
Entre rios – a urbanização de São Paulo

Documentário histórico-arquitetônico-geográfico sobre a formação da cidade de São Paulo 
a partir de seus rios

O vídeo Entre Rios mostra como São Paulo –desde a vila que lhe deu origem até a
moderna cidade-  surgiu a partir  de dois  rios,  o Tamanduateí  e o Anhangabaú,  e como
ocorreram  as  transformações  que  resultaram  em  sua  expansão  e  no  modelo  de
urbanização que se mantém ainda hoje.

Origens Tamanduateí quer dizer “rio do peixe seco”, porque na época das chuvas esse
rio transbordava e, quando as águas baixavam, seu leito ficava cheio de peixes que atraíam
formigas, que, por sua vez, atraíam tamanduás. Entre esse rio imenso e que circulava por
toda a região, e outro menor, um ribeirão chamado Anhangabaú, os índios estabeleceram
sua vida social. Do Tamanduateí obtinham seu alimento e do Anhangabaú tiravam a água
limpa para seu uso e consumo. Durante trezentos anos, a vida no local girou em torno
desses dois rios.

Rio Tamanduateí em dois momentos: à esquerda, atualmente; e à direita, em 1862. 
(Fonte: SP in Foco)

Em 1867, foi construída a ferrovia S.Paulo Railway, primeira a fazer a ligação da cidade
com o mar, com o Porto de Santos (foi a partir dela que o Brasil entrou no que se chama de
modernidade). Até então, os peixes eram obtidos exclusivamente do rio. Com a ferrovia as
distâncias se encurtaram e o comércio se expandiu.  Os rios, de razão da existência da
cidade,  se  tornaram  um  obstáculo  ao  seu  crescimento.  O  primeiro  marco  desse  novo
momento da cidade foi  o  Viaduto  do Chá.  Esse viaduto  ligava o centro velho a novos
loteamentos, destinados a atender a elite do café, que vinha do interior para a capital, em
busca de desfrutar das benfeitorias da cidade, tais como a água encanada.

Com o crescimento da população, aumentou o consumo de água e também a geração
de  esgoto,  que  em  1887  era  despejado  nas  várzeas  da  cidade,  causando  problemas
sanitários.  A elite  paulistana,  encantada pela  cultura  européia,  sonhava em fazer  de S.
Paulo uma cidade semelhante às que via em suas viagens pelo “Velho Mundo”, e os rios
não se encaixavam nesse sonho. A solução foi transformar os rios: cortá-los, afundá-los e
aterrá-los,  de  maneira  que  o  esgoto  fosse  eliminado  de  suas  vistas.  Com  isso,  o
Tamanduateí perdeu suas margens.



Na  década  de  20  do  século  passado,  os  dois  rios  que  serviam  a  cidade  foram
transformados em parques. O parque do Anhangabaú, que foi batizado com o nome do
antigo ribeirão, foi o resultado de canalização e aterramento. E surgiu o Parque D.Pedro I,
às margens do Tamanduateí. Contudo, a metrópole continuou em expansão e viu-se, mais
uma vez, barrada entre rios, pois a cidade era cortada por toda uma bacia hidrográfica, que
ia além do Tamanduateí e do Anhangabaú.

À época,  as idéias  de dois  engenheiros  se tornaram centro das discussões sobre  a
expansão e modernização de SP: de um lado, (Francisco Rodrigues) Saturnino de Brito,
engenheiro  sanitarista,  propôs  o  resgate  da  orla  fluvial  urbana:  era  preciso  garantir  a
integridade  do leito  das  margens  da várzea do rio  Tietê,  que  tinha  cerca  de 1km.  Ele
defendia  que  os  rios  desembocassem  em  um  ponto  principal,  como  um  lago,  que
funcionaria como um coração, um núcleo aquático de um cinturão de parques e bosques.
Era uma visão sofisticada para seu tempo, ambientalmente avançada, que hoje encontraria
muito mais repercussão, em função de o meio ambiente e a ecologia já estarem incluídas
na agenda das cidades e países.

Em  oposição  a  Saturnino  de  Brito,  outro  engenheiro,  também  chamado  Francisco
(Prestes Maia), propôs um plano de avenidas, elaborado com Ulhôa Cintra. Esse plano ia
ao encontro dos sonhos da elite paulistana, que não se importava com a vocação natural de
São Paulo nem com as consequências do que poderia ocorrer com uma intervenção de
grande porte em seus rios e sua geografia.

Prestes Maia propôs que em torno de um núcleo, um centro, radiais se estendessem à
maneira do que ocorria nas metrópoles européias. Contudo, ele omitiu que nessas cidades
que  lhe  serviam  de  modelo,  como  Viena  (Àustria)  e  Paris  (França),  os  projetos
acompanhavam tanto o anel ferroviário como hidroviário. Essa omissão tinha um objetivo:
tornar  a  cidade  um  espaço  voltado  a  veículos  motorizados,  que  surgiam  então  como
símbolo de status e riqueza nas nações mais desenvolvidas.  A idéia era transformar S.
Paulo  em  algo  parecido  a  Chicago  (EUA),  tomada  por  arranha-céus,  autopistas  e
automóveis por todos os lados.

Em 1938, Prestes Maia é nomeado prefeito de S. Paulo. Seu plano propunha utilizar os
fundos de vales dos rios e dos córregos para construir novas avenidas. Impróprias para
construção, essas áreas úmidas e alagadiças eram os espaços vazios na cidade, o que
garantia  baixos  custos com desapropriações e a consequente  valorização dos entornos
após a obra. As principais avenidas de S. Paulo, como marginais dos rios Pinheiros e Tietê,
av. do Estado, 9 de Julho e 23 de maio, estavam propostas no plano de avenidas que
estruturou a expansão da cidade.

Em seus sete anos de governo, Prestes Maia retificou o Tietê, construiu a 9 de Julho, e
realizou uma série  de outras obras  para  modernizar  a cidade,  abrindo espaços para  o
automóvel. Nas décadas seguintes, o mesmo modelo se manteve: a cada nova expansão
que se deparava com um rio, ele era rebaixado para dar início a uma avenida. O plano de
avenidas fez com que o espaço das águas se tornasse o espaço dos carros.

As  consequências  por  essa transformação forçada  de  rios  e  corpos d’água  em São
Paulo, por meio de aterramentos, canalizações e encanamentos, não mudou a natureza dos



rios: quando chove, é para lá que a chuva corre, e sem espaço para fluir, o resultado é o
que conhecemos ainda hoje, ano a ano: enchentes e alagamentos.

Enchente em São Paulo (Fonte: G1)]

A urbanização de S. Paulo foi feita de maneira tão violenta que é responsável direta
pelas enchentes que a acometem regularmente. Enchentes são um produto desse tipo de
urbanização. Vazões que antes aconteciam a cada 500 anos, agora acontecem no máximo
de cinco em cinco anos. A cidade deu as costas para o rio,  que é a base oculta –que
deliberadamente foi escondida- sobre a qual seus cimentos estão assentados. Mesmo que
não o saibamos, nem o vejamos.

A lógica atual predominante –que norteia as administrações públicas da cidade sempre
às voltas com dificuldades financeiras- segue o mesmo roteiro ultrapassado e alimentado
pelos interesses de empreiteiras, construção civil  e indústria automobilística, que é o de
abrir mais avenidas e ruas, e construir mais elevados e obras de concreto, na contramão do
que hoje ocorre nas melhores cidades do mundo em matéria de qualidade de vida, que
investiram em mobilidade urbana e disseram não para dar espaço para mais automóveis.

Os rios, que por 300 anos sustentaram populações e trouxeram riquezas para S.Paulo,
tornaram-se  perigosos,  imundos,  fétidos,  poluídos,  servindo  apenas  de  escoamento  de
água e esgoto. Agora, o Parque Sta. Luzia, em Mauá (Grande SP), local da nascente do rio
Tamanduateí, está previsto para ser o trecho Leste do Rodoanel. A mesma mentalidade do
tempo de Prestes Maia, de fazer uso de um bem público (rios, várzeas, espaços abertos)
para  satisfazer  interesses  privados  (antes  era  a  elite  paulistana,  hoje  empreiteiras,
construção civil e indústria automobilística) continua. A tendência não é priorizar transportes
de interesse público,  como trens e metrôs,  e sim investir  para dar mais espaço para o
transporte individual.

A única solução racional, social, lógica, econômica para S.Paulo e as grandes cidades é
fazer o que já vem ocorrendo em cidades como Nova Iorque, Amsterdam, Paris, Berlim,
Copenhague  e diversas  outras:  privilegiar  o  transporte  público,  melhorá-lo,  torná-lo  não
latas  de  sardinhas  ou  paus-de-arara  contemporâneos,  mas  espaços  seguros  para  o
transporte de seres humanos e sua interação.
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