física da cidade, culminando com a duplicação do Guadalquivir em seu 
trajeto urbano, conformando os chamados ‘rio histórico’ e ‘rio vivo’33, sendo o primeiro parte 
integrante da paisagem atual de Sevilha (situado que está entre a cidade e o tradicional bairro de 
Triana e a zona de Cartuja) e o segundo um dos atuais limites de expansão urbana, a oeste. Ao 
mesmo tempo em que se constrói este desenho, altera-se também a relação entre os habitantes e 
o próprio rio que, de certo modo integrado à vida social da cidade durante muitos séculos (apesar 
das frequentes enchentes), passa a ser cada vez mais isolado devido ao crescimento do porto. O 
trecho ferroviário construído ao largo do meandro de São Jerônimo até o cais do Arenal em 1859 
consolida esta divisão, ao se caracterizar como uma verdadeira barreira física entre Sevilha, em 
todo o seu setor noroeste, e o rio. O pequeno bulevar à beira-rio conhecido como Patín das Da-
mas (surgido em 1628) e o primeiro passeio das Delícias, primeiras experiências bem-sucedidas 
de aproveitamento das margens do rio para lazer, são então destruídas, assim como os jardins da 
Bela Flor, construídos no século 18 junto ao cais do Arenal34. 
 

                                                 
31 O nome do rio provém de al-wadi al-kabir, que em árabe significa “o rio grande”. Os romanos, anteriormente, o 
chamaram de Bétis (Baetis), assim como nomearam Hispânia Bética (Baetica) a atual Andaluzia. Os fenícios, por 
sua vez, haviam dado o nome de Tartessos ao Guadalquivir. Há muitos anos atrás, Sevilha esteve muito próxima do 
mar e, mesmo nos dias de hoje, sofre influência das marés, sendo em sua estrutura geográfico-natural um estuário 
mais que um rio. 
32 Antes das mudanças que fizeram com que um dos trechos do Guadalquivir se transformasse numa doca, suas 
águas podiam alcançar, no período de cheias, até dez metros acima do mar, o que provocava transbordamentos que 
afetavam grande parte da cidade, situada sobre a própria planície de inundação do rio. Cf. ITUARTE, 2004. 
33 O ‘rio histórico’ foi assim definido por conter em grande parte do seu trecho o traçado original do Guadalquivir 
margeando os núcleos urbanos originais de Sevilha e Triana. Já o ‘ rio vivo’ foi assim nomeado por receber o cami-
nho natural das águas do rio. Como um e outro contêm partes naturais e artificiais (corta de Tablada, no primeiro, e 
corta da Cartuja, no segundo), a diferenciação entre ‘novo’ e ‘antigo’ não faz sentido. A Prefeitura de Sevilha, por 
sua vez, os denomina ‘rio urbano’ para o primeiro trecho e ‘outro rio’ para o segundo, convenção que resolvemos 
não adotar neste texto. 
34 O Patín das Damas foi construído entre a Porta da Barqueta e a Porta de São João, embelezando este trecho da 
margem do rio onde se encontra atualmente a avenida Torneo. No século 18, foram então criados os jardins da Bela 
Flor, entre a Torre de Ouro e a Ponte de Barcas (erguida em 1171 pelos muçulmanos no lugar da atual Ponte de 
Triana), junto ao cais do Arenal. No mesmo século, foi aberta a rua Bétis, em Triana, conformando um conjunto 
harmônico dum lado e outro do Guadalquivir. Na década de 1820, surgem então os passeios de Maria Cristina e das 
Delícias, este último junto ao cais de mesmo nome, ao sul do Arenal. Cf. ITUARTE, 1997; SASTRE, 2000. 
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Fig. 59. Sevilha e Guadalquivir, 2008: à direita, ‘rio histórico’; à esquerda, o ‘rio vivo’. 

 
Através de várias intervenções no final do século 20 - baseadas em vários planos e projetos que 
começaram a ser idealizados a partir da década de 1980 -, e o definitivo controle das inundações, 
a cidade volta a ter um contato maior com seu rio (‘histórico’), aproveitando-se do deslocamento 
do porto rumo ao sul de Sevilha. Ainda que não corresponda integralmente ao que se planejou, a 
harmonia entre um e outro pode ser visivelmente apreendida pelo uso público que se faz atual-
mente das margens fluviais entre a ponte dos Remédios e do Alamilho (margem esquerda) e en-
tre a primeira e a ponte do Filhote (margem direita), onde diversas atividades ao céu aberto (la-
zer, esportes ou simples contemplação) incluem o Guadalquivir na vida social dos sevilhanos. 
No entanto, esta recuperação não foi possível sem uma luta de interesses entre as duas principais 
partes envolvidas no processo - prefeitura e autoridade portuária -, e entre o poder público e al-
guns clubes e empresas particulares que ainda resistem à saída da margem direita do rio. A futura 
liberação dos cais de Nova Iorque e das Delícias e do restante do meandro de São Jerônimo (atu-
almente em obras), assim como do cais de Tablada e das áreas privatizadas em Los Remédios e 
na Cartuja (em projeto) deve contribuir ainda mais para a total integração do ‘rio histórico’ à 
cidade de Sevilha. 
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O ‘rio vivo’, por sua vez, corre tranquilo e alheio à imagem da cidade, embora seja por ele - e 
não mais pelo primeiro - que o Guadalquivir segue naturalmente seu caminho. Na duplicidade do 
rio, natureza e artifício se confundem. 
 
 
Cortes e Cortas

35 
 
Apesar de Sevilha se destacar como um das mais importantes cidades portuárias europeias do 
século 16, foi apenas no final do século 18 que teve início a série de grandes intervenções que 
alteraram o percurso do Guadalquivir desde sua foz até a capital andaluza36. A fim de melhorar a 
navegabilidade das águas e desenvolver o comércio portuário, foram então realizadas diversas 
cortas que reduziram o trecho navegável do rio em 50 km, ao mesmo tempo em que eliminaram 
vários de seus meandros37, destacando-se a corta da Merlina (1795), a corta do Borrego (1816), 
a corta dos Jerônimos (1860-1888), a corta da Ponta Verde (1965), o Novo Canal (1967), a corta 
dos Olvilhos (1971) e a corta da Isleta (1972). 
 
Já em relação ao trecho urbanizado, destacam-se especialmente três cortas - Tablada, Triana e 
Cartuja - que, na sequência, reconstroem a nova paisagem do rio a partir da década de 1920, du-
plicando sua calha. As instalações portuárias, nesse processo, se deslocam gradativamente ao sul, 
deixando primeiro o histórico cais do Arenal e, posteriormente, os cais de Nova Iorque e das 
Delícias. Tablada e adjacências passam então a abrigar o novo porto de Sevilha. 
 
Finalizada em 1926, a corta de Tablada (ou canal de Alfonso 13) se constitui na primeira grande 
mudança do rio dentro dos limites do município, destacando-se junto com o projeto de defesa de 
Javier Sanz Larumbe, como uma das mais importantes obras hidráulicas feitas em todo o Gua-
dalquivir. Com uma extensão de quase 6 km, permitiu o traslado do porto a uma nova área, mui-
to maior que a anterior. Alguns anos depois da criação do novo cais de Tablada, a própria cidade 
se expandia no sentido meridional, através da ocupação urbana gerada pela Exposição Iberoame-
ricana de 1929, quando então foram construídos diversos pavilhões (até hoje existentes), o jar-
dim de Maria Luísa e a famosa Praça de Espanha. Embora o resultado geral tenha sido positivo, 
esta considerável transformação urbana deixou sem funcionalidade hidráulica o meandro de Los 
Gordales, recebendo por isso uma série de críticas38. 
 
No entanto, mais do que uma grande alteração no desenho do rio, a corta de Tablada significou a 
separação definitiva entre porto e cidade, já evidenciada pela instalação do trecho ferroviário até 
à estação da Praça de Armas. O velho porto, com seus cais e plataformas que por muito tempo 
compuseram uma das imagens visuais mais importantes da capital andaluza, perde sua função e, 
espacializando-se ao sul da cidade, a nova zona portuária começa a funcionar no novo cais de 
Tablada e nos cais de Nova Iorque e das Delícias, construídos já na primeira década do século 
20. 
 
                                                 
35 Decidimos manter, neste caso, o uso do termo espanhol corta no lugar de encurtamento, atalho ou redução. 
36 Já a meados do século 19, o porto de Sevilha se confirma como de primeira categoria, centro quase exclusivo de 
investimento e de comércio fluvial no vale Guadalquivir. A instalação da rede ferroviária, por sua vez, vem contri-
buir para a confirmação deste fato, ao conectar a capital da Andaluzia diretamente às cidades de Córdoba, Huelva, 
Jerez, Cádiz e Sanlúcar de Barrameda. 
37 Em 1687 tiveram início as obras para melhoria da calha do rio, mas sem nenhum incremento do calado. Às poste-
riores obras de cortas, se uniram também atividades de dragado e proteção das margens (diques e muros de defesa). 
Cf. ITUARTE, op. cit; LOPEZ, 2004. 
38 A corta de Tablada, junto com o projeto de defesa de Javier Sanz Larumbe, permitiu a execução de um novo e 
moderno espaço portuário, ao sul do velho Arenal. Projetado em 1903 por Luis Molini Uribarri, uniu a área de Los 
Remédios com a Ponta Verde. Cf. ITUARTE, op. cit. 
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Apesar de inter-relacionados na reconfiguração da estrutura urbana de Sevilha, estes dois eventos 
- realocação da zona portuária e Exposição Iberoamericana - constituem-se em obras pontuais, já 
que até o momento a cidade não dispunha ainda de um plano de conjunto, o que iria ocorrer ape-
nas em 1946 com a aprovação do primeiro Plano Geral de Ordenação Urbana (PGOU) 39. No 
plano, o canal de Tablada foi considerado como o setor mais importante para o que se constitui-
ria como uma grande área industrial-portuária. Sofrendo uma revisão em 1963, o novo PGOU 
busca então orientar o crescimento da cidade, incorporando a isso a proposta do novo canal Sevi-
lha-Bonança, idealizado três anos e que, partindo de Tablada, correria paralela e independente-
mente ao rio existente até a sua foz,  sendo, se executado, a maior obra hidráulica feita no Gua-
dalquivir. Mas o processo de industrialização também imaginado por este segundo plano jamais 
se concretizou e, do grande canal, se executou em 1975 apenas um pequeno trecho, conhecido 
como doca do Quarto40. 
 
Apesar de também provocar significativas mudanças na estrutura urbana de Sevilha, a seguinte 
transformação no desenho do Guadalquivir, em 1950, se destacou sobretudo como uma etapa de 
transição à futura intervenção no curso do rio. A corta da Várzea de Triana, que ligou o antigo 
trecho ‘desativado’ do rio às proximidades do velho cais do Arenal (e transformou o antigo bair-
ro de Triana numa verdadeira ilha), provocou a perda do sentido fluvial contínuo do canal de 
Alfonso 13, ao mesmo tempo em que permitia que, outra vez, o ‘rio vivo’ se voltasse para Los 
Gordales. A construção da eclusa, na Ponta Verde, passou a regular o nível da água na nova doca 
portuária, ao mesmo tempo em que ajudava a cidade a se proteger das inundações41.  
 
Além disso, fazia parte do plano idealizado por Delgado Brakenburry (1927-1951) o aterro do 
rio em Chapina, criando uma área que uniu Sevilha a Triana, ao mesmo tempo em que separava 
esta última de Cartuja (fig. 2). O chamado ‘tampão de Chapina’, entretanto, seria logo retirado.  
 
Em meados da década de 1970, dá-se uma nova modificação no traçado do rio, que visivelmente 
se duplica, e transforma agora a região da Cartuja numa ilha42. Projetado pela Prefeitura de Sevi-
lha e iniciada em 1976, a corta da Cartuja se caracterizou por um novo canal entre Las Erilhas e 
as pontes de saída para a rodovia de Huelva, ao largo do qual foi construído um novo muro de 
defesa.  Após sua execução, foi feito o aterro de São Jerônimo, interrompendo o trecho do rio ao 
final do meandro do mesmo nome. Com a posterior retirada do ‘tampão de Chapina’ e o aterro 
de parte da corta de Triana, a doca é ampliada e as águas desde Las Erilhas até o Arenal passam 
a ser controladas também pela eclusa. Com a saída do porto, o velho Arenal é reformado em 
1980, dando início ao processo de reintegração que irá se desenvolver gradativamente nas déca-
das seguintes. 
 
Curiosamente, ao mesmo tempo em que a cidade se conecta outra vez às águas do (duplo) Gua-
dalquivir, o ‘rio vivo’ passa a correr por trás da Cartuja, numa direção então oposta à expansão 
de Sevilha e fora do traçado urbano. Logo expropriada pelo poder público, porém, a nova área de 

                                                 
39 Apenas em 1936 a Prefeitura criou um setor técnico que se encarregasse dos temas urbanísticos, o que vai gerar 
posteriormente o referido plano, que parte duma visão da cidade como centro regional, considerando-se uma estrutu-
ra radiocêntrica em torno do Prado de São Sebastião (o novo centro urbano), sobre o qual se intercalavam as zonas 
residenciais, industriais e espaços livres. Cf. VALVERDE et al, 2004. 
40 Seguindo ideia já imaginada no Projeto Canuto Carroza em 1857, o referido canal Sevilha-Bonança foi encomen-
dado à Direção do Porto de Sevilha, sendo aprovada sua construção apenas em 1964. Cf. ITUARTE, op. cit. 
41A luta contra as inundações foi uma constante na cidade de Sevilha. Até o surgimento dos diques, a cidade era 
protegida por uma muralha construída pelos árabes almofades, funcional até a segunda metade do século 19, quando 
então foi destruída. Cf. ITUARTE, 1997. 
42 Enquanto, do outro lado do rio, Triana nasceu como um povoado em frente ao núcleo original de Sevilha e sempre 
apresentou com este uma relação direta, Cartuja por muito tempo foi uma área praticamente desabitada, apresentan-
do como destaque apenas a presença do convento de Santa Maria de las Cuevas, construído em 1400. Atualmente, o 
referido convento compreende o Centro Andaluz de Arte Contemporânea. Cf. SASTRE, op. cit. 
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215 ha que se une outra vez ao antigo bairro de Triana é escolhida, na década de 1980, para sedi-
ar a Exposição Universal de 199243 e a zona entre-rios é definitivamente ocupada. 
 
Mas ao mesmo tempo em que Sevilha parecia não reunir condição ideal para receber um evento 
deste porte, seria esta uma grande oportunidade para que fossem feitas algumas melhorias urba-
nas necessárias44, entre as quais uma maior integração entre a cidade e seu rio. Desse modo, uma 
série de mudanças vinculadas à Expo’92 altera consideravelmente a paisagem sevilhana em Car-
tuja e nos terrenos adjacentes ao Guadalquivir, apoiadas, por sua vez, pelo novo Plano Geral de 
Ordenação Urbana de 1987. Este, ao mesmo tempo em que considerava porto e rio como ele-
mentos fundamentais do território urbano, se diferenciava dos anteriores por pôr em questão, 
pela primeira vez, o discurso que vinculava o futuro econômico da cidade ao desenvolvimento da 
atividade portuária45. 
 
Sobre o ‘rio histórico’ seis novas pontes são então construídas e, seguindo a abertura iniciada 
pelo cais do Arenal, são realizados os jardins de Chapina na margem esquerda do Guadalquivir. 
Com a retirada do trecho ferroviário entre Chapina e Barqueta (e a transferência da estação de 
trens da Praça de Armas à Santa Justa), a avenida Torneo é duplicada e entre esta e o rio é inau-
gurado em 1992 o passeio de Juan Carlos I. Já na margem direita, o antigo cais de Triana assume 
sua função de belvedere e, junto à rua Bétis, se torna extensão natural de bares e restaurantes ali 
implantados. Entre a ponte Isabel II e a ponte do Filhote, o recente passeio de Nossa Senhora do 
Ó46, por sua vez, abre para o uso público um trecho antes decadente do mesmo bairro de Triana. 
Os clubes náuticos47, infelizmente, seguem sendo um entrave à extensão da abertura desta mar-
gem do rio, principalmente no trecho de Los Remédios. Conflitos burocráticos ainda não resol-
veram a questão, bem-sucedida do outro lado do Guadalquivir, onde um pequeno distanciamento 
dos clubes lá existentes, ao mesmo tempo em que permitiu a continuidade do passeio público, 
resguardou aos esportistas o privilégio de contato com as águas. 

 

                                                 
43 Em relação à escolha de Sevilha como sede da Expo’92, comenta Victoriano Gutierrez: “(..) desde el principio la 

Exposición de Sevilla fue concebida como un proyecto ‘nacional’, pilotado desde el gobierno central con el fin de 

mostrar al mundo una España distinta, definitivamente incorporada a la realidad democrática.” A eleição da então 
‘ilha da Cartuja’ para a implantação da exposição, por sua vez, foi criticada pela equipe redatora do novo Plano 
Geral, pois acreditavam que seria muito mais interessante para a cidade a escolha de pontos distintos em meio ao 
traçado urbano existente e principalmente à margem do Guadalquivir para que se aproveitasse, assim como no caso 
das Olimpíadas em Barcelona, dos investimentos aplicados para melhorias realmente necessárias à estrutura da 
cidade como um todo. Cf. GUTIERREZ, op. cit. 
44 Além da reconfiguração do sistema ferroviário, um novo sistema de rodovias é criado e o aeroporto é ampliado. 
45 Cf. VALVERDE et al, op. cit. 
46 O Projeto de Reabilitação e Conservação do Passeio de Nossa Senhora do Ó foi idealizado e executado pela Ge-
rência de Urbanismo, dentro do conjunto de obras de reforma e consolidação das margens do Guadalquivir proposto 
no Plano Geral de Sevilha. Situado entre a ponte Isabel II e a ponte do Filhote, teve como objetivo principal a exe-
cução das obras de mobiliário urbano e iluminação pública, valorizando um trecho do rio que se encontrava num 
visível processo de degradação urbana. Considerado como um verdadeiro pátio à beira-rio do bairro de Triana, o 
Passeio do Ó recebeu intervenções relacionadas à acessibilidade de veículos e de pessoas, patrocinado pelo progra-
ma da União Europeia RiverLinks Project.Cf. GUCCIONE, op. cit. 
47 No atual bairro de Los Remédios, seguem em contato direto com o rio o Clube Náutico (1952), o Clube do Círcu-
lo de Labradores (1962) e o Clube Mercantil e Industrial (1970). Uma concessão especial de uso garante a ocupação 
junto à margem direita do Guadalquivir. 
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Fig. 60. Modificações realizadas na calha do Guadalquivir entre os anos 1900 e 1970: cortas de Tablada 

(B) e de Triana (C). A corta da Cartuja (D) seria aberta posteriormente. 

 
Já em Cartuja48, inúmeros pavilhões expositivos são executados, englobando o antigo convento 
de Las Cuevas e conectando este novo território urbano ao histórico bairro de Triana, então dis-
tanciado desde a implantação do trecho ferroviário em meados do século 19. Apesar da facilida-
de de conexão com a cidade tradicional (passarela do convento, ponte do Filhote, ponte da Bar-
queta e ponte do Alamilho), após a exposição internacional o bairro se transforma numa zona 
segregada da cidade, formada por um conjunto de elementos arquitetônicos isolados e sem coe-
são, cuja falta de vida urbana nas ruas é salientada pela grande dimensão das quadras e pelo uso 
predominantemente interiorizado dos espaços (parque temático, danceterias, ginásio de esportes, 
etc.). De algum modo, Cartuja se transformou numa nova ‘ilha’ e a margem esquerda do ‘rio 
vivo’, ainda que esteja aberto ao acesso público, tem seu uso ainda mais inibido pela presença de 
vias expressas e um conjunto de bolsões de estacionamento reminiscentes da grande exposição.  
 
 
Projetos e Planos 
 
Em 1988, através do Convênio para a Ordenação do Âmbito Portuário de Sevilha, dá-se final-
mente a primeira aproximação relevante entre a Junta do Porto e a Prefeitura Municipal para o 
tratamento em conjunto do rio e a zona portuária. Desacordos entre uma parte e outra na defini-
ção dos dois Planos Especiais do Porto (1989 e 1990), entretanto, provocam logo uma ruptura na 
relação. Em 1993, um novo acordo é feito, mas não aprovado. Seguindo em separado, um e outro 
definem então seus planos. 
 

                                                 
48 Gutierrez destaca que “la toma de decisiones respecto a los terrenos de la Cartuja se realizó completamente al 

margen de la ciudad, como lo ponen de manifiesto la ausencia de consideraciones sobre la ordenación del recinto 

en el documento definitivo del plan general de Sevilla y el hecho de que las competencias urbanísticas sobre los 

suelos de la Expo las asumiera en exclusiva la Junta de Andalucía (…)” Cf. GUTIERREZ, op. cit., p. 198. 
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Por um lado, em 1994 a Autoridade Portuária redige o Plano de Utilização dos Espaços Portuá-
rios49 (no qual está evidente a preponderância dos interesses portuários sobre os urbanísticos), ao 
mesmo tempo em que o governo municipal cria o Plano para a Recuperação Integral do Rio, 
reconhecendo o papel de Sevilha como ‘cidade-porto’ e ‘cidade-ponte’, assim como a necessida-
de de integração total do rio, tanto o ‘rio urbano’ (ou ‘rio histórico’) quanto o ‘outro rio’ (ou ‘rio 
vivo’). Para o trecho entre a ponte de São Telmo e a ponte das Delícias (de onde o porto se havia 
transladado pela segunda vez), é proposta a ideia do Rio-Parque e o incremento do nível de ati-
vidades de serviço e comércio, esporte e turismo. Já para o trecho chamado de Rio Industrial 
(entre a ponte das Delícias e a eclusa), são propostos dois tipos de atuação: uma melhor organi-
zação dos terrenos necessários às atividades portuárias e sua integração com o traçado urbano. 
 

Após a desaprovação de mais dois planos de utilização (1996 e 1999) desenvolvidos pela Auto-
ridade Portuária, a consultora Mackinsy & Company redige o Plano de Desenvolvimento do Por-
to, visando acabar com as limitações ao futuro crescimento das atividades portuárias, principal-
mente relacionadas ao calado do canal de navegação e a obsolescência da eclusa. Este plano, ao 
final, servirá de base para a formulação do Plano Diretor do Porto de Sevilha (2000), que atual-
mente serve de guia para as ações na zona portuária, incluindo o deslocamento do porto mais ao 
sul e o desenvolvimento do programa turístico nos cais das Delícias e de Tablada50. 
 
No mesmo ano, o governo da comunidade autônoma da Andaluzia prepara o Plano de Ordenação 
do Território da Aglomeração Urbana de Sevilha (POTAU), fazendo considerações especiais ao 
rio e suas margens e salientando seu valor ambiental (social, paisagístico, cultural e econômico). 
Em sua Memória de Objetivos, destaca o Guadalquivir como o mais importante elemento da rede 
de espaços livres proposta (e que inclui ainda as margens do seu afluente Guadaíra). As margens 
do rio em Tablada e Copero (próximas à zona portuária) são consideradas as de maior valor pai-
sagístico a proteger, sendo identificadas ainda ‘áreas de fragilidade paisagística a ter cautela’ (ao 
sul do porto) e ‘áreas que requerem medidas corretoras’ (muros de defesa de Tablada e o próprio 
porto). Além disso, a calha do rio é considerada como zona estratégica, cuja melhoria depende 
de um melhor aproveitamento da doca do Quarto e da construção de uma nova eclusa. A possível 
liberação das atuais instalações portuárias entre a ponte das Delícias e do Quinto Centenário 
(cais de Tablada) possibilitaria, por fim, a integração desta área à cidade. 
 
Também é de 2000 a aprovação do novo Plano Geral de Ordenação Urbana (PGOU), que con-
templa a definitiva integração do rio Guadalquivir ao território urbanizado da capital andaluza. 
Assim, as margens do antigo Bétis (tanto do ‘rio histórico’ quanto do ‘rio vivo’) são considera-
das como espaços de grande carga significante para a imagem fluvial de Sevilha e possíveis sig-
nos de identidade da linguagem metropolitana da região. Como destacado elemento da natureza 
(ainda que modificada), o plano propõe que o rio seja considerado de forma harmônica ao pró-
prio desenvolvimento urbano da cidade. Assim, para o desejado trecho entre a ponte das Delícias 
e dos Remédios, é proposta uma ‘zona de integração porto-cidade’, de caráter transitório; en-
quanto que para o trecho entre a ponte de São Telmo e do Alamilho, na margem direita da doca 
principal, um conjunto de proposta é idealizado, tendo apenas como resultado concreto a reforma 
e conservação do passeio de Nossa Senhora do Ó. Além destes, é incluída na margem esquerda a 
regeneração do trecho entre a ponte do Alamilho e o final da doca, dando continuidade ao pas-
seio do Rei Juan Carlos I. 

                                                 
49 Com a aprovação da Lei de Portos do Estado (1992) surge a figura do Plano de Utilização, que delimita a zona de 
serviço portuário e inclui os usos previstos para ela, determinando ainda que o sistema portuário geral deva se de-
senvolver por um plano especial que, por sua vez, deve se ajustar à legislação urbanística através da intervenção das 
Autoridades Portuárias. O Plano de Utilização de 1994 não tramita e então um novo plano é elaborado em 1999, 
mantendo como prioridade os interesses portuários e a implantação dos clubes esportivos na margem direita do rio. 
Cf. VALVERDE et al, op. cit. 
50 Cf. VALVERDE, op. cit. 
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Barcelona e o Mediterrâneo 

 
Ainda que o rio Lobregate não seja um elemento na cidade de Barcelona como o é o rio Guadal-
quivir para Sevilha ou o rio Nervión para Bilbao, foi junto a ele que nasceu a capital catalã, a-
proveitando-se do porto natural formado pela península entre a montanha de Montjuic e a antiga 
desembocadura do rio junto ao mar Mediterrâneo. 
 

 
Fig. 61. Costa litorânea de Barcelona 

 
Situada às margens do referido mar, a antiga cidade de Barcino - como era conhecida pelos ro-
manos -, assim como a capital andaluza, apresentou um desenvolvimento econômico estreita-
mente vinculado à presença do porto, incrementado sobretudo a partir do século 19. Na mesma 
época, é implantado um complexo sistema ferroviário que se conecta diretamente à zona portuá-
ria. Diferentemente de Sevilha, porém, Barcelona vê nascer junto à sua região portuária um 
grande número de indústrias, que se instalam no bairro de Poble Nou. Ao mesmo tempo em que 
se gera riqueza para a cidade, que se torna no início do século 20 um importante centro político, 
econômico e cultural da Península Ibérica expandindo-se para além de suas recém-destruídas 
muralhas com a criação do Eixample de Ildefonso Cerdà, cria-se uma verdadeira barreira física 
entre a costa marítima e o núcleo urbano original. A partir de então, o Mediterrâneo se ‘esconde’ 
atrás de instalações restritas aos trabalhadores do porto e das fábricas e a paisagem marinha dei-
xa de fazer parte do cotidiano dos barceloneses. 
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Fig. 62.  Cais de la Fusta  e a muralha do Mar 

 
Com a transferência da zona portuária a sudoeste e a obsolescência do complexo industrial devi-
do a mudanças na economia mundial em meados do século 20, tem início o processo de recupe-
ração da fachada marítima de Barcelona após décadas de separação. O processo é então iniciado 
pela recuperação do Cais de La Fusta51, nos anos 1980, seguido da reestruturação dos cais de 
Port Vell e da transformação do bairro de Poble Nou, nos anos 1990. Com a reestruturação da 
área do Levante e a área junto à foz do rio Besós, limite natural da cidade, é reconquistada para 
uso público a toda a costa mediterrânea barcelonesa. 
 
 
As primeiras aberturas 
 
Com o objetivo principal de melhorar a permeabilidade entre cidade e mar, a remodelação do 
cais de La Fusta e do passeio de Colombo, projeto idealizado pelo arquiteto Manuel de Solá-
Morales i Rubió, foi a primeira e mais significativa ação urbanística feita após uma série de dis-
cussões sobre a necessidade de transformação das áreas portuárias obsoletas na Espanha.  Cons-
truído entre 1983 e 1985, compreendia a criação de um balcão-mirante equipado sobre o porto, 
um espaço coberto para estacionamento e a incorporação do antigo cais para o uso de lazer. Am-
plamente divulgada em seguida à sua execução como exemplo bem-sucedido, esta obra logo se 
tornou referência a projetos similares desenvolvidos na década de 199052. 
 
Considerando três importantes monumentos preexistentes como referência - o antigo convento 
da Mercê, a praça do Duque de Medinaceli e o monumento a Colombo - bem como eixos geo-
métricos do traçado urbano adjacente, o novo conjunto se constrói através de bases numéricas 
desenhando uma área retangular final de cerca de 600x150 metros.  
 

                                                 
51 Fusta significa madeira em catalão, sendo por isso também conhecido como Muelle de la Madera este cais. 
52 Assim que se inaugurou o cais de La Fusta foi apresentado pela Junta do Porto de Santander o primeiro projeto e 
remodelação de toda a fachada marítima da cidade. Já em Gijón, foi firmado um convênio entre a Junta do Porto e a 
Prefeitura para o tratamento de sua área portuária degradada (dando origem ao Plano Especial de Reforma Interior 
do Porto Local) e a celebração do Seminário Internacional sobre a Reabilitação de Espaços Portuários na Universi-
dade Internacional Menéndez Pelayo, apresentando como exemplo os casos de Londres, São Francisco, Quebec, 
Triste, Barcelona e Santander. Cf. POZUETA, op. cit. 
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Junto à Ronda Litoral, acima, se encontra portanto o terraço, que se estende paralelamente à refe-
rida avenida y se configura como elemento estruturados por excelência do novo ‘cais’, sendo 
mirante e acesso ao mesmo tempo. Sobre ele, se dispõem os espaços de uso mais cotidiano, con-
templados com quiosques e mobiliário urbano, que ajudam a integrar visualmente a cidade ao 
antigo porto. Logo abaixo do piso do terraço se encontra o estacionamento coberto, sobre o qual 
são instalados os diversos sistemas de serviços urbanos (eletricidade, gás, telefonia, etc.). A es-
planada ou novo Passeio de Colombo, por sua vez, se apresenta no mesmo nível do estaciona-
mento, junto ao ‘espaço portuário’. Diferentemente do terraço e de seu caráter ‘cotidiano’ e mais 
‘figurativo’, a esplanada compreende a parte ‘monumental’ e mais ‘abstrata’, configurando-se 
como um novo cais junto ao mar. As duas plataformas, terraço e esplanada, ‘nível da cidade’ e 
‘nível do mar’ se apresentam num conjunto que se conecta através duma balaustrada ao largo do 
passeio que serve de intermezzo entre a escala doméstica da primeira e a grande perspectiva do 
segundo53. Unindo os dois níveis, encontram-se ainda os acessos transversais: pequenas pontes, 
escadas e rampas. 
 
Apesar da aparente simplicidade da obra (proporções numéricas definidas, predominância do 
desenho retangular, paralelismo, modulação e ordem compositiva), o cais de La Fusta oferece 
uma distribuição espacial que favorece uma complexidade de usos, surgindo daí sua riqueza de 
significados funcionais54. Para isso, contribui a diferenciação de ‘ritmos’ (bases numéricas da 
avenida, do terraço, do passeio, dos acessos), a disposição do mobiliário urbano (luminárias, 
bancos) e o paisagismo (palmeiras e demais árvores) que definem também o caráter e a escala do 
espaço. 
 

  
Figs. 63 e 64. Cais de La Fusta: espaço remodelado e conexão com o cais de Espanya 

 
 

(...) 
 

 

Durante muito tempo Port Vell55, o antigo porto da cidade, do qual faz parte o cais de La Fusta, 
pode ser considerado o espaço cívico mais importante de Barcelona, devido sobretudo ao seu 
significado histórico para a cidade. Situado entre o passeio de Colombo (a antiga muralha do 
Mar) e o bairro de Barceloneta, o velho atracadouro, que sofreu uma considerável reforma na 
Exposição Universal de 1888, foi transformado nos anos 1990 numa grande área de lazer através 
da implantação de edificações e instalações lúdicas e de serviços, com o objetivo de seguir o 

                                                 
53 Os termos ‘cotidiano’ e ‘monumental’, assim como o jogo da base numérica, são apresentados pelo arquiteto 
Oriol Clos numa interessante análise que faz da obra. Cf. CLOS, 1988. 
54 Como destaca Oriol Clos sobre la ordenación del conjunto construido, este “(…) define un plan de tierra que con-
figura el espacio y los límites con movimientos y alteraciones de la unidad general”. Cf. CLOS, op. cit., p. 80. 
55 Porto Velho em catalão.  
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processo de abertura ao mar iniciado pelo cais da Madeira e contribuir para a melhoria do centro 
histórico, utilizando-se dos cais das docas Nacional e do Comércio, que haviam se tornado obso-
letas após o deslocamento e ampliação do porto para a zona Franca, a sudoeste56.  
 
Ao final de sua execução, o conjunto do novo ‘porto’ teve um grande êxito popular, ao mesmo 
tempo em que a nova zona portuária de Barcelona se tornava numa das melhores e mais compe-
titivas da Europa. Como o cais de La Fusta, Port Vell  se torna então referência para novos estu-
dos, destacando-se  por proporcionar a abertura definitiva ao mar Mediterrâneo junto ao centro 
histórico, já que o primeiro se abria para os cais que ainda separavam a cidade da costa. Ao 
mesmo tempo, a nova Estação Marítima criada se torna num dos mais importantes centro de ne-
gócios da cidade. Mas apesar de se tornar um importante modelo de requalificação de water-

fronts, o resultado final foi bastante criticado pela prioridade aos critérios meramente arquitetô-
nicos em relação aos urbanísticos57 e o caráter excessivamente comercial da proposta58, ideias 
estas que seriam posteriormente utilizadas no Levante e se transformariam em aspectos relevan-
tes do chamado ‘modelo Barcelona’. O aumento de tráfico gerado na ronda do Litoral devido à 
grande valorização da área - em comparação a outras do centro histórico - também foi criticado. 
 
Ainda que tenha sido realizado na década de 1990, a ideia de utilização do velho porto e sua in-
tegração ao tecido urbano da cidade teve inicio já no começo dos anos 1980, logo fazendo parte 
do Plano Especial de Reforma Interior da Barceloneta em 198359, no qual já se propunha a recu-
peração da costa marítima deste bairro60, abrindo-a ao uso público através dum passeio que se 
constituiria como prolongação natural do cais de la Fusta. Entretanto, a transformação é operada 
segundo bases fixadas em 1989 pelo Plano Especial do Porto Autônomo de Barcelona e Port 
Vell é então inaugurado em 1995 com a renovação de suas três zonas mais importantes: o cais de 
Barceloneta, o cais de Espanya e o cais de Barcelona. 
 

                                                 
56 Cf. FONT, 1996. 
57 Com relação aos edifícios do cais de Espanya, por exemplo, com exceção do cubo branco do cine Imax (27m), o 
conjunto até que ficou com uma altura reduzida (12m), mas a disposição dos edifícios como grandes maciços e a 
pouca abertura visual proporcionou de todo modo uma barreira para a percepção do mar a partir do cais de La Fusta, 
ainda que se possa chegar até ele. Cf. FONT, op. cit. 
58 Segundo Font, o mais emblemático espaço cívico da cidade se transformou num banal parque de lazer metropoli-
tano. Cf. FONT, op. cit. 
59 Este plano foi idealizado pelo sarquitetos M. de Solá-Morales, A Font, I. Paricia e a geógrafa M. Tatje. 
60 O bairro de Barceloneta foi um dia uma ilha que, através de sucessivas ampliações do porto e a acumulação de 
areia, se uniu ao continente no final do século 15.  
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Fig. 65. Port Vell 

 
A retirada dos antigos atracadouros do cais da Barceloneta permitiu uma nova urbanização da 
área, incluindo um estacionamento subterrâneo e o chamado passeio de Juan de Borbón61. A área 
liberada possibilitou ainda a existência de uma considerável zona pública, renovando a fachada 
do bairro e criando um acesso direto à marina de Port Vell. Esta, por sua vez, dedicada às embar-
cações de recreio, foi construída sobre a antiga doca do Comércio. O antigo Armazém Geral, por 
fim, foi reabilitado, sendo proposto aí uma área comercial e de serviços, uma das sedes da Con-
selho do Governo Autônomo e o Museu de História da Catalunha. 
 
Para o cais de Espanya, que se destacou durante muito tempo como o único elemento sobressa-
lente nas águas de Port Vell, foi proposta a maior e mais visível, numa obra composta por vários 
elementos arquitetônicos de destaque.  Desse modo, a base principal (o cais propriamente dito) 
recebeu o cine Imax, o Centro do Mar (com um grande aquário), o edifício de Multicines (com 
um estacionamento em seu subsolo) e o edifício Maremagnum (um grande centro comercial com 
lojas, restaurantes e bares). Os acessos a esta grande base, por sua vez, foram feitos pela antiga 
ligação existente (também renovada, mas agora possibilitando a entrada de veículos) e uma nova 
passarela - a rambla do Mar - prolongação sobre o mar das ramblas do Bairro Gótico que ocasi-
onalmente se abre para receber a passagem de barcos. 
 

Já para o cais de Barcelona, foi proposta a execução da nova Estação Marítima da cidade. No 
extremo de sua plataforma, se destaca a presença do World Trade Center, edifício com 60 mil m2 

de área útil e altura de 38 m destinado a abrigar funções relacionadas ao tráfico de passageiros 
(cruzeiros, etc.) e à contratação comercial de transporte marítimo, agências do setor portuário, a 
nova sede do Porto Autônomo, o Centro Internacional de Negócios e um hotel cinco estrelas. 
Entre este grande edifício e a rotatória de acesso junto à Ronda do Litoral se dispõe ainda um 
grande espaço público aberto, sobre o qual se encontra o piso do estacionamento.  
 

                                                 
61 Projeto dos arquitetos Olga Tarrasó e Jordi Henrich. 
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As últimas aberturas 
 
A eleição de Barcelona para sede das Olimpíadas de 1992 provocou mudanças significativas na 
estrutura urbana da cidade que, no início dos anos 1980 justamente se encontrava num processo 
de consolidação de seu território metropolitano e visava à planificação de intervenções numa 
escala maior. Diferentemente de Sevilha, porém, que receberia uma exposição internacional no 
mesmo ano e destinou os investimentos basicamente à área da Cartuja e seus acessos (avenidas e 
pontes), a capital catalã elegeu estrategicamente quatro importantes pontos na cidade que poderi-
am ao mesmo tempo abrigar os eventos olímpicos e transformar de modo positivo o tecido urba-
no na escala metropolitana, sendo estes: Montjuic, Poble Nou, Vale D’Hebron e o extremo oeste 
da avenida Diagonal62. Junto a isso, de modo distinto ainda a suas próprias operações estratégi-
cas anteriores - Exposição Universal de 1888 e Exposição Internacional de 1929 - ambas de cará-
ter expansivo, a nova operação olímpica seria baseada principalmente na reconstrução e no apro-
veitamento do existente63. 
 

  
Figs. 66 e 67. Zona industrial junto a Poble Nou antes da remodelação e maquete da proposta geral 

 
Dentre estas áreas, sem dúvida alguma, a segunda - limitada entre o parque de Ciutadella e Bar-
celoneta, o centro do bairro de Poble Nou e o mar Mediterrâneo - se converteu na mais visível, 
transformando radicalmente a imagem de Barcelona e dando-lhe um ar contemporâneo já evi-
denciado na abertura do mar em Port Vell, ao mesmo tempo em que recompunha uma área de 
130 ha muito bem situada e ao mesmo tempo degradada sobretudo devido à presença de instala-
ções industriais obsoletas. Além disso, havia ainda a presença de duas linhas férreas, que antes 
serviam de conexão restrita à zona portuária-industrial e bloqueios ao acesso público costa marí-
tima64, que foram então eliminadas e soterradas.  
 
O plano para o novo bairro - o primeiro depois de seculos de ruptura morfológica entre a cidade 
e o mar -, idealizado por J. Martorell, O. Bohigas, D. Mackay e A. Puigdomènech, destinava 
46,7 ha para a instalação da Vila Olímpica, propondo ainda usos múltiplos e superpostos: resi-

                                                 
62 A respeito das quatro áreas eleitas, “(…)se encargaron sendos instrumentos de ordenación urbanística, que a 

modo de plan director precisaban las líneas maestras a las que se habrían de ajustar luego los diversos proyectos 

de arquitectura, los cuales por lo general fueron encargados a arquitectos diferentes de quienes habían redactado 

el proyecto urbano.” Além destas, destacam-se ainda a construção de avenidas (rondas) e de um túnel. Cf. 
GUTIERREZ, Victoriano, op. cit., p. 187. 
63 Cf. MARTORELL,1988. 
64 Apesar da audácia do plano, não era a primeira vez que se propunha a recuperação da fachada marítima de Barce-
lona.  Destacaram-se a proposta do Plano da Ribeira (1967) do arquiteto A. Bonet e a contraproposta do arquiteto M. 
Solà-Morales, o Plano de Ordenação da Costa de Levante de Barcelona (1978) do engenheiro A. Vivalta e o Plano 
Especial da Zona Costeira Metropolitana (1986) do arquiteto Lluis Cantallops, este último referência para o próprio 
plano final desenvolvido para Poble Nou. Cf. MARTORELL, op. cit.  
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dências para distintos níveis econômicos, uma avenida-parque (avenida do Litoral), uma área de 
equipamentos costeiros baseados no uso hoteleiro, comercial e recreativo - onde se destacam as 
duas torres gêmeas de 44 andares junto à praia -, um passeio marítimo margeando as praias, no-
vos cais, etc.65. Além disso, os novos elementos arquitetônicos deveriam criar uma área coerente 
e apresentar uma relativa unidade forma, caracterizando-se também como parte significativa do 
eixo de ligação entre o Anel Olímpico de Montjuic e a Vila Olímpica de Nova Icária, sendo se-
quência natural do Parque de Migdia, o cais de La Fusta e o passeio marítimo da Barceloneta. A 
nova estrutura, por fim, deveria acompanhar o desenho das quadras do Eixample, para uma me-
lhor integração entra uma zona e outra. 
 

 
Fig. 68. Poble Nou 

 
Entretanto, ao mesmo tempo em que justificava o novo desenho como continuação ‘quase natu-
ral’ do tecido urbano projeto por Cerdà, muito pouco foi descrito a respeito do conjunto arquite-
tônico preexistente, havendo referências a edifícios isolados (o antigo mercado, a prisão de mu-
lheres, os quartéis, o deposito d’água de Ciutadella e a estação de trens de França) que seriam 
reutilizados. Grande parte dos edifícios fabris, que um dia fizeram parte da memória da cidade, 
foi assim destruída. 
 

 
 

(...) 
 

                                                 
65 A transformação proposta necessitou inclusive a mudança do uso exclusivamente industrial definido pelo Plano 
Geral de Barcelona.  
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Em 2004, Barcelona outra vez se aproveitou de um grande evento para seguir as transformações 
urbanas que iam permitir que toda a costa marítima da cidade se abrisse ao mar. Desse modo, o 
Fórum Universal de Culturas66 possibilitou uma série de mudanças e o tratamento de uma área 
então considerada bastante degradada no âmbito social e meio-ambiental: a foz do rio Besós, 
junto ao limite com o município de Sant Adriá. A presença de infraestruturas pesadas, como uma 
depuradora e uma incineradora67, assim como a própria contaminação das águas do rio constituí-
am o quadro mais degradante desta zona, que contava ainda com um dos mais altos níveis de 
conflito social. 

 

 
Fig. 69. Fachada Litoral Besós 

 
As intervenções pelas quais passaram os bairros da Mina e da Catalana - juntos à região - altera-
ram significativamente a imagem daquela parte da cidade que, após o processo de despoluição 
do rio, a melhoria nas infraestruturas existentes e posteriormente a instalação dum novo desenho 
urbano e a construção de novos objetos arquitetônicos desenvolvidos para o Fórum, é considera-
da atualmente como um dos lugares mais valiosos economicamente de Barcelona. Com o apoio 
da prefeitura, do governo catalão e do governo federal, assim como o investimento de empresas 
públicas, é formada uma nova área de centralidade urbana, cuja abertura ao mar para os cida-
dãos, seguindo naturalmente o trabalho iniciado em Port Vell, é possível devido ao avanço da 
linha da costa e o consequente distanciamento das infraestruturas existentes. 
 
A respeito do tratamento arquitetônico-urbanístico, as novas edificações e os novos espaços pú-
blicos abertos se destacam pela linguagem contemporânea de seu desenho, onde está presente 
ainda o conceito de sustentabilidade, ideia-chave no discurso do Fórum e que tornaria a frente 
marítima de Besós num modelo do que se havia discutido no próprio encontro. 

                                                 
66 O Fórum Universal das Culturas teve como patrocínio oficial a Unesco e a participação da prefeitura de Barcelo-
na, o governo catalão e o governo da Espanha, apresentando como principal meta reunir todas as culturas do mundo 
para  o debate a respeito das cidades e a criação de condições para a paz, a intercultura e a sustentabilidade.Cf. 
BARCELONA, 2006, p. 38. 
67 A depuradora, a incineradora e a Mina - bairro de habitação social idealizado para substituir uma antiga zona de 
favelas - foram construídas em meados da década de 1970. Já o bairro da Catalana é anterior a este, surgido com a 
Companhia Catalana de Gás, em 1915. Cf. BARCELONA, op. cit. 
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No conjunto urbano, encontram-se estrategicamente instalados o Centro de Convenções- um 
grande retângulo de três níveis que serviu como sede dos encontros do fórum e consolidou Bar-
celona como um centro internacional de congressos - e o edifício Fórum - que se converteu num 
novo ícone da cidade, com seu curiosos formato triangular definido pela avenida Diagonal, pela 
rambla Prim e pela ronda Litoral, servindo ainda, devido à inexistência de portas no pavimento 
térreo, como uma verdadeira praça coberta68. Além destes dois, destacam-se como edificações 
públicas o Centro Hospitalar - obra de 21 mil m2 - e, futuramente, o campus universitário de Le-
vante - que irá tornar-se, ao que tudo indica, um dos elementos inovadores da região, com seus 
120 mil m2. 
 
Com relação aos espaços públicos abertos, destaca-se a Esplanada, zona especial do Fórum e que 
se tornou uma das maiores praças da cidade, interligando a avenida Diagonal ao mar, ao mesmo 
tempo em que conecta os novos espaços criados. Possível graças à cobertura dum grande edifício 
que abriga a depuradora de águas. Além desta, destacam-se o porto esportivo de Sant Adriá 
(praia, zona portuária, parque, área de banhos, edifício de armazenagem de barcos, nova capita-
nia, escolas de vela e de mergulho); o parque dos Auditórios e a Área de Banhos (zona de transi-
ção entre a Esplanada e o mar) e o parque do Levante (área de 11 ha entre a marina e o Besós 
que inclui jardins e, junto ao mar, uma nova praia)69. 
 
Os edifícios privados, por sua vez, compreendem diversos hotéis e escritórios (construídos e em 
construção) atraídos pelos novos investimentos na área, convertida num importante polo econô-
mico de Barcelona. Novos edifícios residenciais também estão previstos após a renovação dos 
bairros da Mina e da Catalana. Obras viárias e de infraestruturas urbanas têm incrementado a 
rede viária do local e permitido a integração entre a cidade e a nova zona projetada. Os diversos 
trabalhos de descontaminação das águas (tratamento biológico da depuradora e da foz do rio70, 
entre outros) e a recuperação do ecossistema da costa, por fim, completam o quadro de interven-
ções, demonstrando o complexo sistema de disciplinas envolvidas nesta grande reforma. 
 

                                                 
68 O projeto do Centro de Convenções é do arquiteto José Luis Mateo, enquanto o edifício Fórum foi idealizdo por 
Jacques Herzog e Pierre Demeuron. Já o Centro Hospitalar foi projetado por Lluís Clotet e Igancio Paricio. 
69 O projeto da Esplanada é de Elíes Torres e José Antônio Martínez Lapeña. Já o parque dos Auditórios è de Ale-
jandro Zaera, enquanto a Área de Banhos foi idealizada por Beth Galì. O parque do Levante, por fim, foi projetado 
por Iñaki Ábalos e Juan Herreros. 
70 Após uma grande inundação em 1962, todo o tramo final do  Besós foi canalizado, o que ao mesmo tempo em que 
protegeu a região contra as novas enchentes, provocou a degradação definitiva do rio. O processo de recuperação, 
por sua vez, teve início no final do século 20, pelas administrações locais, destacando-se em 2000 a criação do Par-
que Fluvial do Besós. Uma segunda fase de trabalhos foi concluída em 2004, seguido posteriormente pela recupera-
ção e naturalização da foz. Cf. BARCELONA, op. cit. 
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Bilbao e o Nervión 

 
Como Sevilha e seu rio e Barcelona e seu mar, Bilbao e seu estuário71 sempre estiveram forte-
mente vinculados, bastando considerar o assentamento da cidade junto aos terrenos planos à 
margem do Nervión, a condição de porto natural do vale e a presença de uma rica área de minas 
de ferro. Fundada oficialmente em 1300, já durante o século 15 Bilbao ganha fama pela exporta-
ção de lã de Castela e minério de ferro de Biscaia para o norte da Europa. Ao final do século 16 
seu porto já era um dos principais da Espanha e a cidade se transforma na capital da província, 
substituindo Bermeo. No século 19, com a Revolução Industrial e a exploração das minas, flo-
rescem as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Linhas de trem conectam a cidade a outras re-
giões, incentivando o seu caráter comercial. Obras de canalização e retificação melhoram a na-
vegabilidade do estuário e a construção de diques e cais fazem com que o porto se relacione dire-
tamente com as indústrias instaladas em suas margens e nos vários núcleos existentes até o A-
bra72, consolidando o chamado porto contínuo. No começo do século 20, Bilbao se expande fi-
nalmente para além do núcleo original, ampliando-se em direção ao novo bairro de Abando73. 
Nessa época, a cidade já assumia o posto de capital industrial e econômica da Espanha, sendo o 
estuário do Nervión o cenário por excelência das atividades portuárias e da industrialização. 

 

 
Fig. 70. Zona metropolitana de Bilbao e o estuário do Nervión 

 
Entretanto, com o desenvolvimento da indústria, a cidade pouco a pouco vai perdendo a relação 
com suas águas, já que as margens do Nervión passaram a receber todo o aparato tecnológico de 
apoio às atividades portuárias, desde o centro antigo (Velha Bilbao) até o mar Cantábrico. Desse 
modo, ao mesmo tempo em que se dava o enriquecimento industrial da cidade, ocorria um em-
pobrecimento meio-ambiental, através da gradativa contaminação das águas do estuário e a de-

                                                 
71 O estuário do Nervión compreende basicamente quatro trechos: o primeiro, duplo, correspondente aos cursos dos 
ríos Ibaizabal e Nervión antes de sua fusão em Basáuri; o segundo, até San Antón; o terceiro, cenário do antigo 
porto fluvial, desde San Antón até a foz do rio Kadagua perto de Zorrotzaure; e o último, até o mar Cantábrico, junto 
ao cais de Ferro. Cf. URIARTE, 2007. El patrimonio industrial de la Ría (II). 
72 Cf. URIARTE, 2005. Ría de Hierro. 
73 O primeiro Ensanche de Bilbao foi projetado em 1789 por Loredo. Posteriormente foi realizado o Projeto de En-

sanche da Cidade de Bilbao, em 1873, por Achúcarro, Alzola e Hooffmeyer, sobre os terrenos de Abando. 
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gradação de várias zonas da cidade, para o qual contribuía ainda o complexo sistema de transpor-
te ferroviário de mercadorias implantado. A linha contínua de fábricas edificada, por sua vez, 
contribuiu para o isolamento das margens do Nervión, transformando-o na parte de fundos de 
inúmeras empresas, minas de ferro, fábricas e estaleiros. Durante a segunda metade da década de 
1970, as atividades portuárias e industriais de Bilbao, também elas, sofrem um considerável de-
clive, motivado pelas mudanças econômicas do comércio mundial que tornaram insuficientes as 
infraestruturas então existentes, assim como ineficiente a estrutura do porto contínuo74.  

 

 
Fig. 71. Oleabeaga e rio Nervión, 1867 

 
Contra isso, diversos planos são então desenvolvidos para a região metropolitana, que, além de 
Bilbao, inclui os vários municípios situados ao largo do estuário do rio Nervión. Iniciando pelo 
Plano de Saneamento do Baixo Nervión, já na década de 1970, tem início o processo de regene-
ração urbana que passa por uma primeira fase de planejamento - Plano Especial de Ordenação, 
Plano Geral de Ordenação Urbana, Diretrizes do Baixo Nervión, Plano Território Parcial, todos 
elaborados nos anos 1980 -, para logo se transformar em intervenções físicas que vão agregar 
novos elementos à cidade (aproveitando-se sobretudo dos espaços liberados pela desindustriali-
zação) e vai alterar outra vez a relação entre Bilbao e seu estuário, então escondido atrás de vari-
as instalações industriais. A posterior criação da Sociedade Bilbao Ría 2000 para direção e a-
companhamento das novas transformações consolida o processo de regeneração urbana que vai 
modificar física e funcionalmente as chamadas áreas de oportunidade - Velha Bilbao, Abandoi-
barra, Zorrozaurre, Galindo - e vai abrir outra vez a cidade a seu rio.  
 
 
A idealização da paisagem 
 
Dando início a este processo, o Consórcio de Águas Bilbao Biscaia elabora nos anos 1970 o Pla-
no Integral de Saneamento do Estuário, cujo objeto principal de atuação seria o estuário do Ner-
vión, incluindo os rios e o litoral adjacente. Inaugurado em 1981, tem início a descontaminação 
das águas e a recuperação da qualidade meio-ambiental da região, profundamente afetada pelo 
processo de industrialização (despejo indiscriminado de resíduos poluentes, ocupação urbana 
junto às margens, etc.). As catastróficas inundações de 1983, por sua vez, incentivam ainda mais 
a necessidade de intervenção no estuário. 
 
                                                 
74  No porto contínuo, o atraque dos barcos podia ser efetuado junto a cada piso, de modo direto. A pesar das vanta-
gens comerciais, este fato, junto com a presença das indústrias e a contaminação das águas do estuário se configu-
ram nos mais importantes fatores da crise urbana pela qual veio a passar Bilbao. 
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A partir de então, destacam-se os seguintes fatos na história do planejamento de Bilbao durante 
os anos 1980: 
 
1985: Criação do Escritório do Plano Geral de Bilbao e a Sociedade Urbanística de Reabilitação 
de Bilbao. O arquiteto James Stirling è contratado para a renovação da Estação de Abando. 
1986: Elaboração do Plano Especial de Ordenação do conjunto da zona de serviço do Porto Au-
tônomo de Bilbao, abarcando nove municípios. Com sua aprovação pela Deputação de Biscaia 
em 1991, este plano vai permitir a remodelação das áreas de Abando, Uribitarte e do canal de 
Deusto, funcionalmente rentáveis como áreas de estacionamento75. 
1987: Criação do primeiro Plano Geral de Ordenação Urbana (PGOU) pela Prefeitura de Bilbao, 
apresentando como objetivo o desenvolvimento das chamadas ‘áreas de oportunidade’, como 
Abandoibarra e Ametzola, zonas degradas ou áreas industriais em declive. Para dirigir o traba-
lho, foi criada a sociedade sem fins lucrativos Bilbao Ría 2000.  
1988: Convocação do Concurso de Projetos para transformar um trecho da linha férrea na mar-
gem direita da ría no metrô de Bilbao.  
1989: Apresentação pela Prefeitura de Bilbao do Esboço do novo Plano Geral de Ordenação 
Urbana, que reconhecia o processo de declive urbano e tinha como objetivo central freá-lo, con-
vertendo Bilbao no centro dinamizador, financeiro e terciário do eixo Atlântico76, já com base 
num urbanismo de projeto (seguindo as tendências urbanísticas dominantes), com intervenções 
parciais e fragmentadas77. Em relação às transformações físicas e funcionais, foram identificadas 
quatro áreas de oportunidade: Abandoibarra, Zorrotzaurre, Ametzola-Eskurtze e as zonas minei-
ras de Miribilha e o Morro. No mesmo ano, foi apresentado pelos urbanistas Leira e Quero uma 
proposta de reconversão física e espacial de sete áreas de oportunidade ao largo da ria (sendo três 
em Bilbao: Abandoibarra, San Mamés-Olabeaga e Zorrotzaurre), em terrenos considerados libe-
rados e obsoletos numa superfície de 600 ha que se tornaria o cenário principal da metrópole 
pós-industrial. 
1990: Criação pela Sociedade Urbanística de Reabilitação de Bilbao do Plano Especial de Reabi-
litação do Centro Velho (PER), cuja ideia seria contribuir para a melhoria da área em suas diver-
sas tipologias (habitação, comércio, espaços públicos, monumentos urbanos, etc.). 
 
A década de 1990, por sua vez, foi marcada por uma nova forma de pensar a cidade, conjugada 
aos ideais e propostas dos planos urbanísticos desenvolvidos nos anos anteriores. Surge então a 
ideia de planejamento estratégico para Bilbao e região metropolitana, insinuada pela primeira 
vez já em 1988, num documento apresentado pelo Governo do País Basco e a Deputação Foral 
de Biscaia ‘Perspectivas 2005’. Este documento apontava mecanismos indispensáveis ao fim do 
declive econômico da região. 
 
Já em 1991, foi apresentado o Plano Estratégico para a Revitalização de Bilbao Metropolitana78, 
com a finalidade de configurar a ‘Bilbao Metropolitana do século 21’ como um lugar ‘aberto, 
plural, integrador, moderno, criativo e social’. A proposta identificava oito temas críticos: inves-
timento em recursos humanos, desenvolvimento de serviços avançados, mobilidade e acessibili-
dade, regeneração urbana, regeneração meio-ambiental, centralidade cultural, gestão coordenada 
do setor público e privado e ação social. Para cada tema, identificava ainda os âmbitos de atua-
ção, fazendo uma análise de suas condições internas e externas para, em seguida, fixar metas, 

                                                 
75 Cf. POZUETA, op. cit. 
76 Cf. BILBAO, 1989. 
77 Cf. RODRÍGUEZ, 2002. 
78 Outras atuações paralelas ocorrem neste período como o Congreso sobre Renovación Urbana de Ciudades Indus-

triales (Dept. de Urbanismo y Medio Ambiente), a Conferencia de Regiones de Antigua Industrialización (Sociedad 
para la Promoción y Reconversión Industrial), o seminário Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI (Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País), e a elaboração da Directriz Integral del Bajo Nervión (Dept. de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya). Cf. MARTINEZ, 2004. 
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objetivos e estratégias, definindo, por fim, o plano de ação adequado e sua implantação. Diferen-
temente dos demais, este plano tem o mérito de apresentar uma visão global e definir o papel dos 
agentes envolvidos no processo. 
 
No mesmo ano, foi criada a associação Bilbao Metrópole-30, responsável por dar continuidade 
ao processo, através de representantes de órgãos públicos - o Governo Basco, a Deputação Foral 
de Biscaia e a Prefeitura de Bilbao - e do setor privado empresarial. Esta entidade se constitui, 
assim, na principal mentora da nova imagem de Bilbao como cidade ‘competitiva, moderna e 
aberta79, ao mesmo tempo em que comprometida com a preservação do meio ambiente. Tendo 
como objetivo transformar a capital de Biscaia numa das mais importantes cidades mundiais, a 
associação busca criar diretrizes estratégicas, assim como guiar e dirigir o processo de renovação 
urbana da área metropolitana - que abarca 44 municípios -, atraindo com isso o setor turístico e 
empresarial.  Em 1992, o plano é aprovado e no final dos anos 1990 Abandoibarra já começa a 
ser renovada. 
 
Posteriormente revisado e com a participação de profissionais da cidade de outras partes do 
mundo, é criada a chamada Reflexão Estratégica e o documento intitulado Visão80, dedicados a 
uma segunda fase de renovação (2000-2010). Estes, por sua vez, formam a base do novo Plano 
Estratégico para a Bilbao Metropolitana, reunindo um conjunto de projetos para a primeira déca-
da do século 21. O resultado final foi apresentado ao público em 2001, no Museu Guggenheim, 
sob o nome Bilbao Metrópole: A Estratégia e configurou o segundo plano que recebeu o nome 
de Plano Estratégico 201081. Aproveitando-se da imagem positiva que havia alcançado a cidade 
sobretudo após a transformação de Abandoibarra, a ideia agora era transformar Bilbao numa 
‘cidade global’82. 
 
Nesse contexto, a dimensão de tipo físico (atrativo da cidade) adquire importância fundamental, 
englobando o aproveitamento de potencialidades de zonas centrais e de arredores, a criação de 
uma paisagem de qualidade e um especial cuidado com as ribeiras da ria e as zonas costeiras. 
Como projetos-motores desse processo são definidos: a criação de uma ‘cidade de inovação e 
conhecimento’ em Zorrotzaurre, na antiga península-ilha industrial; a proposta de uma Exposi-
ção Universal: a regeneração urbanística e social do Centro Velho de Bilbao; e o projeto de lim-
peza e recuperação total das águas contaminadas da ria, considerada como espinha dorsal da ci-
dade e instrumento de reforço de integração, assim como marco para o desenvolvimento de di-
versas atividades culturais, esportivas e artísticas. Afora isso, a mudança de imagem inclui trans-
formações sociais e de acessibilidade (transporte público). Desenvolvimento de valores e fatores 

                                                 
79 Cf. MARTINEZ, op. cit. 
80 Este documento considera cinco ‘chaves de futuro’ - a liderança ativa, as pessoas e seus valores, conhecimento e 
inovacao, networking e metrópole atrativa -, assim como oito aspectos fundamentais - colaboração público-privada, 
sistema formativo internacional e de qualidade, uma sociedade conectada e que aposta na colaboração internacional, 
uma cidade saudável e segura, a modernidade cultural da metrópole, a regeneração urbana, uma metrópole que cria 
riqueza num entorno competitivo, inovador e sustentável e fazer de Bilbao uma comunidade integrada e integradora. 
Cf. BILBAO METRÓPOLI-30, 2000. 
81 Com base em três elementos conectados - as pessoas, a atividade da cidade e o atrativo da metrópole -, o plano 
tem como sócios diversas empresas, universidades, órgãos públicos, assim como o apoio de consulados de diversos 
países e profissionais qualificados. Seguindo os ideias da nova política urbana, busca vantagens competitivas e con-
sidera o contexto territorial como suporte físico fundamental para gerar competitividade empresarial. Cf. 
RODRIGUEZ et al, 1992. 
82 Segundo Arantxa Rodriguez, la contribución de la planificación estratégica ha sido bastante grande, por impulsio-
nar la regeneración urbana, consolidar la escala metropolitana como ámbito de intervención urbanística y socioe-
conómica y por generar una dinámica de colaboración y cooperación entre agentes institucionales y privados. Sin 
embargo, no se ha confirmado como instrumento efectivo para orientar y apoyar la política urbana en Bilbao. Cf. 
RODRIGUEZ et al, op. cit. 
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intangíveis (conhecimento), geração de riqueza, participação social nas decisões, multiculturali-
dade e sustentabilidade também são consideradas83. 
 
O “renascimento” de Bilbao durante os anos 1990 se refere, portanto, a uma reorganização do 
perfil físico e socioeconômico das mais importantes zonas da cidade. Além da destruição dos 
antigos edifícios e a construção dos novos elementos arquitetônicos (que poriam a cidade na rota 
das principais cidades turísticas europeias), a nova imagem da metrópole foi configurada por 
mudanças nas infraestruturas de transporte (reestruturação do sistema ferroviário, construção do 
metrô, etc.), pelo bem-sucedido Plano de Saneamento (despoluição integral da ria) e por planos 
complementares, como o Programa Ekomoto (melhoria da qualidade ambiental do município e 
promoção da diversidade energética no setor de transporte) e o Projeto Jùpiter (melhoria na aces-
sibilidade urbana)84. 
 
Junto a isso, destacam-se ainda na segunda da fase de idealização da nova imagem bilbaína os 
seguintes eventos: 
 
1991: Aprovação da Lei de Ordenação do Território do País Basco e redação das Diretrizes de 
Ordenação Territorial (aprovadas em 1995). 
1992: Elaboração do Concurso de Ideias de Euskalduna Jaureguia e contrato com a Fundação 
Guggenheim para a construção dum museu. 
1993: Destruição dos estaleiros de Euskalduna e criação da sociedade Bilbao Ría 2000. Formada 
a partir da colaboração de todas as administrações públicas da área metropolitana, o referido ór-
gão tem como objetivo principal dirigir a recuperação dos antigos espaços industriais ao largo do 
Nervión, coordenando e executando diversas atuações que integravam urbanismo, transporte e 
meio ambiente85. Os projetos executados, por sua vez, estariam ajustados às diretrizes de plane-
jamento urbano determinadas pelas autoridades urbanísticas dos municípios envolvidos. As prin-
cipais áreas de atuação seriam Abandoibarra, Ametzola, Barakaldo e a Velha Bilbao. Projetos de 
infraestrutura ferroviária também seriam contemplados por Bilbao ria 2000. 
1994: Aprovação do segundo Plano Geral de Ordenação Urbana de Bilbao, que propunha o a-
proveitamento dos espaços liberados pelo desmantelamento industrial (siderurgias, construções 
navais e indústrias) e pela transferência do porto em direção à foz do rio, propondo para estas 
áreas novos equipamentos sociais e culturais.  
1994: Aprovação do Plano Especial de Reforma e Reabilitação Interior do centro histórico e 
início do projeto Bilbao Velha Porta Aberta, incluído nos Projetos-Piloto Urbanos da Comissão 
Europeia. 
1994: Com base no plano de Leira e Quero foi apresentado em 1994 pelo Governo Basco e a 
Deputação de Biscaia o estudo do Plano Territorial Parcial da Bilbao Metropolitana (PTP), com 
a proposta de destruir as instalações industriais, portuárias e ferroviárias obsoletas e criar uma 
área de atividades terciárias e de lazer86, através dum grande processo de reurbanização desde o 

                                                 
83 Cf. BILBAO METRÓPOLI-30, op. cit. 
84 Cf. BILBAO METRÓPOLI-30, op. cit. 
85 Bilbao Ría 2000 é uma sociedade anônima de capital público construída a partes iguais pelo governo federal, 
através de suas empresas dependentes (SEPES - Entidade Pública Empresarial de Solo -, Autoridade Portuária de 
Bilbao, ADIF e FEVE), assim como pelas administrações bascas (Governo Basco, Deputação Foral de Biscaia e 
Prefeituras de Bilbao e Barakaldo). Seu funcionamento se da através da cessão, por parte dos acionistas da Socieda-
de, dos terrenos de sua propriedade, e a requalificação, por partes das prefeituras e de subvenções da União Europei-
a, dos mesmos. A venda do terreno recuperado, por sua vez, geraria a mais-valia a ser utilizada em outras atividades, 
como a construção de infraestruturas ferroviárias ou a melhorias de outros bairros. Presidido pelo prefeito de Bilbao, 
o órgão conta com uma equipe técnica própria e assistências técnicas externas. Pelo seu trabalho, tem ganhado nos 
últimos anos vários prêmios nas áreas de arquitetura, urbanismo, turismo e meio ambiente. Cf. 
http://www.bilbaoria2000.org. 
86

“Convertir en oportunidad el problema de la obsolescencia industial consituye el gran reto em la metrópoli de 

Bilbao” destacam Leira e Argueso. Cf. LEIRA et al, op. cit. 
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interior do estuário até o Abra. Desse modo, as áreas de oportunidade - solos planos do estuário e 
‘áreas de fundos de serviço’ - seriam aproveitadas considerando seu potencial econômico e o rio 
finalmente estaria aberto à cidade87. Inserido nesta grande proposta, os mesmos arquitetos ideali-
zam o chamado Projeto Estratégico (ou Projeto Diretor), apoiado no entendimento do Eixo Me-
tropolitano (o Eixo da Ría), elemento fundamental da ‘nova estrutura cidadã’88, conectado atra-
vés duma nova rede viária ao largo do vale do Nervión. Investimentos públicos, fundos europeus 
e mais-valias geradas pela venda dos novos terrenos seriam responsáveis pelos custos das obras e 
a sociedade Bilbao Ría 2000 se encarregaria da gestão. A construção do Eixo Metropolitano, ou 
Avenida do Nervión, tem início e é então parcialmente concluído89. 
 

 
Fig. 72. Plano Territorial Parcial de Bilbao 

 
1996: Criação do programa Demolição de Ruínas Industriais, propondo a destruição de inúmeras 
indústrias, armazéns, centrais térmicas, empresas mineiras, cais e depósitos de água construídos 
desde o final do século 19 a meados do 20. Do grande conjunto, alguns poucos exemplares são 
catalogados para preservação, como o edifício-oficina O Tigre (1942-1946), projeto art-decô de 
Pedro Ispizua convertido em edifício residencial em 2005 e a Ponte-Transbordador Biscaia 
(1893), situada entre Portugalete e Guetxo, projeto do arquiteto Alberto de Palacio90. 
1997: Apresentação do estudo do novo Plano Geral de Ordenação Urbana, abarcando agora 34 
municípios, pertencentes à chamada Área Funcional da Grande Bilbao. Entre os objetivos gerais 
se destaca a integração entre ambas as margens do rio. A falta de coordenação entre prefeituras, 
a Deputação de Biscaia e o Governo Basco retira o estudo e a elaboração dum novo documento é 
proposta. 
1999: O Governo Basco, a Deputação Foral de Biscaia, Prefeitura de Bilbao e a Sociedade Bil-
bao Ria 2000 apresentam o Plano Integral de Reabilitacao de Bilbao Velha, São Francisco e Za-
bala 2000-2004, então revisado em 2004 para o quadriênio 2005-2009. 
 

                                                 
87 O plano tem como referência-base o caso de Barcelona e as olimpíadas, o aproveitamento de infraestruturas obso-
letas, a abertura ao mar, etc. Cf. LEIRA et al, op. cit. 
88 Cf. LEIRA et al, op.cit. 
89 Cf. RODRÍGUEZ, 2002. 
90 A Ponte-Transbordador de Biscaia se configura simbólicamente na porta de Bilbao ao mar. Ainda que tenha sido 
construída em 1893, o seu desenho atual apresenta uma alteração feita pelo engenheiro José Juan Aracil em 1941. 
Por seu valor histórico, foi declarado monumento da humanidade pela Unesco. Outra obra industrial de destaque é o 
antigo Cais de Ferro, projeto do engenheiro Evaristo de Churruca, construído entre 1881 e 1887. Cf. URIARTE, 
2006. Degradación del puente Bizkaia. 
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A construção da paisagem 
 
Ao mesmo tempo em que consolida o planejamento estratégico, a meados dos anos 1990, come-
ça a ser construída a nova imagem de Bilbao, quando então as principais áreas de oportunidade - 
Bilbao Velha, Abandoibarra, Basurto-San Mamés-Oleabaga e Zorrotzaurre -, compostas pelo 
conjunto de edifícios industriais obsoletos e o antigo porto interior à beira do rio Nervión, são 
liberados após a construção e modernização da zona portuária exterior91, seguindo propostas 
desenvolvidas anos atrás. Desse modo, antigos estaleiros, fábricas e altos-fornos se transformam 
em parques, passeios, novos bairros e áreas de serviço e negócios ao mesmo tempo em que se 
abrem as mais importantes margens do rio para a cidade, sob a gestão da Sociedade Bilbao Ría 
200092. 
 

 
Fig. 73. Bilbao e o rio Nervión, final do séc. 20 

 
Os cais de Martzana e da Mercê, as pontes de Miraflores (1995) e Euskalduna (1997) , as passa-
relas de Abandoibarra e Uribitarte, os parques de Txurdinaga, Etxebarria e Ametzola, a criação 
de ruas exclusivas de pedestres, a construção do metrô  (1995), o novo terminal do aeroporto, a 
ampliação do porto, o Museu Marítimo, o Palácio Euskalduna de Congressos e da Música e o 
Museu Guggenheim transformam significativamente a imagem de Bilbao, num significativo pro-
cesso de regeneração urbana. A arquitetura de nomes de prestígio como Frank Gehry, Norman 
Foster, Cesar Pelli e Rafael Moneo, por sua vez, proporcionam um ar contemporâneo e inovador 
à ex-cidde industrial do País Basco. 
 

                                                 
91 Cf. LEIRA et al, 1996. 
92 A Sociedade Bilbao Ría 2000 está atuando também no reaparelhamento do sistema ferroviário, integrando o trema 
o novo tecido urbano da cidade, através da construção de novas estações e de túneis, etc. Cf. 
http://www.bilbaoria2000.org. 
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Enquanto isso, seguem os planos. Em 2002, a prefeitura apresenta o estudo Espaços de Oportu-
nidade para a Cidade de Bilbao e, em 2004, o Plano Especial de Bilbao Velha, São Francisco e 
Zabala 2005-2009, reiterando o potencial do núcleo original de Bilbao, principalmente no campo 
da arte e da cultura, ao mesmo tempo em que reconhece as dificuldades presentes (imigração 
ilegal, desemprego, insegurança, imagem negativa do bairro, etc93). 
 

(...) 
 
A chamada Bilbao Velha engloba os bairros de São Francisco, Zabala e Bilbao Velha, dum lado 
e outro da ria, numa área de 38 ha, que se destaca pela centralidade na estrutura urbana da cidade 
e de seu valor histórico e arquitetônico. Após um período de degradação social e urbana propor-
cionada sobretudo por seu isolamento causado por barreiras físicas construídas durante o apogeu 
industrial (linhas férreas, etc.), pela posterior crise do setor, pelo aumento da delinquência e pelo 
abandono institucional94, esta área passou a receber a partir dos anos 1990 uma serie de interven-
ções de requalificação, já que desde os primeiros planos foi considerada como uma importantís-
sima ‘área de oportunidade’. Em 2002, a prefeitura apresenta o estudo Espaços de Oportunidade 

para a Cidade de Bilbao, destacando uma vez mais o centro histórico como ‘área de oportunida-
de’ e futuro, ‘polo de atividade artístico-cultural’95. 
 

 
Fig. 74. Novos passeios junto a anigos cais de Bilbao Velha 

 
Entre as obras se destacam a construção do novo Colégio Miribilla (2004) , a remodelação da 
praça Coração de Maria e a ponte de Cantalojas - um grande espaço aberto de conexão entre Bil-
bao Velha e o ensanche. Ao largo do Nervión, foi proposta a reabilitação completa dos antigos 
cais da Mercê, de Marzana e de Urazurrútia, sendo já abertos à cidade os trechos entre a ponte da 
Mercê e de San Antón (2002) e entre a primeira e a rua Bailén (2005), que receberam ainda no-
vos passeios sobre as águas do rio. Entretanto, os problemas de exclusão social não são, assim, 
contemplados, sendo considerados como simples sintomas que devem ser retirados da zona. O 
processo de gentrificação é evidente, realocando os ‘problemas’ de Bilbao Velha para lugares 
mais afastados96. 
 

                                                 
93 Cf. RODRIGUEZ, 2002. 
94 Cf. RODIGUEZ et al, op cit. 
95 CF. BILBAO METRÓPOLI-30, op. cit. 
96 Para Arantxa Rodriguez, os intereses de Bilbao Velha nao parecem ser tanto do bairro, mas sim da nova Bilbao, já 
que a melhor qualidade parece ser pensada para os que vêm (turistas ou novos moradores) e não tanto para os que já 
estão aí. Cf. ARANTXA, 2002. 
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Abandoibarra, por sua vez, destaca-se por ser o cenário primeiro (e mais emblemático) da trans-
formação do estuário do Nervión, onde a presença do Museu Guggenheim e do Palácio de Con-
gressos e da Música Euskalduna Jaureguia, obras-chave da operação urbana que teve início no 
final dos anos 1990 e segue até hoje em andamento, transformaram radicalmente a paisagem da 
cidade97. Considerada uma das quatro áreas de oportunidade do Esboço do PGOU de 1989, a 
regiao de Abandoibarra se caracterizava como um antigo enclave industrial e portuario de 35 ha 
situado na margem esquerda da ria, entre Deusto e o ensanche bilbaíno (Abando e Indautxu), 
numa área central e privilegiada urbanisticamente, e que se transformou recentemente num novo 
centro metropolitano onde o desenho do novo conjunto urbano, arquitetônico e paisagístico cons-
truiu de fato uma nova paisagem. 
 

  
Figs. 75 e 76. Museu Guggenheim e passarela de Uribitarte,2008 

 

A presença do Museu Guggenheim pôs Abandoibarra no panorama arquitetônico e artístico 
mundial e Bilbao nunca mais voltou a ser a mesma depois de sua inauguração em 1997. Obra-
ìcone da nova imagem pós-industrial da cidade, este edifício, projetado por Frank Gehry, se 
transformou no símbolo do ‘renascimento’ bilbaíno, conectando desde o princípio sua arquitetu-
ra inovadora à nova imagem da cidade. Além de sua forma diferenciada e a utilização de materi-
ais que supõem fazer referencia ao rico passado industrial, o museu se destaca ainda por sua im-
plantação privilegiada, entre o Nervión e o ensanche. No mesmo ano em que foi erguido, se 
constrói a ponte Euskalduna98.  
 
Na outra ponta da região, foi inaugurado em 1999 o Palácio do Congresso e da Música Euskal-
duna Jaureguia, um edifício que faz referencia direta à arquitetura naval e ao antigo estaleiro ali 
existente. Projetado pelos arquitetos Federico Soriano e Dolores Palacios, é composto por um 
grande auditório e salas de congressos e reuniões, logo se destacando como um dos mais impor-
tantes elementos da nova imagem metropolitana de Bilbao. 
 

Conectando os dois edifícios e o ensanche, tiveram início em 1998 as obras da área propriamente 
dita, segundo plano elaborado pela equipe de Cesar Pelli, Diana Balmori e Eugenio Aguinaga99, 
sob gestão de Bilbao Ría 2000. A cidade é então aberta ao rio numa importante regiao que esteve 
durante décadas fechada ao acesso público. Dentro do chamado Plano de Ordenacao da Ribeira 

                                                 
97 Cf. LEIRA et al, op. cit. 
98 Além desta, projeto de Javier Manterola, foi inaugurada dois anos antes a Ponte  de Miraflores, obra dos enge-
nheiros Juan José Arenas e Marcos Pantaleón. 
99 Este plano, adjudicado em 1993, se relaciona a uma das principais atuacoes de Bilbao Ria 2000. Para sua execu-
ção, houve a necessidade da criação do Plano Especial de Reforma Interior, aprovado em 1997 e posteriormente 
modificado pelo próprio Masterplan idealizados pelos arquitetos. O Museu Guggenheim, apesar do destaque, não 
faz parte do referido plano.  

P
et

er
 R

ib
o
n

 M
o

n
te

ir
o
 

 



 111 

de Abandoibarra se destacam como espaços abertos os novos passeios e calçadas, a ampliacao do 
Parque de D. Casilda (2006), a Praça de Euskadi e o Parque Campa dos Ingleses. Inaugurados 
em 2004, se destacam ainda os edifícios residenciais junto à nova avenida de Abandoibarra (pro-
jeto de Luis Peña), o centro comercial Zubiarte (projeto de Robert Stern) e o Hotel Sheraton 
(projeto de Ricardo e Víctor Legorreta). Enquanto se conclui a Biblioteca da Universidade de 
Deusto (projeto de Rafael Moneo), se aguarda a construção da grande torre de escritorios (proje-
to de Cesar Pelli) e o edifício dos docentes da Universidade do País Basco (projeto de Álvaro 
Siza). 
 

 

Fig. 77. Vista de Abandoibarra e do Nervión 

 
Junto ao rio, por sua vez, se destaca a presença do Parque da Ribeira, integrando o rio à cidade 
através de um grande espaço aberto ao largo do Nervión. Projetado por Javier López Chollet e 
inaugurado em 2002, conecta ainda os edifícios do museu e do palácio, assim como os passeios 
já existentes. Com superfície total de 48 mil m2, acolhe ainda uma coleção de esculturas (Passeio 
da Memória). 
 
Com relação aos novos elementos urbanos, podemos destacar ainda a nova passarela de Padre 
Arrupe, inaugurada em 2003, ligando Abandoibarra (e a futura biblioteca) à Universidade de 
Deusto. Em frente desta, do outro lado do rio, se encontra a Avenida das Universidades, que foi 
ampliada e permitiu a criação de um novo passeio junto a esta margem. A passarela de Uribitate 
- ou Zubizuri - em direção à Bilbao Velha, por fim, projeto de Santiago Calatrava, conecta o pas-
seio Uribitarte ao passeio Campo Valentín, destacando-se desde sua inauguração em 1997 por 
seu desenho arrojado. 
 
Já Zorrotzaurre, uma região de 58 ha de uso misto - industrial, portuário e residencial - muito 
degradada se destaca também com uma das quatro áreas de oportunidade do Esboço do PGOU 
de 1989 e por sua configuração especial no meio do estuário do Nervión. Inicialmente, foi consi-
derada como uma regiao com grande potencial estratégico para ser o novo centro pós-industrial 
de usos mistos, centro renovador e dinamizador destacado tanto por BM30 (a chamada Innova-
rea) como pelo Plano Territorial Parcial da Bilbao Metropolitana. Em 2002, após vários estudos, 
concursos e propostas, em acordo com a prefeitura de Bilbao, a Deputação de Biscaia, a Autori-
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dade Portuária (proprietária da metade da área) e uma Comissão Gestora (formada pelos princi-
pais proprietários privados e responsável pela gestão do Projeto de Desenvolvimento Econômi-
co, Social e Urbanístico da Ilha-Península de Zorrotzaurre) è proposta a regeneração da região. 
Em 2003, ao mesmo tempo em que se anuncia a mudança da atividade do Canal de Deusto para 
o porto exterior, Zaha Hadid é contratada para fazer o Plano Especial de Reforma Interior para 
Zorrotzaurre. Entretanto, diferentemente da ideia anterior de criar uma área tecnológica, a arqui-
teta propõe a construção de uma área predominantemente residencial, o que exige, inclusive, a 
alteração do próprio PGOU, sendo isso proposto em 2005.  Enquanto junto ao rio se concentram 
as habitações, cais para pedestres e locais de lazer, para o bloco central se propõem equipamen-
tos esportivos, serviços e comércios. Criticado pela alta densidade, os altos custos de urbaniza-
ção, a ausência de debate social e político em seu desenvolvimento e seu caráter mais de projeto 
urbano do que de plano urbanístico, a área pode se converter, como Abandoibarra, em um novo 
‘espaço residencial exclusivo e de consumo vinculado ao serviço de novas elites urbanas, sem 
articulações produtivas e estratégicas concretas100, atingindo negativamente os vizinhos e as pe-
quenas empresas ainda existentes ao redor. 

 

 
Fig. 78. Zorrotzaurre: estado atual 

 

 
Fig. 79. Masterplan de Zaha Hadid para Zorrotzaurre 

Com relação a Ametzola, uma das quatro áreas de oportunidade do Esboço do PGOU de1989, 
esta configura-se numa zona interna de 11 ha para a qual se propõe a reconversão de uma antiga 
área isolada por infraestruturas ferroviárias de mercadoria num núcleo residencial e terciário-

                                                 
100 Cf. RODRIGUEZ et al, p. 24. 
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comercia101l (projeto do arquiteto Juan Carlos Cardenal), aproveitando-se de trechos dos trilhos 
para transporte urbano. O projeto do Parque Ametzola, de 36 mil m2, complementa o plano, as-
sim como a Estação de Ametzola102, inaugurada em 1998. Os projetos seguem em andamento 
desde o inicio de 2000. 
 

Por fim, a chamada Operação Galindo em Barakaldo (município da região metropolitana de Bil-
bao entre esta cidade e o mar Cantábrico) teve início em 1998, buscando reestruturar uma área de 
mais de 600 mil m2 antes ocupada pela indústria siderúrgica e recuperar a ribeira do rio Galindo 
(um dos afluentes do Nervión na margem esquerda), assim como eliminar as barreiras físicas que 
isolavam esta região do restante do município. A maioria dos terrenos foram cedidos a Bilbao 
Ría 2000 pela Deputação de Biscaia e a operação urbanística, quetem o apoio do Programa Ur-
ban da União Europeia, propõe a construção de habitações, edifícios empresariais, um centro 
esportivo, um novo campo de futebol e alguns parques. A reestruturação do sistema viário da 
região e novos passeios para pedestres ao largo das margens do rio também fazem parte do plano 
geral103. 
 
Além destas áreas, o próprio sistema de infraestrutura urbana está sendo reestruturado por Bilbao 
Ría 2000, buscando aproveitar as possibilidades que oferece o trem como meio de transporte 
metropolitano, assim como reorganizar trechos da linha férrea que haviam se convertido durante 
as últimas décadas em verdadeiros obstáculos físicos para a cidade. A chamada Variante Sul 
Ferroviária - um novo traçado subterrâneo de 3,2 km - possibilitou a recuperação dos passeios ao 
largo do Nervión em San Mamés, ao mesmo tempo em que proporcionou um serviço de qualida-
de. A conexão entre os diversos meios de transporte segue em andamento, para o que colabora 
ainda a construcado e renovaco de estações destacadas, como as de Abando, Ametzola e Miribi-
lha. Nos arredores de Bilbao foram remodeladas ainda as infraestruturas ferroviárias de Basauri, 
recuperando espaços urbanos e melhorando o sistema de trens104. Aliado a isso e conjugado ao 
sistema de transporte ferroviário, se destaca ainda a inauguração do metro de Bilbao em 1995, 
projeto do escritório Foster & Partners105. A estação intermodal de Abando, por sua vez, projeto 
iniciado por James Stirling (1986) e modificado posteriormente por Michael Wilford (1999), que 
se destaca por conectar o transporte de trens, ônibus, metrô e estacionamento para automóveis, 
entretanto, segue no papel. Em relação às infraestruturas portuárias, se destaca a inauguração da 
primeira fase de ampliação do Porto de Bilbao em 1998106, que aumentou a área de solo e liberou 
o núcleo urbano de antigas instalações. 

 

                                                 
101 Projeto de Juan Carlos Cardenal. 
102 Projeto de Gria Iriarte, Eduardo Mujyca e Agustín de la Brean. 
103 Para as zonas mineiras de Miriblilha e o Morro, se propõe ainda o uso residencial para uma área de 90 hectares. 
104 Atuações relacionadas à remodelação dos acessos a Bilbao pelo lado oeste mudaram e seguem mudando a paisa-
gem desta região. Desenvolvidas por Bilbao Ría 200, a Deputação de Biscaia, a Prefeitura e as empresas públicas de 
transporte ferroviário RENFE e FEVE, as obras, cuja primeira fase foi finalizada em 2005, compreendem o soterra-
mento da linha férrea, a renovação de avenidas e a construção de novas estações de trem e de bonde na região de 
Basurto, San Mamés e Olabeaga. 
105 A ampliação e modernização do aeroporto em Loiu, projeto de Santiago Calatrava inaugurado em 2000, se junta 
à série de ‘obras de arquitetos de prestígio’ e à nova imagem da zona metropolitana. 
106 Considere-se que a construção do Porto Exterior ocorreu já na década de 1960. 
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4.1. VAZIO E VISIBILIDADE 
 
 
 
No estudo de inúmeras abordagens referentes à percepção ambiental e ao entendimento da cida-
de como linguagem, podem ser identificados três elementos básicos sem os quais não seria pos-
sível tratar da comunicação visual urbana: o objeto, o sujeito e o verbo1. Considerando o jogo de 
inter-relações gerado cumulativamente a partir da associação primordial entre figura e fundo2, 
montamos a equação {[(objeto) x sujeito] x verbo}, em que o próprio objeto - elemento primeiro 
-, ao mesmo tempo em que já supõe a referida relação, torna-se figura para um novo fundo - su-
jeito -, ou vice-versa, constituindo-se assim essa segunda relação como nova figura para um no-
vo fundo (verbo). Através dessa gradação evidenciamos ainda os níveis básicos de entendimento 
como signo, isto é, a sua abordagem sintática (a estrutura do objeto na relação primária figura-
fundo), semântica (o referente subentendido na relação entre sujeito e objeto) e pragmática (o 
uso sugerido na relação entre tempo verbal e sujeito-objeto).  
 
No encontro destes elementos, identifica-se então a semantização da paisagem urbana, traduzida 
através de várias possibilidades de leitura.  
 
 
 

                                                 
1 Com a identificação destes elementos e as suas possíveis inter-relações construímos a metodologia-base aplicada à 
identidade visual de Vitória, capital do Espírito Santo, em nosso trabalho de mestrado, Vitória: Cidade e Presépio, 
publicado em 2008. Cf. MONTEIRO, op. cit. 
2 Junto com a simetria, a noção figura-fundo constitui elemento fundamental de melhor compreensão da forma no 
campo visual, segundo comprovações feitas por psicólogos alemães no início do século 20, que deram origem à 
chamada Psicologia da Forma. A também chamada Gestalt, através de suas leis de agrupamento, tornou-se uma 
importante escola de estudos de percepção visual, servindo como referência para diversos trabalhos de vanguarda, 
como aqueles feitos pela escola Bauhaus e o De Stijl holandês. Criticada pela universalidade, teve, de certa forma, 
seu conceito ampliado através de novas correntes de pensamento modernos, como o estruturalismo (antropologia) e 
a fenomenologia (filosofia), tornando-se até hoje como base obrigatória a qualquer estudo relacionado à forma. A 
noção de figura-e-fundo, retirada da Gestalt , preconiza a configuração primeira da imagem como totalidade, com-
preendida através desta relação que, desse modo, obedece a alguns princípios elementares, tais como proximidade, 
totalidade, similaridade e continuidade. Cf. CONSIGLIERI, 1994. 
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O Objeto, o Sujeito e o Verbo 
 
A respeito do objeto, este é demonstrado na constituição da imagem da cidade sobretudo em seu 
desenho estático,  na relevância dos objetos naturais e dos objetos culturais, destacando-se, entre 
os últimos, aqueles de caráter arquitetônico. Junto a morros, lagos, rios e montanhas, natureza 
primeira das cidades e particularmente evidentes no cenário brasileiro3, conjuga-se a presença da 
arquitetura, em quantidade visivelmente superior - e isto desde a formação dos primeiros núcleos 
urbanos, sendo representação direta da apropriação do espaço natural pelo homem -, ambas for-
mando a paisagem urbana4. Nos dias de hoje, mesmo considerando o bombardeio de imagens 
pelo desenvolvimento da troca de informações em rede e a difusão de noções de espaços virtuais, 
cibercidades e outros, é ainda a arquitetura5 aquela que se constitui na maior representação da 
imagem urbana, e grande responsável pela identidade visual das cidades, dada a sua presença no 
território físico e, portanto, a sua relação direta e intrínseca com o lugar, revelando a surpreen-
dente capacidade humana de reconstruir a natureza e adaptá-la a suas necessidades. Entretanto, 
apesar do seu forte poder de representatividade, é patente a crise de identidade pela qual vem 
passando grande parte das cidades em todo o mundo, o que se reflete visivelmente em seus obje-
tos arquitetônicos6. Dentre as questões apontadas, destacam-se a falta de relação adequada com o 
meio ambiente de inserção (em termos físicos ou funcionais), o excessivo caráter comercial dos 
objetos (muitas vezes referenciado a supostos valores de identidade), a ausência de significados 
transcendentais, a falta de juízo crítico, a presença de construções precárias e sub-humanas (es-
pecialmente em países pobres e em desenvolvimento) e o caráter exclusivista de conjuntos edifi-
cados sofisticados (como condomínios fechados ou  edifícios de tecnologia avançada). 

 
 
 

(...) 
 

                                                 
3 No caso do Brasil, território composto por inúmeros e variados acidentes geográficos, objetos naturais se inseriram 
desde o início na imagem das  novas cidades . À beleza do lugar, conjugavam-se necessidades fundamentais à for-
mação do novo espaço, fazendo com que acrópoles naturais junto a baías, rios, canais e lagos servissem de berço às 
mais importantes cidades brasileiras atuais, constituindo-se, portanto, em seus signos primeiros, aos quais muitas 
vezes a arquitetura teve que se ajustar. Em sua interconexão com o meio ambiente, constituem-se de modo evidente 
em figuras sobre fundo, harmonizando-se singularmente em cada composição. São assim ilhas sobre mar, morros 
sobre planaltos, rios sobre vales, praias sobre baías. Como então falar de Salvador sem remeter à baía de Todos os 
Santos, ou dissociar o Rio de Janeiro do Corcovado, Florianópolis da lagoa da Conceição, Porto Alegre do rio Guaí-
ba, São Paulo dos rio Tietê, Belo Horizonte da serra do Curral e mesmo Brasília do represado lago Paranoá? Mal-
grado toda a beleza e valor ambiental destes objetos, as cidades brasileiras - outrora melhor integradas à paisagem 
natural, como nos séculos 16, 17 e 18 - cresceram infelizmente de forma bastante acelerada e desgovernada, prejudi-
cando muitas vezes o ecossistema natural e valores preciosos de sua imagem visual. 
4 Vittorio Gregotti define esta paisagem como antropogeografia, “ambiente modificado pelo trabalho ou pela pre-

sença do homem”, destacando a cidade como “o esforço mais notável, por parte da civilização humana, de uma 

transformação completa do ambiente natural”. Cf. GREGOTTI, op. cit. 
5 A eleição de Patrimônios da Humanidade constitui o grande exemplo do valor excepcional da expressão arquitetô-
nica (e urbanística) parada arquitetura (e de conjuntos urbanos), para o homem e sua noção de mundo. Não há como 
prescindir do desenho dos objetos arquitetônicos na cidade que, nas sociedades modernas atuais, tornaram-se cada 
vez mais artificiais; distanciando-se, em sua complexidade, ao desenho das sociedades chamadas primitivas, onde a 
‘cidade’ se configurava quase como uma extensão do ambiente natural. É ela ainda o mais importante testemunho na 
formação da identidade dum determinado local, reflexo ímpar de suas próprias transformações sociais. Acrescentan-
do-se à paisagem natural, torna-se figura-fundo, podendo se ajustar melhor a uma configuração quanto melhor se 
integrar harmonicamente a esta paisagem. Em sua configuração formal, trás em si valores universais e específicos, 
que podem ser utilizados positivamente em ambos os níveis. Por outro lado, como expressão da própria sociedade 
que o gera, o objeto arquitetônico pode revelar aspectos negativos, como grande parte das construções edificadas no 
mundo atual. 
6 Cf. ARGAN, op. cit. 
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Em contrapartida ao objeto como desenho estático, o sujeito se converte no principal elemento 
do desenho dinâmico das cidades, presentes em seu movimento mais natural - caminhar - e nos 
diversos movimentos por ele mesmo criados durante o tempo sob os mais diversos meios de 
transporte - rodoviário, ferroviário etc. Construtor dos objetos culturais e agente de percepção e 
vivência destes mesmos elementos, torna-se ainda, quando percebido, também ele em objeto, 
fazendo parte do cenário e ampliando ainda mais o seu significado. Nesta troca constante de pa-
péis, novas relações são construídas, em que objeto (figura e fundo), torna-se figura para o sujei-
to (fundo), ao mesmo tempo em que este, quando percebido, também se torna figura sobre outro 
fundo (objeto), construindo-se e reconstruindo-se nas inter-relações derivadas7. Nesse sentido, a 
paisagem configura-se como única para cada sujeito que a observa e nela constrói sua história. 
Neste movimento, é modificada continuamente, sua identidade se formando, portanto, na relação 
entre desenho estático e dinâmico8.  No encontro entre objeto e sujeito, o fenômeno da percepção 
é fator fundamental. Com o uso de seu corpo, o sujeito se insere no mundo real dos objetos. Ao 
caminhar, seu movimento de locomoção natural, apreende de forma plena o mundo. E, nessa 
apreensão, nenhum sentido se sobrepõe à visão9. A todo momento, a paisagem da cidade - sem-
pre semantizada - revela-se portanto como comunicação visual, sendo este seu traço característi-
co10. 
 
 

(...) 
 
 
Compreender a relação sujeito-objeto, mediada pela percepção, é compreender a existência do 
verbo: aquele que liga um ao outro, para que haja sentido na frase. Sendo essa visada do sujeito 
única, a paisagem seria então desvelada a cada um como um fenômeno também único. Do en-
contro entre sujeito e objeto, a percepção torna-se subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, o que 
nos leva a um modo fenomenológico de revelação. É cada um, com o seu corpo, que constrói, 
assim, a imagem da cidade. Como fenômeno real, portanto, a percepção exige um ponto-de-
vista, dando qualidade através da vivência. Nessa construção, destaca-se sobretudo o papel da 
história: história presente no objeto, história presente no sujeito. A estas duas historicidades, jun-
ta-se a história mesma do momento percebido11. Como ato subjetivizado, a percepção supõe, 
portanto, parcialidades, visão por faces e perspectivas, sendo assim algo interminável, pluridi-
mensional, policromático e poliforme. Além disso, é ambígua e intercorpórea12, permitindo que 
objeto e sujeito troquem de papéis constantemente. Tudo isso, entretanto, não invalida a presença 
da estrutura na percepção, ou seja, da possibilidade de ela ser compartilhada entre os sujeitos. 
Fenomenologicamente, é justamente isso que garante sua existência13.  

                                                 
7 Um dos maiores defensores da ideia de animosidade dos objetos físicos construídos é - com destaque para a arqui-
tetura - é o psicólogo James Hillman, que destaca que, nesse processo, as coisas do mundo voltaria “(...) a ser pre-
ciosas, desejáveis, e até dignas de pena por seu sofrimento milenar proveniente do insulto hubrístico da humanidade 
ocidental pelas coisas materiais.”  
8 Na verdade, todo elemento é dinâmico já que sofre a ação do tempo. A estase, neste caso, é dada mais como refe-
rência à velocidade de movimento histórico dos elementos chamados dinâmicos. 
9 Enquanto o mundo infantil é dominado pelos sentidos mais diretos e passivos - olfato, audição e tato -, apresentan-
do mesmo uma integração entre os mundos interno e externo, é o desenvolvimento da visão, no mundo adulto, que 
permite o processo de simbolização, estágio mais avançado desse processo. Tanto é assim que se pode dizer que o 
homem é um animal visual. 
10 Cf. CANEVACCI, op. cit. 
11 Fenomenologicamente, a temporalidade é sempre ativada por um sujeito. Nesse sentido, a percepção é entendida 
não apenas num sujeito-objeto, mas num sujeito-que-percebe-o-objeto,ou num o objeto-que-é-percebido-pelo-
sujeito. A ação do corpo é responsável por fundar a relação do ser-no-mundo. 
12 Na visão do Outro (que vê o que eu não vejo) cria-se também uma estrutura, sendo esta relação primária para a 
identidade. Como aponta o próprio Merleau-Ponty: “A percepção é a síntese de todas as percepções possíveis; essa 

síntese é realizada pelo poder que possuo de me deslocar.” 
13 Surgida de uma crise das ciências na virada do século 19 para o 20, a filosofia fenomenológica - liderada, entre 
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Falar duma singularidade urbana, portanto, impõe necessariamente a vivência no espaço, vivên-
cia esta que supõe, por sua vez, o tempo presente (aliado então àquele passado - como memória - 
e àquele futuro - como intenção). Pode-se apreender uma cidade e sua imagem através duma 
representação (fotografia, vídeo, pintura, escultura, literatura), mas aquela, de fato, só pode ser 
verdadeiramente conhecida através da presença do corpo, do ser-no-mundo, responsável pela 
criação das novas representações derivadas. 
 
Numa abordagem fenomenológica, figura e fundo, sujeito e objeto, espaço e tempo estão em 
relação indissociável. Desse modo, a imagem da cidade – a mais complexa das paisagens -, reve-
la-se como um devir contínuo, deixando de ser fato para se tornar fenômeno. E assim: 
 
    - nunca é nem objetiva nem subjetiva totalmente; 
 
   - revela-se em partes, embora seja total;  
 
    - revela-se em imanência (falta de estranheza) e transcendência (um além a ser re-
velado), em presença e ausência; 
 
    - é presente que vai ao passado e ao futuro, num duplo horizonte; 
 
   - é um devir contínuo, onde o objeto se revela, não apesar da troca de perspectivas, 
mas justamente através dela; 
 
   - faz-se necessariamente pragmática, sendo o corpo gênese de toda dimensão e ori-
entação14. 
 
 

                                                                                                                                                             

outros, por Merleau-Ponty - considera a existência de uma nova estrutura fundamental - gerada pela percepção e 
para além do entendimento da ‘existência como coisa’ ou ‘existência como consciência’ - que amplia o conceito 
clássico da Gestalt, ao privilegiar a inter-relação indissociável entre sujeito e objeto, assim como as inúmeras inter-
relações daí derivadas (figura e fundo, tempo e espaço, passado e futuro). Palco dos fatos reais da vida, a cidade (e 
seus elementos arquitetônicos e urbanos, assim como as pessoas que nelas habitam) se apresenta, nesse sentido, 
como o mais importante fenômeno do percebido, trazendo em si mensagens para a sua própria análise e projeto, 
alinhavando por sua cotidiana presença valores passados e perspectivas futuras. Não sendo nem tão-somente sensa-
ção subjetiva, nem tão-somente ato de inteligência, a estrutura da percepção se constrói na relação exigida por um e 
outro, unindo universalidade (dos sentidos) e particularidade, ou seja,“(...) esta totalidade transcendente em relação 

às suas partes, encerrando uma significação, é gênese permanente no sentido da coisa percebida, sentido este que é 

temporalmente constituído na relação da coisa com o olhar que a visa. Através de parcialidades percebemos ‘to-

dos’, que se estruturam de uma dimensão visível e de uma invisível. O sensível não se limita ao que aparece na 

superfície. Assenta-se numa armadura invisível, como uma presença latente ou uma ausência que está no modo 

mesmo de sua presença. A síntese de uma coisa percebida não é uma unidade conceitual, mas está ligada à sua 

própria presença. O campo visual se dá “entre” aquele que vê e aquilo, ou aquele, que é visto, não pertencendo, 

exclusivamente, nem a um nem ao outro: exterior e interior são, nesta estruturação, inseparáveis. Sendo o corpo um 

sujeito situado - o que implica em considerar na noção de ‘ponto de vista’ ou de perspectiva, todo o contexto indi-

vidual, educacional, social e histórico de quem percebe - este não pode, pois, ‘sobrevoar’ o mundo. Ele o penetra 

com seu corpo, que lhe é a possibilidade de todas as situações. Neste mundo vivido há um prolongamento entre o 

corpo e os objetos, entre o corpo e outros corpos, e nestes, uma existência que habita ambos.” Cf. MERLEAU-
PONTY, op. cit.; PALLAMIN, op. cit, p. 14-15. 
14 Cf. PALLAMIN, op. cit. 
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O Vazio Visível 
 
Uma vez tudo ser passível de percepção, é preciso limitar o campo de abordagem para dar início 
a qualquer exercício de leitura e entendimento da cidade como linguagem15. Ao tratarmos da 
imagem pública do lugar, restringimos então nosso campo de atuação à publicidade das mensa-
gens presentes, aproximando-nos da sua mais notória evidência, configurada através da trama 
viária básica16, que sugerem os demais parâmetros escolhidos em nosso procedimento metodoló-
gico: a prioridade do caráter visual, os objetos como componentes de identificação do lugar, a 
percepção ambiental na dinâmica da experiência e a relevância da inter-relação entre o que per-
mite a percepção (elemento negativo, por onde se vê) e o que é visível (elemento positivo, o que 
é visto).  
 
As principais avenidas duma cidade, nesse sentido, configuram-se no principal suporte à apreen-
são dos objetos naturais e artificiais por parte das pessoas que vivenciam o local, construindo 
uma Gestalt em que a unidade-todo (a paisagem urbana) é apreendida sempre em partes compos-
tas por unidades-indivíduo (os elementos e conjuntos de elementos). Considerando a tríade de 
comunicação do signo-cidade, teríamos então que:  
 
  - sintaticamente - a rede agrupa todo o conjunto, interligando de forma heterogênea o 
sistema e permitindo, a partir dele mesmo, novas ramificações, sejam estas internas ou externas, 
entradas ou saídas, o que supõe a conexão a possíveis redes em outras escalas; numa relação in-
tersígnica (signo/signo) e  predominantemente geográfica (em justaposição dos elementos), a-
proxima-se de sua intertextualização;  
 
  - semanticamente - a rede apreende (em seu alcance visual) os elementos mais significa-
tivos do sistema: tanto aqueles da natureza quanto aqueles da cultura (objetos arquitetônicos); na 
caracterização do sistema numa relação de significado (signo/referente) e predominantemente 
histórica (em continuidade dos elementos), aproxima-se de sua intratextualização; 
 
  - pragmaticamente - a rede se distribui para aquém e para além do sistema, graças à 
acessibilidade proporcionada pela vivência contínua e cotidiana dos usuários do lugar, sendo-
lhes, portanto, comumente percebidos como um suporte perceptivo fundamental; na caracteriza-
ção do sistema numa relação significante (signo/intérprete) e histórico-geográfica, aproxima-se 
de sua contextualização. 
 
Na importância da inter-relação verificada entre os significativos elementos visíveis (naturais e 
construídos) duma cidade e o suporte perceptivo proporcionado por seus principais vazios urba-
nos de circulação, construímos um esquema comunicacional destinado a uma análise perceptiva. 
Na construção deste esquema, sugerimos a existência do conceito de vazio visível que, voltando 

                                                 
15 Ferrara nos lembra ainda que não é possível haver método predeterminado para a leitura não-verbal, podendo-se 
portanto falar em procedimentos metodológicos.  Por outro lado, há a necessidade de estabelecer esses mecanismos, 
cuja operacionalização depende da natureza e da dinâmica de cada objeto lido. Este chamado ‘protométodo’, segun-
do a autora, está subdividido em constantes estratégicas (contextualização, estranhamento, eleição de dominantes, 
atenção, ênfase, observação, comparação e analogia) e procedimentos des-verbais (técnicas de levantamento da 
memória ambiental), complementados posteriormente pelo próprio texto verbal. Cf. FERRARA, 1986. 
16 Para Lynch (op. cit.), as vias ou percursos principais, locais de circulação ao longo dos quais os habitantes da 
cidade se locomovem habitual ou ocasionalmente (avenidas e ruas, linhas de trem e metrô ou canais), apresentam 
papel fundamental para a imaginabilidade urbana - em seu caráter público -, por serem elementos predominantes na 
cidade e permitirem a locomoção e a percepção dos demais elementos ambientais (marcos, nós, limites e bairros), 
organizando-os e inter-relacionando-os. As que apresentam origens e destinos definidos e conhecidos têm identidade 
mais vigorosa, contribuindo para criar unidade à cidade e dando ao observador uma sensação de localização sempre 
que se atravessa por eles. Além disso, graças a sua fluidez, apresenta significativa importância na escala metropoli-
tana. Cf. LYNCH, 1980. 
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à ideia de sua construção, permite a conjugação das três relações e dos três elementos básicos da 
percepção ambiental. Desse modo, vazio e visibilidade: 
 

- sugerem a presença de um campo de força (vazio) que amalgama os elementos (sujeitos e 
objetos); 

 
- equilibram-se continuamente nas inúmeras relações de figura-fundo geradas entre sujeito e 

objeto, como cena e cenário;   
 
- permitem o resguardo das tensões entre unidade e multiplicidade e entre permanência e 

mudança, essenciais para o processo de identificação; 
 
- constituem desenhos diferenciados em escalas diferenciadas de contextos; 
 
- admitem sempre a existência de relações e inter-relações, partindo do entendimento básico 

da noção figura-fundo (em nível horizontal/espacial e vertical/temporal), multiplicando-se até o 
limite do percebido; 

 
- apresentam, em sua evidência, uma própria indagação sobre a paisagem existente e, portan-

to, uma crítica ao construído, servindo como elemento de manutenção do próprio sistema e tra-
zendo, assim, a gênese duma nova representação da cidade; 
 

A identificação de mensagens na paisagem e o seu entendimento enquanto um sistema de comu-
nicação visual ambiental faz referência direta, portanto, a uma abordagem semiótica e fenomeno-
lógica. 
 
 
 

(...) 
 
 
 

 
Aplicando estes conceitos à cidade de Vitória e suas áreas adjacentes, região então escolhida 
para nossa pesquisa de mestrado, definimos, a partir de seu sistema viário básico, três entradas 
principais que nos levaram a três percursos visuais distintos. Cada percurso, por sua vez, nos 
apresentou três regiões definidas, onde foram eleitos (no momento mesmo da percepção, mas já 
antevisto na fundamentação teórica desenvolvida) três vazios visíveis em cada uma delas. Nesse 
processo, associamos os três elementos fundamentais presentes - ar, terra e água -, então revela-
dos naturalmente e cuja presença colaborou de modo decisivo na construção da estrutura da nova 
imagem (resultado final da própria leitura). 
 
Considerada a grande diferença de escala, não poderíamos, entretanto, utilizar os mesmos proce-
dimentos para a leitura da cidade de São Paulo17, nosso novo cenário de estudos. Além disso, o 
seu próprio entendimento como metrópole nacional, e não apenas estadual, exigiria a necessida-
de de revisão da aplicação dos mesmos. 
 
No caso da escolha dos percursos, decidimos nos ater àquelas que nos parecem fortemente reve-
ladoras da imagem da cidade, quais sejam as suas duas avenidas marginais, considerando-se so-

                                                 
17 Enquanto Vitória distribui sua mancha urbana em 81km2, a capital paulista o faz em.509km2, uma diferença bas-
tante significativa. 



 121 

bretudo a presença dos dois grandes rios que lhe são paralelos e o grande movimento de pessoas 
que por elas circulam sobre os mais diversos meios de transporte. Diferentemente da pesquisa 
anterior, sabemos aqui de antemão que ao largo destas vias não se encontram o mais impressio-
nante registro histórico da cidade (presente no platô triangular do chamado Centro Velho) e nem 
a sua mais famosa configuração urbana (ainda representada sobre o espigão da avenida Paulista), 
mas ali se dá um reflexo bastante significativo de como a cidade construiu sua imagem no último 
século, tornando-se num local que sugere uma imagem que revela - ainda que às avessas - o pro-
cesso de urbanização da capital que, paradoxalmente, parece haver voltado as costas á própria 
centralidade do território físico-natural sobre o qual se assentou a metrópole. Ainda que a histó-
ria passada da cidade não se faça tão presente neste sistema de rios e avenidas marginais, a histó-
ria presente da capital paulista se demonstra ali diariamente, através da percepção destes dois 
grandes vazios urbanos. Esta história, entretanto, parece ser apenas atravessada e não vivenciada 
de fato, já que os canais rios, assumidamente locais de passagem, parecem não dar espaço à vi-
vência às suas margens. Num processo de degradação ambiental ocorrido no decorrer do século 
20, tornaram-se malquistos, acentuando ainda mais o isolamento proporcionado pelo corte das 
avenidas. Curiosamente, assim, eles são continuamente vistos, mas não alcançados. Necessários 
para circulação viária, mas rejeitados. Nesta contradição, expressam a própria contradição do 
processo de construção da cidade e sua conformação metropolitana. 
 
À diferenciação de grandeza da forma, no caminho entre Vitória e São Paulo revela-se também 
uma considerável distinção de função. Ainda que a capital capixaba compreenda um polo regio-
nal que atinge todo o estado do Espírito Santo, oeste de Minas e sul da Bahia, não pode se equi-
parar, como a maioria das capitais regionais, ao poder de influência da capital paulista. Desde 
meados do século 20, ultrapassando o Rio de Janeiro como polo econômico e cultural, São Paulo 
assumiu o posto de cidade mais importante do país, metrópole brasileira que nas últimas décadas 
vem se orientando sob uma nova lógica econômica dentro de um contexto- ainda que de modo 
diferenciado - das mais influentes cidades do mundo. Abandonando sua fase áurea industrial, 
São Paulo visivelmente se torna uma capital de serviços, trazendo à tona no início do século 21 
características que elucidam seu novo posto de “cidade mundial”, sem perder, no entanto, feições 
do velho modelo econômico fordista que durante muito tempo foi a sua marca registrada, e basi-
camente representada na clara distinção entre centro e periferia. Como representante máxima de 
um país em desenvolvimento (e periférico) como o Brasil, que caminha de forma diferenciada 
dos países desenvolvidos (e centrais), coexistem na capital paulista no início do século 21 mo-
dernidade e pós-modernidade18, mudanças e permanências19, urbanização pós-industrial e urba-
nização precária20, não havendo a ruptura no modelo espoliativo da urbanização metropolitana 
que se fez evidente na capital paulista desde a ascensão de seu modelo industrial e a rápida ex-
pansão para além da colina histórica. O sistema de rios e avenidas marginais, nesse sentido, en-
quanto revelava a clara distinção entre o centro da cidade e sua zona periférica, hoje traz as mar-

                                                 
18 Enquanto a metrópole moderna sintetizou o ideário da Revolução Industrial, a metrópole contemporânea reflete a 
transição do modo mecânico para o modo tecnológico de produção. Cf. CASTELLS, 1999. 
19 Entre as mudanças significativas pós-80, Meyer e Grostein destaca a expansão de lugares de paisagem homogênea 
(redes de equipamentos comerciais); o uso do helicóptero como meio de transporte; os usos alternativos de antigos 
galpões industriais; a disseminação de cabines de segurança em conjuntos residenciais; a verticalidade excessiva das 
construções; os estacionamentos improvisados; e as alças viárias sem amparo físico para pedestres, correspondendo 
a “novas formas de ocupar e de se deslocar na dimensão social, espacial e temporal do território metropolitano.”  

Sobre as persistências urbanas negativas, salienta a existência de favelas e cortiços, a presença de esgotos a céu 
aberto, a moradia em encostas de risco, alagamentos por chuvas, a falta de proteção em equipamentos urbanos pú-
blicos e a contaminação dos rios. Cf. MEYER et al, 2004, p. 10. 
20 Segundo Meyer e Grostein enquanto a urbanização pós-industrial e ‘modernizada’ está comprometida com os 
novos progressos funcionais, a urbanização precária se relaciona ainda à formas de ocupação produzidas ao longo 
do ciclo industrial, numa contradição que teve seu início no período de industrialização fordista.A junção destes 
processos é chamado pelas autoras de modernização precária, indo da industrialização industrializacante para a 
industrialização de serviços. Cf. MEYER et al, op. cit. 
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cas pontuais de novas centralidades (como no centro empresarial junto à marginal Pinheiros) e 
novas periferias (como nas favelas junto à marginal Tietê) elucidando claramente essa nova lógi-
ca e a persistência do modelo econômico adotado. De imagem primeira da cidade (natureza pré-
existente, ainda que modificada), revelam também sua imagem última, evidenciando seu enten-
dimento como elemento-chave para compreensão da identidade visual da metrópole. 
 
Seguindo a nova lógica gerada a partir da emergência e do desenvolvimento da tecnologia in-
formacional do final do milênio, cidades como São Paulo destacam-se como pontos que exercem 
funções e comandos (com ou menor ou maior influência) da economia mundializada, apresen-
tando portanto um papel fundamental nesta nova fase do capitalismo. Conectadas mais do que 
nunca entre si, estas cidades são formadas não apenas por espaços de lugares mas também, como 
apontado por especialistas, por espaços de fluxos, que articulam trechos urbanos não necessaria-
mente justapostos21.  
  
Nesse novo cenário, como ler então a imagem de São Paulo? Teria sentido ainda percorrer seus 
grandes vazios visíveis dados pelo sistema de rios e avenidas marginais numa era de fluxos, ain-
da que seja uma evidente representação de lugar?  
 
Numa análise preliminar, nos damos conta então do paradoxo do sistema. Pois enquanto lugar, 
os grandes rios, que poderiam articular o entendimento do território - como na análise que fize-
mos de Vitória -, parecem não oferecer presença, ilhados que estão desde o surgimento das vias 
expressas que separam com a velocidade dos veículos a vida urbana da cidade que ocorre dum 
lado e de outro. Como já referenciado, este corte (enquanto ruptura) é intensificado mesmo pela 
presença das novas funções geradas nas quadras resultantes das margens, locais que privilegiam 
a acessibilidade por automóveis particulares (postos de gasolina, motéis, centros comerciais etc.) 
e a falta de incentivo do percurso dos pedestres. Com exceção de alguns poucos lugares - como 
nas estações de trem ao longo do rio Pinheiros, onde as pessoas podem vivenciar, ainda que o-
brigatoriamente, as margens dos rios de modo pontual -, o grande trecho urbano de São Paulo 
parece ser marcado, nas marginais, pela negação da própria ideia de lugar. Curiosamente, é o 
fluxo diário de pessoas que torna visível este lugar. Ainda que apreendido basicamente como 
passagem, o rápido movimento pelas grandes avenidas coloca em evidência o seu caráter. Mas 
esta visibilidade pelo fluxo não garante ainda a sua apreensão como lugar. O fluxo leva às vár-
zeas, atravessa continuamente suas águas, deseja o seu caminho como passagem, mas parece 
negar sua existência. Numa ideia que muitos fazem quando vêm à primeira vez a São Paulo, 
tem-se a impressão que os rios é que foram construídos sobre as avenidas e não o contrário. 
 
Na contemplação da presença dos rios, de sua história e de seu resultado atual, o paradoxo se 
intensifica. Cenário único numa cidade-planalto, foram eles os grandes elementos formais inici-
ais que se associaram à imagem de São Paulo no novo país americano. Enquanto as vilas litorâ-
neas foram escolhidas a dedo por seus elementos que se ajustavam à beleza e à funcionalidade ao 
mesmo tempo, a mais importante boca-de-sertão do período Colonial estava próxima de alguns 

                                                 
21 Para Harvey, tem início na década de 1970 o enfraquecimento do modelo industrial dominante, o chamado for-
dismo, bem como as bases de acordo que se haviam produzido entre capital, trabalho e Estado. Este enfraquecimen-
to, por sua vez, suplantado por novos processo de acumulação flexível, atinge o espaço urbano e sua rigidez. Ao 
mesmo tempo, novos mercados são abertos, outros desaparecem, e se acelera o processo de crecente globalização e 
internacionalizado da economia e da cultura. Castells, por sua vez, aponta uma sociedade que evolui na base do que 
domina Era Informacional, estruturada e condicionada pelo domínio dos fluxos de informação, em que as funções e 
processos dominantes se organizam cada vez mais em redes, a nova morfologia social de nossas sociedades, modifi-
cando a operação e os processos de produção, a experiência, o poder e a cultura. Ainda que a forma em rede tenha 
existido em outros momentos da história, o autor salienta que no novo paradigma da tecnologia da informação pro-
voca uma determinação social superior aos interesses sociais específicos, ou seja, o poder dos fluxos têm prioridade 
sobre os fluxos do poder. Cf. CASTELLS, op. cit. 
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elementos de destaque (serras e picos), mas tinha em seus rios a sua marca registrada, que a iden-
tificava como paulistana (pela diferença) e brasileira (pela similaridade, já que contava também 
com grandes acidentes naturais como suas irmãs à beira-mar). Entretanto, enquanto as capitais 
europeias, também elas formadas junto a rios, por motivos diversos, vêm se esforçando cada vez 
para assumi-los como elementos urbanos, enfatizando com isso especificidades, ampliando a 
sociabilidade através do acesso público e considerando o valor ambiental de sua natureza; num 
caminho oposto São Paulo, em seu processo de modernização, simplesmente desconsiderou a 
importância primeira de seus elementos básicos, ocultando a já discreta imagem de cidade natu-

ralmente brasileira. 
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4.2. O SISTEMA MARGINAL 
 
 
 
A capital paulista, espraiada e verticalizada, apresenta-se atualmente em grande parte inserida 
entre os limites das várzeas dos rios Pinheiros e Tietê, sendo estes indubitavelmente as principais 
formas de relevo da bacia sedimentar sobre a qual a cidade se encontra, podendo-se dizer que 
uma nova triangulação, agora na escala metropolitana, é desenhada em seu território. O Espigão 
Central, em cujo topo se distribui a simbólica avenida Paulista, complementa o sistema de vár-
zeas, constituindo-se na plataforma interfluvial que os divide. Entre este e as várzeas dos rios e 
entre estas e os limites ‘externos’ da cidade, dispõem-se terraços, patamares e colinas de altitu-
des variadas, destacando-se o sítio de formação inicial da cidade, junto ao sistema Anhangabaú-
Tamanduateí. 
 
Sobre o sistema Pinheiros-Tietê, durante muito tempo houve apenas a presença de chácaras po-
bres, moradias de trabalhadores, olarias, ‘pastos’ de areia, cascalho e argila nos terrenos firmes 
das planícies aluviais, especialmente no leito do antigo Anhembi. Até a década de 50 do século 
passado, as várzeas1 do Tietê e de seus dois afluentes, ‘submersíveis e malsãs’, constituíam-se 
elas – junto com os próprios rios em si -, em verdadeiros obstáculos à integração entre o corpo 
principal da cidade e os bairros que se formaram nas colinas externas. Antes da grande alteração 
de seu traçado, ambos os rios receberam ainda a instalação de alguns clubes de recreação, con-
firmando num breve período de tempo uma tentativa de integração entre São Paulo e seus “no-
vos” cursos d’água. Com a ascensão da cultura cafeeira no interior do estado e a necessidade de 
escoamento das sacas, foram implantadas na segunda metade do século 19 estradas-de-ferro que, 
aproveitando-se das condições das várzeas, instalaram-se próximas às margens dos rios Tietê e 
Tamanduateí, ligando o porto de Santos a Jundiaí e Sorocaba. Após a retificação - do Tietê, ao 
longo do eixo central; do Pinheiros, ao longo da margem esquerda do vale -, e a construção das 
avenidas marginais, muitas atividades vieram a se instalar à beira-rio, destacando-se inicialmente 
moradias esparsas, blocos residenciais populares, fábricas isoladas, auto-estradas, parques e o 
aeroporto Campo de Marte.  

                                                 
1 Sobre as várzeas e sua relação com as colinas e a expansão urbana de São Paulo, comenta ainda Ab’Saber: “En-

quanto a cidade permanecia nas colinas e por elas se expandia nas mais diversas direções e planos altimétricos, as 

várzeas paulistanas mantiveram-se com uma história urbana muito modesta e marginal. Por muitos anos, foram 

uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de pastos para os animais (...). Fo-

ram uma espécie de terra de ninguém (...) Serviam de terrenos baldios para o esporte dos humildes, tendo assistido 

a uma proliferação incrível de campos de futebol (...) Mais do que isso, porém, as várzeas serviram para o enrai-

zamenteo  dos principais clubes de beira-rio, aqueles mesmo que um dia se tornariam os grandes clubes de regatas 

e natação da cidade.” Cf. AB’SABER, op. cit., pp. 216-217. 
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Figs. 80 a 83. Expansão urbana de São Paulo: anos 1930, 1952, 1972 e 1995. 

 
Da imagem apreendida de forma clara em meados do século 19, construída paulatinamente du-
rante os primeiros séculos de existência da cidade, muito pouco sobra. Quando São Paulo deixa 
de ser definitivamente um pouso de tropeirosconstruído basicamente de barro, surge a cidade de 
tijolo, aburguesada, com influência francesa, enriquecida com os lucros provenientes do comér-
cio de café.  De entrecruzamento de tropas, a cidade passa a ser entreposto comercial estratégico 
entre o porto de Santos, no litoral, e a terra roxa, no interior da província. Mas a nova paisagem, 
espraiada sobretudo a oeste para rapidamente ocupar as porções sul, leste e norte do centro histó-
rico, seguindo caminhos das novas estradas-de-ferro (junto às várzeas dos rios) e linhas de bon-
de, não chega a definir uma imagem própria, como o desenho colonial do Triângulo. Ao contrá-
rio, a São Paulo da belle époque é construída para ser algumas décadas depois logo reconstruída, 
sob o advento da indústria, do automóvel e do concreto armado, numa dinâmica baseada na es-
peculação da terra urbana, até hoje vigente. De 25 mil habitantes nos anos 1860, quando recebe 
as primeiras ferrovias, chega a 240 mil na virada do século, para em cem anos chegar a 10 mi-
lhões de habitantes, transformando-se numa das maiores cidades do planeta. Do modelo europeu 

C
E
S
A
D
/
F
A
U
U
S
P
 

 



 126 

(parques e bulevares) aplicado até a década de 1930, dá lugar em seguida a um estilo norte-
americado de urbanização, quando o Plano de Avenidas, idealizado por Ulhôa Cintra e Prestes 
Maia, direciona o crescimento da cidade com privilégio do uso do automóvel. De colina em coli-
na, o sistema viário principal, então limitado aos patamares inclinados entre-rios, aproveita-se 
dos vales para o fluxo de veículos, que recebem ainda um loteamento descontrolado2, num pro-
cesso que acompanha diretamente a expansão periférica horizontal da cidade. E às avenidas 
marginais, conectam-se em seguida as avenidas de fundo de vale. O sistema hidrográfico do pla-
nalto é duramente atingido e cidade chega ao seu limite físico ao encontrar os municípios vizi-
nhos - com os quais por vezes se conurba - e limites naturais (serra da Cantareira, ao norte; re-
presas Billings e Guarapiranga, ao sul3). Ainda assim, seu crescimento segue para o alto - dando 
continuidade à verticalização simbolicamente iniciada em 1934 pelo edifício Martinelli -, che-
gando a formar uma paisagem definida por um mar de edifícios, abarcada por seus dois grandes 
rios. 
 
Enquanto a maioria das cidades oceânicas do período colonial se expande em direção às praias 
no início do século 20 (Rio de janeiro, Recife, Vitória, João Pessoa) e se aproxima de outros e-
lementos naturais que especificam suas paisagens (montanhas, morros, pedras, manguezais), ao 
atravessar o vale do Anhangabaú e se estender a oeste, São Paulo passa a ocupar um novo terri-
tório interfluvial, agora limitado pelos rios Pinheiros e Tietê. Elementos fortes da natureza, estes 
dois cursos d’água são então incorporados às novas paisagens, ajustando-se a sua nova escala 
numa nova triangulação. Atraindo imigrantes no começo do século e migrantes (sobretudo nor-
destinos) a partir da década de 1960, torna-se a capital do trabalho e polo econômico do Brasil, 
suplantando o Rio de Janeiro. Assumindo seu caráter de entroncamento, é reconhecida no final 
dos anos 2000 como uma cidade global, conectada diretamente aos eventos nacionais e interna-
cionais mais importantes do país. Entretanto, ao se tornar mundial e não privilegiar o sistema 
ambiental sobre a qual está inserida, parece se distanciar do seu próprio território. 
 

 
Fig. 84. Encontro dos rios Tamanduateí e Tietê, final do séc. 20 
                                                 
2A privatização das terras às margens dos rios canalizados é explicitada por Kahtouni. CF. KAHTOUNI, op. cit. 
3 A represa Billings surgiu através de barragens no curso do rio Pinheiros na década de 1920, com o fim de fornecer 
energia para a usina Herny Borden, construída pela companhia Light, na Baixada Santista. A represa Guarapiranga, 
por sua vez, abrigou na década de 1930 inúmeros iate-clubes, tornando-se por alguns anos uma das mais importantes 
àreas de lazer da cidade. Cf. KAHTOUNI, op. cit. 
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Com um crescimento sem precedentes no início do século 20, incentivado sobretudo pelo expan-
sivo processo de industrialização que, por sua vez, é financiado pelos lucros provenientes da 
produção de café no estado, a capital paulista começa a apresentar à época sérios problemas ur-
banos, como aqueles relacionados à oferta de moradia, ao saneamento básico e ao transporte. 
Contando com uma considerável frota de automóveis, constantes conflitos viários ocorriam nas 
vias locais4, sendo então proposto em 1930 o Plano de Avenidas que, idealizado por Prestes 
Maia, insere as margens dos rios Pinheiros e Tietê no sistema básico de avenidas da cidade, con-
figurando-os como o seu principal anel.  Uma alteração significativa deste quadro, porém, só 
vem a ocorrer na década de 1960 quando as vias expressas marginais, ladeando as várzeas dos 
dois rios (então canalizados e retificados) são concluídas e passam a integrar o sistema viário 
principal da metrópole, conectando-se posteriormente às principais saídas oeste, norte e leste da 
cidade (rodovia Castelo Branco, via Dutra, rodovia Ayrton Senna). 
 
Desse modo, as avenidas marginais criam um arco perimetral que responde de forma satisfatória 
à nova lógica da cidade, redefinindo os fluxos de circulação urbana e criando novas alternativas 
para o chamado ‘centro expandido’, conformando um sistema que já nasce metropolitano, em 
forma (conjugação à grande escala da cidade espraiada) e conteúdo (atendimento à alta demanda 
de circulação viária). Concebidas sob o conceito de via expressa, as avenidas marginais, ao 
mesmo tempo em que possibilitam a rápida circulação urbana, permitem a formação de grandes 
vazios junto às várzeas, atraindo novos programas privados que demandam grandes áreas e fácil 
acesso (basicamente via transporte particular), fazendo surgir com o passar do tempo hipermer-
cados e shoppings centers, motéis e churrascarias, escritórios de grandes empresas nacionais e 
internacionais, etc. O sistema ferroviário, por sua vez, instalado nas várzeas dos dois rios nos 
primeiros anos de industrialização, é aproveitado posteriormente para o transporte metropolita-
no5, assim como complexos fabris que são desativados6. 

                                                 
4 Cf. MEYER et al, op. cit. 
5 Os trechos das Estradas de Ferro Sorocabana, Central do Brasil e Santos-Jundiaí hoje comprendem as linhas da 
CPTM que atualmente atravessam o canal do rio Pinheiros, os terraços paralelos à margem esquerda do Tietê e a 
várzea do Tamanduateí.   
6 Na década de 1960, São Paulo já sofre o processo de descentralização industrial, dando inicio ao seu caráter de 
cidade de serviços. Desse modo, indústrias se direcionam a outras regiões próximas, como a dos municípios do ABC 
paulista e cidades do interior do estado, como Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. 



 128 

 

Fig. 85. Região Metropolitana de São Paulo, inicio do século 20 

 
A ocupação destes territórios, entretanto, não contribui para o aproveitamento das margens como 
espaço público habitável. Sem um plano paisagístico adequado, imersos num visível processo de 
contaminação e ainda sob os riscos de inundações, os rios, ao mesmo tempo em que se ajustam à 
nova escala metropolitana de São Paulo, cada vez mais se desintegram do seu território. A retifi-
cação e canalização dos rios, por sua vez, não impediram o total controle das enchentes, mal que 
ainda assola a cidade, principalmente na época de chuvas no verão. Ao subdimensionamento das 
calhas e tubos, aliam-se ainda outros problemas, como o assoreamento, a construção das aveni-
das muito próximas dos leitos, a falta de parâmetros técnicos adequados e a excessiva imperme-
abilização do solo, o que evita, como consequência, a adequada vazão das águas. O tratamento 
do sistema de esgotos7, por sua vez, ainda que tenha avançado nas últimas décadas, segue em 
déficit e os rios continuam sendo o seu maior destino final, o que multiplica as áreas com riscos 
ambientais8, ao mesmo tempo em que dificulta o fornecimento e abastecimento de água para a 
Região Metropolitana.  
 
A expansão urbana além-Pinheiros e além-Tietê, por sua vez, consolidada pelas várias conexões 
via ponte feitas durante as últimas décadas, põe fim ao entendimento das várzeas como limites 
da cidade, que passam a ser inseridos pela mancha urbana, ainda que como meros locais de pas-
sagem.  
 

                                                 
7 No final de 2009, as águas do Tietê eram compostas por esgoto doméstico diluído em água (60%), lixo deixado nas 
ruas (35%), poluentes lançados por caminhões, chuva ácida e produtos químicos despejados por empresas (5%). 
Diariamente, o rio recebe 700 toneladas de dejetos, a maioria vinda de Guarulhos e cidades do Grande ABC ainda 
não conectadas às redes de tratamento da Sabesp. Cruzando em 70 km a capital paulista, a mancha de lixo no Tietê 
se estende por 140 km, a metade do que era em 1992. Cf. OS DESAFIOS, 2009. 
8 Cf. MEYER, 2000. 

Im
a

g
em

 s
a

té
li

te
 L

a
n

d
sa

t-
7

, 
2
0

0
0
 

 

río Tietê 

río Pinheiros 

río Tamanduateí 

represa 
Guarapiranga 

represa 
Billings 



 129 

Complementando o sistema de circulação que passa a dominar a paisagem urbana de São Paulo e 
tentar organizar seu crescimento majoritariamente descontrolado, são abertas as avenidas de fun-
do de vale, consolidando assim a prioridade do fluxo de veículos e a degradação ambiental dos 
recursos hídricos9, que continuam recebendo despejos de todas as partes da cidade. E enquanto 
os grandes rios são isolados com a canalização de seus leitos, os riachos e ribeirões de fundo de 
vale são, na maioria das vezes, simplesmente entubados, transformando-se em eficientes locais 
de passagem para veículos. Desse modo, surgem na década de 1980 importantes avenidas, como 
Vinte e Três de Maio e Nove de Julho (sobre os córregos Itororó e Saracura), ligando diretamen-
te o centro à zona sul; Bandeirantes, conectando a zona sul à marginal Pinheiros; eEliseu de A-
lemeida, promovendo uma nova ligação com as rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares. Já 
na década de 1990, novas avenidas de fundo de vale são inauguradas, sobretudo no setor sudoes-
te, para onde se desloca a nova dinâmica econômica da cidade. Reestruturando a malha viária 
principal da cidade e sob interesse estratégico do mercado imobiliário, são então construídos os 
túneis Janio Quadros e Sebastião Camargo, os complexos do Tribunal de Justiça e Ayrton Senna, 
as avenidas Nova Faria Lima e Hélio Pelegrino. Valorizando ainda mais o acesso à marginal 
Pinheiros, que vai se diferenciando em importância da marginal Tietê, são abertas ainda a aveni-
da Politécnica e a avenida Água Espraiada, dum lado e do outro do rio. Com isso, o sistema flu-
vial do planalto Paulistano se consolida como um sistema de fluxos de veículos sobre rodas. A 
ocupação de um sobre o outro, ainda que tenha sido fundamental para solucionar sérios proble-
mas de tráfego da metrópole, ocasionou, por outro lado, perdas ambientais significativas para a 
cidade. 
 
Por fim, na tentativa de retardar o inchaço dos transportes sobre a cidade é idealizado o rodoanel, 
anel viário que chegará a interligar, quando concluído, dez rodovias, cruzando 19 municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo, numa extensão de 174 km e raio variando de 20 a 40 km da 
capital. Seguindo a ideia radiocêntrica do plano de Avenidas e causando um grande impacto na 
paisagem, busca, na medida do possível, respeitar as zonas ambientais pelas quais atinge (como 
as represas ao sul da capital), numa nova lógica de expansão urbana na escala metropolitana10. 
Mais uma vez, a imagem de São Paulo como entrecruzamento de caminhos é validada. 
 
 

(...) 
 

                                                 
9 “A ausência de uma política global de desenvolvimento urbano para a metrópole paulistana transformou as obras 
públicas viárias na principal solução para os problemas de urbanização e modernização do território” ponta Regina 
Meyer sobre a metropolização de São Paulo. Cf. MEYER et al, op. cit, p. 86. 
10 A respeito da consolidação do sistema de fluxo viário sobre o sistema fluvial no território de São Paulo e dos 
problemas advindos, Meyer e Grostein fazem a seguinte consideração: “As opções de projeto adotado na ocupação 

das várzeas, (...), geralmente ocupadas por avenidas, marcaram profundamente o destino urbano dessas áreas e a 

relação da cidade com seus rios. A ocupação inadequada de fundos de vale e encostas estabeleceu uma relação 

pedratória entre as formas de urbanização e os recursos naturais. Desconhecem-se a diversidade de feições do sítio 

urbano e, consequentemente, dos condicionantes que deveriam permitir os avanços da urbanização em situações 

diferenciadas. Como resultado, deu-se a ocupação indistinta das planícies aluviais do rio Tietê, do rio Pinheiros e 

seus afluentes e a ocupação de áreas inadequadas, com solos frágeis de alta declividade e vulnerabilidade a pro-

cessos erosivos, especialmente a partir do momento em que a urbanização extrapolou os limites físicos e geomorfo-

lógicos da bacia sedimentar de São Paulo, que ocorreu na década de 1960.” Cf. MEYER et al, op. cit., pp. 101-
102. 
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Nos anos 1950, quando tem início os primeiros trabalhos de recuperação de waterfronts, inicia-
dos no continente norte-americanos, as avenidas marginais ainda eram um canteiro de obras e os 
rios viviam a fase de transição entre a sua configuração natural e o desenho em que se apresenta 
atualmente. As competições esportivas vão deixando de existir, assim como o transporte de ma-
teriais e pessoas em barcos, e logo o rio irá perder sua fauna e flora naturais. 
 
Já em 1979, quando a cidade de São Francisco (EUA) se destacava por seu trabalho de reintegra-
ção entre território urbano e sua antiga zona portuária, as avenidas marginais, em São Paulo, 
haviam acabado de nascer e à sua volta existiam ainda vários terrenos vazios da antiga várzea 
que logo se conectariam à malha urbana existente.  
  
A partir da década de 1980, projetos e planos estratégicos começaram a tomar forma na Europa a 
fim de recuperar espaços degradados entre terra e água. Enquanto isso, na capital paulista, verifi-
cava-se justamente o contrário, através do crescente processo de degradação ambiental das águas 
naturais. Novas propostas seguiram nos anos 1990, principalmente nos países mais ricos e poste-
riormente alcançando aqueles do Leste Europeu. É somente nesta época que tem inicio no Brasil 
as ações concretas para despoluição dos grandes rios da maior metrópole da América do Sul, 
colhendo alguns pequenos frutos - preservação de flora existente (parque do Tietê), tratamento 
de esgoto, arborização em alguns trechos das margens. Porém, as propostas idealizadas no proje-
to vencedor do Concurso das Marginais, em 1999, parecem estar longe de ser concretizadas. 
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A Sintaxe do Sistema 
 
O que identificamos como sistema marginal, na verdade, pode ser entendido pela configuração 
de três conjuntos distintos: 
 

- os rios e suas margens, composto pelo conjunto natural (em grande parte modificado, mas 
também preservado, como no caso do parque do Tietê): leitos dos rios canalizados, vegetação e 
margens diretamente adjacentes; 
 

- as avenidas marginais, composto pelas vias expressas dispostas paralelamente num lado e 
ouro do eixo dos rios; 
 

- outros elementos do conjunto urbanizado11, composto por edificações dispostos junto às 
quadras imediatamente conectadas às avenidas marginais, às margens dos rios ou mesmo sobre 
estes (estações de trem, usinas elevatórias, etc.), além das diversas pontes transversais e o traça-
do ferroviário e parques e praças adjacentes. 
 
Enquanto o primeiro desenho corresponde ao elemento físico-geográfico mais importante e sig-
nificativo, a estrutura viva natural do sistema, curiosamente é este o mais maltratado, cuja con-
taminação ao longo das últimas décadas eliminou todos os peixes dos seus rios e a maioria de 
sua fauna e flora então existentes. 
 
O desenho das avenidas, por sua vez, se, por um lado, tornou-se um elemento imprescindível ao 
intenso tráfego sobre rodas na cidade e às diversas conexões entre um lado e outro de cada rio e 
da região metropolitana às suas principais entradas e saídas; converteu-se, por outro, em verda-
deiro obstáculo ao contato direto com as águas canalizadas, intensificado ainda pela poluição que 
tomou conta dos rios nas últimas décadas do século 20.  
 
Já as quadras urbanas em frente às marginais e elementos arquitetônicos próximos dos rios, ainda 
que tenham sido em algum momento imaginados para criar uma relação harmoniosa com os rios 
canalizados - destacando-se o projeto de melhoramentos de Saturnino de Brito que, já de 1925, o 
primeiro que tratou de forma integrada a paisagem do Tietê; ou mesmo o plano de Avenidas de 
Prestes Maia, referência para a construção das avenidas marginais que, em 1930, propôs um con-
junto arquitetônico monumental na altura da atual ponte das Bandeiras -, estes não chegam a 
criar um conjunto valioso e integrado ao Pinheiros e Tietê sob o ponto de vista urbanístico; o que 
não impede, porém, a existência de unidades autônomas relevantes sob o ponto de vista arquite-
tônico. 
 
A importância dos rios Pinheiros e Tietê no planalto Paulistano já indicam, desde o começo, um 
valor primário na paisagem do território sobre o qual se dispôs a cidade de São Paulo. Em ordem 
de grandeza, teríamos ainda o segundo maior afluente do Tietê, o Tamanduateí, “rio histórico” 
junto do qual a vila de Piratininga foi fundada e que foi, de certa forma, o precursor da canaliza-
ção e retificação que moldariam os dois primeiros. Seria este ainda aquele que, em nível sintáti-
co, se ligaria diretamente ao sistema maior (das marginais) que, em escala metropolitana, substi-
tuiria (e englobaria, inclusive) o sistema primeiro que identificamos entre as várzeas do Carmo e 
o vale do Anhnagabaú. 
 
                                                 
11 Identificamos estes como outros elementos já que, teoricamente, todo o conjunto - os rios, inclusive - pode ser 
entendido como urbanizado, já que fazem parte da estrutura da cidade. Essa denominação, ainda, busca destacar 
uma relevante diferença que vemos entre os rios, suas margens e as avenidas marginais, elementos que, a nosso ver, 
formam um desenho visivelmente integrado, ao qual se juntam ainda alguns outros elementos específicos, como as 
estações de trem e as pontes. 
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Desse modo, Tietê e Pinheiros, seu maior afluente, em dimensões de leito não muito diferentes, 
são modificados e recebem avenidas marginais também em dimensões parecidas. Um desenho 
parecido em direções diferentes (leste-oeste e norte-sul, basicamente) formam um desenho em Y 
cuja bissetriz é indicada justamente pelo espigão da avenida Paulista, elemento oposto em altura 
que intensifica ainda mais a grandeza do sistema. 
 
Nesse sentido, para além da simbologia dos distantes e amplos espaços longilíneos nos primeiros 
trezentos anos de colonização de São Paulo, as várzeas do Pinheiros e do Tietê tornaram-se, gra-
ças à sua “conexão” com as avenidas marginais, os principais horizontes por onde ser movimenta 
a metrópole - já tão grandiosa quando eles. O fluxo contínuo de veículos e a rapidez de desloca-
mento que permite a fácil acessibilidade ao esparso território metropolitano fez com que os rios - 
com suas águas lentas - fossem como que “esticados”, o que reduziu suas curvas e proporcionou, 
em suas margens, dois novos leitos. Estes, em oposição à lentidão natural que ainda persistiu no 
eixo das novas calhas, permitiram a expressão do ritmo cada vez mais veloz do transporte sobre 
rodas (automóveis, caminhões, motocicletas), movimento primordial à dinâmica de São Paulo. 
Problemas com a poluição dos rios, posteriormente, vêm se somar à consolidação desta imagem 
simbólica das marginais, cujo mau-cheiro, tanto no Pinheiros como no Tietê - integradas que 
estão suas águas - contribuiu ainda mais para desqualificar a linha central pré-existente. A polui-
ção do ar, pelo excesso de veículos, e a poluição visual, pela falta de tratamento paisagístico e 
arquitetônico adequado, aliam-se então ao sistema de avenidas e rios marginais para a criação do 
simbolismo de “mal necessário” que este adquire nas últimas décadas do século 20. 

 

 
Fig. 86. São Paulo: estrutura urbana 
 
Para quem visita a cidade pela primeira vez, estar numa marginal ou noutra pode ser o mesmo, 
dada à força simbólica da aparente negatividade comum que oculta seus valores específicos. 
Nesse sentido, suas pontas, tão distantes, podem se juntar pela tendência de se supor o que já foi 
visto, sugerindo uma curiosa ideia de circularidade. E é justamente esta a visão que tem o antro-
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pólogo Canevacci12, num breve e interessante leitura do sistema marginal, um anel de poluição 
aérea, sonora e visual que dá um “abraço mortal” para quem chega ou sai da cidade vindo do 
exterior. Porta e saída, num movimento infinito, as marginais são compostas por contaminação e 
velocidade excessiva - alegorias da competição capitalista que igualam seu cenário e se sobre-
põem sobre a natureza primeira dos rios. Para ele, é preciso romper este círculo vicioso, numa 
mudança de postura que rejeite o desprezo presente na terceira margem rodoviária. 

 
A extensão do sistema viário para além das marginais, entretanto, não faz parte apenas da imagi-
nação de Canevacci, mas é assumida pelo próprio sistema de transporte da cidade, cuja principal 
estrutura é feita justamente pelo conjunto das vias expressas junto ao Pinheiros e Tietê e as ave-
nidas dos Bandeirantes, Doutor Affonso Taunay, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luís Iná-
cio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf. Definindo o chamado minianel viário, estas vias con-
figuram-se ainda como os limites do chamado centro expandido, área restritiva ao tráfego de 
veículos em grande parte do ano e em determinado horário através do rodízio de numeração de 
placas. O rodoanel, por sua vez, cruzando grande parte da região metropolitana e cortando a ca-
pital apenas nos extremos norte (Jaraguá) e sul Parelheiros) reitera a circularidade das marginais, 
ao mesmo tempo em que busca diminuir o tráfego desse sistema. 
  

 
Fig. 87. São Paulo: sistema de transportes 

 

                                                 
12 CF. CANEVACCI, op. cit. 
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A ideia do sistema marginal como anel também faz parte do projeto idealizado pelo arquiteto 
Delijaicov para os rios e a cidade, através da reestruturação urbana da Grande São Paulo, tendo 
como fundamento os conceitos de Cidade-Porto Fluvial e Cidade-Parque Fluvial13. Em oposição 
à negatividade apontada por Canevacci, entretanto, justamente Delijaicov idealiza um círculo 
contínuo de aspectos positivos, com base na habitação do ambiente fluvial e sua reconexão à 
malha urbana.  Como Canevacci, ainda, dirige o olhar para as várzeas ao mesmo tempo em que 
salienta a necessidade de reversão da lógica de apropriação predatória do ambiente fluvial, res-
ponsável pelo rompimento entre a cidade e suas águas. Criticando uma paisagem que chama de 
meramente bidimensional e não mais tridimensional, propõe um desenho que articule todo o 
sistema de avenidas e rios marginais, fazendo a ligação entre a represa Billings, o lago Taiaçupe-
ba, o Parque Ecológico do Tietê, e o rio Aricanduva e mesmo o rio Tamanduateí. Através de 300 
quilômetros de canais e lagos navegáveis, em conexões que se estenderiam ainda em nível regio-
nal (considerando a consolidação da Hidrovia Tietê-Paraná, a construção do rodoanel metropoli-
tano e a reestruturação do porto de Santos), busca ainda estimular processos intensos de reurba-
nização e adensamento das área lindeiras. 
 
 

    
Figs. 88 e 89.  Proposta para a orla fluvial da Grande São Paulo, arquiteto Alexandre Delijaicov 

 
De influência notadamente modernista, o projeto de Delijaicov parece iluminar os rios, numa 
tentativa grandiosa de ambientá-los através do redesenho de sua geografia (e também história). 
Entretanto, por essa mesma audácia, parece exigir recursos financeiros também grandiosos (rees-
truturação viária, ferroviária e hidroviária, desapropriações e demolições, etc.), e abster-se, por 
certo romantismo, da real lógica de apropriação de espaços na urbanização brasileira (quem, de 
fato, lucraria com as vantagens das novas áreas lindeiras?). Mas ainda que apresente propostas 
que nos pareça praticamente utópicas (como a inundação controlada das várzeas dos rios Ta-
manduateí e Anhangabaú), este conjunto de ideias se destaca pelo grande mérito de tratar o sis-
tema marginal com o devido respeito que merecem. 

                                                 
13 Três ideias fundamentais guiam a proposta de Delijaicov: Portos, Parques e Habitação. Enquanto o conceito de 
Cidade-Porto Fluvial considera a rede hidroviária do Alto Tietê através da utilização do sistema de lagos e canais 
navegáveis, barragens, diques, eclusas nas represas, rios e córregos canalizados, para transporte de pessoas e cargas, 
o conceito de Cidade-Parque Fluvial faz referência ao redesenho das superfícies de águas e canais e a ‘revegetação’ 
da nova orla fluvial urbana, com cais, marinas, iate-clubes, praias artificiais, bosques etc. para integração e encontro. 
Para ele, as avenigas marginais como se apresentam atualmente são a “antítese do conceito da cidade-porto/parque 

fluvial” pois apenas confinam os rios em estreitos canais.Cf. DELIJAICOV, op. cit.  
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Mas se o sistema hoje abriga a estrutura viária básica da região metropolitana, vale lembrar que 
antes mesmo do surgimento das avenidas marginais, outro sistema primário já ocupava o local - 
não sendo à toa, ainda, que as vias expressas fossem ali implantadas. Desse modo, a evidencia-
ção do sistema marginal como elemento primário para a cidade de São Paulo, em nível sintático, 
é facilmente apreendida na configuração dos principais elementos-componentes de sua estrutura 
físico-territorial. 
 
Mesmo com a alteração do traçado das várzeas dos grandes rios, permanecem ali dispostas as 
grande planícies aluviais que - juntamente com o vale do Tamanduateí - são formadas por terre-
nos de menor declividade de todo o território da capital paulista. Ao mesmo tempo, apresentam-
se geologicamente como os locais de menor capacidade de suporte (dada a sua formação básica 
de solo mole e compressível), abarcando, internamente, os sedimentos terciários que compõem o 
principal corpo físico-geográfico da capital paulista14. 
 

 
Fig. 90. São Paulo: recursos hídricos 

 
Ainda que tenham sido significativamente alterados, os grandes vales dos rios Pinheiros e Tietê 
são, em nível sintático, preservados. A retificação retirou as curvas, a poluição agrediu as águas e 
o solo, o modo cruel de urbanização destruiu grande parte da fauna e da flora dos rios. Entretan-
to, sua Gestalt é mantida, preservando com isso os eixos primários de identificação do território 
físico-natural da metrópole. 
 

                                                 
14 Por outro lado, a composição geológica dos territórios “externos” aos rios se apresenta diversa. Pois se o território 
além-Pinheiros é dominado por maciços de solo e rocha gnáissicos (ou metamórficas), o território além-Tietê, basi-
camente entre as regiões de Pirituba e Santana, apresentam maciços de solo e rocha graníticos, com a ocorrência de 
sedimentos terciários no trecho da Vila Guilherme e Vila Maria, com baixas altitudes em relação aos primeiros. Cf. 
SÃO PAULO, 2006. 
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Vistos de cima, torna-se evidente a importância da presença dos vazios dos rios no aglomerado 
urbano de São Paulo. Para quem chega do ar - em direção a Cumbica, Congonhas ou ao campo 
de Marte -, são eles as mais importantes referências, presentes em todas as cartas aeronáuticas. 
No fluxo aéreo, portanto, reiteram-se como símbolos primordiais de identidade visual, adaptan-
do-se perfeitamente à escala do grande território. Enquanto o Tietê localiza diretamente o campo 
de Marte, implantado justamente sobre a antiga várzea, e direciona o caminho para Cumbica, em 
Guarulhos; um trecho do rio Pinheiros aponta o sentido do aeroporto de Congonhas, na zona Sul 
de São Paulo. Observando-se, pois, a cidade como um mapa, é pelo ar que se apreende o sistema 
marginal como um todo, a partir do qual podem ser identificadas as diversas regiões da imensa 
cidade. 

 

 
Fig. 91. Carta aeronáutica – acesso ao aeroporto de Cumbica, Guarulhos 
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Fig. 92. Carta aeronáutica - acesso ao aeroporto de Congonhas 

 

 
Fig. 93. Carta aeronáutica - acesso ao campo de Marte 
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A Semântica do Sistema 
 
Apesar da força da continuidade sugerida pelo sistema marginal - que sintaticamente compõem a 
metade do anel viário mais importante da cidade de São Paulo -, é evidente a diferença de pesos 
entre o Pinheiros e o Tietê, a começar por sua própria natureza. 
 
Pois enquanto o Tietê atravessa a cidade no sentido leste-oeste, vindo de Salesópolis e indo em 
direção ao rio Paraná, cruzando todo o Estado de São Paulo, o Pinheiros, seu principal afluente, 
em seu curso natural, desloca-se da represa Billings até chegar ao primeiro. Nesse sentido, o an-
tigo Anhembi, cujo trecho metropolitano faz parte do chamado Alto Tietê, simboliza um cami-
nho maior e mais abrangente, conectando-se a outras paisagens e outras existências. Mais do que 
paulistano, pode-se dizer que o Tietê é o rio paulista por excelência. Até mesmo as dimensões 
dos canais apresentam um pouco de diferença, apesar de parecerem similares. Assim, enquanto o 
Tietê estende-se em 25 km numa largura entre 1,5 a 2,5 km, o Pinheiros segue de Santo Amaro à 
sua foz em 20 km, variando entre 1 e 1,5 km na largura. A primazia do primeiro sobre o segun-
do, entretanto, não chega a alterar o equilíbrio do desenho das vias e canais em nível sintático. 
 
 

 
Fig. 94. Esquema do mapa de São Paulo e divisão pelo rio Tietê 

 
Os significados particulares de um e outro rio, por sua vez, vão desvelando mais e mais suas es-
pecificidades. Embora ambas correspondam também a uma mesma escala de importância viária - 
formando a SP-015, composta na verdade pelo conjunto de várias avenidas interligadas que re-
cebem denominações diferentes ao longo de todo o trecho -, a quantidade maior de ligações dire-
tas entre São Paulo e outras regiões pela marginal Tietê faz com que esta, ainda, apresente um 
trânsito maior que a marginal Pinheiros, o que, neste caso, não chega a ser uma vantagem. As-
sim, correndo de leste a oeste, da Lapa à Penha, a marginal Tietê conecta-se com as rodovias 
Castelo Branco (para o Oeste Paulista), Anhanguera e Bandeirantes (para a região nordeste do 
Estado), Fernão Dias (para Minas Gerais), Presidente Dutra e Ayrton Senna (para o Vale do Pa-
raíba e Rio de Janeiro), além do aeroporto internacional de São Paulo e, no outro extremo, à pró-
pria marginal Pinheiros. Esta, por sua vez, liga-se, pela avenida Francisco Morato, às rodovias 
Raposo Tavares (para o Mato Grosso do Sul) e Régis Bittencourt (para o Paraná). Cerca de 700 
mil veículos passam diariamente, em média, pela primeira, enquanto 400 mil atravessam a se-
gunda que, com isso, sofre menos com o incessante ruído, a frequente poluição do ar e possíveis 
congestionamentos15.  

                                                 
15 Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que administra o trânsito na capital, os 700 mil veículos 
que circulam diariamente na marginal Tietê são compostos por 577 mil automóveis, 15 mil ônibus e 108 mil cami-
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Apesar de apresentar uma importância “natural” maior que o seu principal afluente, o rio Tietê, 
como se vê, acabou por ser o mais prejudicado do sistema marginal, o que de certa forma remete 
à diferenciação no próprio processo de construção das vias expressas. Pois enquanto a marginal 
Pinheiros foi implantada de forma rápida e eficiente pela companhia Light, que se apropriou ain-
da dos terrenos às margens do novo canal em troca da execução das usinas elevatórias de Pedrei-
ra e de Traição, a marginal Tietê, por sua vez, foi executada num longo processo - algumas vezes 
interditado - pelo governo do Estado, que até hoje interfere em seu desenho, como no aumento 
de faixas das vias expressas. 

 

 

 

Fig. 95. São Paulo: uso do solo predominante 2005 

                                                                                                                                                             

nhões. Já na marginal Pinheiros são 400 mil por dia, sendo 338 mil automóveis, 8 mil ônibus e 54 mil caminhões. 
Cf. www.cetsp.com.br. 
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A diferença do tratamento do Tietê em relação ao Pinheiros pode ser ainda apontada ainda pela 
estrutura urbana disposta às margens de cada rio.  
 
O uso misto de comércio e serviços mais indústria e armazéns (fábricas ativadas e desativadas, 
hipermercados, shopping centers, grandes lojas de departamento, faculdade particulares etc.) 
configura-se como aquele predominante da marginal do rio Tietê, ocupando principalmente, na 
margem esquerda, as regiões da Vila Leopoldina, Lapa, Barra Funda, Bom Retiro e Pari, e na 
margem direita as regiões da Casa Verde e da Vila Maria16. Nesse sentido, atesta claramente sua 
herança industrial, ao mesmo tempo em que a substituição desta pelo setor terciário. Além destes 
usos, destacam-se ainda o uso residencial horizontal de médio e alto padrão, na margem direita, 
num pequeno trecho de Pirituba entre as rodovias dos Bandeirantes e Anhaguera, assim como o 
uso residencial vertical de médio e alto padrão, na margem esquerda, num pequeno trecho do 
Tatuapé. Referências urbanas ainda estão instaladas na região de Santana, como o sambódromo, 
o parque de exposições do Anhembi e o terminal rodoviário do Tietê; na região da Barra Funda, 
o parque de diversões Playcenter; no Pari, o estádio do Canindé; o parque São Jorge (Tatuapé); a 
estação de tratamento de esgotos da Sabesp (Vila Maria) e a abandonada fazenda Anastácio (Pi-
rituba). Como áreas verdes, destacam-se ainda o recém-inaugurado parque Villas Bôas (Vila 
Leopoldina), o parque do Piqueri (Tatuapé), o parque ecológico do Tietê (Penha) e as próprias 
alças viárias de acesso às pontes. Estas, recebem as seguintes dominações entre o complexo viá-
rio Heróis de 1932 (Cebolão) até à barragem da Penha: ponte dos Remédios, ponte Attilio Fon-
tana (acesso à via Anhanguera), ponte Ulysses Guimarães (acesso à rodovia dos Bandeirantes), 
ponte ferroviária da antiga estrada de ferro Santos-Jundiaí (atual linha 7 de trens da CPTM), pon-
te do Piqueri, ponte da Freguesia do Ó, ponte Júlio de Mesquita Neto, ponte do Limão, ponte da 
Casa Verde, ponte das Bandeiras, ponte Cruzeiro do Sul (e também acesso metroviário da linha 
1), ponte da Vila Guilherme, ponte Presidente Jânio Quadros (ponte da Vila Maria), pontes de 
acesso direto à via Dutra, ponte do Tatuapé, ponte Aricanduva (acesso à rodovia Fernão Dias), 
ponte Gal. Milton Tavares de Souza, ponte do Imigrante Nordestino, Algumas áreas residenciais 
de baixa renda (favela da Vila Maria, favela de Tiquatira, parque residencial do Gato) pontuam, 
por fim, a marginal. 
 
Já à volta da marginal do rio Pinheiros, o uso misto de comércio e serviços mais indústria e ar-
mazéns predomina apenas nos bairros da Vila Leopoldina e Jaguaré, ao norte, e de Jardim São 
Luís, Socorro e Santo Amaro, ao sul, num extremo e noutro do canal. Entre a primeira e a se-
gunda região, predomina o uso residencial horizontal de médio e alto padrão, na margem esquer-
da, nas regiões do Butantã e do Morumbi. Nessa última e num pequeno trecho entre Pinheiros e 
o Itaim Bibi, do outro lado, destaca-se ainda o uso residencial vertical de médio e alto padrão. O 
restante da margem direita, nestes mesmos bairros, predomina o uso de comércio e serviços, des-
tacando-se o conjunto empresarial nos bairros do Brooklin e Vila Olímpia. Como referências 
urbanas, encontram-se, na margem esquerda, as instalações da cidade universitária e o jóquei 
clube de São Paulo, praticamente isoladas das avenidas, e, na margem direita, o edifício da edito-
ra Abril. Como áreas verdes, destacam-se ainda em frente à USP o parque Villa-Lobos (Alto de 
Pinheiros), o parque Burle Marx (Morumbi) e um terreno linear em toda a extensão da margem 
esquerda do canal entre a estação Santo Amaro e a represa Billings. Dos equipamento públicos, 
destaca-se, na Vila Leopoldina a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp). E entre o Cebolão e a Billings, apresentam-se as seguintes passagens: pontes ferroviá-
rias da Nova Fepasa (linhas 8 e 9 da CPTM), ponte do Jaguaré, ponte Cidade Universitária, pon-
te Bernardo Goldfarb e ponte Eusébio Matoso, ponte Eng. Roberto Zuccolo (ponte Cidade-
Jardim), ponte Eng. Ari Torres, ponte Octávio Frias de Oliveira (ponte Estaiada), ponte Caio 
Pompeu de Toledo (ponte do Morumbi), ponte nova do Morumbi, ponte João Dias, ponte Tran-

                                                 
16 Análise feita basicamente através dos mapas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento 
(SEMPLA) da prefeitura de São Paulo e visitas in loco. Cf. SÃO PAULO, op. cit. 
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samérica, ponte Santo Dias da Silva (ponte do Socorro), ponte Jurubatuba, ponte ferroviária da 
CPTM (linha 9 da CPTM) e ponte Vitorino Goulart da Silva (ponte nova de Jurubatuba). Sobre o 
rio destacam-se ainda a estrutra de Retiro (junto às pontes ferroviárias entre o Jaguaré e a Vila 
Leopoldina) as usinas elevatórias de Traição (entre o Morumbi e o Itaim) e de Pedreira (no en-
contro com a represa) e a nova estação metroviária de Santo Amaro (no encontro do canal do rio 
Pinheiros com o canal do rio Guarapiranga). Já sob o rio, encontram-se os únicos túneis que a-
travessam as marginais, formados pelo complexo viário Jánio Quadros, ligando a região do Itaim 
ao Morumbi 

 

 

Fig. 96. São Paulo: principais linhas de transporte rodoviário, ferroviário e metroviário 

 
Diferença marcante na paisagem dos dois rios, ainda, é feita pelo traçado ferroviário da CPTM17, 
na margem direita do rio Pinheiros18, compreendendo grande parte da linha 9 (do Ceasa a Juru-
batuba). Construída após a canalização e retificação do rio, esta pôde se adaptar perfeitamente ao 
seu desenho, quando da sua instalação como um ramal da estação Sorocabana na década de 
1950, servindo, quatro décadas depois, à instalação de um dos corredores metropolitanos de 
transporte público de toda a região metropolitana de São Paulo. A substituição das antigas (e 
simples) estações entre Pinheiros e Socorro valorizou ainda mais a região mais bem cuidada do 

                                                 
17 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos foi criada em 1992 e é vinculada à Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos, administrando atualmente seis linhas ferroviárias e 89 estações operacionais distribuí-
das em 22 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Cf. www.cptm.sp.gov.br. 
18 O ramal de Jurubatuba – atual inha 9 da CPTM - foi construído entre 1952 e 1957 para encurtar a distância entre 
São Paulo e Santos pela antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Partindo da estação de Imperatriz Leopoldina, no tron-
co, a linha seguia até Evangelista de Souza, na Mairinque-Santos, no alto da serra, para dali descer para o porto. 
Transportando passageiros e cargas desde a abertura da linha em 1957, o ramal acabou por se tornar uma das linhas 
de subúrbio da capital. Por volta de 1980 foi feita a duplicação da linha e a colocação da bitola mista, o que levou à 
demolição de todas as estações originais que estavam no trecho entre a USP e Jurubatuba, com a exceção desta 
última. Uma nova linha com novas estações foi entregue, agora com trens partindo de Osasco e não mais da estação 
Julio Prestes, mas somente em 2000 é que ficaram prontas todas as estações previstas para todo o trecho que hoje é 
atendido pela CPTM. Cf. http://www.estacoesferroviarias.com.br. 
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sistema marginal. Já junto à várzea do Tietê, a alteração do traçado do rio acabou por afastar 
ainda mais as linhas férreas, hoje correspondente à parte das linhas da CPTM de número 7 (da 
Lapa à Luz), 8 (antiga Sorocabana, da Imperatriz Leopoldina a Júlio Prestes), 11 (antiga Central 
do Brasil, da Luz ao Tatuapé) e 12 (antiga Variante, construída na década de 1920, do Brás a São 
Miguel Paulista), assim como a parte leste da linha 3 de metrô (antigo leito da RFFSA, a Sé a 
Itaquera), que correm em média 2 km paralelo a esta marginal. 

 

 

Fig. 97. São Paulo: mapa do transporte metropolitano 

 
Ainda que se apresentem junto ao rio (Pinheiros) ou poucos quilômetros paralelo a ele (Tietê), 
numa leitura do mapa metropolitano de transporte ferroviário e metroviário da cidade é possível 
identificar claramente as várzeas dos grandes rios paulistanos, assim como a várzea do Taman-
duateí (linha 10 da CPTM, antiga Santos-Jundiaí, da Luz ao Tamaduateí) e o espigão da Paulista 
(linha 2 de metrô, da Vila Madalena a Ana Rosa), bissetriz dos vértices do sistema marginal. 
 
A diferença econômica entre a marginal Pinheiros e a marginal Tietê pode ser comprovada ainda 
pelo próprio valor venal dos terrenos à volta de uma e de outra. Pois enquanto grande parte das 
quadras situadas às margens do Tietê apresentam valores de R$ 215 a R$ 485 por metro quadra-
do, apresentado ainda nas regioes de Pirituba e Freguesia do Ó (extremo oeste) e Vila Maria e 
Penha (extremo leste) valores de R$ 55 a R$ 215, o mesmo não ocorre às margens do Pinheiros. 
Ainda que apresente valores menores como nos extremos oeste e leste da cidade, na regiao do 
Jaguaré, Jardim São Luís e Socorro, todos na margem esquerda do rio, e uma considerável parte 
é formada por valores iguais à maioria dos terrenos à beira do Tietê; na margem direita do canal, 
em praticamente todo o distrito de Pinheiros e Itaim Bibi, encontram-se os terrenos mais caros 
(de R$ 485 a R$ 800/m2), chegando a valores mais altos nos bairros do Itaim, Vila Olímpia e 
Brooklin (R$ 800 a R$ 1.200/m2 ou mais). Esta última região, por sinal, é conhecida como o 
mais novo centro financeiro da capital paulista, encontrando-se claramente no vetor de expansão 
de riqueza (setor suodeste) que teve início no Centro Antigo, passando pelos bairros de Campos 
Elíseos, Higienópolis, região dos Jardins e avenida Paulista até chegar ao Itaim, ultrapassando 
mesmo o rio até uma parte do Morumbi. A zona do rio Pinheiros entre os distritos do Morumbi e 
do Itaim Bibi concentram ainda as maiores taxa de renda média familiar da cidade (18 salários-
mínimos e mais), fazendo parte de uma mancha urbana que se estende em direção oeste (Jardins, 
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Higienópolis) e Sul (Moema, Vila Mariana). Junto a isso, a regiao do Itaim é a que recebeu nos 
últimos anos o maior número de lançamentos comerciais e um considerável número de lança-
mentos residenciais, reiterando sua riqueza no sistema marginal. Por outro lado, a  zona no rio 
Tietê entre os distritos de Santa e Vila Maria, dum lado, e Sé, Mooca e Penha, de outro, abran-
gem, junto com os bairros de Jaguara e Jaguaré, próximos ao Cebolão, correspondem aos meno-
res índices de renda por área de ponderação (até 3 salários-mínimos). Ao mesmo tempo, apresen-
ta um baixíssimo nível de lançamentos imobiliários no mercado formal, o que atesta certa desva-
lorização em meio à dinâmica do mercado imobiliário em São Paulo. 

 

 

 

Fig. 987. São Paulo: valor do solo urbano 2005 

 
Além das diferenças de investimentos no setor privado, podem ainda ser consideradas aquelas no 
setor público, em que mais uma vez a marginal do rio Pinheiros e adjacências parecem ser privi-
legiadas. Coordenadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), as chamaras Opera-
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ções Urbanas destinaram-se desde à sua criação à reestruturação urbanística de bairros na região 
central (OU Anhangabaú e OU Centro) e zonas com alguma interferência com as marginais Pi-
nheiros ou Tietê. Enquanto a OU Água Branca, criada em 1995, foi prejudicada por uma série de 
fatores que até hoje interferem em seu desenvolvimento, as OUs Faria Lima (1995) e Água Es-
praiada (2001), realizadas com certo sucesso, ajudaram ainda mais a valorizar o rico setor sudo-
este da cidade. Ainda na marginal Tietê, seguem aguardando para execução as operações que 
atingem os antigos distritos industriais da Vila Leopoldina e Lapa (OU Vila Leopoldina), Belém, 
Tatuapé e Penha (OU Celso Garcia) e Vila Maria (OU Carandiru / Vila Maria). 
 

 
Fig. 99. São Paulo: Operações Urbanas existentes       e previstas 

 
A valorização da marginal Pinheiros e, consequentemente, da sua paisagem, foi apontada ainda 
no importante estudo sobre o espaço intraurbano desenvolvido por Villaça19, em que a acessibi-
lidade é destacada como o valor de uso mais importante da estrutura urbana nas principais cida-
des brasileiras. No caso de São Paulo, ele aponta como se deu o direcionamento da classe mais 
abastada (pequena parcela da população), a partir do início do século 20, desde a região central 
até alcançar a marginal Pinheiros, já nas últimas décadas do mesmo século. Tendo inicialmente 
como limites de expansão a própria barreira física formada pelas várzeas do Tamanduateí (a les-
te) e Tietê (a norte), a classe dominante na capital paulista seguiu a oeste primeiramente (Cam-
pos Elíseos), para então seguir a sudoeste: Higienópolis, região da av. Paulista, Jardins, região da 
av. Faria Lima, Itaim, Brooklin, Vila Olímpia e Morumbi, já do outro lado do rio. Nesse sentido, 
ao abandonar o centro histórico e seus problemas (congestionamento, violência etc.), mas sem 
perder totalmente o contato com suas vantagens, o arco de riqueza na cidade foi incentivando 
ainda a própria facilidade de acessos (basicamente para o transporte individual, privilegiado pelo 
próprio Estado), ultrapassando os obstáculos físicos existentes logo que possível, como na exe-
cução dos principais túneis da cidade (Nove de Julho, sob a avenida Paulista; complexo Ayrton 
Senna, sob o parque do Ibirapuera; complexo Jânio Quadros, sob o rio Pinheiros). Afastando-se 

                                                 
19 Cf. VILLAÇA, op. cit. 
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cada vez mais do Tietê, o chamado vetor sudoeste, região de bairros de camada de alta renda da 
capital paulista - força intraurbana que mais poderosamente influencia a estruturação do espaço 
metropolitano -, esquematicamente criou uma direção perpendicular à bissetriz do sistema mar-
ginal, cuja maior peso encontra-se justamente próximo do rio Pinheiros. 
 
A formação desta nova centralidade ocorreu sobretudo a partir da década de 1970, aliado ao pró-
prio processo de metropolização iniciado duas décadas antes. Como traço distintivo, contou com 
o privilégio de consideráveis investimentos por parte do poder público nas décadas de 1980 e 
1990 que, através de melhorias na infraestrutura da região (principalmente graças às operações 
urbanas Faria Lima e Água Espraiada), facilitaram o acesso para os moradores da região20. O 
centro empresarial São Paulo (1977) destaca-se, nesse sentido, situado na marginal Pinheiros, 
nas proximidades da ponte João Dias, destaca-se como o primeiro empreendimento imobiliário 
de grande porte na região para atividades empresariais e comerciais. Uma série de novos edifí-
cios de escritório construídos nas imediações (principalmente na avenida Luís Carlos Berrini) e 
outros elementos arquitetônicos de destaque - como hotéis cinco estrelas - vêm consolidar esta 
região como o novo centro de São Paulo enquanto cidade mundial21. 
 
Nesse sentido, pode-se constatar que a paisagem da marginal Pinheiros configura-se semantica-
mente bem melhor estruturada do que a paisagem da marginal Tietê, apoiada que está pelo privi-
légio da valorização socioeconômica na dinâmica da cidade e da própria região metropolitana22.  
 
Curiosamente, embora o rio Tietê tenha recebido, desde antes da formação do sistema marginal, 
em que se destacam o projeto de melhoramentos de Saturnino de Brito - que, em 1925, não só 
propôs a canalização do antigo Anhembi (desenho, por sinal, utilizado posteriormente), mas ide-
alizou um longo parkway para ser desfrutado pela população, assim como fez considerações im-
portantes a respeito das enchentes que já atingiam a cidade - e mesmo o plano de Avenidas - que, 
em 1930, lançou as linhas-mestras das atuais avenidas marginais -, foi o seu principal afluente 
que, durante as últimas décadas do século 20, passou a receber um melhor tratamento. E, com o 
tempo, acabou por criar em sua paisagem referências urbanas privilegiadas, seja em nível cultu-
ral (cidade universitária), de lazer (jóquei-clube, parque Villa-Lobos, teatro Alfa), comercial 
(shopping D, shopping Cidade-Jardim, loja Daslu), de serviços (hotéis Marriot, Hilton e Hyatt), 
corporativo (editora Abril, centro empresarial, rede Globo de telecomunicações) e mesmo de 
acessibilidade (novas estações da CPTM, nova ponte do Morumbi, ponte Estaiada), atingindo 
sobretudo os distritos do Butantã, Morumbi, Alto de Pinheiros, Pinheiros Itaim Bibi e parte de 
Santo Amaro. Não há como deixar de comparar a imagem pós-moderna e elitizada da marginal 
Pinheiros com o modernismo e certa popularidade das principais referências da marginal Tietê - 
sambódromo, parque de exposições do Anhembi, terminal rodoviário do Tietê e parque ecológi-
co. 

                                                 
20 Cf. MEYER, 2000. 
21 Friedmann e Wolff classificam São Paulo como cidade mundial de nível primário no quadro de países periféricos,  
junto apenas com Cingapura. Já para Beaverstock, numa escala que vai de alfa a gama, São Paulo se encontra no 
nível beta, ao lado de São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique, Bruxelas, Madri, Cidade do México, Moscou e 
Seul. Para Koulimba, a cidade integra um agrupamento de cidades mundiais ou globais por apresentar característi-
cas necessárias ao funcionamento do sistema capitalista mundial. Entretanto, embora seja global, São Paulo não esta 
no principal sistema de comando, já que existem inúmeros problemas e contrastes socioeconômicos que impedem 
sua plena atuação. Cf. KOULIMBA, 2002. 
22 Entre as principais dinâmicas atuais do território da região metropolitana de São Paulo, Meyer destaca, entre ou-
tras, a criação duma nova centralidade terciária junto à marginal Pinheiros no setor Sudoeste (região das avenidas 
Berrini, Verbo Divino e Água Espraiada). Já em relação à marginal Tietê, destaca, por um lado,e o aumento da fave-
lização em alguns bairros próximos a esta e, por outro, a recuperação de áreas ambientalmente degradadas (APA do 
Teitê). Cf. MEYER, 2000. 
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A Pragmática do Sistema 
 
Ainda que o sistema marginal, em nível sintático, seja visivelmente apreendido como um ele-
mento primário para a identidade visual de São Paulo e, em nível semântico, mesmo após a 
transformação da paisagem, traga importantes e valiosos indícios históricos, é apenas no nível 
pragmático que podemos entender realmente sua importância enquanto elemento de comunica-
ção visual. Pois é através do uso que a paisagem vai se construir como linguagem, sendo o sujei-
to ator e espectador naquele cenário. 
 
Mas se o uso é linguagem como quer a semiótica23, e se o desenho do sistema marginal supõe, a 
princípio, um rompimento entre rios e cidade, através justamente da destituição do uso dos prin-
cipais espaços envolvidos (rios, margens e calçadas adjacentes às vias expressas), pode haver 
algum tipo de diálogo ainda entre o Pinheiros e o Tietê e os cidadãos? Desde o início da coloni-
zação dos campos de Piratininga até o final do século 19, pode-se dizer que a relação humana 
com os grandes rios paulistanos interferiu muito pouco na sua paisagem natural, o que começou 
a ser alterado com a expansão do núcleo urbano no sentido norte, a partir da Luz. Enquanto o 
Tamanduateí, cenário componente da pequena vila desde a sua fundação, já tinha seu trecho alte-
rado e refletia os primeiros sinais de contaminação, consolidava-se sobre o rio Tietê a navegação 
entre os povoados às suas margens, assim como atividades de lazer “formais” - esportes náuticos 
organizados por clubes de regatas – ou “informais” - pesca, futebol de várzea, etc.. Na região 
mais próxima do Centro, o rio chegou mesmo a tornar-se um verdadeiro cenário de competições 
esportivas, estendendo para dentro de suas águas a sociabilidade urbana. A linguagem de lazer 
público - restrito, pelos clubes, ou aberto à população, junto a bairros mais simples nas zonas 
Leste e Oeste -, é alterada, porém, substancialmente a partir da década de 1940. O novo desenho 
dos rios, dado pelo traçado das marginais, vem então confirmar essa alteração e, em vez de con-
solidar usos de integração entre a cidade e seus elementos naturais existentes, provoca um desvio 
significativo da linguagem. 
 
As avenidas marginais, ao se constituírem como bloqueio natural ao rio, o fim das atividades 
esportivas, o encerramento do transporte fluvial intraurbano e os sinais evidentes de nocividade24 
vieram se somar na extinção do uso direto dos rios e suas margens, ocasionando um sensível 
enfraquecimento no poder de apreensão do sistema, limitado agora a um imenso canal de passa-
gem. Com a fauna e a flora naturais banidas, os rios vão sensivelmente perdendo sua importân-
cia, até serem simbolicamente considerados mortos por não abrigarem mais nenhum peixe nas 
águas de seu trecho urbanizado. Curiosamente, a existência do Pinheiros e Tietê passa a ser pau-
latinamente rejeitada, enquanto se deseja mais e mais atravessar seus caminhos. Enquanto defi-
nha a função natural, intensifica-se a função artificial, apresentando essa última, porém, diferen-
temente da primeira, apenas uma característica sobressalente. A ambiguidade existente entre 
atração (para determinado fim específico e contato indireto) e rejeição (enquanto área habitável e 
contato direto), entretanto, não se equilibra, já que a próprio desejo de atravessar o sistema se 
constitui a priori num desejo de alcançar outro lugar que não aquele, o sistema então transfor-
mado num obstáculo que (apenas) precisa ser ultrapassado. A existência rejeitada do seu espaço, 
por sua vez, intensifica ainda mais a sua utilização indireta como travessia, diminuindo conse-
quentemente a sua percepção enquanto presença. Num aparente paradoxo, o sistema é utilizado 
de tal maneira que anula sua própria linguagem. (Afinal, qual o prazer de estar em contato com 

                                                 
23 Como atesta Ferrara, a cidade é um processo contextual (carregado, portanto, de práxis), onde tudo é signo e lin-
guagem. O uso, nesse sentido, constitui-se naquele responsável por acionar esse processo, “uma leitura da cidade 

na relação humana das suas correlações contextuais”, sendo ainda uma espécie de “quarta dimensão do espaço 

urbano”, ao mesmo tempo em que sempre processo e síntese. Cf . FERRARA, 1988. 
24 O ex-presidente da Fifa João Havelange chegou a disputar cinco vezes, de 1935 a 1943, a famosa travessia de São 
Paulo a nado, entre a Vila Maria até à ponte das Bandeiras (5,5km), defendendo o clube Esperia, até ser diagnosti-
cado após a última competição com tifo negro, do qual se recuperou em quatro meses. Cf. OS DESAFIOS, 2009. 
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um local aparentemente tão inóspito?) Nesse sentido, aumentar as pistas das vias expressas - 
como vem sendo feito atualmente - que poderia indicar um maior diálogo entre pessoas e rios, 
provoca uma intensificação do valor do sistema como mero local de passagem e consequente-
mente um enfraquecimento de seu valor ambiental como um todo - composto, sim, pela impor-
tante acessibilidade conferida pelas vias expressas, mas não apenas por isso. A continuidade de 
fluxo, a intensa velocidade proporcionada pelas marginais e a sugestão de uma linearidade infini-
ta pelo próprio cenário construído corroboram a força do uso transitório do sistema, seu caráter 
de corredor ou túnel descoberto que leva sempre dum lugar a outro que nunca ele mesmo. 

 

 
Fig. 100. São Paulo: divisão político-admnistrativa 

 
Se observarmos a história de construção do sistema marginal, podemos ver que esse desvio de 
linguagem, na verdade, encontrava-se já no cerne do seu próprio surgimento. Embora a consoli-
dação entre cidade e rios (o Tietê, sobretudo) tenha sido visivelmente idealizada no significativo 
plano de Brito (infelizmente não executado) e, de certa forma, considerada no plano-referência 
de Maia, não foi isso o que houve na prática. Sob o ponto de vista pragmático, portanto, o siste-
ma marginal já nasce fenomenologicamente descoordenado. 
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Dizer que a linguagem (enquanto uso) do sistema marginal encontra-se visivelmente comprome-
tida não significa necessariamente dizer que o uso (enquanto linguagem) não exista. Para melhor 
compreender como se comporta a relação entre sujeito e objeto (indispensável ao entendimento 
deste nível de abordagem semiótica), evidencia-se uma clara analogia com a própria sintaxe do 
sistema, assim definida: 
 

- Leito dos rios. Sobre este eixo, o uso atualmente é praticamente nulo, sobretudo devido ao 
grau de contaminação que ainda atinge suas águas. Desse modo, predominam em alguns pontos 
o uso de máquinas para as obras de despoluição e desassoreamento, assim como eventuais mani-
festações artísticas e culturais25 contra a própria situação do Pinheiros e do Tietê. De modo tal-
vez mais esporádico, moradores de rua aproveitam-se ainda das águas poluídas para necessida-
des básicas às quais não tem acesso (como lavagem de roupa), pondo em risco sua própria saúde. 
O corpo então se aproxima apenas dos rios por finalidade técnica específica, por contestação ou 
por necessidade extrema, atestando em todos os usos a disfunção ambiental que predomina na 
relação entre cidade e rios. O uso natural sobre e dentro das águas é, então, visivelmente rejeita-
do. 
 

- Margens/Platôs. As margens naturais dos rios, limite entre terra e água frequentemente al-
terado pelos movimentos da última e que chegava, no caso dos maiores rios de São Paulo, a a-
barcar faixas extensas das várzeas - destinadas às cheias - foram substituídas na construção do 
desenho do sistema a trechos inclinados de concreto nas laterais que tem início no fundo do leito 
e terminam em platôs regularizados em ambos os lados. A necessidade de intervenção alterou 
ainda substancialmente a mata ciliar, reduzindo-a drasticamente no trecho canalizado. Atualmen-
te, um projeto de plantio de vegetação encontra-se em ação, buscando melhorar as condições 
paisagísticas das margens dos rios que, ainda assim, entre a barragem da Penha (zona Leste) e a 
barragem do Retiro (zona Sul) nunca mais receberam atividades de lazer como aquelas existentes 
antes da construção do sistema. A estreiteza das faixas em alguns pontos (principalmente nas 
margens do Tietê, onde pode chegar a uns cinco metros), o mau cheiro dos rios (por um lado) e o 
excessivo ruído dos veículos pelas marginais (por outro) inibem, em grande parte das margens, a 
possibilidade de seu uso público perdido. A presença de algumas pistas de acesso técnico ao lo-
cal, utilizadas esporadicamente e de modo bastante restrito, funcionam como único contato dire-
to “formal” com as margens dos rios. 
 

- Linha ferroviária. A marginal direita do rio Pinheiros é acompanhada, desde o seu início, 
na região da Vila Leopoldina, até Santo Amaro, por uma linha férrea de trens metropolitanos 
situada entre as vias expressas e a malha urbana (duas estações) e entre o rio e as vias expressas 
(dez estações). A linha 9 da CPTM aproxima diariamente o mais próximo possível a cidade a um 
dos trechos do sistema marginal. A sua utilização, portanto, suscita não apenas uma aproximação 
ao rio num ritmo menos veloz que o daquele presente na via expressa, como também permite que 
cada plataforma se transforme num espaço de contemplação às águas do Pinheiros no intervalo 
de espera de cada viagem de trem. Curiosamente, portanto, ainda que se interponha entre o rio e 
a cidade como mais um elemento de obstáculo ao acesso direto aos rios, a via férrea da CPTM 

                                                 
25 Em 2006, o Tietê foi utilizado pelo grupo de teatro da Vertigem, dirigido por Antônio Araújo, como cenário para 
o espetáculo BR3, em que o público era conduzido por uma barca e, lá de cima, acompanhava as cenas que ocorriam 
no próprio leito do rio, em suas margens e em pequenos barcos. Em 2007, a fundação SOS Mata Atlântica promo-
veu atividades para o dia do rio Tietê e o dia Mundial sem Carro, destacando uma “barqueada” entre a ponte das 
Bandeiras e a ponte Cruzeiro do Sul, incluindo atividades culturais, artísticas e esportivas. Além disso, botes inflá-
veis, caiaques e barcos a remo com esportistas dos clubes Pinheiros e de Regatas Tietê compuseram o cenário. Já em 
2008, um desfile de moda da marca Cavalera, dentro da São Paulo Fashion Week, utiliza o maior rio de São Paulo 
como passarela, sob a criação de Marcelo Sommer. No mesmo ano, as águas do Tietê entre as pontes do Limão e 
CasaVerde recebem gigantes garrafas pet (10x3m), numa intervenção urbana do artista Eduardo Srur, numa denún-
cia explícita à poluição do rio. Cf. JORNAL da Tarde, 18/03/2008. 
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acaba por levar a população às margens dos rios duma outra maneira, ainda que não seja o Pi-
nheiros o lugar de destino intencionado. As estações de trem, nesse sentido, compostas por um 
edifício de acesso na malha urbana, uma passarela sobre a via expressa e a plataforma, conver-
tem-se em importantes elementos de acesso às mensagens contidas no sistema marginal. 
 

- Vias expressas. O uso predominante do sistema se dá pelas avenidas marginais e vias ime-
diatamente paralelas que comportam diariamente milhares de veículos. Em alguns trechos, estão 
divididos estes dois conjuntos por ilhas verdes, muitas das quais atualmente estão sendo substitu-
ídas por novas pistas asfaltadas, no projeto de modernização do governo do Estado (nova Tietê). 
A rapidez possibilitada por seu fluxo incessante, a conexão entre ligações internas e externas da 
região metropolitana e a sua localização e distribuição estratégica faz delas as vias mais impor-
tantes da cidade de São Paulo. Primordiais desde o início da criação do sistema, marginal Pinhei-
ros e marginal Tietê, como são conhecidas, ajustaram-se de forma concêntrica ao novo desenho 
dos rios - retificados e canalizados. Supervalorizadas, acabaram por suplantar a natureza dos 
próprios cursos d’água, chegando mesmo a ser muito mais bem tratados do que aqueles, relega-
dos ao segundo plano num contínuo processo de poluição. Quarenta anos depois sua construção, 
as vias expressas tornaram-se ainda mais necessárias, recebendo um tráfego quatro vezes maior 
do que o previsto inicialmente, o que exigiu medidas para desafogá-las - como o rodoanel e a 
própria expansão da marginal Tietê, mais prejudicada. Apesar de seu poder de acessibilidade, a 
grande maioria do seu tráfego se destina a algo que está fora do próprio sistema. Nesse sentido, a 
incessante utilização das marginais, ainda que permita a visualização dos rios e suas margens - 
eixos centrais do sistema -, parece fazê-lo por mera casualidade. Além disso, o fluxo contínuo e 
intenso das vias acabou por criar naturalmente um bloqueio ao centro das marginais, reiterando 
sua inacessibilidade.  
 

- Calçadas e quadras adjacentes. Assim como as novas margens dos rios, as calçadas das 
quadras imediatamente voltadas para as vias expressas tem seu uso inibido pela poluição à sula 
volta. E ainda que o mau-cheiro do rio seja totalmente controlado, restará o ruído incessante e 
incômodo do alto tráfego das avenidas marginais. Nesse sentido, caminhar junto às calçadas pró-
ximas a estas vias torna-se um grande sacrifício, este sendo maior quanto maior a proximidade 
entre as primeiras e as segundas. Aqui então, podemos dizer que a disfunção da linguagem refle-
tida visivelmente no eixo do sistema marginal (leito dos rios) ecoa através das vias expressas - 
onde é mesmo intensificada - e chega até a malha urbana, que também é atingida com isso nega-
tivamente. Nesse sentido, excetuando-se as áreas verdes resguardadas e terrenos ainda sem cons-
trução, o que se vê são muros e fechamentos voltados para o sistema marginal, aberturas restri-
tas, estacionamentos, ou então - sem opção - residências precárias que se submetem constante-
mente à poluição de vários tipos em áreas pertencentes ao poder público. Os que podem, por sua 
vez, vedam-se completamente através de sistemas de ar refrigerado. A inibição ao uso natural 
das calçadas do sistema marginal, ainda, estende a falta de coordenação ao próprio conjunto de 
quadras, ao criar uma linha de calçadas atingidas basicamente de modo pontual (por veículos 
automotores). E o que poderia ser um passeio interessante (caminhar ao longo dos rios no único 
espaço onde isso é possível) torna-se, ao contrário, uma aventura sem sentido. 
 

- Pontes. Ainda que se constituam, de algum modo, como extensão das vias expressas (e das 
inúmeras avenidas que se conectam a estas dum lado e outro dos rios), as pontes que atravessam 
o Pinheiros e o Tietê constituem-se em elementos especiais de apreensão do sistema. Pois mais 
do que as próprias avenidas paralelas, são estes caminhos transversais que indicam a presença 
dos rios como elementos a serem transpostos. Na transversalidade e elevação do movimento, 
ainda, o sistema é apreendido a partir do seu eixo, num ponto de fuga situado num mesmo plano 
vertical que o da perspectiva a partir do próprio rio. Além disso, quando permitem o acesso de 
pedestres, algumas pontes permite, mais do que as próprias margens das marginais, descortinar 
um horizonte de proximidade com o eixo do sistema que complementa, de certa forma, aquele 
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proporcionado pelas plataformas de trem. Sendo menos condicionado, porém, que o acesso à 
linha ferroviária, a percepção que se tem do rio através das pontes transversais torna-se, a princí-
pio, aquela que mais insere o corpo dentro do sistema marginal. 
  

 

(...) 
 
 
O uso como passagem e de contato indireto (através do fluxo de automóveis, ônibus, motocicle-
tas e trens metropolitanos) sobrepuja todos os demais no sistema marginal. Sendo as faixas das 
avenidas marginais aquelas que mais representam pragmaticamente o atual desenho do sistema. 
O problema central que se percebe, assim, não é a característica de passagem propriamente dita, 
mas a sua predominância naquela paisagem. Sem acesso ao seu interior, perde-se a relação fe-
nomenológica, que só pode ser de fato entendida como tal no contato direto do corpo sobre o 
lugar. É no corpo, em sua localização e orientação, que se constrói para a fenomenologia, a ver-
dadeira paisagem26. 
 
Para a compreensão, de fato, do sistema de rios e avenidas marginais como fenômeno, é preciso 
então que entremos nele, façamos nele uma ou mais paradas, desconstruindo momentaneamente 
seu intenso caráter de passagem.  É preciso que mergulhemos em suas faixas, rompamos o gran-
de bloqueio das vias expressas e enxerguemos as mensagens que se tornam praticamente invisí-
veis pela hipervelocidade, pela perda da realidade topogeográfica27.  É preciso juntar à nossa 
história a história real do sistema, seja ela qual for, esteja ela como estiver. Para que ela deixe de 
ser por para se tornar em.  
 
Em nossa leitura, partimos então do geral ao específico, da macro à microescala, do simbólico ao 
concreto, do distanciamento à intimidade, da previsibilidade ao inusitado28, em novas inter-
relações que se agregam àquelas básicas apontadas entre figura e fundo, sujeito e objeto, espaço 
e tempo. Aqui, significados subjetivos e internos são conectados a significados objetivos e exter-
nos, edificando por mim e pelo meu corpo uma linguagem. A intimidade com o cenário o trans-
forma em cena, e a lembrança se ajusta ao presente e possibilita a construção de projetos futuros. 
Dos simbolismos comuns sugeridos na sintaxe do sistema, e passando por significados reais e 
objetivos dados por sua semântica, construímos agora uma práxis a priori inexistente nos canais 
marginais do Pinheiros e do Tietê. Nessa aproximação, apesar de a visão do todo não ser mais o 
foco, continua esta sendo também referência, complementar às visões menores na ambiguidade 
necessária à apreensão da paisagem e de suas mensagens. Por seu valor semântico - sugerido na 
própria história de construção do sistema -, elegemos então paisagens estratégicas para a leitura 
da práxis do sistema marginal. Portas especiais que servem de acesso a um desenho aparente-
mente fechado e quase invisível. 
 

                                                 
26 Em sua abordagem do conceito de paisagem cultural, num enfoque de perceptível viés fenomenológico, Meneses 
salienta o valor do uso como aquele que concentra “os significados mais profundos da paisagem.”. Cf. MENESES, 
2002. 
27 Cf. PEIXOTO, 2004. 
28 Em sua leitura de alguns espaços do centro de São Paulo, com base na semiótica, Ferrara sugere uma apreensão da 
organização dos usos por contiguidade (que, para ela, definem o lugar) à sua organização por similaridade (que, 
para ela, definem espaço). Da contiguidade lógica à similaridade analógica, e da previsibilidade ao inusitado, a auto-
ra busca então reter um ambiente misto, sugerindo uma nova teoria da percepção do ambiente urbano e de sua sinta-
xe. Já Canevacci, que se aproxima de Ferrara em analogia, também na leitura de mensagens da capital paulista, 
destaca a necessidade do afastamento (imprevisibilidade), - o salto de fora da cidade -, após a imersão (previsibili-
dade), num jogo entre objetivo e subjetivo que cria o olhar oblíquo antropológico. Cf. FERRARA, 1981; 
CANEVACCI, op. cit. 
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Fig. 101. Sistema marginal: portas eleitas 

 
 
 
 
 

S
E

M
P

L
A

, 
P

M
S

P
 

 



 152 

 
A Porta Proibida  

 
Com exceção dos limites do sistema marginal - encontro entre os rios Pinheiros e Tietê, parque 
ecológico do Tietê (zona Leste), início das represas (zona Sul) -, sem dúvida alguma, a foz do rio 
Tamanduateí se configura como o trecho naturalmente mais importante do sistema marginal. 
Somado a isso, existe o fato de o rio Tamanduateí (o segundo mais importante afluente do Tietê 
no território metropolitano e terceiro na escala do sistema hidrográfico da região), estar direta-
mente conectado, no sentido inverso de suas águas, à colina histórica onde foi fundada a capital 
paulista em 1554. Além disso, é este mesmo rio que, já com um primeiro trecho canalizado a 
partir do século 19, enuncia, com o seu novo desenho retificado e ladeado por avenidas, a sepa-
ração que também iria ocorrer nos rios principais rios da cidade. Vinculando-se estes fatos à i-
deia de remodulação sistêmica por nós apontada anteriormente (do sistema entre-rios colonial ao 
sistema entre-rios metropolitano), torna-se evidente que a foz do Tamanduateí representa de mo-
do essencial a conexão entre uma escala a outra. Atestando sua importância histórica e geográfi-
ca perante os demais afluentes do Tietê (muitos dos quais transformados em meros canais ou, 
pior, tubos subterrâneos) e sendo, portanto, carregado de valiosas mensagens relacionadas ao 
próprio território natural e urbano de São Paulo, o rio Tamanduateí merecia uma atenção especial 
no contexto da metrópole. Infelizmente, o quadro que se vê é outro, e a sua foz, nó importante do 
seu desenho, indica bem isso. 
 

 
Fig. 102. Foz do Tamanduateí e arredores 

 
Ainda que, de alguma forma, tenham sido resguardados após a canalização e retificação dos dois 
rios, a estrutura do encontro de um com outro, significados importantes parecem ter sido perdi-
dos diante da transformação negativa deste cenário. A começar pelo próprio desenho da avenida 
marginal neste trecho que, sem nenhum destaque, atravessa o canal do Tamanduateí sem que 
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muitos nem sequer percebam que ali deságua o rio. O pequeno terreno triangular entre um canal 
e outro, que poderia se converter em espaço público - ainda que o limite imposto pelas avenidas, 
como em quase todo o trecho do sistema, em muito dificulta o seu acesso - será brevemente uti-
lizado em parte para a construção de uma nova passagem sobre o canal neste trecho, no projeto 
de aumento de faixas de avenidas marginais. Nem mesmo uma indicação especial, como se apre-
senta nas várias pontes do sistema, reforça a especificidade do local, enunciado de forma grossei-
ra numa faixa de concreto da passagem sobre o rio num ponto visualizado apenas por quem está 
do outro lado do Tietê. E aqui, as letras que nomeiam o importante afluente no seu encontro com 
o rio principal, mais parecem estar sobre uma lápide - reiterando sua “ausência” - do que indicar 
a presença de algo vivo. 
 

 

 
Figs. 103 a 106. Foz do Tamanduateí: encontro dos rios e parque de exposições do Anhembi 

 
Mas quem quer chegar a este trecho da via? Por todos os lados, é um desafio atravessar a quase-
ponte sobre o Tamanduateí que, sem margens, nega constantemente o acesso de pedestres. Mais 
do que todos os trechos da marginal, aqui está indicada claramente o privilégio do fluxo de veí-
culos, do movimento rápido, da passagem. Apagando cotidianamente a importância do encontro 
dos rios. Mas como ver então este trecho da via, marcada por um terreno triangular pertencente 
ao poder público? Que agora, curiosamente, o aproveita justamente para ampliar a própria via. E 
duplicar a rápida passagem sobre o histórico rio, rejeitando ainda mais a apreensão de uma valio-
sa mensagem. 
 
É então que do outro lado do rio - já do lado do bairro do Bom Retiro - um espaço se abre para a 
apreciação da foz do Tamanduateí. Ali, onde hoje se encontra o parque residencial do Gato29 

                                                 
29 O parque residencial do Gato faz parte do programa Morar no Centro, da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, que buscou requalificar a área e melhorar a qualidade de vida 
da população da favela do Gato - nascida em 1975 numa antiga área de lixo e que vinha sofrendo vários problemas, 
como constantes inundações e mesmo um incêndio que veio a destruir grande parte das residências em 2002. Junto a 
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que, ao redesenhar a antiga favela num projeto de habitação popular de caráter renovador, res-
guarda-se uma área livre à beira-rio, buscando, apesar de todos os obstáculos - da contaminação 
das águas, dos problemas socioeconômicos da população - um diálogo entre a cidade e seus rios. 
Ainda que possa sugerir a presença de um invisível entrave ao seu acesso - um “muro” social que 
isola esta e a maioria das regiões mais pobres de todas as grandes cidades do país -, este local se 
distingue por assumir publicamente a abertura ao Tamanduateí e à sua foz, garantindo a apreen-
são de significados ocultos pelo desenho do próprio sistema.  
 
 
 
As Portas Paralelas 
 
 
Além de conter a foz do rio Tamanduateí, elemento naturalmente especial na trajetória do rio 
Tietê em seu percurso entre a barragem da Penha e o encontro com o rio Pinheiros, a região entre 
os distritos do Bom Retiro e de Santana concentram outras importantes referências urbanas que 
faz desta, sem dúvida alguma, a mais significativa da história da cidade de São Paulo: estão ali 
dispostos na margem direita do rio o sambódromo (cenário da maior festa popular do Brasil), o 
parque de exposições do Anhembi (centro de convenções que realiza o maior número de eventos 
no país), o campo de Marte30 (primeiro aeroporto de capital e local de pouso e decolagem da 
segunda maior frota de helicópteros do mundo), a estação de metrô Tietê e o terminal rodoviário 
de mesmo nome (maior centro brasileiro de partidas e chegadas de ônibus interestaduais). Ape-
sar de abrigar grande concentração de pessoas, quase todos se voltam basicamente às atividades 
em seus próprios espaços internos, sem relação direta com as margens do rio. A exceção, porém, 
é feita pelo terminal rodoviário que, por um discreto caminho, liga-se ao outro lado do Tietê pela 
ponte Cruzeiro do Sul. 
 
Não é à toa, portanto, que esta região tenha se tornado uma das mais importantes na representa-
ção da história da cidade de São Paulo. A expansão urbana de São Paulo confirma ainda este 
fato, através dum dos principais vetores de crescimento urbano ainda no período colonial, na 
região da Luz. Nesse processo, destaca-se a antiga ponte Grande - construída no século 16 e re-
formulada em meados do século 19 -, que, ultrapassando o Tietê bem próximo aonde se encontra 
atualmente a ponte das Bandeiras, marcou sobre o grande rio a sua primeira travessia direta, ao 
mesmo tempo em que, conjugada à antiga ponte Pequena (sobre o Tamanduateí e próxima à atu-
al estação de metrô Armênia), estendia aos campos de Sant’Ana o também católico caminho da 
Luz. 
 

                                                                                                                                                             

isso, a política habitacional adotada trouxe uma nova concepção de moradia destinada à população de baixa renda: a 
locação social. O projeto do parque residencial é de autoria dos arquitetos da Cohab Wagner Germano e Tereza 
Herling, com paisagismo do arquiteto Raul Pereira. Além do conjunto habitacional, foi proposta uma creche e uma 
intervenção (não realizada) em toda a área adjacente, incluindo o galpão da escola de samba Gaviões da Fiel. A obra 
- que conta 486 unidades em nove blocos destinados a 300 famílias que ganham até três salários-mínimos - foi fina-
lizado em 2004, destacando-se em seu desenho pela diversidade de tipologia (quitinetes, um e dois dormitórios), 
presença de portas-balcão nos apartamentos, acesso externo comum, áreas abertas de uso público e parque à beira-
rio. Apesar da aparência satisfatória, porénm o local ainda sofre com a sujeira e a violência. Cf. prefeitura.sp.gov.br.  
30 O campo de Marte destaca-se como o primeiro terminal aeroportuário de Sao Paulo. Distribuído numa área de 1,5 
milhão de metros quadrados no distrito de Santana, teve suas atividades iniciadas em 1920, servindo atualmente 
apenas para pouso de helicópteros e aviões de pequeno porte. Além das atividades aeroportuárias e da escola de 
aviação, o pequeno aeroporto abriga a sede do aeroclube de Sao Paulo, o Serviço Aeronáutico da Polícia Civil e o 
Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar, sem contar órgãos da Força Aérea Brasileira, como o IV 
Comando Aéreo Regional, o Parque de Material Aeronáutico de São Pauloe o hospital da Aeronáutica etc. Parte de 
sua da área física encontra-se sob administração do Comando da Aeronáutica e parte sob controle da Infraero, 
ambos ligados ao Ministério da Defesa. Em 1932, foi alvo de uma ataque aéreo durante a Revolução 
Constuticionalista. Cf. www.aisweb.aer.mil.br. 
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As atividades esportivas à beira-rio logo se valeram dessa proximidade e também vieram a se 
concentrar na região. Nesse sentido, o clube Espéria (primeiro fundado na capital paulista, na 
margem direita do Tietê) e o clube de regatas Tietê (construído na margem esquerda) assim pre-
dominaram, por algumas décadas, ligados pelas águas do rio. Entre um clube e outro ainda, os 
moradores da capital ansiavam ansiosos às margens ou sobre a ponte Grande - então transforma-
da em mirante -, os competidores que atravessavam o Tietê a nado31, vindos das proximidades da 
Vila Maria. Todo esse contato direto entre cidade e rio, entretanto, seria perdido. Com as águas 
poluídas, os clubes construíram suas próprias piscinas e, rejeitando também as avenidas margi-
nas, rodearam-se de grandes muros, isolando-se mutuamente e do próprio rio - cenário funda-
mental ao seu próprio surgimento. 
 

 
Fig. 107. Ponte das Bandeiras, ponte Cruzeiro do Sul e arredores 

 
Ao mesmo tempo em que isso tinha início, entretanto, em meados da década de 40, o reconheci-
mento dos significados históricos da região era apontado pela idealização do próprio sistema que 
os suplantaria. Pois para a mais importante conexão entre a cidade dentro e fora dos rios, foi i-
maginado, pelo plano de Avenidas, um desenho grandioso, formado, onde hoje se encontra o 
campo de Bagatele, por um complexo rodo-hidro-ferroviário (estação Geral), conjugado ainda 
por um pórtico monumental sobre o rio Tietê necessário à nova cidade moderna que se formava. 
Desse modo, a nova ponta-monumento32, que substituiria a singela ponte Grande, traria em si a 

                                                 
31 A primeira competição da Travessia de São Paulo a Nado foi feita em 1924, sob organização do Clube Esperia. 
32 O projeto inicial da ponte das Bandeiras previa dois arcos com um pilar central. Ao seu lado, sobre o rio, estaria 
instalado o Monumento às Bandeiras, sustentando os dois vãos. Haveria ainda esculturas também sobre pedestais 
nas cabeceiras da ponte. As torres laterais serviriam para abrigar um setor de fiscalização do rio. Simplificada, a 
ponte então foi construída em apenas um arco, com um vão central de cerca de 120 metros. Com relação às torres, 
atualmente uma serve de residência para uma família, enquanto a outra se destina a um escritório da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET). Nas extremidades, estão dispostas ainda instalações sanitárias e depósitos subutiliza-

RIO TIETÊ 

PONTE DAS 
BANDEIRAS 

PONTE 
CRUZEIRO DO SUL 

TERMINAL 
RODOVIÁRIO 

 DO TIETÊ 

G
o

o
g

le
 E

a
rt

h
 

 



 156 

referência à conquista dos paulistas através das bandeiras que partiram basicamente dali, Tietê 
adentro, em busca de riquezas no sertão do país. O sonho, porém, não se concretizou como se 
imaginava. A linha de trens não foi transposta para a outra margem do rio e o monumento às 
Bandeiras acabou sendo realizado junto ao parque do Ibirapuera - inaugurado no quarto centená-
rio de São Paulo, em 1954 -, deixando o ufanismo paulista ser representado apenas pela ponte 
das Bandeiras, construída num desenho simplificado do idealizado e sobre um local seco onde 
logo passaria o novo traçado das águas. Apesar da falta de pompa, foram construídos os dois 
mirantes, com os as janelas nas torres voltadas para o rio, nos sentidos leste, oeste e norte. Com o 
passar do tempo, porém, e o fim das competições esportivas, o transporte de barcas e mesmo dos 
peixes nas águas, diminuiu sensivelmente a visão destes “olhos”. 

 

  
Figs. 108 e 109. Projeto da ponte das Bandeiras e estação Central e área da Coroa, 1930 

 
Conectada à avenida Tiradentes (antigo caminho da Luz) e inaugurada no dia do aniversário da 
cidade (e do décimo aniversário da revolução Constitucionalista de 1932), a ponte das Bandeiras 
- nascida, de certa forma, junto com o sistema marginal - ligava-se, ao sul, diretamente ao siste-
ma Y idealizado por Prestes Maia que, passando pelo vale do Anhangabaú (um dos traçados do 
sistema colonial), dividia-se entre as avenidas Vinte e Três de Maio (antigo córrego Itororó) e a 
avenida Nove de Julho (antigo córrego do Saracura), em dois cortes que seguem em direção ao 
vetor sudoeste de riqueza econômica da capital. Para onde se dirigiu o monumento às Bandeiras, 
quase ao final da primeira avenida33. Ambiguamente, portanto, a ponte das Bandeiras simboliza 
poder e decadência, vitória e derrota, ao representar diversos movimentos históricos que, bus-
cando aumentar o simbolismo do próprio lugar (primeira ponte ultrapassando o rio Tietê e antigo 
caminho de acesso ao vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro) através de uma nova representação, 
acaba por visualizar o próprio retrocesso do local, através do fim das atividades sociais que ali se 
desenvolviam. Num movimento paradoxal, a ponte representa movimentos históricos gloriosos 
do passado sobre um local onde a própria história parece ter retrocedido34. 
 
 

                                                                                                                                                             

dos. Junto com a ponte das Bandeiras, o conjunto monumental idealizado por Prestes Maia seria configurado ainda 
pela estação Central, algumas áreas verdes abertas e outros edifícios. Cf. TOLEDO, 1996.  
33 A “bravura” de São Paulo atravessa o plano de Avenidas através das várias referências em seu caminho desde a 
ponte das Bandeiras (inaugurada dez anos após a revolução de 1932), a avenida Nove de Julho (data de início do 
movimento) e Vinte e Três de Maio (dia em que morreram os jovens revolucionários Martins, Miragaia, Dráuzio e 
Camargo, o MMDC, aclamados heróis do movimento). O bandeirismo vai ser lembrado ainda no final desta última 
avenida, que encontra o parque do Ibirapuera, em frente ao qual foi implantado o Monumento às Bandeiras. 
34 Na inauguração da ponte das Bandeiras, em 1942, uma regata especial tomou conta do trecho do rio Tietê, já 
sobre o seu percurso alterado. Anos depois, os campeonatos de remo saíram de vez deste cenário. Já em 1972, o 
clube Espéria promoveu uma regata simbólica, anunciando o fim do uso esportivo do grande rio.  
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A imagem de principal “porta” de São Paulo neste trecho do rio Tietê, entretanto, não é de toda 
perdida com a deterioração ambiental que atinge o local a partir de meados do século 20. Pois 
apenas duas décadas depois de inaugurada a ponte das Bandeiras, a ponte Cruzeiro do Sul parece 
tomar as rédeas na conexão norte-sul da cidade e, ajustando-se a novos elementos urbanos cons-
truídos, transforma-se numa nova entrada da metrópole. Entrada, na verdade, que já existia desde 
1893, quando foi transposta sobre o rio Tietê a via férrea interligando o bairro da Luz ao bairro 
do Tremembé, num ramal da antiga Sorocabana - o que a faz ser mais antiga, de certa forma, às 
pontes Atílio Fontana (antiga Anhanguera), da Freguesia do Ó, da Casa Verdade e Presidente 
Jânio Quadros (antiga Vila Maria), todas construídas em meados da década de 1950. O chamado 
tramway da Cantareira recebeu novos ramais com o passar do tempo (incluindo o de Jaçanã, em 
190835, e o de Cumbica, em 1915), e durou até a 1964, quando foi então destruído - como tam-
bém as antigas estações - para dar lugar à ponte Cruzeiro do Sul. Curiosamente, esta mesma pon-
te recebe no início da década de 1970 novos trilhos, desta vez da primeira linha de metrô de São 
Paulo, que até hoje divide ao meio sua passagem e faz alusão, de certa forma, ao antigo trem. 
Anos depois, já no início dos 1980, o terminal rodoviário do Tietê36, numa versão bastante modi-
ficada daquela idealizada no plano de Avenidas, é então construída no final da ponte Cruzeiro do 
Sul, parecendo transferir de vez a simbologia de “porta da cidade” daquela para esta. 
 
Excetuando-se pontes que teoricamente indicam idas e vindas do mesmo percurso (ligações às 
vias Anhanguera e Bandeirantes, pontes Bernardo Goldfarb e Eusébio Matoso, ponte velha e 
nova do Morumbi, complexo do Cebolão), as pontes das Bandeira e Cruzeiro do Sul são as que 
se encontram mais próximas entre si em todo o sistema marginal. E assim como se pode vê-las 
duma só mirada, é possível também retirar de sua posição física interessantes paralelismos. Des-
se modo, enquanto a primeira - a despeito de seu discurso progressista - voltou-se sobretudo ao 
passado (mais especificamente o passado de glórias paulistas), a segunda nasceu necessariamen-
te voltada para o futuro, trazendo em si já o cerne do novo meio de transporte público metropoli-
tano que se tornaria referência pra a cidade. Junto a isso, o terminal rodoviário do Tietê, acesso 
dos inúmeros migrantes - nordestinos principalmente - que buscam trabalho na metrópole, tam-
bém simboliza o futuro, a esperança dos que aqui desembarcam, e cruzam o rio, não pela ponte-
monumento com suas duas torres estáticas, mas pela ponte-metropolitana em eterno movimento. 
 
Apesar da recente força simbólica da ponte Cruzeiro do Sul, esta não se equipara em beleza à 
ponte das Bandeiras e seu “arco admirável”

37
. E, também diferentemente daquela, sofre em seu 

eixo um rompimento provocado pelo mesmo elemento que a glorifica. Pois ambas permitem, 
numa interessante forma de sociabilidade rara nas novas pontes construídas sobre os grandes rios 
de São Paulo, o acesso de pedestres em ambas as margens, reservando as pistas centrais ao aces-
so de veículos. Nesse sentido, estendem dum lado a outro as margens dos rios, rompendo assim 
com o isolamento que margeia grande parte das vias expressas. Transformam-se, dessa maneira, 
em “portas” que possibilitam a conexão direta entre corpo e rio, ainda que de forma diferenciada. 
Pois enquanto a ponte das Bandeiras recebe um fluxo menor de pessoas, pela ponte Cruzeiro do 
Sul muitos circulam, principalmente entre o percurso do terminal Tietê e a via expressa do outro 
lado do rio, por onde chegam do sentido oeste ou partem para o sentido leste. Mas enquanto uma 
passagem de pedestres é frequentemente utilizada, a outra - que não se relaciona diretamente à 
rodoviária e nem aos pontos de ônibus - fica praticamente subutilizada, sendo mais isolada ainda 

                                                 
35 O trem da Cantareira e a estação Jaçanã foram imortalizados por Adoniran Barbosa na célebre canção Trem das 

Onze. 
36 O terminal rodoviário do Tietê foi inaugurado em 1982 foi inaugurado o Terminal Rodoviário do Tietê, a mais 
moderna estação rodoviária do Brasil e, então, a segunda maior do mundo (depois de Nova Iorque). Um ano depois, 
o terminal já recebia uma movimentação de cinco mil ônibus e uma média de 160 mil pessoas. 
37 É do grande poeta e escritor paulistano Mário de Andrade os versos “(...) É noite. E tudo é noite. / Debaixo do 

arco admirável / Da Ponte das Bandeiras o rio / Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa.” 
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pelo bloqueio físico provocado pela linha de metrô que, ainda impede um lado de ver o outro, 
reduzindo também a percepção do rio. Nesse sentido, a ponte Cruzeiro do Sul, apesar da simetri-
a, apresenta um desequilíbrio e “vira as costas” para a ponte das Bandeiras, localizada justamen-
te do lado da passagem de pedestres que quase ninguém utiliza. 
 

 

 
Fig. 110 a 113. Marginal Tietê: ponte das Bandeiras, ponte Cruzeiro do Sul e terminal rodoviário 

 
Ainda que a ponte Cruzeiro do Sul pareça querer tomar o lugar da ponte das Bandeiras - a linha 1 
de metrô que vem em linha reta desde o centro e cruza quase toda a avenida Tiradentes, desviou 
seu caminho no cruzamento com o Tamanduateí para se ajustar ao eixo da  nova ponte - ambas 
configuram um valioso conjunto que permite um também valioso contato com o sistema margi-
nal, ainda que não apresentando este como o fim primeiro. Aqui, importantes momentos históri-
cos da cidade se cruzam em seu constante paralelismo, emoldurando um lado e outro da antiga 
ilha da Coroa, que também um dia, com seu desenho especial, marcou a história natural do pró-
prio rio. 
 
 
 
As Portas Entreabertas 

 
Se uma área especial condensa importantes significados junto às marginais do rio Tietê, o 
mesmo parece nao acontecer junto às marginais do Pinheiros, onde se destacam, por um lado, 
grandes áreas predominantemente livres, como a cidade universitária, o jóquei-clube e o parque 
Villa-Lobos, e por outro, áreas predominantemente verticalizadas, como o centro empresarial na 
região da Berrini. Todas estas referências, entretanto, como aquelas na marginal direita do Tietê, 
relacionam-se sobretudo dentro de si mesmas, evitando com as margens do Pinheiros qualquer 
contato direto. Curiosamente, este contato é feito justamente através de um elemento que, 
implantado paralelamente ao canal e à avenida expressa, aumenta naturalmente o bloqueio físico 
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entre cidade e rio. Nesse sentido, a via férrea e as estações de trem da CPTM apresentam, ao 
longo de todo o trecho marginalizado do sistema, uma importante relação com o Pinheiros. Pois 
ainda que do Tietê se aproxime em alguns pontos na zonas Leste (estação Eng. Goulart) e Oeste 
(estações Domingos de Moraes e Imperatriz Leopoledina), é na passagem ao longo da linha 938 
que algumas possibilidades de contato direto entre as pessoas e o eixo do sistema marginal se 
estabelecem. Contato que é apenas insinuado nas primeiras estações ao norte (Ceasa e Jaguaré) - 
localizadas ainda no lado da malha urbana - para passar a acontecer a partir da estação Cidade 
Universitária, onde a linha já se depõe sobre a margem direita do rio até à estação Jurubatuba. 
Diferentemente de algumas linhas de ônibus que também circulam ao longo das marginais, esta 
linha ferroviária - que vem de Osasco e cruza o rio na altura do Cebolão, para torná-lo a cruzar já 
não muito longe do início da represa Billings, ou seja, acompanhando praticamente toda a 
extensão do Pinheiros - permite que a cidade tenha acesso à margem do rio, rompendo o 
bloqueio da via expressa através das diversas passarelas que interligam o acesso às estações, na 
malha urbana, à plataforma e aos trilhos, do outro lado. Nesse sentido, torna mais pública a 
apreensão do sistema, aliando cidade e rio, ainda que não seja esta aliança o objetivo primeiro. 
Indiretamente, portanto, as estações de trem tornam-se portas que se abrem - ainda que nao 
completamente - ao contato direto com o eixo da várzea e aos significados aí contidos. 
 

 
Fig. 114. Encontro dos rios Guarapiranga e Pinheiros e arredores 

 
 
No desenho de seu conjunto, portanto, as estações de trem da CPTM constroem um desenho que 
                                                 
38 São as seguintes as estacoes de trem da linha 9 da CPTM (com ano de construção): em Osasco, Osasco (1979) e 
Presidente Altino (1979); em São Paulo, Ceasa (1981), Vila Lobos-Jaguaré (1981), Cidade Universitária (1981), 
Pinheiros (1981), Hebraica-Rebouças (2000), Cidade Jardim (2000), Vila Olímpia (2000), Berrini (2000), Morumbi 
(2000), Granja Julieta (2000), Santo Amaro (1986), Socorro (2000), Jurubatuba (1987), Autódromo (2007), 
Primavera-Interlagos (2008) e Grajaú (2008).  
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representa o rompimento do bloqueio das avenidas marginais, ao mesmo tempo em que, 
paradoxalmente, levam a um outro bloqueio (da própria via férrea) que, no entanto, 
diferentemente do primeiro, apresenta um ritmo mais lento e um horizonte carregado de 
intervalos. E ainda que o rompimento esteja ali, à frente, o descanso da espera pode se abrir a 
reflexões possíveis numa plataforma que se transforma em mirante do território físico-
geográfico. A abertura a estas reflexões possíveis, por sua vez, pode ser maior ou menor de 
acordo com o grau de intensidade provocado pela própria arquitetura dos espaços. Diferem 
então, nesse propósito, as diversas estações dispostas à beira-rio. 
 
Dentre estas, apenas duas ainda conservam o desenho antigo, num formato onde predomina o 
peso do concreto e formas demasiadamente cúbicas. O concreto em seu sistema estrutural básico 
de pilar e vigas se evidencia frequentemente e as grandes superfícies lisas sao substituídas em 
alguns momentos por tijolos aparentes que, ao invés de diminuir a austeridade do desenho, acaba 
por intensificá-lo, assim como a estreiteza da plataforma, em alguns trechos.  
 
Num projeto de modernização, um conjunto de sete estações39 foi reconstruído, gerando um 
desenho gracioso que possibilitou maior conforto aos usuários da linha. Deixando os tons 
escuros das estações antigas, estruturas claras e leves dominam o cenário, integrando-se em seus 
três elementos: junto à cidade, uma ideia também cúbica, só que vazada, leve, aberta, feita de 
vidros e brises; sobre a marginal, uma passarela devidamente fechada e protegida do lado 
externo, mas que o percebe de forma discreta através de pequenas aberturas da chapa perfurada, 
muxarabi pós-moderno; e nas margens do rio, coberturas-ondas que tiram partido da necessidade 
de subida e descida. E enquanto os acessos vazados cúbicos se encaixam por entre os edifícios, a 
marcação do ritmo na linha 9 é dada justamente pela similaridade entre passarelas e plataformas, 
as primeiras indicando em seu movimento transveral a a possibilidade de se chegar até o outro 
lado da via, as segundas indicando com suas curvas intervalos na excessiva linearidade do 
sistema, amortização do seu excessivo movimento. E entre a tranquilidade das águas do rio e a 
hipervelocidade dos veículos, o trem circula em intervalos que permitem aos que esperam uma 
integração maior à paisagem.  
 
Com sua linguagem contemporânea, ainda, as sete estações parecem se adaptar bem ao cenário 
pós-moderno que vem sendo construído na marginal Pinheiros - de torres empresariais e 
comerciais, de arquitetura sofisticada e ousada e da nova ponte Estaiada40, nascida já símbolo 
cidade global - salientando, de certa forma, o poder econômico deste trecho do sistema. 

 

                                                 
39 As novas estações de trem ao largo do Pinheiros - Cidade Jardim, Hebraica-Rebouças, Berrini, Morumbi, Socorro, 
Granja Julieta e Vila Olímpia - foram concebidas pelo arquiteto Luiz Esteve e inauguradas em 2000. Projetadas em 
estrutura metálica num desenho gracioso e rítmico, vieram de certa forma intensificar o aspecto contemporâneo da 
marginal Pinheiros, iniciado desde os anos 70 com os empreendimentos nos bairros do Brooklin e Vila Olímpia. São 
compostas por três módulos distintos - edifício de acesso, passarela e plataforma. 
40 A ponte Estaiada não se configura apenas como a mais nova passagem sobre o sistema marginal. Inaugurada em 
2008, logo se converteu num dos mais novos cartões-postais da metrópole, e não apenas por seu desenho incomum, 
mas também pela frequente difusão pela mídia - principalmente através da rede Globo de televisão - emissora situa-
da próxima ao local, no encontro da via expressa e da avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Águas Espraia-
das). Única do gênero no mundo - duas pistas a 60 graus sustentadas por 144 estais feitos de cabos de aço que se 
juntam num mesmo mastro -, foi projeta pelo arquiteto João Valente, em estrutura de apoio em concreto protendido. 
Apesar de nova, a ponte não reservou espaço para passagem de pedestres nem para bicicletas, conforme prevê a lei 
municipal 12.466. Por outro lado, garantiu um pequeno espaço que serve de estacionamento provisório a quem 
quiser “admirar” a obra de automóvel. Construída em cinco anos, a ponte Octávio Frias de Oliveira parece se 
adaptar bem ao conjunto arquitetônico da região do Brooklin, intensificando a imagem da nova centralidade da 
metrópole, ao mesmo tempo em que melhora ainda mais a acessibilidade do vetor sudoeste da capital paulista. 
Apesar do inovador sistema construtivo - o apoio no meio, segundo consta, se deve a razões geométricas do entorno 
- , estudos indicam que não haveria a necessidade de tal estrutura, o que salienta o seu caráter de espetáculo. 
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O conjunto de portas entreabertas, porém, apresenta um contraponto, marcado justamente por 
uma estação que havia sido construída duas décadas antes, e que já se destacava pela relação 
especial que criou entre a cidade e o rio, em seu significativo jogo formal. 
 

 
Fig.115 a 118. Marginal Pinheiros: Estação Hebraica-Rebouças 

 
Pois diferentemente das demais, a estação Santo Amaro41 (conhecida anteriormente como Largo 
Treze)  apresenta, por seu desenho singular, uma relação única com o sistema marginal, 
intensificada pela própria presença do encontro do Pinheiros com o canal do rio Guarapiranga, 
junto ao qual está situada. Sem ser dividido entre a plataforma em si (longa e horizontal) e o 
volume de acessos a esta (pavimento duplo onde se desenvolve - nas sete estações anteriores, a 
onda que dá ritmo à via férrea) -, a edificação situada sobre as margens do rio entre o encontro 
das águas e Santo Amaro abarca duma só vez todo o conjunto, numa grande cobertura retangular 
ligeiramente curva apoiada no teto. Sustentando a laje de cobertura, um conjunto de pilares 
conjugados a vigas invertidas, transformam-se, por sua vez, em pórticos que configuram uma 
espécie de túnel  - aberto - que recebe ao mesmo tempo os trens e as pessoas, como nas grandes 
estações de trem. E enquanto as novas estações compõem um ritmo por todo o percurso onde se 
desenvolvem, acentuando os movimentos de parada através de sua onda metálica, a estação 
Santo Amaro, através da evidência de seus pórtico, provocam um desenho rítmico em volta de si 
mesma (e da paisagem circundante, que se abre a ela) provocando uma certa arritmia àquele 
conjunto. Porém, longe de desequilibrar o grupo das sete - que é finalizado logo na estação 

                                                 
41 Projetada pelo arquiteto João Walter Toscano, a estação Santo Amaro de trens foi inaugurada em 1986 como 
estação Largo Treze, por se situar próxima ao terminal de ônibus que atende o referido largo. Apesar do nome, situa-
se a cerca de um quilômetro ao norte da estação Santo Amaro original. Em 2002, a estação passou a fazer a integra-
ção da linha da CPTM com a linha cinco do metrô, que liga a estação Largo Treze à estação Capão Redondo; sendo 
então ampliada, com uma parte construída sobre o rio. Por seu valor estético - referência à ferrovia através do uso do 
aço, etc. -, o projeto arquitetônico recentemente foi escolhido para integrar o acervo permanente do Museu de Arte 
Moderna do Centro Pompidou, em Paris, reiterando seu caráter de ícone da arquitetura brasileira dos anos 1980. Cf. 
www.cptm.sp.gov.br. 
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Socorro, mais à frente -, a estação Santo Amaro o valoriza, indicando ali, naquele território, o 
movimento diferenciado do encontro dos rios. Movimento este que nao é apenas indicado, mas, 
de fato, percebido, ao contrário do que ocorre, inclusive, com a própria foz do Pinheiros, junto ao 
Cebolão42. Pois numa outra construção rítmica - e aparantemente simples - a laje de cobertura 
como que se repete no primeiro piso, menor em suas laterais, sobre o espaço dos trilhos. Solta 
dos pórticos e suspensa pela laje, também repete o próprio plano da plataforma, criando assim 
uma segunda plataforma que, dum lado, apreende o bairro, a cidade, e do outro, apreende o rio, 
multiplicando a visão que dele se tem do próprio nível térreo. Protegida por um fechamento em 
vidro a uma altura que nao fecha totalmente o espaço até à cobertura, a laje do primeiro piso 
possibilita uma abertura à paisagem como nenhuma outra estação, assim como possibilita 
aberturas de uso em seu próprio espaço e movimentos aleatórios que indicam uma certa 
liberdade dentro da própria definiçao da arquitetura. À exatidão de sua geometria, elementos 
diferenciados ainda servem para pontuar a especificidade do local, como os painéis artísticos no 
muro que separam o nível da plataforma das vias expressas e a torre do relógio que, 
descentralizados (cada um a um sentido), rompem uma possível simetria, ou, por outro lado, com 
ela dialogam, criando uma complexidade que parece se revelar de forma simples, através de 
elementos estruturais que parecem haver sido moldados a partir dos próprios trilhos da ferrovia. 
 

 
Fig. 119 a 122. Arquitetura contemporânea na região de Pinheiros, Itaim Bibi e Brooklin 

                                                 
42 O encontro dos rios pinheiros e Tietê, que se conforma geograficamente como um dos principais elementos do 
sistema marginal, paradoxalmente destaca-se pela total desintegração no nível do território, e sobretudo graças à 
série de entroncamentos viários elevados que, em arcos geométricos ascendentes e descendentes, conectam as duas 
avenidas marginais entre si e a rodovia Castelo Branco. Apesar de devidamente marcado - ao contrário do discreto 
encontro do Tietê com o Tamanduateí -, seu desenho se assemelha àquele pelo uso exclusivo como passagem, aten-
do-se tão-somente à rápida fluidez de veículos. 
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Sem perder seu conceito original, a estação Santo Amaro foi ampliada a poucos anos atrás, 
dando acesso direto à estação de metrô do mesmo nome, que configura a linha 5, que a partir do 
subterrâneo do largo Treze, emerge, cruza o rio e segue até o Capão Redondo. Excetuando a 
primeira estação, todas seguem também o mesmo desenho - como no conjunto Rebouças-
Socorro. Diferentemente da estação de trem, entretanto, a estação de metrô que cruza o rio, a 
despeito de seu valor estético - e dos cabos de sustentação e apoio central - não toma partido de 
sua situação especial, uma verdadeira ponte suspensa ao lado do singular encontro dos rios que 
difere do conjunto de estacoes da linha 5 basicamente pela presença dos estais. 
 

 
Fig. 123 a 126. Estação de trem Santo Amaro e encontro dos rios Pinheiros e Guarapiranga 

 
Mas para além da arquitetura contemporânea da marginal Pinheiros e da singularidade do 
encontro dos rios, as estações da CPTM e o movimento cadenciado do trem permitem a 
apreensão de outras representatividades em eu percurso. Como os belos jardins na margem 
esquerda do rio na altura do Morumbi - quando a avenida marginal se distancia do canal -, ou as 
garças e capivaras que, resistentes à deterioração das várzeas, enchem de vida as águas do rio. 
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A Porta Possível 

 
Ainda que não esteja situado entre as avenidas marginais - que aqui se distanciam do eixo e re-
cebem outros nomes -, o parque ecológico do Tietê - projetado por Ruy Ohtake - está diretamen-
te relacionado àquelas, que a partir dele logo se anunciam, a jusante do rio. Imediatamente situa-
do, portanto, a montante do sistema marginal propriamente dito, a região do parque representa 
um projeto que buscou integrar características naturais ainda preservadas e novos equipamentos 
destinados ao lazer, num resultado que - ainda que não tenha sido construído em sua totalidade - 
adquire importância fundamental para a cidade e sua identidade. 
 
Assim, a região do parque - que se estenderia ainda a alguns quilômetros em direção à nascente 
do rio - abre o Tietê outra vez para os habitantes da cidade, levando àquele local a vida social 
que, antes da construção das marginais, habitou outras regiões junto às antigas margens.  E ainda 
que não seja possível o contato direto com as águas do Tietê - ainda poluídas -, é patente a força 
de atração deste cenário aos residentes dos bairros próximos ou até mesmo outras localidades de 
São Paulo, que até aí se deslocam para aproveitarem os privilégios dum cenário envolvido pela 
fauna e a flora remanescentes da grande várzea. 
 

 
Fig. 127. Parque ecológico do Tietê e arredores 

 
A diversidade de atividades possíveis - esportes, brincadeiras, caminhadas, oficinas culturais ou 
simples descanso - intensifica ainda a publicidade do espaço e a sua abertura à apreensão das 
diversas mensagens nele contidas, cumprindo, assim, mais do que qualquer outra “porta” anteri-
ormente mencionada, o diálogo entre cidade e rio.  E em meio ao novo desenho urbano e às o-
bras de arquitetura criadas - praças abertas, quadras esportivas, edifícios de apoio, etc. -, que 
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buscam sempre o respeito pelo território pré-existente, destaca-se o discreto museu do Tietê43, 
signo representante do próprio signo e que, por seus elementos de linguagem (documentos rela-
tivos à geografia e história do rio) multiplica sensivelmente os significados do próprio espaço. 
Apresentam-se ali, portanto, os vários movimentos do rio (incluindo a relação com os seus aflu-
entes): sua natureza original, a relação com os indígenas, as monções44, as grandes transforma-
ções em seu percurso - as canalizações no trecho urbano de São Paulo, os reservatórios, as repre-
sas, as usinas45 e as barragens-, os estragos causados pela poluição e contaminação das águas, as 
travessias a nado, as competições de remo46, os clubes esportivos (que, antes, unidos; agora estão 
separados pelas mesmas águas), o transporte fluvial. A navegação sobre o rio Tietê, “instrumen-

to básico de penetração no Brasil sul ocidental”
47, também é tema relevante: a sua atividade até 

o século 19, quando então perde importância devido à primazia do transporte muar e, posterior-
mente, da ferrovia; o seu fim em 1920; e a sua recuperação na década de 1990 graças à constru-
ção de várias eclusas. Por fim, o museu revela a própria idealização do parque - representação de 
si mesmo - desde o bairro da Penha até à nascente do rio, em Salesópolis e o processo de despo-
luição do rio - simbolicamente representado num ato organizado pela rádio Eldorado em 1991. 
 

 

 
Fig. 128 a 131. Parque ecológico do Tietê 

                                                 
43 O Museu do Tietê faz parte do chamado Centro Cultural do Tietê, também composto pela Oficina de Arte e Re-
flexão sobre Natureza. Inaugurado no ano 2000, o centro cultural é administrado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras (SRHSO) do Governo do Estado 
de São Paulo. 
44 Viagens para abastecimento das províncias no sertão de Mato Grosso e Goiás 
45 Dentre as usinas construídas na bacia do Tietê, destacam-se a usina Edgard de Souza, construída em Santana do 
Parnaíba (1901), pela Light & Power Co., a usina Salesópolis, na cidade de mesmo nome (1912), a usina Henry 
Borden, em Cubatão (1926), a usina do Rasgão, em Pirapora do Bom Jesus (1925) e a usina de Porto Góes, em Salto 
(1928). 
46 Com o fim das regatas no Tietê, é a Universidade de São Paulo, criada em 1968, junto à marginal do Pinheiros, 
que abriga em sua raia - trecho retirado e resguardado do rio - as referidas competições. 
47 Cf. Afonso Taunay. 
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Nesse sentido, enquanto o parque conserva mensagens de outros trechos perdidas do diálogo 
entre cidade e rio, o museu reitera a presença dessas mesmas mensagens, num movimento meta-
linguístico. A atração maior, por certo, por grande parte da população que visita o parque do Tie-
tê, é aproveitar seu espaço aberto, o contato com a natureza, o descanso do cotidiano de trabalho. 
E, por tudo isso, o parque talvez merecesse uma abertura ainda maior à cidade, num desenho que 
promovesse uma melhor integração entre a região envoltória e suas duas entradas - uma, apenas 
para pedestres, feita por um pontilhão sobre a rodovia Ayrton Senna, e outra mais à frente, junto 
à via de acesso que leva ao campus da Usp Leste; ambas sendo acessadas por uma rua que passa 
sob a linha de trem, numa única pista que nem sequer permite a passagem de dois veículos lado a 
lado (alternando-se, assim, o sentido, para possibilitar o acesso). 
 
Como parte do Tietê preservado dentro do perímetro metropolitano, o parque é então duplamente 
símbolo: revelando a presença do que foi e do que futuramente pode vir a ser. A vida social so-
bre ele, fenomenologicamente, construindo esse duplo horizonte. Nesse sentido, não é apenas 
alívio e respiro diante da opressão cometida sobre a natureza, mas também indício, aviso e espe-
rança para o que se pode ainda alcançar. Dentro desse contexto, natureza vegetal, animal (maca-
cos, quatis, capivaras) e humana se aliam e convivem num mesmo hábitat, cujo eixo essencial de 
sustentação é garantido pela própria existência do rio. 
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FINAIS 
 
 
 
Durante o século 20, não apenas São Paulo, mas todas as grandes cidades brasileiras sofreram 
mudanças significativas em sua paisagem. O contínuo crescimento populacional dos mais impor-
tantes núcleos urbanos do país, relacionado a diversos fatores socioeconômicos que atingiram o 
Brasil nas últimas décadas, não foram acompanhados, porém, de eficientes planos e ações que 
pudessem abarcar de forma adequada as transformações do território. Desse modo, o que se vê é 
uma expansão vertiginosa do número de edifícios, um crescente processo de verticalização e, por 
parte daqueles que não dispõem de recursos suficientes para inserção no mercado habitacional 
formal, a ocupação de áreas naturais que deveriam ser preservadas. Nesse processo, algumas 
cidades conservam parte de seu patrimônio histórico colonial ou imperial, recebem exemplares 
valiosos de novos estilos então em voga - art nouveau, art déco, modernismo - e, por outro lado, 
assistem à decadência do valor estético de grande parte da arquitetura e do urbanismo a partir da 
década de 1960. Perdendo muitas vezes a harmonia com os elementos naturais - resguardados 
por leis que, por si só, não garantem sua proteção integral - os conjuntos urbanos das mais im-
portantes cidades no Brasil infelizmente se enfeiam e se desarticulam visualmente como um to-
do. Cidades e morros, cidades e mangues, cidades e praias, cidades e rios, em muitos casos pare-
cem estar tristemente relacionados.  
 

 
Fig. 34. Geografia da Região Metropolitana de São Paulo 

 
Representando visivelmente o processo marcante de perda de qualidade ambiental ocorrido nas 
principais paisagens urbanas do país, a cidade de São Paulo revela, mais que nenhuma, em con-
comitância à sua imagem mundial e globalizada (sede de empresas multinacionais, capital eco-
nômica, palco de eventos internacionais), o lado negativo do fenômeno urbano brasileiro das 
últimas décadas.  Em oposição ao padrão de urbanização ‘modernizado’ - condomínios fechados 
de luxo, cabines de segurança, grandes estabelecimentos comerciais -, caminham na metrópole 
negativas persistências urbanas1 - favelas, cortiços, moradias em áreas de risco, etc. -, no padrão 
chamado de modernização precária, em que segue em andamento o processo espoliativo inicia-
do no período de industrialização fordista2. Nesse processo, evidencia-se uma tendência ao dese-

                                                 
1 Estes dois padrões de urbanização, reunidos no termo modernização precária, são identificados por Meyer e Gros-
tein como componentes básicos da reestruturação do ambiente construído atual da metrópole. A leitura de sua paisa-
gem, portanto, deve passar necessariamente entre estas mudanças e permanências. Cf. MEYER et al, 2004.  
2 Apesar da mudança do perfil industrial (‘industrialização industrializante’) para o perfil terciário (‘industrialização 
de serviços’) da metrópole paulistana, “não houve, ao longo do século XX, nenhuma mudança que pudesse ser defi-

nida como uma ruptura do modelo, isto é, uma reversão do processo espoliativo da urbanização metropolitana.” 

Assim, modernidade e pós-modernidade coexistem na metrópole.Cf. MEYER, op. cit., p. 11. 
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quilíbrio entre homem e meio ambiente, que em São Paulo é nitidamente visível pelo desrepeito 
aos principais rios que atravessam a cidade - elementos mais significativos do território pré-
existente. 
 

 
Fig. X. São Paulo: ladeira da Memória e vale do Anhangabaú, c. 1826 

 
Na antiga vila de Piratininga, porém, forma e conteúdo apresentaram-se por muito tempo associ-
ados, a expressão de entroncamento natural de rios no território do planalto sendo logo assumida 
pela cidade. Mesmo virando as costas para seus cursos d’água (o conjunto urbano se voltou basi-
camente para dentro da colina até o final do século 19), o triangular núcleo urbano se destacava 
ainda pelo horizonte a perder de vista e pela falta de ligação direta com a metrópole portuguesa, 
tornando-se assim, para muitos estudiosos, a mais brasileira das vilas coloniais. Boca-de-sertão 
estratégica, a distante São Paulo vê nascer “um momento novo de nossa história nacional”

3, 
quando então os bandeirantes, pioneiros brasileiros estimulados por conta própria, deixam a re-
gião em busca de ouro e pedras preciosas e dão o primeiro passo que vai culminar no século 18 
na definitiva ocupação do interior do Brasil, para o qual se volta mais atentamente o colonizador 
português, então limitado à costa da colônia. O interior do país, assim, é redescoberto pelos pró-
prios brasileiros mestiços, ainda que de forma cruel, com o assassinato de vários grupos de ín-
dios; e os mesmos cuja presença havia sido fundamental à sobrevivência no planalto Paulistano, 
onde até meados do século 18 o idioma tupi ainda era de uso corrente4. 
  
Desse modo, o sistema Anhangabaú-Tamanduateí revelou a natureza primeira do planalto, a dis-
posição da cidade sobre o platô interfluvial que garantiu sua sobrevivência e desenvolvimento, 
assim como a conexão a outras vilas do planalto. Ao mesmo tempo, o desenho de seu conjunto 
urbano inseria a cidade no contexto do país através duma mesma linguagem arquitetônica, ajus-
tada à especificidade do território sobre o qual se assentava. E enquanto a situação de ilha trian-

gular isola São Paulo do contato direto com Portugal, a sua mestiçagem se torna mais autônoma, 
ao mesmo tempo em que o olhar da pequena cidade ao sertão desconhecido5 ratifica a sua ima-

                                                 
3 Cf. HOLANDA, 1978.  
4 Cf. HOLANDA, op. cit.  
5 Por volta de 1720, o rio Tietê, acessível por seu afluente Tamanduateí, consolida-se como um caminho de ligação 
para as minas de outro do sertão de Goiás e Mato Grosso e indispensável para manter o terreno conquistado do Bra-
sil sul ocidental. Com isso, várias cidades surgiram em suas margens, como Itu, Piracicaba, Tietê, Araraquara, Tatuí, 
Botucatu e Porto Feliz. No início do século 19, esta via de penetração começa a declinar graças à facilidade dos 
caminhos abertos por terra e com o advento da navegação a vapor, que adotou a subida dos rios Paraná e Paraguai. 
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gem brasileira, mesmo tendo os seus rios como elementos limítrofes, e não centrais. Já quando a 
cidade resolve posteriormente assumir para si seus vales e várzeas, por um curto período de tem-
po, é validada mais uma vez a harmonia entre conjunto urbano e natural, através da construção 
de dois parques. Mas é o próprio desenvolvimento da cidade, antigo pouso de tropas e agora en-
treposto comercial de café, e o seu posterior processo de modernização que vai destruir a signifi-
cativa inter-relação paulatinamente criada nesse primeiro sistema. 
 

 

Fig. 36. São Paulo: triangulação colonial entre Anhangabaú e Tamanduateí 

 

Crescendo de modo exacerbado, São Paulo então se ajusta, já a meados do século 20, a outro 
sistema. De paisagem colonial, transforma-se rapidamente em paisagem metropolitana, sem per-
der, no entanto, sua função de entroncamento: de caminhos-de-ferro e vias expressas junto às 
várzeas; de rodovias e avenidas de fundo de vale. E enquanto outras grandes cidades brasileiras à 
beira-mar se estendem em direção às praias, a capital paulista se espraia até alcançar e ultrapas-
sar seus dois grandes rios, multiplicando muitas vezes a escala do seu desenho. Mas nessa nova 
modulação, é patente o desequilíbrio entre o conjunto urbano e o natural: os inúmeros córregos e 
riachos são enterrados e os grandes rios - Pinheiros e Tietê - são canalizados e, logo, poluídos, 
tornando-se meros locais de passagem ao crescente fluxo de veículos. A verticalização de edifí-
cios, símbolo do progresso de São Paulo, torna-se então sua marca registrada, mas a imagem 
infinita da cidade e a grandeza dos vazios resguardados de seus vales revelam, num olhar atento, 
a forte presença do planalto. Assim, ao mesmo tempo em que a segunda paisagem suplanta valo-
res presentes na primeira, a passagem dum sistema a outro preserva certos elementos. 
 

                                                                                                                                                             

Além disso, veio contribuir para esse declínio o surgimento das ferrovias em São Paulo, a partir de 1867. Em 1920 o 
rio deixa de ser navegável, retornando a possibilidade de navegação em toda sua extensão apenas no final do século 
20, graças a eclusas construídas sobre antigos obstáculos naturais. 
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Fig. X. São Paulo: triangulação metropolitana entre Pinheiros e Tietê 

 
Observando a geografia e a história dos rios Pinheiros e Tietê desde os tempos de fundação de 
São Paulo sobre os campos de Piratininga, é patente a importância destes cursos d’água à com-
preensão da imagem atual da cidade. Em seu desenho atual, refletem visivelmente uma estrutura 
que, ao contrário do aparente caos cultuado como uma das principais identidades da metrópole - 
que não tem o forte referencial de morros e praias presente em outras capitais do Brasil -, parece 
dar a São Paulo ordenamento e sentido. E em seu ajuste - em escala - à mancha urbana da maior 
cidade da América do Sul, configura-se, a nosso ver, num importante sistema de comunicação 
visual, revelando, já em sua construção, precisos movimentos6. 
 
Considerando um primeiro movimento (meados do século 19), poderíamos dizer que os rios Pi-
nheiros e Tietê - apesar de alcançáveis e utilizados para navegação -, encontravam-se ainda dis-
tantes da pequena cidade, então envolvida em grande parte pelos vales do Anhangabaú e do Ta-
manduateí. Este último, por sinal, era ainda o rio por excelência de São Paulo, com o qual a po-
pulação ainda se utilizava de forma direta, seja para lavagem de roupa, transporte, banho ou 
mesmo despejo de lixo. Os grandes cursos d’água, por sua vez, apenas se destacavam no dese-
nho do planalto colinoso, e uma imagem de contemplação parecia estar evidente. 
 
Num segundo movimento (entre-séculos 19 e 20), através da expansão urbana - primeiro ao nor-
te (região da Luz), e depois ao oeste (bairro de Pinheiros) -, as várzeas do Tietê e do Pinheiros 
são então alcançadas e a criação de clubes esportivos, somada a outras atividades desenvolvidas 
nas várzeas (futebol, hortas, pesca e mesmo extração de minerais) muda o seu cenário, para o 
qual se estende também a vida social de São Paulo. Estreitando a relação entre cidade e rios, ati-
vidades humanas condizentes com o local se disseminam e, por algumas décadas, pode-se dizer 
que houve entre eles certa harmonia. O aproveitamento do potencial natural e paisagístico do 

                                                 
6 Na história da ocupação e das intervenções em fundo de vale na cidade de São Paulo, Oseki e Estevam também 
identificam fases específicas, denominados por eles como: a fase higienista (correspondente aos nossos três primei-
ros movimentos: contemplação, recreação e planificação), a fase das canalizações (quarto e quinto movimentos: 
canalização e circulação) e a fase de preservação (sexto movimento: recuperação). Cf. OSEKI & ESTEVAM,2006. 
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Pinheiros e Tietê, porém, será logo interrompido, pondo fim à imagem de recreação que tendia a 
ser consolidada7. 

 
Num terceiro movimento (início do século 20), são definidos os planos que alterariam para sem-
pre o rumo dos grandes rios e construiriam o desenho que hoje se apresenta. Enquanto a cidade 
cresce de modo descomunal, as águas do Pinheiros e do Tietê são requeridas para geração de 
energia, ao mesmo tempo em que provocam epidemias através de constantes enchentes. Um 
grande plano de conjunto é idealizado por Saturnino de Brito, envolvendo questões relativas ao 
saneamento necessário, à urbanização das várzeas e à circulação viária envolvente, mas é a pro-
posta de Prestes Maia - de caráter funcionalista - que vinga. A esta etapa de planificação, uma 
fase de canalização é então seguida. 
 
Assim, no quarto movimento (meados do século 20), nasce um novo desenho: os rios têm seu 
traçado alterado, são canalizados, retilinizados e recebem as vias expressas ao longo de suas 
margens, sem nenhum projeto paisagístico; para, num quinto movimento (final do século 20), o 
sistema de rios e avenidas logo cumprir seu papel de suporte à fluidez dos inúmeros veículos 
indo e vindo nas diversas ligações viárias da metrópole nascente. Junto a isso, os rios, que viram 
perder grande parte de sua mata ciliar, vê também sua fauna ser gradativamente destruída através 
dum crescente processo de poluição das águas. Novos planos - indicando novas diretrizes - são 
então idealizados, mas muito pouco se realiza diante dum sistema que rapidamente se torna al-
tamente complexo.  A contaminação chega a matar todos os peixes dos rios em seu trajeto urba-
no, e uma imagem inóspita logo entra em vigor8. 
 
Por fim, no sexto movimento (entre-séculos 20 e 21) um grandioso plano de despoluição tenta 
reverter a imagem negativa dos rios, ao mesmo tempo em que as enchentes9, ainda não controla-
das, continuam a atingir a cidade, interferindo diretamente no constante fluxo de veículos e na 
eficiente funcionalidade das vias expressas. Como importante representação dessa imagem de 
recuperação - que parece buscar reverter de vez a negatividade do sistema -, é resguardada uma 
área natural do Tietê na zona Leste da capital, através da criação dum parque ecológico por Ruy 
Ohtake. Na virada do século, um concurso vencido por Bruno Padovano lança a esperança de 
integração completa entre o sistema marginal, a estrutura urbana e os habitantes de São Paulo, 
mas o plano - de caráter abrangente - nem chega a sair do papel.  
 
Metropolitano por excelência, assim como metropolitana é grande parte do desenho de São Pau-
lo, inserida entre os seus principais rios, o sistema marginal, em dúvida alguma, acabou por ser 
envolvido (e envolver) não apenas a geografia física da capital paulista, mas também a história 
do seu desenvolvimento urbano. Ainda que se vincule diretamente ao rápido crescimento ocorri-
do no desenvolver do século 20, acreditamos, porém, que a configuração do sistema Pinheiros-

                                                 
7 Em seu valiosos trabalho sobre a perda do rio Tietê e da evidência da separação entre as suas águas e a história 
cotidiana da cidade, Jorge identifica o período entre 1890 (ano do primeiro projeto de canalização) e 1940 (ano de 
início da construção das avenidas marginais, quando os rios não estavam totalmente destruídos, mas já haviam sido 
criadas as ações que fariam esta destruição) como aquele em que se identifica um processo que, embora pudesse 
tender a consolidar a integração entre cidade e rio, acaba por declinar e ser interrompido. Cf. JORGE, 2004. 
8 Segundo Kahtouni, o processo de urbanização de São Paulo durante o século 20 esteve diretamente associado ao 
domínio impiedoso do território das águas, relegando ao segundo planto as questões impostas pelo território natural. 
“O funcionalismo das instalações industriais e do sistema viário transformou a rede hídrica em mais um suporte, 

ou às vezes, até em um obstáculo para o desejado ‘progresso’ urbano da terceira maior metrópole do mundo.” Já 
Travasso e Grostein destacam a construção do sistema marginal baseada no paradigma tecnológico, que determinou 
uma relação especifica entre as pessoas e as águas superficiais, retirando do contexto problemas ambientais e sociais 
(enchentes, impermeabilização do solo, áreas de lazer). Cf. KAHTOUNI, 2004, p. 149;.TRAVASSOS & 
GROSTEIN, 2007. 
9 Apesar do aproveitamento energético e viário, curiosamente após o inicio da construção do novo desenho do sis-
tema, as enchentes passaram a ocorrer de forma mais constante, segundo Mattes. Cf. MATTES, 2002. 
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Tietê acabou por fazer referência direta ao outro sistema menor - Anhangabaú-Tamanduateí - 
que vigorou durante praticamente todo o período anterior à “explosão” demográfica e urbana da 
maior cidade da América do Sul. Nesse sentido, acreditamos que o novo sistema metropolitano 
também reflete, ainda que em alguns momentos de forma oblíqua, a representatividade do siste-
ma colonial, reiterando a existência de elementos invariantes que resguardam a identidade visual 
do território. 
 

 
Fig. 37. Esquema modular sintático dos sistemas de rios de São Paulo 

 
E assim como o Anhangabaú é afluente do Tamanduateí, o Pinheiros é afluente do Tietê, os dois 
sistemas se unindo também em afluência (o segundo fluindo para o último), numa remodulação 
de ordem sintática que reitera a interfluvialidade como uma das características primordiais do 
desenho de São Paulo10. Na grande metrópole espraiada e verticalizada, como na pequena vila, 
as várzeas dos rios (baixas, molhadas, côncavas) continuam dando sentido, direção e limite; ao 
mesmo tempo em que são complementados em sua estrutura físico-geográfica por terrenos espe-
ciais (altos, secos, convexos) que as definem: antes, a própria colina histórica; agora, o espigão 
da avenida Paulista, divisor natural das águas do novo sistema e símbolo urbano por excelência 
da metrópole. A triangulação, assim é mantida. Já no nível semântico, outra vez o paralelismo 
modular se repete: enquanto o Anhangabaú se tornou a “sala de visitas” da cidade imperial, con-
figurando a tendência de ocupação do outro lado daquele riacho, o Pinheiros abarca, no final do 
milênio, considerável parte da região mais desenvolvida da nova metrópole de serviços, apresen-
tando em suas margens uma imagem contemporânea e globalizada, estrategicamente valorizada 
por acessos estratégicos criados a partir da década de 1980. E enquanto o Tamanduateí, depois 
da implantação parcial do parque Dom Pedro II ficou relegado ao segundo plano, o Tietê, a des-
peito de importantes referências urbanas, apresenta em suas margens um grande conjunto indus-
trial atualmente subutilizado. Antes disso, porém, o antigo Anhembi, como o seu afluente Ta-
manduateí, serviu de cenário vivo para atividades humanas que aproximaram, como nunca, a 
cidade de suas águas fluviais. Assim, também como no passado, o peso dos rios de um e outro 
sistema se desequilibra, fator este já evidenciado na própria transformação dos meandros em 
canais: o Tietê, num processo moroso financiado pelo governo público; o Pinheiros, numa obra 
rápida patrocinada por empresas particulares. Por fim, em nível pragmático, verifica-se no novo 
sistema a prioridade dos fluxos de circulação urbana, algo que também vigora no Tamanduateí 
(avenida do Estado) e no Anhangabaú (antes por cima do vale e agora em forma de túnel). Mas 
enquanto o Anhangabaú, na década de 1980, permite outra vez que seu solo seja utilizado como 

                                                 
10 Como nos lembra Ab’Saber “as colinas que movimentam o relevo dos últimos quilômetros que precedem a con-

fluência do Tietê com o Pinheiros, constituem o domínio geográfico que sustenta o corpo principal da capital pau-

lista.” Entre o espigão e as várzeas dos rios e entre estas e os limites ‘externos’ da cidade, dispõem-se terraços, 
patamares e colinas de altitudes variadas, destacando-se o sítio de formação inicial da cidade anteriormente referido, 
localizado na margem esquerda do Tietê, e que compreende os atuais Centro Velho e Centro Novo. Cf. AB’SABER, 
1958. 
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área pública aberta, o parque Dom Pedro II, na várzea do Tamanduateí, segue desarticulado, con-
figurando-se num terreno inóspito aos cidadãos, como grande parte do sistema marginal. E pode-
se dizer que, apesar de tudo, é também no novo sistema que o rio secundário recebe o melhor 
tratamento, através do contato direto com a várzea nas estações ferroviárias. O parque ecológico 
do Tietê, por sua vez, abertura direta ao território natural do antigo Anhembi já fora do sistema, 
não encontra, porém, associação com o Tamanduateí, o que não chega a alterar, a nosso ver, a 
ideia de remodulação sistêmica, que pode assim ser interpretada: 
 

Anhangabaú-Tamanduateí Pinheiros-Tietê 

Interfluvialidade: colina entre rios Interfluvialidade: planalto entre rios 

Tamanduateí: primário colonial Tietê: primário metropolitano 

Anhangabaú: afluente colonial Pinheiros: afluente metropolitano 

Tamanduateí: símbolo colonial preterido  Tietê: símbolo metropolitano preterido 

Anhangabaú: símbolo colonial requerido Pinheiros: símbolo metropolitano requerido 

Triangulação colonial Triangulação metropolitana 

Tab. X. Esquema modular semântico dos sistemas de rios de São Paulo 

 
Considerado o envolvimento (físico e funcional) dos grandes cursos d’água à mancha urbana da 
capital paulista, é evidente que a requalificação da metrópole como um todo passa necessaria-
mente pelo sistema de rios e avenidas marginais, que refletem um modelo de urbanização que 
deve ser revertido. Apesar de toda a negatividade resultante dum processo iniciado há cerca de 
cem anos, Pinheiros e Tietê trazem em si valores insubstituíveis que precisam ser recuperados, 
traduzidos na natureza preexistente do território (ainda que modificado) e nos vestígios históri-
cos (ainda que recentes) de sua arquitetura circundante, que atestam, entre outros significados, o 
declínio da atividade industrial e a ascensão do caráter terciário, indicando a emergência duma 
nova representatividade que São Paulo já assume. Além disso, em sua remodulação sistêmica (do 
colonial ao metropolitano), os grandes rios da capital paulista permitem ainda a representação 
evidente da cidade como encontro de caminhos - vias naturais, rodovias, ferrovias -, constante 
desde o seu nascimento - portos fluviais, pousos de tropas. Articulando a horizontalidade sobre o 
planalto, avenidas (e rios a elas “conjugados”) cumpriram por décadas seu papel ideal na metró-
pole moderna11, configurando-se até hoje como estrutura indispensável ao transporte urbano e 
regional. A excessiva valorização viária, no entanto, juntamente com a contaminação da água, do 
ar e da terra, provocaram um sensível bloqueio de acesso aos rios e suas margens, e uma conse-
quente rejeição ao uso desses espaços. A utilização concreta deste sistema de forma pública, nes-
se sentido, sugerido já em alguns trechos - seja na área de lazer duma antiga favela (porta proi-

bida), seja no cruzamento de pontes (portas paralelas), seja na plataforma duma estação de trem 
(portas entreabertas) -, configuram-se, sob o ponto da comunicação visual, em movimentos pre-
ciosos de percepção dos potenciais resguardados no sistema marginal, inserindo, ainda que de 
forma tímida, os rios (e as avenidas a eles conjugadas) no espaço de fluxos da metrópole12. Nes-

                                                 
11 De acordo com Meyer, na metrópole moderna (ou fordista), organizada pelos espaços de lugares, “o crescimento 

ilimitado produziu um organismo expandido, extenso, multifacetado e setorizado, onde o traçado viário buscava 

reforçar a estrutura e fazer jus à dispersão”, enquanto na metrópole contemporânea (pós-moderna), definida agora 
pelos espaços de fluxos, “a forma e a continuidade do tecido urbano deixaram de ser metas para se tornarem con-

dicionantes.” Cf. MEYER, 2000, p. 25. 
12 Para Castells, o ‘espaço de fluxos’ compreende a organização material urbana onde se articula a cidade contempo-
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se sentido, a utilização do parque ecológico do Tietê (porta possível), ainda que não esteja inse-
rido dentro do sistema propriamente dito - mas que a este se relaciona diretamente -, rompe o 
bloqueio imposto desde a construção das avenidas marginais e permite que fenomenologicamen-
te a leitura das mensagens presentes na imagem se concretize. 
 
Na apreensão dos casos de recuperação do diálogo entre território urbano e natural apontados 
anteriormente, vemos então que o rompimento ao bloqueio de acesso ao elemento pré-existente 
se configura como uma constante, confirmando assim a sua indispensabilidade à validação da-
queles sistemas. Apresentando um resultado satisfatório sob o ponto de vista urbano, cidades da 
América do Norte e da Europa trouxeram de volta para si, e não apenas visualmente, elementos 
naturais horizontais, transparentes e imersos - como os grandes rios paulistanos - então degrada-
dos e isolados da malha urbana. Em diferentes escalas, tipos de projeto e mesmo resultados, tive-
ram em comum ainda a valorização duma identidade particular fragilizada, que logo se ajustou à 
identidade visual de toda a cidade. 
 
Vejamos, por exemplo, os casos das cidades espanholas apontadas. A respeito destes, podemos 
revelar alguns aspectos valiosos, considerando suas devidas especificidades, o que os torna como 
exemplares na recuperação de paisagens de transição entre terra e água. Viabilizados pelo poder 
econômico, pela expressão artística e pela técnica, cada paisagem, como representação e somató-
ria de diversas idealizações, os novos cenários renovados - em sua abordagem ampla de arquite-
tura e urbanismo13- trazem consigo um conjunto de mensagens qualitativas, apresentando-se 
nesse sentido como um ativo sistema de comunicação visual ambiental ao serem, de fato, apre-
endidos. 
 
Diante de tantas propostas e resultados, e sob as mais distintas atuações sobre diferentes cená-
rios, algumas ideias se cruzam revelando fios condutores expressos nestes sistemas que possam 
servir de referência para novas paisagens. 
 
Embora tenham sido produzidas com certo atraso em relação às experiências americanas e mes-
mo europeias, os casos de remodelação de áreas portuárias de Sevilha, Barcelona e Bilbao desta-
cam-se por conformar um conjunto significativo de transformações arquitetônico-urbanísticas na 
Espanha, alterando e agregando novos elementos a estas importantes cidades da península Ibéri-
ca14. Através do deslocamento e da modernização dos portos destas três cidades, são liberados 
terrenos historicamente relevantes e configurados como verdadeiras barreiras físicas entre a ci-
dade e suas águas. Os passeios do Arenal e do rei Juan Carlos I (Sevilha), os cais de la Fusta, de 
Espanya e de Barceloneta (Barcelona) e Abandoibarra (Bilbao), portanto, não apenas redese-
nham as margens das cidades em nível espacial, mas também o fazem em nível temporal, se con-
siderarmos a importância da funcionalidade construída e desenvolvida nestes espaços durante a 

                                                                                                                                                             

rânea, fruto da emergência do modelo tecnológico informacional que condiciona a distribuição, o consumo e a ad-
ministração nos grandes aglomerados urbanos atuais. Configurando-se numa forma predominante de relação (de 
capital, de informação, de tecnologia ou de imagens), os fluxos se destacam pela possibilidade de articulação em 
tempo simultâneo, ao mesmo tempo em que suas ações incidem diretamente no território físico que, por outro lado, 
foram  responsáveis num primeiro momento, em sua especificidade, pela própria formação do sistema de fluxos. 
Neste sentido, devido a sua condição especial, na América do Sul, São Paulo reuniu atributos especiais que lhe ga-
rantiu, como outras cidades no mundo, o posto de cidade influente em decisões mundiais (ainda que de modo menos 
intenso que a dos países desenvolvidos). Cf. CASTELLS, 1969. 
13 Como destaca Peixoto, “A arquitetura é tudo. A cidade e os objetos, o grande e o pequeno, cenários históricos e cenas ínti-

mas. Todas as coisas em torno, rearticuladas em novos contextos segundo a experiência, o imaginário e a memória. (...) A arqui-

tetura confunde-se com as construções históricas e os monumentos, com o skyline da grande cidade e com as casas tradicionais 

do interior, com as fábricas, com as chaminés e com os faróis.” Cf. PEIXOTO, 270. 
14 Entre os fatores para este atraso se destacam: o rígido sistema político-administrativo a que têm estado submetidos 
os portos espanhóis e suas zonas de serviço; o atraso no desenvolvimento dos setores comerciais e de lazer para 
estas áreas, o impedimento da livre discussão entre grupos e agentes sociais devido à política dominante até 1978. 
Cf. POZUETA, 1996. 
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história. Nesse sentido, tornam-se os novos desenhos tão mais valiosos quanto mais representem 
positivamente na “nova” paisagem o respeito e a crítica às marcas históricas ali existentes. 
 
Enquanto a capital andaluza recebe de volta as margens liberadas pela transferência do porto ao 
norte e ganha novos passeios aproveitando-se de planos de expansão urbana (sobretudo na mar-
gem direita do Guadalquivir), Barcelona integra à cidade os cais da antiga zona portuária e as 
praias situadas entre Poble Nou e o rio Besós, e Bilbao se abre ao seu estuário no centro histórico 
e na importante zona industrial de Abandoibarra, uma nova relação entre área natural e urbana é 
construída. As novas paisagens desenhadas, conectando diretamente as águas dos rios e do mar à 
estrutura física e funcional das cidades em seu caráter público, supõem por certo uma reconfigu-
ração do próprio processo de identificação entre aquelas e estas. Num nível amplo e genérico, a 
tranquilidade de contato entre água e terra representa uma nova etapa da luta constante entre ho-
mem e meio ambiente, em que os elementos naturais, ao mesmo tempo em que se mostraram a 
favor do florescimento urbano (fornecimento de recursos naturais, possibilidade de trocas co-
merciais, viagens de passageiros), frequentemente se voltaram contra (inundações). Nesse pro-
cesso, considera-se ainda a especificidade de relações, a Espanha simbolicamente volta a identi-
ficar, por estas importantes cidades, as suas águas principais: atlânticas (Sevilha), mediterrâneas 
(Barcelona) e cantábricas (Bilbao). 
 
Apesar das críticas a especificidades dos recentes trabalhos desenvolvidos em Sevilha, Barcelona 
e, principalmente, Bilbao - banalização de conteúdos e formas, ausência de análise ao contexto 
de inserção e processo de gentrificação15 -, é evidente o seu êxito no que concerne à reutilização 
de antigas áreas subutilizadas ou degradas da cidade e a abertura às águas em trechos historica-
mente significativos. Se por um lado o novo cenário econômico mundial aumentou a competição 
e diminuiu a distância entre as principais cidades do planeta, entendidas agora como nós na nova 
rede global, a real relação do homem ao seu meio ambiente físico, mediado basicamente pela 
fruição no espaço e pela percepção16, configura-se ainda como o mais importante elemento de 
identidade entre um e outro. Nesse sentido, acreditamos que o grande mérito das obras realizadas 
junto ao rio Guadalquivir, ao mar Mediterrâneo e ao estuário do Nervión é justamente a possibi-
lidade de abrir novos horizontes, em novas formas de integração que se estendem além do plano 
físico, num movimento social que vincula aquele que percebe à própria paisagem percebida. 
Nessa abertura, o elemento natural - rios, no caso de Sevilha e Bilbao; mar no caso de Barcelona 
- sempre é referenciado como o mais importante do cenário. Passear por uma calçada à margem 
dum rio, praticar esportes nas suas águas, ver a cidade a partir de pontos privilegiados, indagar-
se continuamente sobre a história do lugar e de sua relação com o mundo através de um simples 
mirante ou dum objeto arquitetônico de fama internacional, constituem-se em ações positivas 
presentes nas novas paisagens destas três cidades, podendo refletir novos valores (econômicos, 
sociais, culturais, antropológicos) quanto mais possam ser por um maior número de pessoas a-
preendidos e vividos. 
 

                                                 
15 Cf. ALEMANY, 2006 
16 O uso do espaço através da percepção ambiental se configura no modo de reter e gerar informações sobre a cida-
de. Sendo esta percepção dialógica (entre ser humano e meio ambiente), converte-se em elemento fundamental do 
processo de identidade. Deste modo, um objeto arquitetônico pode atrair mais ou menos pessoas devido não apenas 
à existência mas sim à capacidade de apreensão de seus significados. A emissão destes significados, por sua vez, 
conjugados a entidades econômicas, sociais e culturais, é fundamental para o entendimento e valorização do espaço 
como lugar. Cf. FERRARA, 1988. 
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Figs. 35 a 38 - Rio Guadalquivir, Sevilha, 2008 
 
Voltando-nos à cidade de São Paulo, é evidente que um visível processo de deterioração de seus 
grandes rios se intensifica especialmente a partir da década de 1960, época em que é finalizado o 
próprio desenho das avenidas marginais. Embora suas águas tenham sido aproveitadas para a 
geração de energia e suas margens para a constituição e consolidação do complexo sistema viá-
rio da metrópole (que logo suplantou o ferroviário, ali também existente), o privilégio do funcio-
nalismo somado à incontrolável contaminação acabou por ofuscar a natureza primeira do Pinhei-
ros e do Tietê . Assim, o eixo centralizador do sistema hidrográfico sobre o qual se assentou a 
cidade é duramente atingido. E mesmo que as transformações do seu traçado tenham resguarda-
do, de certa forma, a pregnância de sua estrutura física, tornou-se evidente o paradoxo entre o 
sucesso do fluxo viário e o declínio da fluidez natural, assim tornando o centro do sistema em 
elemento marginalizado ao mesmo tempo em que as avenidas marginais se convertem em ele-
mentos centrais, evidenciando o caráter de passagem que suplanta o caráter de hábitat

17. Os efei-
tos negativos desta deterioração se refletem então a partir do próprio eixo dos rios, ultrapassando 
as vias expressas e chegando mesmo à malha urbana contigua, onde se nota visivelmente a inos-
pitalidade de diversos elementos urbanos ali presentes (paisagismo inadequado à circulação de 
pedestres, excesso de muros e fechamentos voltados para as avenidas marginais, acessos exclu-
sivos a veículos automotores etc.).  
 
Nessa ambiguidade, ao tratarmos o sistema marginal como signo18, podemos então observar que: 

                                                 
17 Em seu valioso estudo da história perdida da vida social no rio Tietê, Janes Jorge nos lembra que uma combina-
ção de fatores provocou uma complexa, tensa e contraditória intervenção na bacia do Tietê, recurso natural impres-
cindível para o crescimento da capital. Para ele, a alteração do desenho do rio teve tão-somente como objetivos: a 
garantia do saneamento da cidade, o abastecimento de água e energia elétrica e a incorporação das várzeas à área 
urbana, transformando-as em logradouros públicos ou espaço negociável no mercado de terras. A navegação e o 
combate a enchentes foram temas perseguidos, mas nunca prioridades de fato, sendo mesmo abandonados em mea-
dos do século 20, bem como o próprio saneamento. JORGE, 2004. 
18 Para a semiótica, ciência de toda e qualquer linguagem não-verbal, cada signo pode ser analisado através dos três 
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1. O desenho do sistema marginal estrutura o conjunto-chave do território físico metropoli-

tano (várzeas dos rios Pinheiros e Tietê associados ao espigão da avenida Paulista), as-
sim como abarca o mais importante sistema de fluxo viário da metrópole (avenidas mar-
ginais). 

Logo, em nível sintático, o sistema indica uma intensidade. 

 
2. Ainda que os elementos construídos junto às avenidas marginais se refiram basicamente 

à histórica recente de São Paulo (e que, na verdade, constitui grande parte de seu dese-
nho atual) e que não se possa entender todo o sistema como um conjunto esteticamente 
harmonioso e integrado, podem ser destacadas, pontualmente, valiosas referências urba-
nas (pontes, edifícios, parques) para o entendimento da evolução da paisagem cultural da 
metrópole19.  

Logo, em nível semântico, o sistema indica uma moderação. 

 

3. Embora sejam continuamente apreendidos pela passagem pelas avenidas marginais, a 
negação do uso dos rios e de suas margens como presença20, por fim, indica uma tendên-
cia à anulação do grande potencial ambiental dos próprio sistema, abstendo os cidadãos 
das valiosas mensagens nele contidas - como aquelas de caráter histórico e geográfico, 
antropológico e social, político e econômico, e mesmo filosófico, - que existam ou que 
venham a existir naquele território.  

Logo, em nível pragmático, o sistema indica uma fragilidade. 

 
 
Nesta escala de apreensão semiótica, visualizamos então um enfraquecimento do sistema margi-
nal, representado junto a uma oposição de forças que, ao mesmo tempo, buscam sustentar (sinta-
xe) e desestruturar (práxis) as suas próprias mensagens (significados). Como primordial ao en-
tendimento da imagem da metrópole e à sua identidade visual, acreditamos então que o referido 
deslocamento do sistema - que é atravessado, mas não habitado - contribui consideravelmente 
para a anulação de valiosas referências para a cidade de São Paulo e seus cidadãos. Fenomenolo-
gicamente, portanto, uma disfunção do signo é identificada. E é na própria leitura do sistema - da 
sintaxe à pragmática, do estranhamento à intimidade, da distância à aproximação -, que este fato 
é confirmado. 
 
Assim, vistos do céu - de onde a sintaxe é privilegiada - os grandes rios são a referência primeira 
no desenho da capital paulista. Do campo de Marte aos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, as 
várzeas indicam caminhos precisos e de fácil leitura graças à escala monumental que se reduz 
aos olhos humanos quando apreendida de cima. Aqui, Pinheiros e Tietê demonstram a intensida-
de do seu intertexto, que em suas duas partes se equilibra dentro do sistema, ao mesmo tempo em 
que, para além dele - na percepção da extensão do rio Tietê a leste e oeste - revela as especifici-
dades de suas partes.  
 

                                                                                                                                                             

níveis básicos (e cumulativos) de entendimento: sintaxe (em que se destaca a sua estrutura, na relação signo/signo 
ou intertextual), semântica (em que os significados são destacados, na relação signo/referente ou intratextural) e 
pragmática (em que se sobressai a práxis, na relação signo/intérprete ou contextual). No caso específico da arquite-
tura, a relação dominante é a última, que abarca, por sua vez, as duas anteriores. Cf. FERRARA, 1981. 
19 Segundo Milton Santos, a paisagem é composta pelo “o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza”, sendo o espaço, “essas formas, mais 

a vida que as anima”. Apud MENESES, 2002. 
20 Em pesquisa realizada  na década de 1990 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sob coordenação do 
prof. Jorge Oseki, o rio Pinheiros, para grande parte dos entrevistados, simplesmente não existia, podendo ser fe-
chado ou transformado em via, como as avenidas marginais. Cf. OSEKI & ESTEVAM, 2006. 
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Mas é pelo nível do solo - de onde a semântica é predominante - que o sistema mais se revela aos 
habitantes da cidade.  Por ali, podemos dizer que as mais importantes representações do sistema 
são apreendidas. Assim como é apreendido o seu curioso paradoxo: pois as avenidas marginais e 
a via férrea ao longo do Pinheiros, ao mesmo tempo em que se constituem como canais de aces-
so ao sistema, também funcionam como os principais bloqueios ao seu eixo. Entretanto, enquan-
to as vias expressas apenas se utilizam do território apenas como deslocamento  para fora do 
próprio sistema, a linha de trem proporciona, em alguns intervalos, uma apreciação direta do rio, 
ainda que não seja esta a causa primeira de acesso às margens do Pinheiros. O rápido fluxo em 
movimento (do transporte sobre pneus ou sobre trilhos) e outras passagens de pedestres possibili-
tam, de certa forma, a apreensão de significados urbanos relevantes, mas também da própria falta 
de coesão do conjunto, revelando a moderação do sistema como intratexto. 
 
Por fim, percebe-se então que o eixo do sistema jamais é alcançado de fato - apesar dos focos 
identificados na foz do Tamanduateí, nas pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul e nas estações 
de trem da CPTM - o que ocorre apenas fora do trecho canalizado: no parque do Tietê ou nas 
represas.  A falta de contato com o eixo - rios e margens “naturais” adjacentes - revela, assim, a 
grande fragilidade do contexto do sistema. 
 
Que, em algumas dualidades, assim se apresenta: 
 

Tietê Pinheiros 

leste-oeste norte-sul 

primário secundário 

regional metropolitano 

público privado 

popular elitizado 

moderno pós-moderno 

passadista futurista 

local global 

horizontal vertical 

estagnado dinâmico 

pobre rico 

Tab. XX - Rios Pinheiros e Tietê: mensagens possíveis 
 
Pinheiros e Tietê, desse modo, parecem inicialmente equilibrar-se em sua sintaxe - e mesmo a 
confundir-se como um só elemento -, reiterando de fato a ideia do anel ininterrupto que leva dum 
lado a outro do sistema. Numa aproximação, porém, os trechos então se dividem, e curiosamente 
as representações à volta do afluente adquirem mais importância do que aquelas ao longo do rio 
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principal, refletindo a curva de valorização urbana que, partindo da região central de São Paulo, 
atravessou a bissetriz dos rios e chegou até a região do Morumbi. Entretanto, num olhar ainda 
mais aproximado, já no nível da práxis, os dois lados parecem outra vez se assemelhar; só que 
agora pela debilidade de sua imagem central e pelo triste isolamento dos rios no contexto do sis-
tema. Do maior distanciamento (predomínio do ar, do voo e do simbólico), à maior proximidade 
(predomínio da água, do mergulho e do real), a imagem (e sua representação) se desvanece. 
 
O enfraquecimento do contexto, porém, não demonstra uma total falta de representação21. E ape-
sar de toda a negação de uso, algo pode ser revelado - por terra -, ao posicionarmos o corpo den-
tro do sistema. Ainda que timidamente, importantes significados nos serão revelados pela porta 

proibida da foz do Tamanduateí, pelas portas paralelas das pontes das Bandeiras e Cruzeiro do 
Sul ou pelas portas entreabertas das estações de trem da CPTM. Nenhuma delas, porém, terá a 
força da representatividade do parque ecológico, a nosso ver, porta possível - pela anunciação do 
que foi e do que pode vira a ser - à devida abertura que ainda se espera dos rios de São Paulo a 
seus habitantes.  
 
Sem criar, portanto, uma Gestalt

22
 - sob o ponto de vista fenomenológico - em seu conjunto, mas 

apenas focos de percepção de valiosas representatividades - que não conseguem, entretanto, sus-
tentar a pregnância necessária para que uma identidade positiva, de fato, ali se reflita -, o sistema 
marginal ainda aguarda a sua grande transformação; cujo ponto de partida, sem dúvida alguma, 
passa pela total recuperação de suas águas. Ao se equilibrarem os diversos elementos, um novo 
desenho23 poderá então nascer, revelando uma imagem cuja representação tenha como base a 
integração e não a separação, o desejo e não o choque. Desse modo, Pinheiros e Tietê poderão 
assim configurar-se como uma estrutura viva

24 que não apenas atravessa a cidade, mas que, nes-
sa travessia, a transforma ao mesmo tempo em que é por ela transformada, num mesmo movi-
mento. 
 
Mas será possível trazer de volta a São Paulo seus grandes rios? Serão um dia desmarginaliza-
dos? Conseguiremos situá-los outra vez, enquanto fenômeno vivível, no centro do sistema? Tor-
ná-lo-emos de fato os grandes vazios visíveis da metrópole? Poderemos passear com prazer ao 
seu lado ou navegar sobre suas águas? Algum plano ou projeto que lhe contemple de forma vali-
osa será um dia realmente construído? 
 
Pois que não tarde o tempo em que a cidade tenha orgulho, e não vergonha, de se ver em seu 
verdadeiro espelho refletida. 

                                                 
21 Vale lembrar que o espaço é sempre semantizado pois se desenvolve, como aponta Coelho Neto, numa única 
direção, ou seja, naquela do significativo, podendo ser assim suprassemantizado ou tender à dessemantização, mas 
nunca chegar a zero. E isto provém do simples fato de o significado depender do interpretante do discurso (no caso, 
o homem), morrendo aquele, portanto, apenas com a morte deste. Cf. COELHO NETO, 1999. 
22 As leis básicas da Psicologia da Forma sugerem que a imagem pode ser percebida apenas por elementos ‘fortes’ 
que nada mais são que sua estrutura fundamental, responsáveis por sua pregnância. Este conceito, por sua vez, foi 
ampliado pela fenomenologia de  Merleau-Ponty que, aliou a este a relação sujeito-objeto. Cf. PALLAMIN, 1986. 
23 Salientando a importância do projeto, Peixoto nos lembra que a arquitetura torna-se transformação do que está 
dado, quando o lugar - espaço físico recoberto de camadas de significação, delimitado e instaurado pela atividade 
simbolizadora do homem - é o fundamento do projeto. Cf. PEIXOTO, 1996. 
24 A respeito da simbologia dos rios, cumpre lembrar o seu caráter de ‘estrutura viva’ dos rio e ‘maleabilidade pri-
mordial’, apontado por Costa ao destacar o “valor do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico que representa a 
paisagem fluvial urbana”. Já Bachelard, em seu estudo sobre as imagens substancias da água - “elemento que traz 

em si o destino que metamorfoseia incessantemente a substância do ser”, aponta a supremacia da água doce, a água 
cotidiana, água privilegiada para os homens, “água que refresca e que mata a sede, diferentemente da água do mar, 
cuja presença de sal “entrava o devaneio da doçura”. Cf. COSTA, 2006, p. 12, BACHELARD, 1997, pp. 6 e 162.  
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