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RESUMO 

Esta pesquisa investiga a construção do imaginário 
relacionado aos rios sul-americanos, através do estudo 
de experiências e projetos significativos e emblemáticos 
sobre o tema, buscando refletir acerca de seus sentidos e 
especulando sobre as interações possíveis entre imagina-
ção e projeto. 

Ao olhar para a história sul-americana, procura-se 
identificar formas de pensar e tratar os rios, focando nos 
seus sentidos continentais. Como introdução à reflexão so-
bre esse imaginário, parte-se do estudo de alguns aspectos 
singulares de determinadas civilizações pré-colombianas, 
centrando-se na maneira com que constroem a paisagem 
através dos recursos hídricos, partindo da percepção de 
que estas experiências até hoje instigam a imaginação. 

Estuda-se, na sequência, um conjunto de viagens 
fluviais que também contribuíram para a formação do 
imaginário fluvial sul-americano. As primeiras viagens, 
realizadas no início do século XIX, tiveram como precur-
sor Alexander von Humboldt e trouxeram um novo olhar 
para a paisagem americana e, consequentemente, para 
seus rios. A década de 1980 também concentrou impor-
tantes expedições fluviais; é quando os irmãos Georgescu 
partem de Caracas (Venezuela) a fim de comprovar que a 

PALAVRAS-CHAVE

rios sul-americanos;
imaginário;
Metrópole Fluvial
Hidroanel Metropolitano
de São Paulo.

integração fluvial é possível, marcando uma retomada do 
tema e consolidando um pensamento sobre os rios. 

Investiga-se também os sentidos relacionados ao 
domínio da natureza e à transformação da paisagem pelo 
homem através dos principais projetos de infraestrutura 
elaborados - como os planos de interligação das bacias 
do Orinoco, Amazonas e do Prata, que viabilizariam o 
sistema de hidrovias sul-americano - para, enfim, refletir 
sobre como o tema é tratado no campo da arquitetura e 
do urbanismo. Isso é feito através do estudo de projetos 
emblemáticos que trazem conceitos importantes, em que 
as águas interiores tem papel fundamental, como alguns 
estudos de Paulo Mendes da Rocha e seu discurso sobre o 
território americano.

O pensamento sobre os sentidos estruturais dos rios, 
sobre as possiblidades e o potencial de suas águas continen-
tais, chega aos dias atuais, à ideia da Metrópole Fluvial e ao 
projeto do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, objeto 
de estudo do segundo capítulo. Entende-se que se trata de 
um projeto singular que sugere um novo horizonte para o 
enfrentamento das questões urbanas e territoriais, e aponta 
para uma direção que parece permitir olhar o continente de 
outra forma e imaginar um futuro diferente. 
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ABSTRACT

This research investigates the construction of the 
imaginary related to the South American rivers by stu-
dying significant and emblematic experiences and pro-
jects on the theme, seeking to reflect on their meanings 
and speculating on the possible interactions between 
imagination and design.

By looking at the South American History, we try 
to identify ways of thinking and dealing with rivers, focu-
sing on their continental dimension. As an introduction to 
the reflection on this imaginary, we start from the study 
of some singular aspects of certain pre-Columbian civili-
zations, centering on the way in which they create their 
landscape through water resources, understanding that 
these experiences can, until today, instigate the imagina-
tion. 

Next, we study a set of river journeys that have also 
contributed to the South American fluvial imaginary. The 
first journeys, in the beginning of the XIX century, had 
Alexander Von Humboldt as a precursor. They brought a 
new way of looking at the American landscape and, con-
sequently, its rivers. The 1980’s have also concentrated 
important fluvial expeditions; it is when the Georgescu 
brothers leave from Caracas (Venezuela) in order to prove 

that the river integration is possible, marking a comeback 
of the theme and consolidating a way of thinking about 
the rivers. 

The meanings related to conquering nature and the 
transformation of the landscape by man are investigated 
through main infrastructure plans – such as the plans 
connecting the Orinoco, Amazonas and Prata basins, whi-
ch would make the South American waterways system 
possible – so that we can then reflect on how the theme 
is treated in the fields of architecture and urbanism. This 
is done by studying emblematic projects that bring impor-
tant concepts, in which the interior waters play a funda-
mental role, such as some of the studies by Paulo Mendes 
da Rocha and his discourse on the American territory. 

The thinking on the structural meanings of rivers, 
on their continental waters possibilities and potentials, 
reaches the present day, the idea of a Fluvial Metropolis 
and the project for the Metropolitan Waterway Ring of 
São Paulo, study object of the second chapter. It is un-
derstood that this is a unique project that suggests a new 
horizon for facing urban and territorial issues, and points 
in a direction that seems to allow us to see the continent 
in a new way and imagine a different future. 
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Fig. 1  

He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro 

norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino 

por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el 

mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nues-

tra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La 

punta de América, desde ahora, prolongándose, señala 

insistentemente el Sur, nuestro norte. 1

A reflexão sobre o imaginário relacionado aos rios 
sul-americanos foi instigada por dois emblemáticos traba-
lhos artísticos: a “América invertida”, do artista uruguaio 
Joaquín Torres García, e a tela “Latinoamérica unida por 
los Ríos”2, do artista e arquiteto argentino Nicolás Garcia 
Uriburu. 

O conhecido desenho de Torres García, publicado em 
1943 no seu livro Universalismo Construtivo, nos conduziu 
a uma primeira aproximação às discussões sobre a cons-
trução dos sentidos sul-americanos. O artista apresenta um 
mapa do continente “de cabeça para baixo”, invertendo a 
representação clássica do mapa-múndi, onde o norte se 
impõe como mundo “superior”, e desconstrói o sentido 
da divisão corrente do mundo por hemisférios e sua hie-
rarquia ideológica. Ao fazer o Sul se tornar Norte, Torres 
García propõe uma inversão de posições, recuperando a 
importância do “Sul” (que agora é Norte). Reivindica, deste 
modo, a necessidade de um outro olhar, a partir de dentro, 
como um convite para os sul-americanos se conhecerem na 

1  GARCÍA, Joaquín Torres. Universalismo 
Constructivo. Buenos Aires, Poseidón, 1944.
2  Nicolás Garcia Uriburu, Latinoamérica 
unida por os Ríos. Paris, 1970-1980. Óleo sobre tela, 
145X115cm. 

(1) 



13

Fig. 2  

busca de um próprio reconhecimento enquanto América.

A dimensão continental e a perspectiva de integra-
ção fluvial dos rios sul-americanos são suscitadas a partir 
da tela de Uriburu. O artista exibe um mapa dominado 
pelo azul de suas águas, sem divisões políticas, marcando 
seus rios com grande expressividade e evidenciando um 
eixo norte-sul na cor amarela. Este traçado representa a 
interligação entre as Bacias do Orinoco, Amazonas e do 
Prata, eixo pelo qual Uriburu acredita ser possível a inte-
gração entre as nações.

O tema das águas é recorrente na pintura, na lite-
ratura, nos mitos, ritos e lendas populares. Nosso objetivo 
é refletir sobre os sentidos que os rios sul-americanos 
evocam e especular sobre sua relação com a arquitetura 
e sobre o lugar que ocupam no imaginário do arquiteto. 

Gastón Bachelard, em “A água e os sonhos” nos 
ajuda a entender as razões pelas quais o tema das águas 
desperta tanta paixão e fascinação. O autor busca destrin-
char os significados da água na constituição psíquica do 
homem. Essencial à vida, a água, mais do que qualquer 
elemento3, é o que apresenta maior caráter poético e sim-
bólico no nosso inconsciente, o que ele chama de “sonho 
hidrante”.

3  Os sonhos, segundo o autor, estão sob a de-
pendência dos quatro elementos fundamentais (fogo, 
ar, água e terra)

(2) 



14 A água aparece como um “ser total: tem um corpo, 
uma alma, uma voz”4; entre muitos sentidos, está frequen-
temente associada à intimidade, contemplação, profundi-
dade, interiorização, pureza, unidade, e também à uma 
imaginação divertida, lúdica. Está presente nos nossos 
devaneios mais profundos. Remete à força de despertar, 
ao sonho de renovação. A água une e desune, remete ao 
“longo sonho da ligação”5.

“A água doce sempre há de ser, na imaginação dos 
homens, uma água privilegiada” 6, discorre Bachelard. Re-
flitamos, a partir deste pensamento, sobre os sentidos que 
os rios podem suscitar. 

Os rios são caminhos naturais. Simbolicamente 
representam espaços contínuos, são como veias e arté-
rias que se espalham pelo território, desenhando a geo-
grafia, se acomodando às colinas e vales, determinando 
lugares, construindo referências. Não se restringem aos 
limites territoriais, atravessando cidades, estados, nações. 
Sempre foram elementos fundamentais na história da 
humanidade e em sua organização social, orientando a 
fundação das cidades, provendo abastecimento de água 
e alimentos, servindo à irrigação, produção de energia, ao 
transporte, levando ao desenvolvimento de tecnologias, 
fomentando a economia, promovendo a comunicação e a 
aproximação entre as culturas. 

4  BACHELARD, 1998, p.17
5  BACHELARD, 1998, p.109
6  BACHELARD, 1998, p.163

O rio, na sua forma natural, instiga a imaginação 
poética, mas percebemos também que a construção da 
paisagem através dos recursos hídricos, também parece 
ocupar um lugar de destaque no imaginário. A constru-
ção de canais navegáveis para estruturação do território 
é milenar. Grandes obras de engenharia hidráulica como 
o grande Canal da China, o Canal de Suez, as cidades 
fluviais como Veneza, o sistema de canais navegáveis in-
gleses, o território holandês e seus polderes, entre outros 
exemplos, constroem uma geografia inventada.

Na América, muito antes da chegada dos europeus, 
os rios já eram usados e transformados pelos povos na-
tivos. As civilizações pré-colombianas que habitavam o 
continente construíam seu território por meio de sofis-
ticadas técnicas de engenharia hidráulica, ocupando e 
estruturando o território de uma maneira singular. 

Os rios também tiveram um papel fundamental 
durante a colonização e na exploração do interior do 
continente. Após inúmeras disputas pela demarcação 
de terras, as coroas portuguesa e espanhola acabaram 
por estabelecer as suas fronteiras conforme os limites 
naturais; fundamentalmente, os rios. E assim eles aca-
baram por representar a separação, a barreira física que 
divide.

Entretanto, as águas que dividem as culturas são as 

1.  GARCÍA, Joaquín Torres. 
Universalismo Constructivo. 
Buenos Aires, Poseidón, 
1944.

2. Nicolás Garcia Uriburu, 
Latinoamérica unida por 
los Ríos. Paris, 1970-1980. 
Óleo sobre tela, 145X115cm. 

3. Os sonhos, segundo o 
autor, estão sob a depen-
dência dos quatro elemen-
tos fundamentais (fogo, ar, 
água e terra)

4.  BACHELARD, 1998, p.17

5. Ibid. p.109

6. Ibid. p.163



15mesmas que as aproximam. E talvez este pensamento ain-
da mova seus habitantes em busca de uma reaproximação. 

As águas do continente americano tem sido objeto 
de fascinação de um grande número de artistas, escri-
tores, exploradores, cientistas e também engenheiros e 
arquitetos. Se trata de um tema que concentra uma gran-
de quantidade de material de pesquisa. Nosso objetivo é 
reunir, nesse trabalho, experiências e projetos significa-
tivos sobre o tema, nos centrando na forma com que se 
relacionam com os rios e na reflexão sobre os sentidos que 
constroem o imaginário fluvial sul-americano.

O imaginário 

Antes de ser um espetáculo consciente, toda paisagem é 

uma experiência onírica.7 

A definição do termo imaginário não é precisa, não 
tem contorno definido. São muitos os estudiosos do tema, 
mas todos procuram conceituá-lo sem encerrá-lo numa 
definição fechada. 

De acordo com Jean Paul Sartre, imaginário é 
tudo que é criado pela imaginação e só tem existência 
nela. O teórico associa o conceito de imagem à ideia de 
consciência, uma consciência imaginante, e a conceitua 
relacionando-a ao real: “em toda imagem há uma cama-

7  BACHELARD, 1998, p.5

da de existências reais, é o que chamamos consciência 
imaginante”8. Ao mesmo tempo, é a consciência que dá 
sentido ao mundo real.

A imaginação, segundo Sartre, é um ato que produz 
o encanto, responsável por fazer aparecer o desejável, es-
tabelecendo aí uma relação entre a imaginação e o desejo. 
O desejo tem um poder de mobilização e atuação que pode 
desencadear uma ação. A imaginação coloca a possibili-
dade de vir-a-ser.

Somos nós que imaginamos que um mundo melhor possa 

ocorrer, ou que um mundo pior possa vir acontecer. Somos 

nós que imaginamos que o reino da liberdade, da igualdade 

e da fraternidade virá pela nossa ação. Nós é que imagina-

mos que isso possa, pela nossa ação, acontecer, vir-a-ser. 9

Gilbert Durand se aprofunda no tema e amplia um 
pouco mais o conceito. Segundo o autor, que estuda o modo 
como as imagens são produzidas, transmitidas e recebidas, 
o imaginário é um lugar de “entre saberes”10, como “um 
“museu” de todas as imagens passadas, possíveis, produ-
zidas e a produzir” pelo homem11. É, também, o conjunto 
das produções culturais como obras de arte, mitos, ícones, 
símbolos, alegorias, representações, sonhos, etc.

A imaginação, enquanto função simbólica, equilibra 
os indivíduos e as sociedades frente à civilização tecno-

8  SARTRE, 1940.
9  SARTRE, 1940.
10  DURAND, 1996
11  DURAND, 2004

7. Ibid. p.5

8. SARTRE, 1940.

9. Ibid.

10. DURAND, 1996



16 crática e iconoclasta. O imaginário, segundo Gilbert Du-
rand, seria, essencialmente, definido como mito e consti-
tui o primeiro substrato da vida mental. É uma construção 
pautada na repetição, na redundância, seja pelos temas ou 
pelos símbolos e Durand o associa à música:

O imaginário nas suas manifestações mais típicas (so-

nho, devaneio, rito, mito, narrativa de imaginação, etc.) é 

portanto alógico relativamente à lógica ocidental, desde 

Aristóteles até mesmo de Sócrates. Identidade não loca-

lizável, tempo não dissimétrico, redundância, metonímia 

“holográfica”, definem uma lógica “alternativa” que, por 

exemplo, a do silogismo ou da descrição temporal, mas 

mais próxima, em certos aspectos, da da música. Esta 

última, como o mito ou o devaneio, repousa sobre as 

transposições simétricas , dos “temas” desenvolvidos ou 

mesmo “variados”, um sentido que só se conquista pela 

redundância (refrão, sonata, fuga, leitmotif, etc.) persua-

siva de um tema. 12

Ainda, na perspectiva do autor o imaginário apre-
senta um caráter de eufemização, no sentido de uma 
busca por uma transformação do mundo, e representa 
“o esforço do ser para levantar uma esperança viva face 
e contra o mundo objetivo da morte” 13. A imaginação é 
entendida, portanto, como a faculdade do possível: ”Por 
isso o imaginário, longe de ser paixão vã, é ação eufêmica 
e transforma o mundo” 14. 

12  DURAND, 2004
13  DURAND, 1997
14  DURAND, 1997

Num trabalho recente publicado, Juremir Machado 
da Silva, estudioso do tema, se empenha em destrinchar 
todos os sentidos, definições e abordagens do imaginá-
rio. Segundo Silva não há sociedade sem imaginário, o 
imaginário é como um reservatório que acumula as ex-
periências, sensações e imagens e que, como motor, tem 
capacidade para impulsionar ações. O imaginário se arti-
cula por um conjunto de fragmentos, onde as lacunas são 
preenchidas por aproximação, especulação, imaginação. 
É o lugar onde se constroem os sentidos.

O imaginário só se consolida como mutação, metamorfo-

se, transposição, recriação, ressurgimento e novo come-

ço. Nesse sentido todo imaginário faz voltar às origens 

ou produz uma nova origem, um novo ponto de partida, 

uma fundação. (...) Imaginário é parto do sentido, nasci-

mento e criação.15 

Gastón Bachelard, o primeiro grande teórico do 
assunto, já chamava atenção para os sentidos de criação 
e invenção das forças imaginantes. Segundo ele, a ima-
ginação “inventa vida nova. Inventa mente nova; abre 
olhos que têm novos tipos de visão”16 e olha para o futuro 
“Com sua atividade viva, a imaginação despreende-nos ao 
mesmo tempo do passado e da realidade. Abre-se para o 
futuro.” 17.  

15  SILVA, 2017. P.75
16  BACHELARD, 1998, p.18
17  BACHELARD, 1993. p.18.

11. DURAND, 2004

12. Ibid.

13. DURAND, 1997

14. Ibid.

15. SILVA, 2017. P.75

16. BACHELARD, 1998, p.18

17. BACHELARD, 1993. p.18.



17Neste trabalho iremos refletir, especialmente, sobre 
os sentidos positivos do imaginário. Sobre a imaginação 
como faculdade do possível, que produz o desejo, desejo 
que mobiliza e leva à ação; o sentido da busca por transfor-
mação do mundo; a imaginação poética criadora que coloca 
a possibilidade de imaginar um outro possível; o abrir-se 
para o futuro. São sentidos que abrem caminho para a re-
flexão sobre a relação entre a imaginação e o projeto.

As águas sul-americanas

O continente sul-americano dispõe de um amplo 
sistema hidrográfico, suas principais bacias se encontram 
entre as maiores do mundo. Mais de 75% dos recursos hí-
dricos superficiais são compartilhados entre dois ou mais 
países. Entretanto, a navegação fluvial ainda é considera-
da incipiente. 

A ideia de integrar as três principais bacias sul-ame-
ricanas – Orinoco, Amazonas e Prata – é recorrente na his-
tória e foi inaugurada com a vinda de Alexander Humbold, 
entre 1799 e 1804, durante sua expedição através dos rios 
do continente. Acredita-se que a interligação destas bacias, 
integrando o continente de norte a sul, poderia configurar 
uma rede fluvial de quase 50.000 km de extensão. 

Na década de 1970, os irmãos Paul e Constantino 
Georgescu viajaram desde o Orinoco até o Rio da Prata, e 

vice-versa, e puderam constatar que a navegação fluvial é 
possível e que 90% dos rios são navegáveis durante quase 
todo ano.

A Bacia do Orinoco é uma das maiores vias fluviais 
do mundo, desaguando no oceano Atlântico, através de 
um vasto delta. Seus mais de 400 afluentes drenam uma 
área de aproximadamente 580 mil quilômetros quadrados, 
uma área correspondente a mais da metade do tamanho 
da Europa, compartilhando suas águas entre Venezuela e 
Colômbia. O Orinoco é o terceiro rio mais caudaloso do 
mundo, com uma vazão média anual de mais de 36.000 
m3/seg, com uma extensão de uns 2.140 km. 

O Rio Amazonas é considerado o maior rio da terra. 
Nascendo a 5500 metros nos Andes Peruanos, tem uma 
extensão de 6762 km e uma vazão média anual de 226000 
m3/seg., que corresponde a 15% do volume total das águas 
continentais do planeta. É o rio mais profundo e o que 
tem maior volume d’água, despejando 12,8 milhões de li-
tros por minuto no oceano Atlântico. Possui um quinto de 
toda água doce do mundo. Estima-se que rio e seus mais 
de mil afluentes contêm aproximadamente dois terços da 
água fluvial da Terra. 

A Bacia do Rio do Prata cobre uma área de mais de 
3,1 milhões de km2, tendo o Rio do Prata uma vazão média 
anual de até 28.000 m3/seg. A esta bacia pertence os rios 



18 Paraná, Paraguai e Uruguai e suas águas são compartilha-
das entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

O Brasil possui uma vasta rede de rios que ocupam 
a maior porção do território sul-americano. Os rios poten-
cialmente navegáveis da Bacia Amazônica somados aos 
da Bacia do Tocantins chegam a 30.000 km. Se somados 
às bacias do Nordeste, São Francisco, Leste Sudeste, Sul 
e do Prata (Paraná, Paraguai e Uruguai) podem chegar a 
mais de 50.000 km. 18

Este potencial das águas sul-americanas tem desper-
tado grande interesse e instigado até hoje a imaginação.

Na América Latina, em relação a esse horizonte das 

águas, é preciso considerar não apenas a questão dos 

mares, que é evidente, mas também as águas chamadas 

de “interiores”: os sistemas dos rios, que avançam além 

da divisão do território em países. Quer dizer, um rio não 

sabe se ele sai de um país e entra no outro. Ele precisa ser 

tratado de modo íntegro, o que implica a paz da América. 

Nós temos de fazer esses trabalhos indispensáveis do 

que se chama navegação interior, construindo e consoli-

dando um sistema hidroviário de dimensão continental 

associado aos outros países.19

18  Os dados desde ítem foram retirados de 
HELFERICH, 2004.; CAF,1998.; GEORGESCU,2013.
19  Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, in 
WISNIK, 2012, p.46

18.  Os dados desde ítem 
foram retirados de HEL-
FERICH, 2004.; CAF,1998.; 
GEORGESCU,2013.

19. Arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha, in WISNIK, 2012, 
p.46
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(3) 

Fig. 3 Mapa das principais 
bacias hidrográficas da 
América do Sul. (fonte: 
autoria própria, com 
referência em GEORGESCU, 
2013, p. 23)

Bacia do Orinoco

Bacia Amazônica

Bacia do Rio da Prata



20 Estrutura do trabalho

Esta pesquisa investiga a construção do imaginário 
relacionado aos rios sul-americanos. Faremos isso através 
do estudo de experiências e projetos significativos e em-
blemáticos sobre o tema, buscando refletir acerca de seus 
sentidos e especulando sobre as interações possíveis entre 
imaginação e projeto. 

No primeiro capítulo propomos uma leitura sobre 
alguns aspectos da história sul-americana, procurando 
identificar formas de pensar e tratar os rios, focando nos 
seus sentidos continentais. Como introdução à reflexão 
sobre esse imaginário, parte-se do estudo de alguns as-
pectos singulares de determinadas civilizações pré-co-
lombianas, centrando-se na maneira com que constroem 
a paisagem através dos recursos hídricos, através dos 
engenhosos canais artificiais para irrigação e drenagem 
incas e da construção da cidade fluvial asteca, Tenochti-
tlán; partindo da percepção de que estas experiências até 
hoje instigam a imaginação. 

Em seguida, daremos um salto no tempo para 
compreender quando começam a aparecer as discussões 
sobre os usos das águas em sua dimensão continental e a 

noção de integração fluvial. Estudaremos um conjunto de 
viagens fluviais que contribuíram para a formação dessas 
noções. O primeiro ciclo de expedições, realizadas no iní-
cio do século XIX, tiveram como precursor Alexander von 
Humboldt e trouxeram um novo olhar para a paisagem 
americana e, consequentemente, para seus rios. A década 
de 1980 também concentrou importantes expedições flu-
viais; é quando os irmãos Georgescu partem de Caracas 
(Venezuela) a fim de comprovar que a integração fluvial é 
possível, marcando uma retomada do tema e consolidan-
do um pensamento sobre os rios. 

Estudaremos também os principais projetos de in-
fraestrutura fluvial sul-americanos que tinham em vista 
a estruturação do território, investigando os sentidos 
relacionados ao domínio da natureza e à transformação 
da paisagem pelo homem. Destacamos os planos de in-
terligação das bacias do Orinoco, Amazonas e do Prata, 
que viabilizariam o sistema de hidrovias sul-americano. 
Partiremos do Plano Moraes, apresentado ao governo 
imperial brasileiro em 1869, o primeiro grande plano para 
integração física no continente, até chegar às propostas 
realizadas pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
-Uruguai (CIBIPU), um importante órgão de planejamento 
regional brasileiro que atuou de 1951 a 1972. 



21 Ao final do primeiro capítulo, investigaremos como 
esse imaginário se constrói no âmbito da arquitetura, atra-
vés das experiências e projetos que envolvem a questão 
dos rios nos seus sentidos continentais. A vinda de Le 
Corbusier em 1929 e seus emblemáticos croquis para as 
quatro capitais sul-americanas marcariam uma forma de 
pensar o projeto na grande escala, trazendo questões im-
portantes como a noção de arquitetura como paisagem e 
de cidade enquanto domínio do homem sobre a natureza. 
A construção de Brasília também contribuiria para o pen-
samento relacionado à construção do território, ocupando 
um lugar de destaque no imaginário sul-americano. 

No discurso sobre a construção do território, as 
águas interiores tem papel fundamental. Investigaremos 
como esta noção aparece no discurso e em alguns pro-
jetos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A partir dos 
anos 1970 a aproximação entre arquitetos sul-americanos 
começa a se fazer mais evidente e o diálogo é ampliado. 
Dentro desse contexto, a questão fluvial começa a ganhar 
uma nova perspectiva. As hidrovias, como vias estrutu-
radoras, passam a representar não somente a integração 
econômico-social, mas, sobretudo, a cultural, sendo capa-
zes de superar o conceito de fronteira entre países.  

No segundo capítulo nos centraremos no estudo 
da Metrópole Fluvial e do projeto do Hidroanel Metro-
politano de São Paulo. O pensamento sobre os sentidos 
estruturais dos rios, as possiblidades e o potencial de 
suas águas continentais é evidenciado nesse projeto, que 
agrega estudantes e professores da FAUUSP. Desenvolve 
um pensamento singular que parece fazer a síntese de 
todas essas referências que constroem o imaginário dos 
rios sul-americanos e sugere um novo horizonte para o 
enfrentamento das questões urbanas e territoriais. 
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1.1. AS ÁGUAS E A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM NA 

AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA 

As avançadas técnicas de engenharia hidráulica de 
algumas civilizações pré-colombianas são ainda muito 
estudadas, e o modo com que estas culturas se relacionam 
com a paisagem e, especialmente, com suas águas, insti-
gam até o hoje o imaginário. 

Não se trata de fazer uma reconstrução histórica, 
mas sim de refletir sobre alguns aspectos culturais das 
principais civilizações nativas que precederam à chegada 
dos europeus, propondo um olhar sobre a história, com 
vista a uma reflexão sobre os sentidos do imaginário que 
contribuem para a construção da paisagem sul-americana. 
Assim, apontaremos elementos que podem dar pistas de 
formas de relacionamento entre o homem americano e 
seus rios.

Como se sabe, a América, antes da chegada dos 
europeus, estava longe de ser um continente desabitado; 
estima-se que existiam mais de 57 milhões de habitan-
tes20 na época de sua “descoberta” pelos conquistadores 
ibéricos. A água é um recurso natural inerente ao desen-
volvimento humano e, há milhares de anos os habitantes 
nativos já utilizavam seus rios como fontes de alimento, 
meio de transporte e comunicação. A transformação da 
natureza e da paisagem pelo homem, a partir dos recursos 

20  WILLIAMSON, 2012, p.48

hídricos, se manifesta com o surgimento da agricultura 
e assume expressão mais representativa a partir de 100 
a.C, com os povos andinos, atingindo seu auge com as 
sociedades astecas e incas, consideradas as civilizações 
hidráulicas da América.

A agricultura favorece a fixação dos habitantes 
à terra e leva à organização e à cooperação entre os ho-
mens em torno da aldeia. O crescimento da população e 
o aprimoramento tecnológico conduzem, pouco a pouco, 
à transformação das aldeias em cidades. De acordo com 
Galdames21, quando uma cultura urbana alcança um certo 
nível de complexidade nas suas relações sociais surge o 
que se denomina “civilização”. Estima-se que o início das 
civilizações na América, período marcado também pelo 
surgimento dos sistemas agrícolas, tenha se dado por vol-
ta de 2000 a.C. 

O aperfeiçoamento desses sistemas, consequência 
do crescimento demográfico e dependência dos alimentos 
cultivados – em especial o sistema agrícola intensivo -, 
conduziu à construção de sofisticadas obras de enge-
nharia e hidráulica, como canais, diques, reservatórios 
e aquedutos, construídas a fim de irrigar artificialmente 
as terras de plantio. O domínio da natureza pela técnica 
possibilitou o cultivo em meio ao deserto e em áreas de 
topografia acidentada, favorecendo, consequentemente, a 
ocupação do território e a expansão do domínio de certas 
culturas.

21  GALDAMES, 2006.

20.  WILLIAMSON, 2012, 
p.48

21. GALDAMES, 2006.
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A agricultura intensiva se desenvolveu principal-
mente nas regiões montanhosas do México e nos Andes 
ao longo dos 3 mil anos anteriores à conquista espanhola. 
De acordo com Stanley22, essa atividade agrícola conhe-
ceu seu apogeu entre 1200 e 1500, com o “Estado” asteca 
(centrado no vale do México) e o “Império” inca, no Peru, 
através do desenvolvimento de tecnologias que impres-
sionam até hoje:

Os hábeis agricultores do Vale do México superavam as 

desvantagens decorrentes de precipitações pluviométri-

cas insuficientes e instáveis utilizando a água provenien-

te do degelo das neves nas montanhas e maximizando 

as amplas bacias naturais formadas pela interligação 

dos lagos. (...) No Vale do México, observadores espa-

nhóis maravilharam-se com o sistema de diques criados 

e mantidos de modo a não permitir que a água salobra 

penetrasse nas áreas de água doce e de agricultura chi-

nampa intensiva (...) Observadores espanhóis do século 

XVI ficaram profundamente impressionados pela habi-

lidade em engenharia demonstrada pelos povos dos An-

des centrais, da mesma forma que agrônomos do século 

XX impressionaram-se com a evidência arqueológica de 

técnicas de mudanças de cursos de água, de vale em vale, 

postas em prática na era anterior à conquista.23

22  STANLEY, 1976. pp. 34-35
23  STANLEY, 1976. pp. 34-35

Como podemos observar nos relatos dos cronistas 
desta época, o desenvolvimento dos povos nativos e sua 
avançada engenharia hidráulica provocaram fascínio e 
deslumbramento, além de surpresa, evidentemente, con-
trariando as expectativas do imaginário do europeu. Uma 
das imagens que talvez mais tenha impressionado os es-
panhóis é a da cidade fluvial asteca, Tenochtitlán, no vale 
do México, edificada em meio ao lago Texcoco, conforme 
observamos no relato de Bernal Días del Castillo:

Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y 

vamos camino de Estapalapa. Y desde que vimos tantas 

ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme 

otras grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha 

y por nivel cómo (sic) iba a México, nos quedamos ad-

mirados, y decíamos que parecía a las cosas de encan-

tamiento que se cuentan en el libro de Amadís, por las 

grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en 

el agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros 

soldados decían que si aquello que veían si era entre 

sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta 

manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no 

sé como (sic) lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni aun 

soñadas, como veíamos. 24

24 Galdames, 2006

22. STANLEY, 1976. pp. 
34-35

23. STANLEY, 1976. pp. 
34-35

24. GALDAMES, 2006
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(4) 
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Esta imensa cidade, centro do império asteca, com 
uma população estimada em cerca de 300 mil habitan-
tes, fora fundada no ano de 1345. Os astecas, liderados 
por Tenoch, em meio às guerras entre as cidades do 
lago Texcoco buscaram refúgio nesta ilha. Nestas terras 
pantanosas, estéreis, se dedicaram inicialmente à caça e 
à pesca, mas aos poucos foram criando, artificialmente, 
terras cultiváveis por meio de chinampas: uma espécie 
de ilha constituída por balsas de juncos sobre as quais 
se colocavam o fértil lodo proveniente do fundo do lago. 
Essas ilhas artificiais, solução encontrada para a escassez 
de terras agrícolas, recebiam permanentemente a umida-
de das águas, proporcionando duas colheitas ao ano. A 
medida que a população aumentava se construíam novas 
chinampas e assim, lentamente, o centro de Tenochtitlán 
foi-se rodeando destes jardins flutuantes, separados entre 
si por estreitos canais. 25

Três amplas avenidas formadas por diques cruza-
vam a cidade de ponta a ponta, comunicando a ilha com 
a costa do lago. Essas grandes vias dividiam a cidade em 
quatro seções, cada uma destinada a cada um dos especia-
listas: sacerdotes, burocratas, governantes e agricultores. 
Dentro dos bairros, as casas abriam-se para os estreitos 
canais, que formavam vias de circulação para pequenas 
embarcações. O sistema ainda era composto por pontes 
levadiças de madeira que faziam as transposições.26  

25  GALDAMES, 2010.
26  Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Mexico

25. GALDAMES, 2010.

26. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), Mexico

Fig. 4 Detalhe do mural 
“A grande cidade de 
Tenochtitlán”, Diego Rivera, 
1945, Palacio Nacional do 
México (fonte: Wikimedia 
Commons)

Fig. 5 Fundação de 
Tenochtitlán junto aos 
juncos do lago Texcoco. 
A imagem mostra os 
personagens e elementos 
que, segundo a lenda, 
revelariam que este 
lugar seria o elegido para 
fundação do império asteca 
(fonte: Códice Mendoza, In: 
TOWNSEND,1992)

Fig. 6 Imperador asteca 
frente aos síbolos e 
feitos de seu governo. Os 
dois personagens com 
instrumentos, acima à 
direita, representariam 
a construção de diques 
e canais no lago (Códice 
Azcatitlan, In: AGUILERA, 
1977)

(5) 

(6) 
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Luego dijeron de la gran fortaleza de su ciudad, de la ma-

nera que es la laguna, y la hondura del agua, y de las cal-

zadas que hay por donde han de entrar en la ciudad, y las 

puentes de madera que tienen en cada calzada y cómo 

entra y sale por el estrecho de abertura que hay en cada 

puente, y cómo en alzando cualquiera dellas de pueden 

quedar aislados entre puente y puente sin entrar en su 

ciudad; y cómo está toda la mayor parte de la ciudad 

poblada dentro en la laguna, y no se puede pasar de casa 

en casa si no es por unas puentes elevadizas que tienen 

hechas, o en canoas, y todas las casas son de azoteas, y 

en las azoteas tienen hechos como a maneras de mam-

paros, y pueden pelear desde encima dellas, y la manera 

como se provee la ciudad de agua dulce desde una fuente 

que se dice Chapultepeque, que está en la ciudad obra de 

media legua, y va el agua por unos edificios, y llega en 

parte que con canoas la llevan a vender por las calles. 27

A imagem desta cidade fluvial, inteiramente cons-
truída pelo homem, compõe o conjunto imaginário sul-a-
mericano, tanto que já foi fruto de inúmeras especulações, 
representações, ilustrações e trabalhos artísticos. A ideia 
de uma cidade fluvial sul-americana, perdida no tempo, 
aparece de forma quase lendária e carrega consigo um 
sentimento de encantamento e admiração, de beleza e 
fascínio, que instiga e projeta a possibilidade de uma ci-
dade possível.

27  Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadeira de la con-
quista de la Nueva España. In. GALDAMES.2010

Uma segunda aproximação aos povos pré-colom-
bianos nos permite reconhecer também nas civilizações 
andinas sinais de uma estreita relação entre o conheci-
mento do território e a transformação da paisagem. Os In-
cas, civilização andina que conheceu seu auge entre 1438 e 
1533, se espalharam pela região da Cordilheira dos Andes, 
nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador e se distribuíram 
por uma extensa superfície de diversidade paisagística, 
geográfica, climática e biológica impressionante. Com-
posta por costa, serra e montanha ou selva, esta paisagem 
é formada por picos, vales, faixas desérticas, estreitos e 
colinas íngremes. 

Esta geografia, à primeira vista dura e difícil, tor-
tuosa, incompreensível, impenetrável, “foi conhecida e 
dominada pelo homem em sua plenitude” 28 e a expansão 
do Império só se fez possível pelo conhecimento profundo 
de seu território. Este conhecimento foi sendo construído 
pela civilização andina por milhares de anos, mas foi o 
Império Inca, com vista à estruturação de seu Estado, o 
responsável por sua organização. Os incas utilizavam as 
trilhas existentes e as ampliavam, criando uma extensa 
rede viária que unia todo império. Estruturou-se um ter-
ritório em que se articulavam, facilmente, as províncias, 
os centros religiosos, os tambos ou pousadas para repouso 
dos viajantes e mensageiros a serviço do Estado e Cuzco, 
capital do Império. 

28  SORIANO, W., 2009. P.16

27. Bernal Díaz del Castillo: 
Historia verdadeira de la 
conquista de la Nueva Es-
paña. In. GALDAMES.2010

28. SORIANO, W., 2009. P.16
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Fig. 7 Plano de 
Tenochtitlán, 1524,  
ilustração da Narrativa de 
Fernando Cortés (fonte: 
Biblioteca Mundial Digital)

(7) 



30

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

Fig. 8 Mapa de Tenochtitlán 
“The Valley of Tenochtitlan 
as seen by Cortez”, George 
F.Cram, 1869. (fonte: 
Mexicolore)

(8) 
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Fig. 9 Plano de Tenochtitlán 
no tempo da conquista 
espanhola, 1556, autor 
desconhecido. (fonte: 
Alamy)

(9) 
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(10) 
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Fig. 10 Perspectiva de 
Tenochtitlán edificada em 
meio ao Lago Texcoco, por 
Miguel Covarrubias (fonte: 
MNA, Cidade do México)

Fig. 11 Vista da Cidade 
do México (antiga 
Tenochtitlán) no ano de 
1628, Juan Gómez de 
Trasmonte (1628). (fonte: 
Museo de la ciudad de 
México)

(11) 
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(12) (13) 
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Um universo de tantos ecossistemas, muito próximos 
uns dos outros, “abrió portas para ramificar mecanismos de 
microadaptación y de complementariedade ecológica”. 29, o 
que levou à necessidade de um intercâmbio entre as loca-
lidades, de mercadorias, produtos agrícolas, profissionais 
etc., sempre promovido e a serviço do Estado.

As dificuldades para a agricultura advindas das 
irregularidades climatológicas e dos acidentes naturais 
obrigaram ao aprimoramento das técnicas agrárias e hi-
dráulicas. 

No Peru os agricultores utilizavam os rios dos vales mon-

tanhosos e os cursos de água que percorrem os vales ao 

longo da árida costa do Pacífico. Empregou-se água para 

fins agrícolas por meio de canais de irrigação que, em 

turnos, demandavam elevados insumos de mão de obra 

na construção de eirados, frequentemente em vales de 

declives fortemente marcados, e na construção e manu-

tenção de canais. 30

O desenvolvimento das técnicas de engenharia hi-
dráulica na região andina não foi mérito dos Incas, mas 
fruto de um processo contínuo de aprimoramento que tem 
sua primeira expressão a partir de 100 a.C. até 700 d.C, com 
os habitantes da costa norte do Peru, nos vales formados 
pelos rios Ñepeña, Huarmey (Ancash), Moche, Chicama (La 
Liberdad), La Leche e Zaña (Lambayeque). Segundo Galda-

29  SORIANO, W., 2009. p.28
30  STANLEY, 1976. pp. 34-35

Fig. 12 Imagem aérea 
que mostra um dos vales 
fértéis em meio ao deserto, 
possível graças ao sistema 
de canais construídos 
pelos povos andinos (fonte: 
UBBELOHDE-DOERING, 
1966.)

Fig. 13 Mapa esquemático 
que mostra os principais 
rios e as principais 
localidades do Império 
Inca (fonte: UBBELOHDE-
DOERING, 1966)

Fig. 14 Complexo 
arqueológico de Tipón, 
situado a sudeste de Cusco, 
Peru. Neste complexo se 
encontra uma das maiores 
construções hidráulicas 
incas. (fonte: Skyscrapercity)

29. SORIANO, W., 2009. 
p.28

30. STANLEY, 1976. pp. 
34-35

(14) 
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Fig. 15 Canal inca. (fonte: 
Ortiz Adventure Tours)

Fig. 16 Canal de drenagem 
em Ollantaybambo, Peru 
(fonte: Desenbergmawn 
Family Adventure Blogspot)

(15) (16) (17) 

Fig. 17 Complexo 
arqueológico de Tipón, 
situado a sudeste de Cusco, 
Peru. Neste complexo se 
encontra uma das maiores 
construções hidráulicas 
incas. (fonte: Skyscrapercity)

Fig. 18 Complexo 
arqueológico de Tipón.  
(fonte: Skyscrapercity)
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mes31, os mochicas conformaram a mais antiga expressão 
de uma civilização baseada na agricultura intensiva. 32    

A expansão dessa civilização pelo território foi 
possível graças a um sofisticado sistema de irrigação e 
drenagem composto por uma extensa rede de canais, re-
servatórios e aquedutos, com algumas construções usadas 
até hoje, como por exemplo o Canal la Cumbre, no vale 
do Chicama, de 113 km de extensão. O aqueduto de As-
cope é considerado uma das mais extraordinárias obras 
da cultura mochica, composta por um dique de 1400 m de 
extensão por quase 15 m de altura

De acordo com o arqueólogo Walter Alva 33 a água 
foi motivo de permanente preocupação na cultura mo-
cha, que continha, em seu imaginário transcendente, um 
complexo universo mágico-religioso relacionado à água 
e à fertilidade. A agricultura, que formava um grande e 
inesgotável recurso, era festejada com alegria e gratidão, 
assim como a água, base da existência.

Nestas terras próximas à costa do Pacífico o homem 
teve que dominar a água, lutando contra as enchentes, e 
também contra sua ausência nos períodos de seca. Para 
Soriano, as culturas e civilizações do litoral foram, com 
talento e energia, os donos dos rios, e sem a construção 
de canais a vida seria impossível naquela região. Duran-
te o Império Inca, tanto nas terras altas como nas terras 

31  GALDAMES, 2010.
32  GALDAMES, 2010.
33  ALVA, 1993.

baixas, os canais continuaram em pleno uso, entre eles 
os dos vales dos rios Lambayeque e Chicama, em Piura 
e também em Lima, além dos aquedutos subterrâneos de 
Nazca, verdadeiras galerias filtrantes. 

Na paisagem andina desenvolveu-se dois tipos de 
infraestrutura ligados aos rios. A primeira, já mencionada, 
consistia nessa rede de dispositivos construídos para possi-
bilitar a vida em meio à paisagem andina com ecossistemas 
tão diversos. Um sistema engenhoso, construído no nível do 
chão, em contato direto com a água, em harmonia perfeita 
com o meio natural ou sua geografia. Trata-se de infraestru-
tura regional, que se aplica a um determinado lugar, com ca-
racterísticas climáticas, geográficas e topográficas próprias. 

A segunda infraestrutura funciona de forma indireta, em 
sentido transversal, um sistema de comunicação que conecta 
todos estes micro-sistemas. São os famosos caminhos incas. 

Ao contrário do que se imagina, os caminhos incas 
não seguem necessariamente as vias naturais, como os rios. 
Estes caminhos procuravam a linha reta. A linha que busca 
a menor distância, do menor tempo de caminhada, do meio 
mais rápido dos mensageiros transmitirem as notícias pelo 
Império e o translado eficaz dos guerreiros a serviço do Es-
tado. Formada por uma rede de mais de 30.000 km34, através 
de um território formado pelos atuais Equador, Peru, Bolívia, 
Chile e Argentina, as trilhas desciam, subiam, tornavam a 

34  SORIANO, 2009.

31. GALDAMES, 2010.

32. GALDAMES, 2010.

33. ALVA, 1993.

34. SORIANO, 2009.
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Fig. 19 Representação da 
navegação realizada em 
balsa de troncos. (fonte: 
VON HAGEN, 1966.) 

Fig. 20 Pescadores em 
balsa de junco. (fonte: VON 
HAGEN, 1966.) 

Fig. 21 Balsas feitas com 
juncos  no lago Titicaca 
destacam a cultura fluvial 
na região andina. (fonte: 
VON HAGEN, 1966.) 

Fig. 22 Ponte Q’eswachaka. 
Considerada a última 
ponte inca, esta ponte de 
corda que atravessa o rio 
Apumac é reconstruída 
manualmente há pelo 
menos cinco séculos pelo 
povos andinos. (foto: Xavier 
Desmier, fonte: Nacional 
Geografic)

Fig. 23 Ponte Q’eswachaka. 
(fonte: www.cultura.gob.pe)

descer e a subir por montes, cumes, ladeiras, cruzando vales, 
atravessando rios. O sentido do atravessar é aqui o que se 
impõe e é representado pela imagem da ponte. 

As pontes incas eram inúmeras, assim como suas 
tipologias. Pontes feitas de troncos, pedras, cordas, 
flutuantes, suspensas. Mostrando um domínio técnico 
impressionante, cada ponte era construída seguindo as 
características topográficas do terreno de acordo com os 
materiais disponíveis e a importância da obra.  

Se o Império asteca – com o olhar em Tenochtitlán 
– se destaca pela construção do território ao nível da 
água, ou melhor, em meio à água, pelo domínio da natu-
reza pela engenharia hidráulica de grandes proporções, 
que marca uma forma de ocupação singular na América, 
a civilização Inca se relaciona com suas águas de uma 
forma diversa, mais sutil, delicada, mas não menos en-
genhosa, fruto de um profundo conhecimento e capaci-
dade técnica, numa perfeita comunhão com a natureza 
ou o meio natural.

(19) 

(20) 

(21) 
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1.2. O OLHAR DOS VIAJANTES

Como uma forma de introdução à reflexão sobre 
o imaginário relacionado aos rios no continente, elabo-
ramos um breve estudo sobre alguns aspectos singulares 
de determinadas civilizações pré-colombianas, nos cen-
trando na maneira com que se relacionam com suas águas 
e com a paisagem, partindo da percepção de que estas 
experiências até hoje instigam o imaginário. 

A partir deste ponto daremos um salto no tempo. 
Estudaremos um conjunto de viagens fluviais emblemá-
ticas que contribuíram para a formação do imaginário 
fluvial sul-americano. 

As expedições científicas fluviais da primeira 
metade do século XIX nas terras tropicais, a partir da 
realizada pelo naturalista Alexander von Humboldt, 
juntamente com o botânico Aimé Bonpland [1799-1804], 
trazem um novo olhar sobre a paisagem sul-americana, e 
é principalmente a partir deste momento que a dimensão 
continental sobre o uso dos rios e a noção de integração 
fluvial começa a aparecer. A expedição realizada pelo Ba-
rão de Langsdorff [1825-1829] através dos rios brasileiros 
também merece atenção. Os artistas a bordo Aimé-Adrien 
Taunay e Hercules Florence e também o astrônomo Néster 
Rubtsov produziram um extenso conjunto de aquarelas, 
desenhos e mapas e contribuiriam também para formação 

desse novo olhar e para difusão de um pensamento que 
valoriza a paisagem e a cultura locais. 

O segundo conjunto de expedições acontece nas 
últimas décadas o século XX. Entre 1979 até 1989 e depois 
em 2000 os irmãos Constantino e Paul Georgescu viajam 
pelos principais rios sul-americanos com o objetivo de 
comprovar se a integração fluvial é possível. Estas ex-
pedições e tudo o que foi produzido e difundido a partir 
delas marcam, não só uma retomada do tema, como a 
consolidação de um pensamento sobre a integração flu-
vial sul-americana. Evidenciam também um imaginário 
vivo e coletivo que enxerga nos rios possibilidades de 
reorganização do território, abrindo frentes para novas 
investigações e projetos. 

1.2.1. AS EXPEDIÇÕES FLUVIAIS DO SÉCULO XIX: DE 

HUMBOLDT A LANGSDORFF

A expedição de Alexander von Humboldt [1799-1804] 

Não se pode subestimar o poder do olhar dirigido a um 

mundo com o qual não se está familiarizado. É preciso 

reconhecer, nos termos dessa relação entre sujeito uni-

verso que lhe é estranho, a ausência da rede de significa-

ções imposta pela cultura, pela utilidade, pelo aprendi-

zado. Na relação cotidiana entre o homem e a paisagem, 

as significações são pressupostos inerentes à ação. A vi-
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sibilidade diminui a medida que o homem, engajado pelo 

hábito, passa a atuar a partir dos sentidos internalizados, 

obscurecendo-se o que se impõe pela mera presença do 

visitante.35

De acordo com Ana Maria Belluzzo, não podemos 
subestimar o poder do olhar estrangeiro. O olhar que ela 
se refere evidentemente não é a simples visão, mas sim 
a visão intelectual e reflexiva. O olhar que pensa, que 
indaga, que procura por sentidos. O olhar que, conforme 
Sérgio Cardoso, “se embrenha pelas frestas do mundo da 
investigação” e “constantemente comprometem a unida-
de das significações.” 36

As viagens, como exercícios do olhar, são experiên-
cias de estranhamento, e consistem num movimento de 
afastamento de si próprio e ao mesmo tempo de regresso 
ao seu interior. Nesse sentido, o viajante, que carrega na 
sua bagagem seu próprio universo imaginário, com suas 
bases referenciais, interpreta a nova realidade atribuindo 
a ela significados. 

O gosto pelo estranho, pelo inusitado, pelo diverso 
é inerente à prática daquele que viaja. Diferentemente do 
olhar indiferente do observador diante da sua própria cul-
tura, o estrangeiro está atento à paisagem que o encanta e 
o mobiliza. Segundo Sérgio Cardoso ele resgata “as figuras 
e imagens banalizadas do nosso imaginário, para tirar 

35  BELUZZO, 2000, vol.III, p.11.

36  Sérgio Cardoso, “O olhar do viajante (do etnólogo)” in 

NOVAES (org), 1988, p. 358.

35.  BELUZZO, 2000, vol.
III, p.11.

36. Sérgio Cardoso, “O olhar 
do viajante (do etnólogo)” 
in NOVAES (org), 1988, p. 
358.

37. Sérgio Cardoso, “O olhar 
do viajante (do etnólogo)” 
in NOVAES (org), 1988, p. 
358.

38. BELUZZO, 2000, vol.
III, p.11.

dele uma identidade e um lugar”37. Não se pode deixar de 
pensar que esta experiência transforma o mundo de quem 
viaja, mas este frescor do novo olhar pode ter capacidade 
de deixar marcas, colaborando na construção de outros 
referenciais, base para novos imaginários. 

 As expedições fluviais pela América, notadamen-
te a partir da encabeçada pelo naturalista alemão Alexan-
der von Humboldt no início do século XIX, e a produção 
gráfica e artística produzida pelos viajantes desta época 
nos oferecem elementos que nos permitem especular 
sobre a percepção da paisagem ao olhar europeu e suas 
contribuições para os estudos do imaginário.

Nesta época, o imenso território sul-americano 
ainda era pouco explorado e despertava curiosida-
de e fascínio no imaginário europeu. Buscava-se no 
novo mundo o que ele poderia oferecer de peculiar e 
diferente e depositavam-se grandes expectativas no 
conhecimento da paisagem tropical. O interesse pelo 
conhecimento era tão grande quanto a vontade de 
viajar e desbravar as terras desconhecidas, vivenciar a 
natureza, experimentá-la. 38 

Humboldt, o mais eminente naturalista desta 
época, inaugura um período de grandes expedições pela 
América, pautado num novo modelo de viagem, de cunho 
científico. Ele influenciará grande número de viajantes 

37  Sérgio Cardoso, “O olhar do viajante (do etnólogo)” in 

NOVAES (org), 1988, p. 358.

38  BELUZZO, 2000, vol.III, p.11.



44

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

(24) (25) 



45

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

durante o século XIX e colaborará para a instauração de 
um novo olhar sobre a paisagem sul-americana. 

Com recursos próprios empreendeu uma expedição 
entre os anos de 1799 e 1804, na companhia do botânico 
Aimé Bonpland, percorrendo aproximadamente 9.500 
quilômetros através dos territórios que correspondem hoje 
à Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, México e Cuba, 
sendo um dos primeiros a reconhecer cientificamente o 
potencial hídrico dos rios do continente.

Nessa conhecida viagem pela América Latina 
Humboldt descreveu pela primeira vez o território de um 
ponto de vista científico, apresentando aspectos da geo-
grafia física, geologia, botânica, fisiologia, zoologia; mas 
também dedicou-se à história, geografia social e econômi-
ca, política, sociologia e antropologia. Realizou coleta de 
dados acurados e sistemáticos, e fez análises meticulosas, 
que formaram as bases da climatologia, meteorologia e 
oceanografia. Organizou uma coleção de cerca de 60 mil 
espécies botânicas, elaborando o primeiro inventário de 
plantas americanas nativas; determinou a latitude e a 
longitude de centenas de lugares e mapeou os cursos dos 
rios Orenoco, Negro e Cassiquiare, produzindo bases car-
tográficas e gerando material para a criação do primeiro 
Atlas temático de um continente não europeu. 

Humboldt conheceu a América espanhola pouco 

Fig. 24  Quarta Orbis 
Pars. Mundus Novus, 
1558. Este mapa ilustra 
o imaginário europeu 
sobre o mundo novo. 
Marca os principais rios 
brasileiros e apresenta 

(26) 

desenhos que 
representam aspectos 
culturais e míticos dos 
povos americanos. 
(fonte: The British 
Lybrary, Londres. In: 
BELLUZO, 2000)

Fig. 25 Terra Brasilis, 
mapa do Atlas Miller, 
1515-1519. (fonte: 
Bibliothéque Nacionale, 
Paris. In: BELLUZO, 
2000)

Fig. 26 Tabula Terre 
Nove, 1507. Este mapa 
apresenta a América 
recém descoberta 
como terra incónita. 
(fonte: Bibliothéque 
Nacionale, Paris. In: 
LLUZO, 2000)
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Fig. 27 Tabula 
geographico 
hydrographica motus 
oceani currentes, 1665. 
Interessante observar 
a expressividade com 
que representam 
os principais rios 
do mundo, como 
elementos referenciais. 
(fonte: Princeton 
University Library) 

Fig. 28 An accurate map 
of South America, 1747. 
Apresenta os principais 
rios sul-americanos, 
evidenciando o rio da 
Prata e o Amazonas 
(fonte: The New York 
Public Library Digital 
Collections)

(28) 
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tempo antes das independências e da abolição da escra-
vidão, mas criticou fortemente a estrutura econômica 
colonial. Na sua descrição entusiasmada e seu envolvi-
mento com as causas americanas revela uma forma de 
pensar a América que aparece como referência decisiva 
na construção da noção da integração sul-americana. Não 
é à toa que seu nome é mencionado em grande parte dos 
discursos sobre integração, sendo celebrado na América 
como herói pan-nacional, pela sua visão progressista, 
mas também humanística do mundo. Esta visão sobre a 
América certamente está relacionada com os ideais ex-
perimentados na Europa durante a Revolução Francesa, 
mas se tornaram mais evidentes na sua aproximação com 
Simón Bolívar e seu discurso sobre independência das 
colônias espanholas. 

É o que podemos perceber nas palavras de Bolívar: 
“Humboldt fez mais pela América que todos os seus con-
quistadores, ele é o verdadeiro descobridor da América”39. 

Inaugura também uma nova forma de olhar os rios 
e a paisagem americana, sendo o primeiro a cartografar 
o canal do Cassiquiare - um canal natural entre os rios 
Negro e Orinoco, que liga, de forma única no mundo, duas 
grandes bacias hidrográficas – antevendo a possibilidade 
de uma ligação norte-sul do continente por uma hidrovia 
que poderia unir as bacias do Prata, Amazonas e Orinoco. 
Sua expedição permanece na memória e contribui signi-

39  GODOY, 2010.

ficativamente para a construção do imaginário ligado aos 
rios sul-americanos, servindo de referência e também 
estímulo, sendo o primeiro grande trabalho sobre o tema, 
o mais recorrente e o que gerou maior repercussão na 
América. 

Vale ressaltar, entretanto, que desde a chegada dos 
europeus já havia estudos e centros de pesquisa da coroa 
espanhola sobre o território conquistado, como parte da 
estratégia de dominação. De acordo com as palavras de 
Pablo Diener:

Como o próprio Humboldt reconhece, a Espanha havia 

dedicado enormes esforços materiais e humanos para 

possuir um conhecimento científico cada vez maior das 

suas colônias.(...) É enorme a quantidade de nomes de 

autores hispânicos e hispano-americanos a quem Hum-

boldt faz referência nos seus escritos. (...) Antes da sua 

partida à América o viajante prussiano teve um acesso 

praticamente ilimitado a este legado científico gigantes-

co.40

Mesmo assim, de acordo com Gerard Helferich41, o 
interior do continente na época da expedição era pratica-
mente desconhecido pelos naturalistas europeus, sendo 
esta a primeira exploração abrangente da Bacia Amazônica. 

Após o fim da Guerra dos Sete Anos, em 1763, a 

40  DIENER, 2001.

41  HELFERICH, 2004.

39. GODOY, 2010.

40. DIENER, 2001.

41.  HELFERICH, 2004.



49

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

França e a Grã-Bretanha ampliam a rivalidade política, 
científica e comercial. Em 1800 já haviam enviado diversas 
expedições pelas diversas regiões do planeta com objetivo 
de lucro com o comércio ultramarino em expansão, o que 
ficou conhecido como a “Segunda Grande Era de Desco-
brimentos”. Essas novas expedições, de motivações cientí-
ficas, levavam a bordo também astrônomos e naturalistas. 

Alexander Von Humboldt, nascido em 1769 em 
Berlin, cresce dentro desse contexto, tendo como maiores 
ídolos de infância as figuras do famoso explorador fran-
cês, Louis-Antoine de Bougainville e do maior navegador 
da época, o inglês James Cook.42 Após cursar direito, 
medicina e filosofia na Academia Viadrina em Frankfurt, 
Humboldt matricula-se no curso de direito em Gottingen, 
universidade considerada centro do saber científico do 
país na época, onde entra em contato com as ideias de 
Kant e também com as disciplinas de antropologia, anato-
mia, arte e mitologia. 

Nesta época conhece Georg Forster - jovem natu-
ralista e escritor que havia acompanhado o pai em uma 
viagem de James Cook - que planejava uma viagem pela 
Europa até Londres. É com ele que Humboldt faz sua pri-
meira grande jornada fora das fronteiras alemãs, percor-
rendo o território inglês, navegando pelo Rio Reno desde a 
Holanda até a França em busca de conhecimentos em mi-
neralogia e história natural. Esta experiência certamente 

42  HELFERICH, 2004.

contribui para sua formação e para idealização da viagem 
que realizaria anos depois, conforme afirma Helferich “De 
fato, em muitos aspectos, foi essa viagem que o colocou 
no rumo de sua grande excursão pela América”43. A nave-
gação pelo Rio Reno, e ao que tudo indica pelo sistemas 
de canais navegáveis bastante desenvolvidos nos países 
percorridos, coloca Humboldt pela primeira vez em amplo 
contato com a rede de canais europeus. 

Humboldt já tinha conhecimento dos canais cons-
truídos na Grécia, Egito, China e Rússia.44 Na Grécia, o 
Canal de Corinto, iniciado pelo imperador Nero no ano 
de 67 d.C, visava conectar o Mar Egeo com o Golfo de 
Corinto. No Egito, o Canal dos Faraós, precursor do Canal 
de Suez, ligava o Rio Nilo com o Mar Vermelho através 
do rio Uadi Tumilate. Sua obra iniciara por volta de 510 
a.C pelo imperador Darío, o Grande, sendo finalizada no 
século XIX pelo engenheiro francês Ferdinand de Lesseps 
(1869). Já o Grande Canal da China, de 1800 km, vinha de 
Pequim e unia os rios Amarelo e Yang-Tsé. Construído pe-
los imperadores ao largo de sucessivas dinastias haviam 
sido mencionados por Marco Polo e pelo jesuíta Matteo 
Ricci. Na Rússia avançavam as obras do Canal Mariinsk, 
que ligava o Rio Volga com o Mar Báltico, com 368 quilô-
metros de extensão. 

Vale destacar também que a Inglaterra - território 
percorrido por Humboldt nesta primeira expedição fluvial 

43  HELFERICH, 2004.

44  SAGUIER, 2015.

42. HELFERICH, 2004.

43. HELFERICH, 2004.

44. SAGUIER, 2015.
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Fig. 29 Pintura de 1770, 
representando Grande 
Canal da China. (fonte: 
Metropolitan Museum, 
Firenze. In: Nacional 
Geografic)

Fig. 30 Canal de Corinto. 
Pintura de Konstantinos 
Volanakis, 1893. (fonte: 
Wikimedia Commons)

Fig. 31 Pintura retratando 
a inauguração do Canal 
de Suez em 1869. (fonte: 
Unesco)  

(30) 

(31) 
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Fig. 32 Mapa dos canais 
navegáveis ingleses, 2006. 
(fonte: Eurocanals) 

Fig. 33 Mapa de Manchester 
(1801) retratando o canal de 
Bridgewater (fonte: Wikimedia 
Commons)

Fig. 34 Aqueduto Barton, no 
Canal de Bridgewater (fonte: 
British Canal System)

- desde a metade do século XVIII vivenciava um período 
de grande construção de canais navegáveis, que ajudaria 
a promover a Revolução Industrial no país, conhecido 
como Canal Mania. Com o desenvolvimento da indústria 
a partir de 1760 e consequente aumento da produção e 
do comércio, começou a se fazer necessário um sistema 
de transporte de cargas eficiente que pudesse transportar 
tanto cargas pesadas, como matérias-primas e carvão, 
quanto cargas delicadas, como a cerâmica. O Duque de 
Bridgewater, após conhecer o funcionamento do Canal du 
Midi, na França, é o primeiro a construir um canal ligando 
suas minas de carvão até Manchester e Liverpool. O Ca-
nal de Bridgewater ajudou a reduzir drasticamente o pre-
ço do carvão, gerando grande repercussão e incentivando 
a construção de novos canais. Pode-se dizer que a rede 
construída, de cerca de 6400 km, fomentou a Revolução 
Industrial e estimulou o desenvolvimento de cidades, 
além de técnicas de engenharia hidráulica. Como grande 
parte dos canais foram construídos com base em investi-
mentos privados, não houve planejamento de uma rede 
de canais navegáveis eficiente, levando ao abandono de 
seu uso, principalmente devido ao desenvolvimento das 
ferrovias, sistema que formava uma rede mais integrada. 
45 

Humboldt conhece em Paris, capital cultural e in-
telectual da Europa, o estudante de botânica e zoologia 
Aimé Bonpland. Compartilhando visões progressistas 

45  https://www.waterways.org.uk/

sobre ciência e política os dois viajam para a Espanha 
num empenho em integrar alguma equipe de cientistas 
nas expedições. Lá Humboldt é apresentado à corte es-
panhola, que ao tomar conhecimento de suas intenções, 
e com expectativa de encontrar novas riquezas em suas 
colônias, o encarrega de fazer a primeira exploração cien-
tífica da América Espanhola.

Porém, o objetivo de Humboldt era investigar a “uni-
dade da natureza”, a chamada “physique generale”, que foi a 
busca de sua vida, iniciada na viagem pela América Latina46. 
É a noção de que tudo está interligado, a inter-relação entre 
todas as ciências e todos os fenômenos, num sentido de 
unidade e de integração da Terra e da natureza que engloba 
aspectos naturais, culturais e sociais. E para descobrir essa 
unidade seria necessário estudar várias regiões do mundo, 
comparando os processos naturais em cada uma delas. O 
cientista nesse entendimento seria também um explora-
dor. Contrapondo a especialização científica, a “unidade 
da natureza” influenciaria novas teorias científicas como a 
“Teoria de tudo”, na área da física quântica.

Humboldt e Bonpland partem da cidade espanhola 
de La Coruña em 5 de junho de 1799 a bordo de Pizarro, 
pequeno barco descrito como uma fragata pequena ou 
uma corveta. Após passar alguns dias em Tenerife nas 
Ilhas Canárias, onde escalam o vulcão El Teide e iniciam a 
coleta de dados científicos, Humboldt e Bonpland seguem 

46  HELFERICH, 2004.

45.  https://www.waterways.
org.uk/

46. HELFERICH, 2004.
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rumo à América. Em 16 de julho de 1799, 41 dias após a saí-
da de La Coruña, aportam em Cumaná, na Venezuela47. De 
Cumaná partem para Caracas para depois atravessar as 
extensas planícies de Los Llanos rumo ao Orinoco. Após 
cruzar essas planícies, por terra, chegam à missão de San 
Fernando, às margens do rio Apure, principal afluente do 
rio Orinoco, onde arrumam uma tripulação, se abastecem 
de provisões e partem com uma canoa alugada à expedi-
ção pela floresta amazônica.

A Amazônia já era na Europa tema de umas das 
grandes polêmicas geográficas da época.

Ao descer o rio em 1743, La Condamine ouvira histórias 

de um canal natural, o rio Casiquiare, que ligaria o rio 

Negro ao Amazonas através do Orenoco. Tal confluência 

natural de dois grandes sistemas fluviais não existe em 

nenhum outro lugar da Terra, e quando La Condamine 

relatou que o vira, os cientistas europeus rejeitaram a 

ideia como boato absurdo ou propaganda espanhola 48

A suposta comunicação parecia tão absurda que em 
1798 o geógrafo francês Philippe Buache se recusou a in-
cluir o canal em seu novo mapa e ainda acrescentou uma 
nota que chamava a ideia um erro de geografia monstruoso. 
“A polêmica não era estritamente científica. Havia também 
importantes questões econômicas em jogo, uma vez que tal 
comunicação facilitaria muito o assentamento, o comércio 

47  Próximo às Antilhas houve um surto de tifo a 

bordo o que fez com que fossem direto a Cumaná, ao invés 

de desembarcarem antes no maior porto do Novo Mundo, 

Havana, conforme plano original.

48  HELFERICH, 2004. p.80

e o controle político e militar sobre um imenso território”. 49 

A narrativas de La Condamine alimentaram a ima-
ginação da Europa Iluminista. Segundo Helferich, “La 
Condamine, mais do que ninguém era associado à floresta 
tropical na imaginação popular” 50 A partir da polêmica 
colocada pelo explorador, todo um imaginário em torno 
da existência deste canal certamente acabaria por suscitar 
em Humboldt o desejo de explorar o desconhecido siste-
ma fluvial sul-americano e provar a sua existência. 

Portanto, o objetivo desta expedição, além das in-
vestigações científicas, era descobrir se os relatos de La 
Condamine eram verdadeiros sobre a existência deste 
suposto canal natural que ligaria o Orinoco ao Amazonas 
através dos rios Negro e Cassiquiare, formando um cami-
nho natural até o interior do continente. Para isso Hum-
bodt elaborou uma difícil e exaustiva rota. Desceriam o 
Rio Apure, a partir de San Fernando, até a sua foz no Rio 
Orinoco, subiriam o Orinoco, passando pelas cataratas em 
Ature e Maipures, seguiriam por seus afluentes Atabapo, 
Temi e Tuamini. De lá transportariam a embarcação por 
terra durante 3 dias até o Caño Pimichín, que deságua 
no Rio Negro. Chegando ao rio Negro navegariam até a 
confluência com o Cassiquiare e por ele (se La Condamine 
estivesse certo) subiriam até o Orinoco. Por fim desceriam 
o Orinoco até Angostura (atual Ciudad de Bolívar), locali-
zada no delta do rio.

49  HELFERICH, 2004. p.81

50  HELFERICH, 2004. p.182

47.  Próximo às Antilhas 
houve um surto de tifo a 
bordo o que fez com que 
fossem direto a Cumaná, ao 
invés de desembarcarem 
antes no maior porto do 
Novo Mundo, Havana, con-
forme plano original.

48. HELFERICH, 2004. p.80

49. HELFERICH, 2004. p.81

50. HELFERICH, 2004. p.182
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Fig. 35 Mapa da rota 
da expedição fluvial de 
Humboldt (autoria própria)
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O chamado Curso Alto do rio Orinoco, para além 
das corredeiras em Ature e Maipures, ainda era uma re-
gião desconhecida pelos espanhóis na época da viagem de 
Humboldt. Havia muito receio de adentrar a floresta vir-
gem, cheia de mitos, que era descrita como sendo repleta 
de animais selvagens, canibais e tribos perigosas. Hum-
boldt escolhera o Orinoco, pois era o caminho mais curto 
para chegar ao Rio Negro, que levaria ao Cassiquiare. 

Colombo teria sido o primeiro europeu a ver a foz do 
Orinoco em 1498, imaginando se encontrar na Ásia. Vários 
aventureiros se propuseram a subir o rio, sem muito êxito, 
devido principalmente à resistência dos povos indígenas. 

Após navegarem pelo Orinoco, Atabapo, Temi e 
Tuami, aportam na missão de San Antônio de Javita onde 
contratam índios para transportar a canoa por terra por 3 
dias, da bacia do Orinoco até a bacia do Amazonas. Em-
barcam então pelo Canal de Pimichín até chegar ao Rio 
Negro. Após 36 dias de viagem de barco o grupo finalmen-
te entra nas águas da bacia Amazônica rumo ao canal do 
Cassiquiare. 

(...) o objetivo mais importante da nossa viagem, a saber, 

é determinar astronomicamente o curso daquele braço 

do Orinoco que deságua no rio Negro, e cuja existência 

é, desde sua suposta descoberta por missionários jesuítas 

há meio século, ora provada, ora negada 51 

51  Humboldt in HELFERICH, 2004. p.178

Não se pode falar de imaginário das águas sul-
-americanas sem destacar as águas amazônicas. A 
Amazônia sempre representou sonhos do fantástico na 
imaginação dos colonizadores ao longo da história. As-
sociando os mitos e lendas populares dos povos nativos, 
os europeus idealizavam riquezas, povos míticos e ani-
mais monstruosos que habitavam o fundo dos rios e as 
densas florestas. 

De acordo com Sérgio Buarque de Hollanda em 
Visão do Paraíso, a Amazônia não foi descoberta nem 
inventada, mas sim construída, “fabricada sob a égide do 
imaginário, do engenhoso artífice que lembrava a Índia”52. 
A Amazônia seria então a Utopia do Novo Mundo, na 
imaginação daqueles que “viajavam” em busca de rique-
zas e novas dimensões territoriais, sonhando com a ilusão 
de que ali se escondiam exotismos, maravilhas.

Porém, “o conhecer, o saber, o viver e o fazer na 
Amazônia colonial foi um processo predominantemente 
indígena”53, povos que se adaptaram às peculiaridades re-
gionais pautadas, neste caso, numa íntima relação com os 
rios, no aproveitamento dos seus recursos para subsistên-
cia, para locomoção, desenvolvimento de técnicas para 
construção de embarcações e como fonte de inspiração 
do seu imaginário de mitos, lendas e crenças, certamente 
contribuindo para a alimentação dos sonhos exóticos dos 
colonizadores. 

52  HOLANDA, 2000.

53  OLIVEIRA, 2011. 

51.  Humboldt in HELFERI-
CH, 2004. p.178

52.  HOLANDA, 2000.

53. OLIVEIRA, 2011. 



57

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

Nesse contexto se inserem, por exemplo, as expe-
dições em busca do El Dorado, famosa cidade do ouro, 
dentre as quais se destaca a expedição fluvial realizada 
entre 1541 e 1542, pelo espanhol Francisco de Orellana, na 
companhia do conquistador Gonzálo Pizarro. Partindo de 
Quito, rumo ao imaginário País da Canela, Orellana é avi-
sado “pelo velho cacique Aparia, de que, águas abaixo, no 
grande rio, se achavam amazonas, e que apartadas dele e 
metidas terra adentro estavam as dependências do chefe 
Ica, abundantíssimas em metal amarelo”54. As lendárias 
mulheres guerreiras são encontradas; no entanto, o mís-
tico lago dourado jamais foi localizado. Orellana, entre-
tanto, é o primeiro a percorrer integralmente o curso do 
rio Amazonas, desde os Andes ao oceano Atlântico. Vários 
aventureiros, a partir de 1584, tentaram chegar àquele lago 
chamado Manoa, local onde se encontraria a famosa ci-
dade. Em 1595 o inglês Sir Walter Raleigh sobe 480 km 
do inexplorado Rio Orinoco em busca do tão sonhado El 
Dorado, mas tampouco ele logrou seu objetivo. De todo 
modo, os dados que transmitiu serviram ao inglês Thomas 
Harriot para desenhar seu conhecido mapa, em 1595, no 
qual se localiza o lago. 

Apesar de ainda pouco conhecido na época da via-
gem de Humboldt, o sistema fluvial amazônico já havia 
sido bem mais explorado que o do Orinoco. Até aquele 
momento 5 expedições haviam percorrido todo o curso do 
rio, começando pela de Francisco de Orellana. 

54  HOLANDA, 2000, p.31.

A expedição mais significativa antes de Humboldt 
foi realizada por La Condamine, já mencionada ante-
riormente. O explorador desceu o Amazonas em 1743, 
no caminho de volta à França após uma missão sobre 
geodésicas nos Andes. O cientista fez um breve estudo da 
flora, geografia e dos habitantes da região, levando para a 
Europa o quinino, o curare e a borracha, e ainda, as lendas 
do Canal Cassiquiare. Humboldt não tinha intenção de 
descer o Amazonas nesta viagem, seu objetivo era solu-
cionar a questão do Cassiquiare e para isso elaborou um 
roteiro que chegaria ao Cassiquiere pelo Rio Negro.

O Rio Negro nasce na Colômbia, onde é conhecido 
como rio Guiana e segue marcando a fronteira entre Vene-
zuela e Colômbia e depois entra no Brasil onde encontra 
com o Amazonas na cidade de Manaus. Por sua posição 
geográfica este rio teve grande importância estratégica para 
as coroas portuguesa e espanhola, já que cada um dos gover-
nos dominava um trecho do rio. Os espanhóis controlavam o 
trecho superior do rio, nas atuais Colômbia e Venezuela, e os 
portugueses reivindicavam o trecho inferior, no atual Brasil. 

 Humboldt não poderia ter continuado até o Ama-
zonas dadas as relações tensas entre Espanha e Portugal, 
já que o país lusitano era parceiro comercial e aliado mi-
litar da Grã-Bretanha, que continuava em guerra contra 
a França de Napoleão. A Espanha, inimiga da Grã-Breta-
nha, havia pedido paz anos antes, mas a rivalidade entre 

54.   HOLANDA, 2000, p.31.
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Fig. 36 Mapa de Walter 
Ralegh. Este mapa 
representa a bacia do 
Orinoco e o suposto 
Lago El Dorado (fonte: 
Alamy)

Fig. 37 Mapa de 
Thomas Harriot, 1595. 
Detalhe do mítico 
Lago El Dorado (fonte: 
Comissão Brasileira 
de Sítios Geológicos e 
Paleobiológicos)

Fig. 38 Mapa produzido 
em 1675. Mostra os 
principais rios do 
mundo. Na América 
do Sul, representa o 
suposto Lago Manoa 
ou El Dorado (fonte: 
Princeton University 
Library)

Fig. 39 Mapa da 
América, produzido 
em 1626. Mostra a 
hidrografia, ainda 
representa o mítico 
Lago Manoa. (fonte: 
David Rumsey Historical 
Map Collection)

(37) 
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Fig. 40 Mapa do Canal do 
Cassiquiare elaborado com 
base nas observações de 
Alexander von Humboldt 
(fonte: Wikipedia)

(40) 
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as duas nações se mantinha. A fronteira estava constante-
mente em alerta e havia rumores de que o estrangeiro cir-
culava por ali e podia representar uma ameaça, incitando 
os povos nativos contra Portugal. 

Após navegar por um trecho do Rio Negro a expe-
dição entra finalmente no Cassiquiare. (...) “vimos em él 
por la primera vez este brazo magestuoso del Orinoco em 
toda su anchura. Cerca de los raudales de Uinumane, su 
anchura es casi mayor que la del Rio Negro.” 55 Ali, na con-
fluência dos dois rios, Humboldt faz a leitura astronômica 
e segue passando por pequenas missões esparsas ao longo 
do seu curso, aproveitando para pernoitar e fazer medi-
ções astronômicas para localização geográfica do curso do 
canal. Enfim, deixa o Cassiquiare e entra novamente no 
Orinoco, acrescentando uma nova e importante via flu-
vial ao mapa da América do Sul. 56 O grupo segue de volta 
pelo Orinoco, agora no sentido da correnteza. Fazem a tra-
vessia da canoa por terra novamente em Ature e aportam 
em Angostura (atual Ciudad Bolívar).

Segundo Humboldt a comunicação do Orinoco com 
o Amazonas era considerada um descobrimento geográfi-
co, na medida que, apesar deste canal estar marcado em 
antigos mapas, os geógrafos modernos, sem provas con-
cretas, acabaram por suprimi-lo dos mapas. Além disso, 
ele estava convencido de que a “descoberta” afetaria o 
futuro do continente, inaugurando uma nova era para os 
povos sul-americanos:

55  HUMBOLDT, 1807.

56  Nos mapas elaborados por Heinrich Berghaus para 

o conceituado Physikalischer Atlas (1837-1848) já podemos 

observar a inclusão do canal de Cassiquiare, juntamente com 

os desenhos anexos produzidos por Humboldt. 

(...) o Cassiquiare, tão largo quanto o Reno, e com 290 

quilômetros de extensão, já não formará em vão um canal 

navegável entre duas bacias de rios cuja superfície é de 

90 mil léguas quadradas. Os grãos de Nova Granada se-

rão transportados para as barrancas do Rio Negro, barcos 

descerão das nascentes do Napo e do Ucuyabe, dos Andes 

de Quito e do Alto Peru, para as embocaduras do Orinoco, 

uma distância equivalente à de Timbuctu a Marselha. 

Uma região nove ou dez vezes maior que a Espanha, e 

enriquecida com os mais variados produtos, é navegável 

em todas as direções por meio do canal do Cassiquiare e 

a ramificação dos rios. Um fenômeno que algum dia será 

tão importante para as relações políticas dos povoados 

merecia sem dúvida ser examinado com cuidado. 57

Em seu relato Viage a las Regiones Equinocciales 
Del Nuevo Continente, Humboldt sugere que a utilização 
desta via fluvial serviria de impulso para o desenvolvi-
mento da região e do interior do continente. Em seu entu-
siasmo com a “descoberta” o cientista projeta a imagem de 
uma via fluvial movimentada, cheia de potencialidades. 
Discorre sobre sua importância para a produção, comércio 
e enriquecimento da região; para o rompimento do isola-
mento que inibiria o progresso; para a comunicação entre 
os povoados, como forma de promover a aproximação de 
culturas e minimizar os desentendimentos e conflitos. Na 
sua visão, o melhoramento do interior do continente só 
seria possível se fossem ocupadas as margens dos rios.

57  HUMBOLDT, 1807.

55.  HUMBOLDT, 1807

56. Nos mapas elaborados 
por Heinrich Berghaus para 
o conceituado Physikalis-
cher Atlas (1837-1848) já po-
demos observar a inclusão 
do canal de Cassiquiare, 
juntamente com os dese-
nhos anexos produzidos 
por Humboldt.

57. HUMBOLDT, 1807
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Ao comparar as distâncias e dimensões do território 
com a Europa, sugere, claramente, o estabelecimento de 
um sistema fluvial de transporte na região. Tendo em vista 
um sentido continental, sugere o compartilhamento das 
vias fluviais entre os domínios portugueses e espanhóis, 
mencionando a navegação pelos rios do Equador, Peru, 
Venezuela, Guiana, Brasil e sua conexão até o rio da Prata. 

De acordo com Humboldt, no passado o Cassiquia-
re teve um papel importante no “abominável comércio” 
de escravos dos portugueses em território espanhol até o 
ano de 1756. Os mercadores de escravos subiam pelo Cas-
siquiare para entrar no Atabapo, mas, segundo ele, não 
sabiam exatamente que era um canal que ligava as duas 
bacias. Havia tido certa importância também na comuni-
cação comercial entre as missões jesuíticas do Orinoco, 
que eram mais povoadas, e Santa Fé. O comércio do Rio 
Metá, que faz atualmente a fronteira entre Venezuela 
e Colombia, era muito intenso. Segundo ele, a abertura 
desta via de comunicação poderia dar um grande impul-
so ao comércio no Orinoco, já que encurtaria as rotas de 
navegação.

Para além da sua evidente visão romântica, Humbold, 
a partir da sua cultura e referências europeias, imagina e 
ousa projetar aí um futuro para a América. Não é por acaso 
que muitos dos estudos sobre integração pelos rios sul-ame-
ricanos mencionam Humboldt e o canal do Cassiquiare.

Mais tarde, em 23 de dezembro de 1800, em carta 
enviada a Guevara Vasconcelos, apresenta uma proposta 
objetiva para facilitar a navegação na região. Segundo 
Humboldt, existiam duas grandes dificuldades: a transpo-
sição das corredeiras de Maipures e Apures no rio Ore-
noco e a falta de conexão entre o canal Pichimín e o Rio 
Temi. A descontinuidade de navegação neste trecho obri-
gava o desvio  pelo Cassiquiare, trajeto muito mais longo. 
Com base nessa observação ele propõe a construção de 
dois canais: o primeiro ligaria os rios Tuparo e Cameji, 
num canal lateral ao Orinoco, para transpor o trecho das 
corredeiras; o segundo interligaria o canal Pichimín e o rio 
Temi, estabelecendo uma ligação artificial entre as bacias 
do Orinoco e Amazônica.

É o que podemos observar nos seguintes escritos:

La situación de los raudales y la remonta del Cassiquiare 

son las dos grandes dificuldades que se oponen. Ambas 

serían evitadas por médio de dos canales, de los cuales 

uno alcazaría los ríos Tuparo y Cameji, para evitar el 

raudal de Maipures y el outro alcanzaría el río Temi em 

el Caño Pimichín. Por este motivo he tomado el nível 

de ambos sítios; el primer canal no tendrá más de 2300 

varas y el segundo, como máximo, 1200 de longitude, 

canales que se alimentan em uma perfecta llanura em 

muchos riitos de los que podrán aprovechar facilmente. 

Terminada esta obra, ninguna embarcación tendrá que 
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volver a passar jamás por el Casiquiare, perdendo mu-

chas veces catorce y hasta veinticuatro dias, a causa de 

las vueltas de esse canal y del Orinoco. 58

 Foram 75 dias de viagem pelos sistemas fluviais do 
Orinoco e da Amazônia, num percurso de 2250 km.59 Avan-
çando por uma região pouco conhecida, ultrapassando as 
corredeiras, sobrevivendo aos insetos, águas traiçoeiras e 
a fome, numa região isolada, Humboldt provara afinal, a 
existência do canal Cassiquiare, contribuindo para a am-
pliação do conhecimento sobre a América e também para 
a construção da utopia da integração sul-americana, que 
ganharia força a partir da metade do século XIX após as 
guerras de independência na América Latina.  

Humboldt e Bonpland ficam na cidade de Angos-
tura até se recuperarem da exaustiva viagem e aprovei-
tam para organizar as informações e plantas coletadas. 
Atravessam novamente o Llanos até Nueva Barcelona e 
de barco até Cumaná para depois de alguns dias partirem 
rumo a Cuba. Depois de uma breve estada em Havana a 
dupla aporta em Cartagena, onde seguem por terra até 
Lima, aproveitando para explorar a região dos Andes, pe-
los atuais Colômbia, Equador e Peru. Em janeiro de 1802 
estavam em Quito; de Lima seguem para Nova Espanha, 
atual México, onde passam o ano de 1803 percorrendo o 
planalto mexicano.

58  HUMBOLDT, 1980.

59  HUMBOLDT, 1980

Antes de retornar à Europa Humboldt segue para os 
Estados Unidos, onde conhece, em Washington, o Presi-
dente Thomas Jefferson. Em 9 de julho de 1804 Humboldt 
e Bonpland deixam a América e partem de Washington 
para França. Humboldt se estabelece em Paris, capital 
cultural e científica da Europa, sendo recebido como herói 
conquistador. Neste mesmo ano, apresentou seus primei-
ros relatórios e expôs sua coleção botânica. 

É em Paris que Humboldt conhece Simón Bolívar, 
personalidade que colaboraria por fazer de Humboldt um 
homem celebrado também na América.

(..) El barón de Humboldt estará siempre com los días 

de la América presente em el corazón de los justos 

apreciadores de um grande hombre, que com sus ojos 

la ha arrancado de la ignorância y com su pluma la ha 

pintado tan bela como su propia naturaliza. Pero no son 

éstos los solos títulos que Ud. Tiene a los sufrágios de 

nosotros los americanos. Los rasgos de su caráter moral, 

las eminentes cualidades de su caráter generoso, tienen 

uma espécie de existência entre nosotros; siempre los 

estamos mirando com encanto.60

60  Carta de Bolívar a Humboldt, enviada em 10 de 

Novembro de 1821. In HUMBOLDT, 1980.

58.  HUMBOLDT, 1980.

59. HUMBOLDT, 1980.

60. Carta de Bolívar a 
Humboldt, enviada em 10 
de Novembro de 1821. In 
HUMBOLDT, 1980.
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Fig. 41 Hidrografia da 
América do Sul, 1855, Atlas 
de H. Berghaus. Mostra em 
detalhe o mapa elaborado 
por Humboldt do Rio 
Cassiquiare. (fonte: David 
Rumsey Historical Map 
Collection)

Fig. 42 Detalhe do mapa 
elaborado por Humboldt 
no Atlas de H. Berghaus 
(fonte: David Rumsey 
Historical Map Collection)

Fig. 43 Mapa do Orinoco e 
do Canal do Cassiquiare, 
elaborado por Humboldt. 
Berghaus’ Physikalischer 
Atlas (1837-1848) (fonte: 
Atlassen)

Fig. 44 Mapa da Hidrografia 
da América, elaborado 
com as informações 
coletadas por Humboldt. 
O mapa da América do 
sul já representa o Rio 
Cassiquiare. Berghaus’ 
Physikalischer Atlas (1837-
1848) (fonte: Atlassen)

(42) 



68

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

(43) 



69

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

(44) 



70

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

Fig. 45 Mapa produzido 
por Humboldt. Personal 
Narrative of Travels to the 
Equinoctial Regions of the 
New Continent, during the 
Years 1799–1804. Publicado 
em 1818. (fonte: Historic 
Maps Collection, Princeton 
University Library)

Fig. 46 Uma das mais 
conhecidas imagens 
produzidas por Humboldt, 
mostra a topografia 
associada à altitude e à 
vegetação. (fonte: Historic 
Maps Collection – Princeton 
University Library)

Fig. 47 Mapas e esquemas 
elaborados por Humboldt 
que relacionam a 
topografia e a vegetação. 
Berghaus’ Physikalischer 
Atlas (1837-1848) (fonte: 
Atlassen)

(45) 

(46) 
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A Expedição do Barão de Langsdorff [1825-1829]

No Brasil, até o fim do século XVIII, Portugal se 
preocupava em manter suas terras e riquezas desconhe-
cidas do resto da Europa, como forma de manter seu o 
domínio. Porém, após a transferência da corte portuguesa 
para a colônia em 1808 e a consequente abertura dos por-
tos, cresce o número de europeus que aportam no Brasil 
para explorar seu interior. São naturalistas, diplomatas, 
artistas, comerciantes, turistas, engenheiros e aventu-
reiros. Motivados pelo debate promovido pelas ideias do 
Humboldt e inspirados em seu modelo de viagem, os via-
jantes se organizavam em expedições científicas, levando 
a bordo, além de naturalistas, também artistas. 

Segundo Belluzzo, o viajante desta época extrai do 
lugar desconhecido motivações poéticas para sua imagi-
nação. Isso significa dizer que o imaginário desempenha 
papel importante na leitura do lugar e consequentemente 
numa criação da paisagem. A representação da paisagem 
sul-americana do século XIX seria então uma construção 
pautada nesse olhar europeu, que traz referências e um 
universo de imagens poéticas prévio. Ao mesmo tempo, a 
difusão desta extensa produção artística ajudaria a cons-
truir um olhar dos americanos sobre sua própria paisagem. 
Um olhar que impera e vigora até os movimentos artísticos 
do início do século XX, ajudando a formar um pensamento 
sobre uma forma de se relacionar com a paisagem.

Referimo-nos a uma estética denominada pitores-
ca, que foi difundida por Humboldt nas suas obras, desde 
o Essai sur la géographie des plantes (1805-1807) até o Kos-
mos (1845-1862), e serviram de base para um pensamento 
sobre o registro visual da paisagem americana, como 
aponta Belluzzo: “A viagem de Humboldt e Bonpland à 
América Latina é de modo geral indissociável da constru-
ção da paisagem dos trópicos.” 61. A autora ainda acres-
centa que o aparecimento de uma paisagem do Brasil é 
devido, sobretudo, à essa percepção estético-científica 
advinda do modelo humboldiano. 

A apreensão da paisagem pela estética pitoresca se-
ria uma abordagem em que há uma primazia dos valores 
pictóricos sobre a natureza observada, uma simbiose entre 
a arte e a paisagem natural, com destaque para os aspectos 
excêntricos, o sublime, ligado ao ideal, à ordem e à beleza. 

Exemplo disso seria o Voyage Pittoresque dans le 
Brésil, de Johann Moritz Rugendas, publicado entre 1827 
e 1835; o Voyage pittoresque et historique au Brésil, de 
Jean Baptiste Debret (1834-1839), o Voyage pittoresque et 
archéologique dans la partie la plus interessante du Mexi-
que, de Carl Nebel em 1836, entre outros.

Nesse contexto e dentre tantas expedições desta 
época pelo continente e mais especificamente pelo interior 
do Brasil, destacamos a realizada pelo Barão Georg Hein-

61  BELLUZZO, 2000, vol.III, p. 77.

61.  BELLUZZO, 2000, vol.
III, p. 77.
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Fig. 48 

Fig. 49  Alexander von 
Humboldt. Vues des 
Cordillères, et monumens 
des peuples indigènes de 
l’Amérique, 1813. (fonte: 
archive.org)

(48) 

(49) 
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rich von Langsdorff entre 1825 e 1829. A expedição fluvial 
Langsdorff, empreendida pelo naturalista, médico e cônsul 
russo, de origem alemã, subsidiada pelo governo russo, 
percorreu mais de dezesseis mil quilômetros, registrando 
os aspectos mais variados da natureza e sociedade, consti-
tuindo o mais completo inventário do Brasil no século XIX. 

Considerada uma das mais importantes expedições 
científicas do século XIX, coincide com outras circunave-
gações e jornadas russas, nas primeiras décadas do século 
XIX, que levaram por exemplo, à descoberta da Antártida 
e ao estudo de grandes áreas do Oceano Pacífico, encon-
trando novas ilhas, estreitos, rios etc. Além disso, figura 
como o primeiro estudo abrangente sobre o planalto bra-
sileiro e sobre o sistemas fluviais do alto Rio Paraná, do 
alto Rio paraguai, e do Rio Tapajós.

Dentre seus principais tripulantes, além do Barão, 
estavam os zoólogos Ménétriès e Hasse, o astrônomo 
da Marinha Russa Néster Rubtsov, o botânico Ludwig 
Riedel, e os artistas Aimé-Adrien Taunay e Hercules Flo-
rence. Foi produzido durante estes anos de expedição um 
rico conjunto iconográfico de desenhos e aquarelas que 
acompanham diários de viagem, além de mapas e plantas, 
grande parte remetida para Rússia durante a viagem. 

De 1822 a 1825 exploraram regiões pouco conhe-
cidas das provícias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Em 1825 partem de São Paulo, seguindo pelos rios Tietê, 
Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço e 
Cuiabá, chegando na capital da província do Mato Gros-
so em 1826. No início de 1828 exploram o Mato Grosso e 
depois, divididos em dois grupos, chegam ao Amazonas. 
O primeiro grupo seguiu pelos rios Preto, Arinos, Jurena e 
Tapajós e o segundo percorreu os rios Guaporé, Mamoré 
e Madeira. A expedição tem final trágico após a morte de 
Taunay, afogado nas águas do Guaporé, e da febre que 
ataca Langsdorff, Rubzoff e Florence, obrigando-os a 
interromper a expedição. De Belém, em março de 1829, 
voltam ao Rio de janeiro por via marítma.

O diário de Hercules Florence, publicado em Via-
gem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829 62, foi 
uma das nossas principais fontes bibliográficas. O artista 
narra os acontecimentos da viagem, mas também descre-
ve as paisagens, faz observações relativas ao comércio, 
aos habitantes, à cultura, hábitos, costumes dos povos 
encontrados, modos de produção, constituição do terreno 
e ao vasto sistema fluvial e sua possibilidade de desenvol-
vimento no futuro. Vale destacar que os desenhos e aqua-
relas produzidas por Florence foram bastante difundidos 
e viriam a alimentar o imaginário sobre a vida e os povos 
do interior do Brasil. Hercules Florence, com estilo mui-
to diferente de Taunay, representa a paisagem de forma 
mais objetiva, explorando as técnicas de representação e 
reprodução da natureza, produzindo um registro mais fiel, 

62  FLORENCE, 2007.

62. FLORENCE, 2007.
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imparcial. Suas imagens buscam o retrato da paisagem e 
da relação entre os habitantes e o meio ambiente. Cabe 
mencionar que segundo os estudos feito por Boris Kossoy, 
Florence teria sido o inventor da fotografia. 63

63  BELLUZZO, 2000.

63. BELLUZZO, 2000.

Fig. 50 

Fig. 51 

Fig. 52 

Fig. 53 Hércules Florence. 
(fonte: FLORENCE, 2007) 

(50) 

Fig. 54 

Fig. 55 Hércules Florence. 
(fonte: BELLUZZO, 2000)

Fig. 56 

Fig. 57 Hércules Florence. 
(fonte: CCBB, 2010)
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(51) (53) 

(54) (52) 
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(55) (57) 

(56) 
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Fig. 58 Taunay. (fonte: 
CCBB, 2010)

(58) 
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Fig. 59 

Fig. 60 

Fig. 61 Taunay. (fonte: 
CCBB, 2010)

(59) 

(61) 

(60) 

(62) 

Fig. 62 Taunay. (fonte: 
FLORENCE, 2007)
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A produção de Rubtsov também merece atenção. O 
astrônomo produziu mapas e plantas de uma área extensa 
do território brasileiro, de forma inédita. Os mapas contêm 
uma grande quantidade de informações que ajudam na 
construção do conhecimento sobre o território brasileiro 
e seus rios e para o entendimento da localização e orga-
nização das cidades ao longo do percurso, em localidades 
tão pouco acessíveis. Localizam montanhas, picos, serras, 
matas, os rios e seus alfuentes, cachoeiras, ilhas, baías, 
lagos, além de detalhes das margens dos rios. 

Além de mapas, Rubtsov elaborou plantas da cida-
de de Nova Friburgo (RJ), do porto de Santos, da fábrica 
de ferro de Ipanema (SP), de Cuiabá, Vila Maria (atual 
Cáceres), Ipocon (São João del Rey) e Diamantino (MT). O 
objetivo dessas plantas teria sentido estratégico. 

Não é casual que Rubtsov tenha desenhado plantas 

especificamente dessas localidades, visto o interesse de 

Langsdorff pelos primeiros centros de imigração euro-

péia no Brasil (visitados pelo cientísta em 1822), pelas 

cidades e pela capital da provícia de Mato Grosso, ainda 

desconhecidas na Europa, pelo importante porto do país 

e pela incipiente empresa de indústria metalúrgica no 

Brasil e no resto da América do Sul. 64

Mesmo tendo em vista os interesses coloniais de 
Langdorff, não se pode negar que os mapas e plantas de 
Rubtsov contribuiram enormemente para os estudos dos 
aspectos físicos, topográficos, históricos, políticos, demo-
gráficos, economico-sociais e também urbanísticos do 
Brasil dessa época, assim como os desenhos de Florence 
e Taunay. 

64  Centro Cultural Banco do Brasil, 2010.

64. Centro Cultural Banco 
do Brasil, 2010.

Fig. 63 Mapa de Santos, 
elaborado por Rubtsov 
(fonte: CCBB, 2010)

Fig. 64 Mapa de trecho 
da expedição Langsdorff, 
elaborado por Rubtsov 
(fonte: CCBB, 2010)
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As expedições e a formação de um novo olhar

As viagens pelas terras tropicais na primeira metade 
do século XIX ocupariam um lugar de destaque na forma-
ção do imaginário latino-americano. É importante lembrar 
que o novo olhar sobre a paisagem e o território, mesmo 
que dominado por encantamento e empatia, não está livre 
de preconceitos, idealizações e generalizações nessa apro-
ximação com a cultura e o meio ambiente sul-americano. 
Ao mesmo tempo, esse pensamento, difundido através dos 
relatos e dessa importante e extensa produção visual, con-
tribui para o processo de valorização do continente ameri-
cano. O próximo passo seria a tomada de consciência pelos 
próprios americanos e a formação da noção de identidade. 
De todo modo, assim como afirma Belluzzo, as viagens do 
século XIX inauguram “um discurso autônomo sobre as no-
vas terras, que dialoga com os processos de independência 
e de autonomia política.” 65

Cabe aqui mais uma reflexão. Se há um elemento 
comum que percorre todas as instâncias das viagens, este 
elemento são os rios. E evidentemente, as expedições 
científicas nessa época só poderiam ser feitas através de-
les; os caminhos naturais, mais fáceis, mais conhecidos. 
Entretanto não identificamos, no geral, um sentimento 
explícito à sua função estruturante, de integração, nem 
um desejo de transformação da paisagem. Existe esse pen-
samento em Humboldt, como vimos, quando reconhece o 

65  Centro Cultural Banco do Brasil, 2010.

potencial hídrico do continente, mapeia o Cassiquiare e 
sugere uma ligação fluvial que interconectaria todo terri-
tório de norte a sul. Humboldt parece aqui dar a largada 
para a formação da noção de integração fluvial.

Sua influência vai além da sua contribuição à ciên-
cia. Há nitidamente em Humbold uma visão de projeto de 
futuro para a América, o que faz sua abordagem divergir 
e se destacar dos demais viajantes europeus. Talvez por 
essa razão grande parte dos estudos sobre a América e sua 
integração destacam a expedição realizada por Humboldt. 
Parece-nos ainda que esse caráter é sentido em especial 
nos especialistas, arquitetos e engenheiros que atuam na 
construção da paisagem e do território sul-americano, de 
Moraes a Paul Georgescu, de Paulo Mendes da Rocha a 
Alexandre Delijaicov.66

66  Nos referimos ao engenheiro Eduardo José de 

Moraes, ao engenheiro hidráulico Paul Geosgescu, ao 

engenheiro Paulo Mendes da Rocha e também ao arquiteto 

Paulo Mendes da Rocha, e ao arquiteto Alexandre Delijaicov. 

Seus trabalhos serão apresentados ao longo da dissertação. 

65. Centro Cultural Banco 
do Brasil, 2010.

66. Nos referimos ao 
engenheiro Eduardo José 
de Moraes, ao engenheiro 
hidráulico Paul Geosgescu, 
ao engenheiro Paulo Men-
des da Rocha e também ao 
arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha, e ao arquiteto Ale-
xandre Delijaicov. Seus tra-
balhos serão apresentados 
ao longo da dissertação.
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67. Paul Georgescu in. 
GEORGESCU, 2013.

1.2.2. AS EXPEDIÇÕES FLUVIAIS DO SÉCULO XX: OS 

GEORGESCU E A CONSOLIDAÇÃO DE UM PENSAMENTO

Nos disponemos a zarpar para comprovar si la Integra-

ción Fluvial Suramericana es posible67

Como percebemos, a América e seus rios tem sido 
objeto de fascínio de muitos exploradores, entre conquis-
tadores, cientistas, naturalistas e artistas. As expedições 
científicas fluviais da primeira metade do século XIX, 
inauguradas por Humboldt, trazem um novo olhar sobre a 
paisagem sul-americana, fazendo surgir a noção de inte-
gração fluvial, ideia recorrente até os dias atuais. As águas 
Sul-americanas são, até hoje, objeto de grande interesse, 
suscitando, em vários momentos da história, motivações 
para novas expedições. Exemplo mais recente e emblemá-
tico desse tipo de empreitada foram as viagens realizadas 
pelos dos irmãos Georgescu, nos anos 1980. 

A bordo de uma rústica embarcação, entre os anos 
de 1979 e 1989, os irmãos Constantino e Paul Georges-
cu-Pipera, professores da Universidade Simon Bolivar e 
diretores da Fundação Fluvial Sul-americana, navegaram 
através dos principais rios latino-americanos; desde a Ilha 
de Margarita, no Caribe venezuelano, até o porto de Bue-
nos Aires, na Argentina como o objetivo de investigar se a 
integração fluvial seria possível. Empreenderam também 
viagens curtas de reconhecimento e uma inédita expedi-

67  Paul Georgescu in. GEORGESCU, 2013.

Fig. 65 Barco usado 
nas expedições (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

Fig. 66 Logo das expedições 
(fonte: GEORGESCU, 2013)

(65) 

(66) 
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ção fluvial rumo a Quebec, no Canadá, passando pelos 
Estados Unidos. Mais tarde, em 2000, realizaram ainda 
mais uma expedição, percorrendo o Rio Cassiquiare, em 
homenagem ao “descobrimento” de Humboldt em 1800.

Nos centramos no estudo de dois textos dentre os 
inúmeros trabalhos publicados pela Comissão Andina de 
Fomento (CAF) sobre a navegação no interior do conti-
nente. São estes: Ríos de integración: El camino fluvial de 
América Latina e Los Ríos nos Unen, integración fluvial 
Sul-americana68. 

Em Ríos de integración: El camino fluvial de Améri-
ca Latina, de 2013, Paul Goergescu narra suas expedições 
fluviais. Mais que um simples relato de viagem o trabalho 
aborda questões de ordem técnica, mas também demons-
tra uma visão humanística e um entusiasmo que aparece 
desde a primeira até a última página, evidenciando que se 
trata de um tema de grande envolvimento pessoal e afetivo. 
O segundo trabalho, Los Ríos nos Unen: Integración fluvial 
suramericana, publicado anos antes, em 1998, foi a pri-
meira publicação notável sobre o tema pela CAF. A maior 
parte de seu texto é também de autoria de Paul Georgescu, 
que descreve minuciosamente as bacias, cada um de seus 
principais rios, pontua as dificuldades de navegação e pro-
põe um conjunto de projetos específicos que permitiriam 
implementar a navegação fluvial, a níveis nacionais e con-
tinentais, segundo ele, de forma permanente e sustentável, 

68  CAF. Los Rios nos unem. Integración Flu-
vial Suramericana. Santa Fe de Bogotá, Colombia: 
Jorge Perea Borda, 1998. e GEORGESCU, Paul. Ríos 
de integración: El camino fluvial de América Latina. 
Caracas: CAF, 2013

por meio da construção de barragens, canais e eclusas. A di-
vulgação deste documento, assim como é exposto em suas 
primeiras páginas, serviria como ferramenta de trabalho e 
estímulo para “as autoridades acadêmicas e os órgãos de 
engenharia e navegação, assim como para as autoridades 
envolvidas na navegação fluvial dos países”69.

De fato parece que Los Ríos nos Unen tenha cha-
mado atenção, ou pelo menos impulsionou uma retomada 
efetiva de projetos e ações em direção à navegação de 
cabotagem e à criação de uma rede fluvial interligada. Se 
o “antigo sonho”, como alguns dizem, de integrar os rios 
Sul-americanos aparece na história de forma idealizada, 
utópica, feito de projetos pontuais, a partir da década de 
1980 esta ideia começa a ganhar mais força. Reconhece-
mos um imaginário vivo que parte de investigações aca-
dêmicas, gerando uma movimentação geral em diversos 
âmbitos, que impulsionado pela situação política e econô-
mica, chega ao reconhecimento por parte de autoridades, 
instituições e instâncias governamentais, ajudando a con-
solidar um discurso. 

Nos referimos a um período pós fim das ditaduras, 
a partir dos anos 80, quando se inicia o processo de rede-
mocratização em muitos países sul americanos e também 
o crescimento do modelo neoliberal, com o Estado míni-
mo, a abertura dos mercados e a livre circulação do capital 
financeiro, além da privatização de empresas públicas. Em 

69  CAF, 1998. p.28.

68.  CAF. Los Rios nos unen. 
Integración Fluvial Surame-
ricana. Santa Fe de Bogotá, 
Colombia: Jorge Perea 
Borda, 1998. e GEORGESCU, 
Paul. Ríos de integración: El 
camino fluvial de América 
Latina. Caracas: CAF, 2013

69. CAF, 1998. p.28.
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meio a este cenário surgem acordos e blocos econômicos 
como o Mercado Comum do Sul (Mercosul), em 1991.

Esta tentativa de integração econômica neoliberal 
conduziu a um processo de cooperação entre os doze 
países da América do Sul, culminando - após reunião de 
presidentes sul-americanos em Brasília, encabeçada pelo 
então presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, 
no ano 2000 - na criação da Iniciativa para a Integração 
da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA), com o 
propósito de “impulsar la integración y modernización de 
la infraestructura física bajo una concepción regional del 
espacio suramericano” 70.

Fundou-se na sequência a União das Nações Sul-
-americanas (UNASUL), em 2008, com objetivo de abrir 
espaço para articulação e diálogo político entre as nações, 
onde se estabeleceram uma série de conselhos, entre eles 
o Conselho Sul-americano de Infraestrututura e Planeja-
mento (COSIPLAN), para discussão política e estratégica 
visando projeto e implementação da infraestrutura de 
integração, que incorporou a IIRSA como foro técnico, em 
2011. 

A COSIPLAN estabelece um conjunto de obras, se-
gundo o Conselho, de “forte impacto” para a integração e 
desenvolvimento sócio-econômico regional, composta por 
projetos nas áreas de transporte, energia e comunicação. 

70  www.iirsa.org, acesso em 19.06.17

70. www.iirsa.org (Acesso 
em 19.06.17)

Fig. 67 Capa de Ríos 
de integración (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

Fig. 68 Capa de Los Ríos 
nos Unen (fonte: CAF, 1998)

(67) 

(68) 
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Dentro os objetivos está a integração de mercados para 
aprimorar o comércio intrarregional, o melhor aproveita-
mento e escoamento dos recursos naturais e ampliação da 
competitividade nos grandes mercados mundiais, através 
da elaboração de uma agenda de projetos de infraestrutu-
ra prioritários. 71

Estas instituições e suas obras contam com o apoio 
técnico-financeiro do setor público dos países envolvidos, 
da iniciativa privada, dos grandes bancos multilaterais re-
gionais, de instituições financeiras internacionais como o 
BID, a  CAF e a FONPLATA e também do governo chinês. 

(...) atendiendo criterios de desarrollo social y económico 

sustentables, preservando el ambiente y el equilibrio de 

los ecossistemas” de maneira a “aumentar la compe-

titividad de las economías de la región; contribuir a la 

reducción de las disparidades regionales y la desigualdad 

social y mejorar la calidad y expectativa de vida en cada 

país y en la región como un todo 72

Não nos estenderemos na leitura destes projetos 
nem nas intenções destas instituições, já que não é o 
foco do trabalho, mas vale assinalar uma impressão. Por 
mais que a IIRSA/COSIPLAN se esforce para mostrar 
que existe uma preocupação com a promoção do desen-
volvimento regional, conforme expõem, não observamos 
nenhuma abertura para discussão ou consulta aos gover-

71  www.iirsa.org, acesso em 19.06.17
72  COSIPLAN, 2016.

nos regionais, muito menos à população, nem programas 
e políticas nessa direção, tendo como projetos prioritários 
obras de infraestrutura como melhoramentos e criação de 
novos de corredores viários e ferroviários, construção de 
túneis e pontes, construção de centros logísticos e de con-
trole de fronteiras, instalação de linhas de transmissão e 
de gasodutos. Assim, percebemos que o desenvolvimento 
regional não está entre as prioridades destas instituições. 

 No que se refere à questão fluvial, apesar do reco-
nhecimento do potencial de navegação, o Plano prioriza 
empreendimentos em outros setores, reservando à esta 
área algumas poucas obras de melhoramentos dos rios 
para facilitar a navegação, dragagem, modernização e 
construção de portos. 

Por fim é preciso mencionar que não há referência a 
uma construção do território que envolva uma articulação 
arquitetônica e urbanística das cidades, capaz de realizar 
uma adequada implantação dos projetos de infraestrutura 
que considere a relação com lugar e o impacto ambiental, 
social e urbano das intervenções propostas; que tenha 
também em vista um verdadeiro projeto de integração 
territorial, que promova uma efetiva articulação entre as 
localidades, conformando, mais do que uma série de pro-
jetos de infraestrutura pontuais, uma rede integrada de 
cidades, cujo intercâmbio se dê não apenas na economia, 
mas também no âmbito cultural.

71.  www.iirsa.org, acesso 
em 19.06.17

72. COSIPLAN, 2016.
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De todo modo vale dizer que estas iniciativas apre-
sentam papel relevante desde a década de 1980 até o mo-
mento presente, já que são as instituições mais notáveis 
que desenvolvem pesquisas e ações de incentivo ligadas 
à integração física do continente e constituem a principal 
força de atuação nesta área, o que nos parece um fato de 
fundamental importância e de consideração, mesmo que 
sirva para instigar novos estudos que apontem para uma 
outra direção. 

Não se pode deixar de mencionar que algumas 
expedições realizadas pelos Georgescu contaram com o 

apoio financeiro da Comissão Andina de Fomento (CAF) 
– entre outras instituições - que abriu espaço também 
para divulgação das empreitadas e das suas ideias. A CAF 
desenvolveu também outros trabalhos sobre o tema nos 
anos seguintes como “Hidrovías para el desarrollo y la in-
tegración suramericana”, publicado em 2016, onde expõe 
o seu “Programa Regional para el Desarollo de las Hidro-
vías Suramericanas”, como instrumento de política eco-
nômica regional “para facilitar y contribuir al proceso de 
transformación productiva con inclusión social y sosteni-
bilidad ambiental.”, demonstrando um importante esforço 
em disseminar a ideia de se criar um sistema de hidrovias 
que podem atuar como vetores de desenvolvimento eco-
nômico-social e impulsionar a integração regional.

Pero el papel que juegan las hidrovías va más allá de 

su contribución para mejorar la competitividad de los 

países e impulsar su inserción en los mercados globales. 

Las hidrovías también constituyen un elemento natural 

importante para promover la integración económica y el 

desarrollo social de sus áreas de influencia. 73

La integración fluvial suramericana no es un sueño: es 

algo que debemos seguir construyendo. Hace 30 años, 

los hermanos Paul y Constantino Georgescu, recorriendo 

10.000 kms. a bordo de la Niculina, en la expedición flu-

vial Oriampla, demostraron que es posible navegar desde 

el Orinoco al Río de la Plata. 74

73  CAF, 2016. p.6.
74  CAF, 2016. p.12.

73.  CAF, 2016. p.6.

74.  CAF, 2016. p.12.

Fig. 69 Capa de Hidrovías 
para el desarrollo y la 
integración suramericana 
(fonte: CAF, 2016)

(69) 
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Fig. 70 Meandro de um 
rio sul-americano (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

(70) 
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As expedições fluviais

De origem romena, Constantino, advogado, e Paul, 
engenheiro hidráulico e ex-professor da Universidade 
Politécnica de Bucareste, imigram para a Venezuela, ao 
final da década de 1960. Nesta época de emigrações em 
massa do Leste Europeu ouvia-se rumores que os países 
sul-americanos recebiam “la gente seria y com deseos de 
trabajar”75. Paul é contratado como professor da disciplina 
de Mecânica dos Fluidos, sua especialidade, na faculdade 
de Engenharia Mecânica da Universidade Simón Bolívar 
e Constantino é admitido como colaborador científico do 
Instituto de Altos Estudos da América Latina (IAEAL), da 
mesma Universidade.

A inserção ao meio acadêmico, os movimentos 
ideológicos e as discussões em pauta na América Latina 
naquele momento os fizeram mergulhar num mundo em 
que a questão da integração entre os países latino-ameri-
canos era retomada. Esta necessidade, segundo Paul, ha-
via impulsionado os países a escrever relevantes tratados 
de cooperação para desenvolvimento como o Acordo de 
Cartagena da Associação Latinoamericana de Integração 
(ALADI) e o Tratado Amazônico, entre outros. Percebemos 
grande entusiasmo pela questão da integração e uma espe-
cial admiração pelo libertador Símon Bolívar, símbolo des-
se pensamento, que é expresso nas primeiras páginas do 
relato das expedições fluviais. Esta personalidade, segundo 

75  GEORGESCU, 2013. p.16.

Paul, havia representado “en el passado de una manera tan 
ejemplar”76 a busca de solução aos problemas da integração.  
Este sentimento certamente estava ligado à agradável ex-
periência que se vivenciava na nova terra; “Gran felicidad 
nos há dado vivir en esta tierra de gracia, así que entramos 
con todo el corazón y alma en este momento progressista 
de la humanidad, digno de um país como es Venezuela”77

Essa visão deslumbrada com as imensas possibilida-
des, que percebemos em Paul Georgescu, se aproxima da dos 
relatos de Humboldt. Claramente envolvidos com a causa, os 
irmãos revelam o imaginário típico do viajante-estrangeiro 
que vislumbra no território inexplorado grande potencial 
com base nas experiências e referências europeias. 

En resumen, dijimos que teníamos modelos, y estos lo 

constituían los extensos sistemas de ríos y canales de los 

Estados Unidos de Norte América, Europa, la ex Unión 

Soviética y China. Y, no se olvide eso, las situaciones 

naturales no sufrían comparación con las del continente 

nuestro. En nuestra Suramérica, aunque la naturaleza ha 

bendecido sus campos con los ríos más grandes y pode-

rosos del planeta, la navegación fluvial está todavía muy 

por debajo de las possibilidades. 78

Na Universidade os irmãos entram em contato com 
pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas e 
com preocupações em comum, segundo eles “todos ellos, 

76  GEORGESCU, 2013. p.16.
77  GEORGESCU, 2013. p.18.
78  GEORGESCU, 2013. p.18

75.   GEORGESCU, 2013. 
p.16.

76.  Ibid. p.16.

77. Ibid. p.18.

78. Ibid. p.18
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com nobles preocupaciones tales como el bienestar de 
todo um continente”. Assim, após anos de estudos, discus-
sões, simpósios e conferências, logo se transformam em 
“apasionados integracionistas de Suramerica”79 . 

As expedições realizadas pelos irmãos Constanti-
no e Paul Georgescu apresentam um notável caráter de 
pesquisa que parte de discussões acadêmicas que en-
volve professores, estudantes e especialistas de diversas 
nacionalidades Sul-americanas, como observamos nos 
seus relatos, e nos oferecem campo para a reflexão sobre 
a construção de um imaginário coletivo que se apresenta 
vivo e que segue motivando e dando razões a projetos e 
investigações.

Durante muchos años no escatimamos esfuerzos en 

estudiar el material que teníamos a disposición. Sostu-

vimos correspondência con instituciones de otros países 

preocupadas por el problema de la integración y de la 

conexión entre sus ríos, y estudiamos antiguos proyec-

tos, siempre buscando elementos que pudieran facilitar 

la resolución de los problemas actuales. 80

Na época já se falava muito sobre a possível integra-
ção fluvial sul-americana e em especial sobre o Canal do 
Cassiquiare, devido a sua singularidade de unir, de forma 
natural, duas grandes bacias sul-americanas. É como se 
esse canal e sua característica tão peculiar, única, quase 

79  GEORGESCU, 2013. p.18. Entre as personal-
idades destacadas estão Miguel Árgel Burelli Rivas, 
diretor naquele momento da IAEAL e ex-Chanceler 
da Venezuela e seu colaborador Juan Carlos Puig, 
ex-Viceministro do Exterior da Argentina; o médico 
Arnoldo Gobaldón, presidente da Fundação Bicen-
tenário de Símon Bolívar e o historiador José Luis 
Salcedo Bastardo.
80  GEORGESCU, 2013. p.20.

mítica, simbolizasse em si a integração do continente. 

De manera especial se hacía referencia al río Orinoco de 

Venezuela y su desvío natural, el Casiquiare, río único 

en el mundo pues integra dos grandes cuencas fluviales: 

la del Orinoco y la del río Amazonas, que es la de mayor 

superficie del planeta. A la vez, dicha situación abre la 

integración fluvial suramericana hacia el Norte, por la 

salida del Orinoco al Mar Caribe. 81

Através de três grandes expedições fluviais ao lon-
go do eixo norte-sul e duas curtas de reconhecimento, os 
irmãos navegaram no total aproximadamente 63.000 km, 
sendo recebidos por embaixadores, presidentes, univer-
sidades e pelas populações locais, com grande interesse e 
curiosidade. 

Nas duas primeiras expedições, ORIAMAPLA (em 
menção às bacias do Orinoco, Amazonas e do Prata) e 
“Amistad e Integración Suramericana”, realizadas entre  
1979 e 1981, percorreram os principais rios do eixo norte-
sul do continente sul-americano, desde a Ilha de Margari-
ta, no Caribe venezuelano, até o porto de Buenos Aires, na 
Argentina, através dos territórios da Venezuela, Colômbia, 
Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Na ORIA-
MAPLA navegaram pelos rios do Orinoco, Cassiquiare, 
Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré, Itenez-Guaporé, 
Paraguay, Paraná e Rio do Prata. Depois realizaram a 

81  GEORGESCU, 2013. p.18.

79.  GEORGESCU, 2013. p.18. 
Entre as personalidades 
destacadas estão Miguel 
Árgel Burelli Rivas, dire-
tor naquele momento da 
IAEAL e ex-Chanceler da 
Venezuela e seu colabo-
rador Juan Carlos Puig, 
ex-Viceministro do Exterior 
da Argentina; o médico Ar-
noldo Gobaldón, presidente 
da Fundação Bicentenário 
de Símon Bolívar e o his-
toriador José Luis Salcedo 
Bastardo.

80. GEORGESCU, 2013. 
p.20. 

81. Ibid. p.18.



91

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

viagem de volta “Amistad e Integración Suramericana”, 
saindo de Buenos Aires passando por Manaus, Quito, Pu-
callpa, Lima, Pucallpa, Belém do Pará, Manaus, Bogotá, 
Boca Grande, Mar Caribe, Ilha de Margarita e Caracas. 

Comprovando a hipótese inicial os irmãos demons-
tram que a integração fluvial sul-americana é possível e 
que os rios percorridos são navegáveis em mais de 90%, 
podendo se chegar a 8 das 13 capitais do continente sul-a-
mericano através deles.

Demostramos de manera inequívoca que el Eje Fluvial 

Norte-Sur, conformado por los ríos y efluvios Orinoco 

- Casiquiare - Río Negro - Amazonas - Madeira - Ma-

moré - Guaporé - Paraguay - Paraná - Río de la Plata, 

representa una vía acuática segura, alrededor de la cual 

se podrá desarrollar el futuro sistema suramericano de 

navegación fluvial. 82

A ideia de integração apontada pelos Georgescu 
não tem um sentido, como já se teve na história, de união 
frente a um inimigo comum; pelo contrário, apontam para 
a possibilidade de formar uma rede sul-americana que 
pudesse se ligar aos rios da América do Norte, já integra-
dos entre si, constituindo “um ingente conjunto de ríos y 
afluentes jamás visto”. A investigação desta possibilidade 
é levada à cabo na Expedição Fluvial Marítima Hemisféri-
ca, realizada entre 1986 e 1989. 83

82  GEORGESCU, 2013. p.64
83  Estados Unidos conta com uma rede de 
canais fluviais da ordem de 40.000 km. CAF, 1998. 
p.232.

Nesta empreitada os irmãos tinham como objetivo 
demonstrar que seria possível navegar “desde el Terminal 
del Sur (...) al Terminal del Norte” através de uma via flu-
vio-marítima, de quase 16.00 km, “la que nos acercaría a 
nuestros vecinos un poco lejanos, los latinos del Norte.”

Saindo do porto de Buenos Aires, seguiram mais 
uma vez pelos rios do eixo norte-sul até La Guaira, cru-
zaram o mar do Caribe até Nova Orleans, navegaram pelo 
rio Mississipi até os grandes lagos, depois seguiram pelo 
rio Saint Laurent até a cidade de Quebec, finalizando a 
viagem em Nova York.

Una embarcación puede partir del Magdalena o el Ori-

noco, atravesar el Caribe y remontar el Mississippi para 

alcanzar los Grandes Lagos, como decidimos demostrar 

con otro gran viaje. 84  

Há muito tempo já se falava dessa integração, mas 
nunca antes havia sido testada. Nesta viagem os Geor-
gescu, já conhecidos pelas suas empreitadas pelos rios sul-
-americanos, aproveitam para apresentar e defender suas 
ideias de integração fluvial através de palestras e debates 
promovidos pelas universidades e instituições pelo cami-
nho, ajudando a disseminar a ideia e, ao mesmo tempo, 
alimentar o imaginário relacionado aos rios.

84  GEORGESCU, 2013. p.101.

82.  GEORGESCU, 2013. p.64

83. Estados Unidos conta 
com uma rede de ca-
nais fluviais da ordem de 
40.000 km. CAF, 1998. 
p.232.

84. GEORGESCU, 2013. 
p.101.
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(71) 

Fig. 71 Mapa da expedição 
Oriamapla. (fonte: autoria 
própria, sobre referência de 
GEORGESCU, 2013).
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(72) 

Fig. 72 Integração Fluvial 
Marítima Hemisférica 
(fonte: autoria própria, 
sobre referência de 
GEORGESCU, 2013).
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Outras duas expedições foram realizadas, essas de 
trajeto mais curto. Na “Expedición Bolivariana”, no ano 
de 1982, na qual fizeram parte professores e estudantes 
de universidades da Colômbia, Venezuela e Peru, buscou-
se uma via fluvial que permitiria conectar a Bolívia com 
Oceano Pacífico através do Peru, refazendo a rota do le-
gendário explorador da borracha peruano Carlos Fermín 
Fitzcarrald, que teria “descoberto” o Istmo entre os Rios 
Urubamba e Manú-Madre de Dios em 1894. A expedição 
de reconhecimento foi feita com o intuito de verificar as 
condições do Istmo de Fitzcarrald, que seria uma possibi-
lidade de rota para integrar a Bolívia ao Peru e aos demais 
países andinos.

Este proyecto se propuso encontrar un caminho hacia el 

océano desde los ríos bolivianos, un acceso fluvial hacia 

la costa peruana, tal como antes lo soñó el legendario 

Fitzcarraldo. 85 

85  GEORGESCU, 2013. p.152.

Na última expedição “200 Años del Descubrimiento 
del Río Casiquiare, por Humboldt y Bonpland” no ano 
2000, percorreram o Rio Cassiquiare, em homenagem ao 
“descobrimento” de Humboldt em 1800. Foi organizada 
pela Fundação Terramar e realizada com a Universidade 
Símon Bolívar e a Universidade de Brasília. 

Entre outras publicações relacionadas às suas via-
gens destacam-se Los ríos de la integración suramericana, 
editado por el IAEAL em 1984, Integración Fluvial Sura-
mericana / South American River Integration, pelo Banco 
Interamericano de Desarrollo, em 1995, e Sobre las huellas 
de Fitzcarraldo, em 1995, pela Comissão Andina de Fo-
mento (CAF). Além disso, foi realizado um documentário 
intitulado Expedición fluvial, feito pelos cineastas da 
Radio Caracas Televisión. Grande parte do material pro-
duzido nas viagens está guardado nos acervos da IAEAL 
e da USB. 

Expedição Data Percurso Km percorridos

 “Expedición ORIAMPLA” 16/12/79 a 15/05/80 Da Ilha de Margarita (VEN) até Buenos Aires (ARG) 11.000

“Amistad e Integración Suramericana” 16/01/81 a 23/12/81 Do Porto de Buenos Aires (ARG) até Caracas (VEN) 34.000

“Expedición Bolivariana” 16/06/82 a 06/10/82 Puerto Pucallpa (PER) até La Paz (BOL) 4.000

“Expedición Fluvial-Marítima Hemisférica” entre 1986 e 1989 De Buenos Aires (ARG) a Quebec (CAN) 16.000

“Expedición: “200 Años del Descubrimiento 

del Río Casiquiare, por Humboldt y Bonpland”

2000 Pelo Rio Cassiquiare (VEN) 300 Tabela 1. Resumo das 
expedições realizadas.

85.  GEORGESCU, 2013. 
p.152.
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(74) 

(73) 

Fig. 73 Logo da 
Expedição 200 Años del 
Descubrimiento del Río 
Casiquiare, por Humboldt 
y Bonpland (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

Fig. 74 Mapa elaborado 
pelos Georgescu. Destaque 
para o Canal Cassiquiare 
(fonte: GEORGESCU, 2013)
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Tendo como referências os sistemas de canais 
navegáveis europeus, norte-americanos e chineses, im-
plantados com muito menos recursos hídricos, os Geor-
gescu defendem que os rios Sul-americanos poderiam 
ser facilmente integrados a fim de formar um sistema de 
navegação de uns 30.000 km de extensão a curto prazo e 
mais 20.000 km a médio prazo, alcançando uma extensão 
de aproximadamente 50.000 km. 

A hidrovias seriam um poderoso elemento de inte-
gração física, altamente vantajosas do ponto de vista eco-
nômico e de baixo impacto ambiental. Além disso, o apro-
veitamento desse potencial hídrico, se associado ainda a 
outros meios de transporte, asseguraria distancias conve-
nientes, atuando como elemento fundamental da política 
de comunicações e desenvolvimento das relações socio-
culturais, articulando os espaços vazios do continente ao 
processo de desenvolvimento. Também poderia contribuir 
para a produção de energia, controle das inundações, para 
o abastecimento de água nos centros urbanos e complexos 
industriais, além de promover o uso para lazer e turismo.

Para criação de um sistema integrado de hidrovias 
a prioridade seria a construção de sua “espinha dorsal” ou 
do Eixo Fluvial Norte-Sul, que seria formado pela inte-
gração das três principais bacias sul-americanas: as bacias 
dos rios Orinoco, Amazonas e do Prata. 

Esta interligação seria feita em dois pontos. A pri-
meira interconexão, entre as bacias do Orinoco e do Ama-
zonas, já acontece naturalmente, como vimos, através do 
Rio Cassiquiare. Porém, com uma extensão de aproxima-
damente 370 km, é considerado um percurso longo. Além 
disso, suas numerosas curvas acentuadas e sua difícil 
navegação, num leito cheio de pedras, levam a busca de 
outras soluções. 

Três alternativas seriam possíveis. A primeira se-
ria a interconexão dos Rios Orinoco e Negro através do 
Atabapo e seu afluente Temi. Entre Temi e rio Guaínia 
que já pertence à bacia Amazônica, seria necessário a 
construção de um canal artificial atravessando o Istmo de 
Pimichin ou a utilização da estrada existente nesta área, o 
que configuraria uma interligação intermodal. A segunda 
possibilidade seria a construção de um conjunto de ca-
nais dique e lagoas nesta região. Uma terceira possibili-
dade seria eliminar as rochas que dificultam a passagem 
de embarcações pelo rio Cassiquiare e retificar algumas 
curvas; o único inconveniente seria a maior distância, se 
comparado com as demais alternativas.

Fig. 75 

Fig. 76 

Fig. 77 

Fig. 78 

Fig. 79 

Fig. 80 

Fig. 81 

Fig. 82 Fotos das 
expedições (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

Fig. 83 Carta de 
embaixadores 
evidenciando a 
importância da publicação 
Los Ríos de la Integración 
Suramericana
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(75) (76) 

(77) 

(79) 

(81) 

(78) 

(80) 

(82) 

(83) 
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Fig. 84 Proposta de 
interconexão entre as 
bacias do Orinoco e 
do Amazonas (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

(84) 
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Fig. 85 Proposta de 
interconexão entre as 
bacias do Orinoco e do 
Amazonas (fonte: CAF, 
1998)

(85) 
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Já a interconexão da bacia do Amazonas com a do 
Prata se consegue seguindo por uma rota pelos rio Madei-
ra, Guaporé e Alegre. Entre o Alegre, pertencente à bacia 
Amazônica, e o Aguapeí, já da bacia do Prata, se cons-
truiria um canal entre os dois rios. Esta solução deveria 
ser cuidadosamente estudada já que atravessa a região do 
Pantanal mato-grossense, a fim de buscar menor impacto 
ambiental nessa zona de biodiversidade tão sensível. 

Para viabilização da Hidrovia Norte-Sul, além des-
tas duas grandes intervenções de interconexão entre ba-
cias, seriam necessárias dragagens e obras pontuais para 
melhoramento dos rios de forma a transformá-los em 
canais de navegação, como pequenas represas, eclusas, 
canais laterais e obras para regulação das águas.

Já os rios secundários que complementam o eixo 
Norte-Sul, em geral com menor volume d’água, são mais 
suscetíveis às variações de nível e assim requerem proje-
tos para assegurar a navegação durante todo ano, deman-
dando estudos mais detalhados.

Concluindo, as expedições realizadas pelos irmãos 
Constantino e Paul Georgescu-Pipera e tudo o que foi 
produzido e difundido a partir delas marcam, não só uma 
retomada do tema como a consolidação de um pensamen-
to sobre a integração fluvial sul-americana, que é notada 
pelas inúmeras publicações das instituições envolvidas 

com a questão da integração territorial, além dos numero-
sos trabalhos acadêmicos e dos projetos de arquitetos que 
veremos na sequência. 

Essa recorrência, como vimos, desde Humboldt até o 
presente, evidencia um imaginário vivo, coletivo, que percor-
re a história gerando novos significados, se transformando, 
atingindo as diferentes esferas da sociedade, passando pela 
academia, pela arte, servindo também à interesses políticos, 
econômicos, institucionais. A partir da década de 1980 esse 
pensamento ganha força e um discurso se institucionaliza, 
mas ao mesmo tempo segue instigando o imaginário, abrin-
do frentes para novas investigações e projetos.

Constantino e Paul são festejados em cada lugar que 
passam, pois, vistos como heróis, realizam o improvável, 
o impensável, o extraordinário. Suas viagens simbolizam 
uma conquista para aqueles que veem nos rios possibili-
dades de organização do território. Elas trazem também 
sentidos de integração que vão além das demandas eco-
nômicas e dos interesses de mercado, estando ligadas aos 
sentidos culturais e de desenvolvimento social. 

Evidentemente suas empreitadas não refletem um 
pensamento individual, particular e isolado; pelo con-
trário, revelam um desejo coletivo, que envolve grupos 
de estudos internacionais, professores e estudantes, que 
busca investigação e também proposição.

Fig. 86 Canal do Cassiquiare 
em detalhe  (fonte: CAF, 
1998)

Fig. 87 Proposta de 
interconexão entre as 
bacias do rio Amazonas e 
do rio da Prata   (fonte: CAF, 
1998)
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Fig. 88 Hidrovia Norte-
Sul evidenciando as 
interconexões entre bacias 
(fonte: CAF, 1998)

(88) 
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Fig. 89 Sistema de hidrovias 
sul-americano, pontos 
de interesse destacados  
(fonte: CAF, 1998)

(89) 
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O sentido de proposição nos interessa, já que é 
natureza do trabalho da arquitetura. A visão otimista e 
entusiasmada dos nossos viajantes aponta para um fu-
turo promissor que instiga o imaginário e assim estimula 
o pensar projetual. Refletindo sobre as relações entre o 
processo de elaboração de um projeto e as expedições 
estudadas, reconhecemos a existência de um caráter de 
pesquisa cujo objetivo está atrelado a uma proposta pre-
liminar. Não se faz projeto sem pesquisa, não se projeta 
sem conhecimento do lugar, não se faz uma viagem de 
reconhecimento sem um objetivo mais ou menos claro 
ou mesmo sem um projeto prévio imaginado. Notamos 
esse caráter de pesquisa e projeto em Humboldt quando 
imagina um futuro para a América a partir do Canal do 
Cassiquiare, mesmo antes da sua existência ser compro-
vada. Também nos irmãos Georgescu, cujas viagens ob-
jetivam demonstrar que é possível a implantação de um 
sistema de hidrovias capazes de reorganizar o território e 
colaborar para o desenvolvimento econômico e social das 
populações ribeirinhas sul-americanas

Ao mesmo tempo eles enfatizam que um projeto 
dessa magnitude só pode ser um esforço coletivo e mul-
tidisciplinar, demonstrando um olhar de pesquisadores, 

atrelados à universidade, lugar da investigação, da expe-
rimentação, do espaço democrático.

También, debe subrayarse que es imprescindible que 

este proyecto sea acompanhado por las universidades 

y, em primer lugar por los estudiantes, en cuanto serán 

nuestros jovenes los que van a realizar la integración 

suramericana86

  A imagem de uma rede de hidrovias sul-ameri-
canas e a identificação de propostas para cada localidade 
estimulam a imaginação dos projetistas. Principalmente 
quando nos aproximamos da escala de projeto local, 
quando aparecem os projetos que saem do plano macro e 
se concentram no estudo do lugar. Pois, para o arquiteto, 
cada lugar onde propõe uma intervenção é uma opor-
tunidade de projeto, de conciliação das escalas macro e 
local, de redesenho das margens, e da sua integração com 
a cidade. Uma oportunidade de revelar a importância e 
significado ao lugar.

Tenemos la mejor red de ríos de todo el mundo, que es-

pera por ser aprovechada. Faltan sólo: ¡Deseos y manos 

a la obra! 87

86  CAF, 1998. p.51.
87  CAF, 1998. p.65.

86.  CAF, 1998. p.51.

87. Ibid. p.65.
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Fig. 90 Barco utilizado 
nas expedições (fonte: 
GEORGESCU, 2013)

(90) 
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1.3.1. OS RIOS COMO INFRAESTRUTURA: DO PLANO 

MORAES À CIBIPU 

O imaginário relacionado aos rios está também ligado 
ao domínio da natureza e à transformação da paisagem pela 
intervenção humana. Os grandes planos de infraestrutura 
fluvial, as construções de canais navegáveis, com suas eclu-
sas e barragens, ajudam a compor esse universo imaginário. 

A construção de canais de navegação para estruturação 
do território é milenar. Entre alguns exemplos emblemáticos 
desse tipo de empreendimento destacam-se o Grande Canal 
da China, com extensão de quase 1.800 km, unindo os rios 
Amarelo e Yang-Tsé e construído entre os séculos V a.C. e VII 
d.C pelos imperadores ao largo de sucessivas dinastias; o Ca-
nal dos Faraós no Egito, precursor do Canal de Suez, que liga 
o Rio Nilo com o Mar Vermelho e iniciado por volta de 510 
a.C, pelo imperador Darío, o Grande e finalizado em 1869 pelo 
engenheiro francês Ferdinand de Lesseps; o Canal de Corinto, 
na Grécia, conectando o Mar Egeo com o Golfo de Corinto, 
iniciado pelo imperador Nero, no ano de 67 d.C, retomando 
sua obra em 1881 e finalizando em 1893; o Canal Mariinsk, 
com 368 quilómetros de extensão, ligando o Rio Volga com 
o Mar Báltico, na Rússia; o Canal Meno-Danúbio construído 
para ligar os rios Reno, Meno e Danúbio, iniciado pelo impe-
rador Carlos Magno e concluído em 1992; e o Canal Du Midi, 
inaugurado em 1681, construído na região de Languedoc no 
sul da França, unindo o Atlântico com o Mar Mediterrâneo. 

Os projetos de canais artificiais e também dos dis-
positivos para viabilização da navegação fluvial como 
eclusas e barragens permitiram a extensão da navegação 
interior por quase toda a Europa nos séculos XVII e XVIII 
e a organização do seu território está ligada intimamente 
a essas obras.  No continente europeu, cujo transporte de 
cargas é feito principalmente através das hidrovias, existe 
a cultura da navegação fluvial. Seu sistema de transporte 
fluvial começou a ser constituído desde a segunda meta-
de do século XIV, estruturando a atividade industrial de 
todo território e grande parte das cidades européias estão 
localizadas ao longo da rede de rios e canais navegáveis. 88

Exemplos não faltam. Dentre as experiências europeias, 
podemos mencionar o extenso sistema de canais ingleses 
construídos na segunda metade do século XVIII, responsá-
vel por fomentar a Revolução Industrial no país; a cidade de 
Veneza, edificada em meio a pequenas ilhas, com seus canais 
construídos através de aterramentos, a partir do século V; e 
o território holandês, constituído por um sofisticado sistema 
de diques, represas e canais construídos ao longo da história, 
recuperando áreas enchar cadas, ajudando a drenar grande 
parte do seu território e viabilizando sua ocupação.

Na América, vimos que algumas civilizações pré-
-colombianas que habitavam o continente construíam seu 
território através da transformação da paisagem natural, 
por meio de sofisticadas técnicas de engenharia hidráulica, 

88  DELIJAICOV, 2005.

88. DELIJAICOV, 2005.
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resultando em um tipo de ocupação que se aproveitava de 
seus recursos hídricos na sua máxima expressão. Porém, 
após a chegada dos europeus, muito do que se construiu ao 
longo do tempo foi destruído, e na América do Sul, durante 
séculos, pouco se realizou no sentido do aproveitamento 
hídrico e estruturação do território a partir das águas.

No continente americano podemos mencionar a ex-
periência que se desenvolveu nos Estados Unidos a partir 
da segunda metade do século XVIII até 1830. Neste período, 
conhecido como a “febre dos canais”, investiu-se fortemente 
na construção de canais, barragens e eclusas com a finali-

dade de promover a navegação fluvial articulando as áreas 
produtivas às principais cidades do próspero nordeste ame-
ricano. Semelhante ao que acontecera na Inglaterra, ao fim 
do período denominado “Canal Mania” 89, a construção de 
canais declina a partir da implantação das primeiras estradas 
de ferro, que apresentavam maiores vantagens devido prin-
cipalmente aos custos mais baixos, facilidade de execução 
e possibilidade de alcançar qualquer parte do território. A 
função das hidrovias como transporte de cargas passa a ter 
menos importância, mas os canais ainda ajudariam a formar 
um sistema integrado de transportes. 90

 Um dos principais canais construídos nesta época 
foi o Canal Erie ligando os Grandes Lagos ao Porto de Nova 
York. Iniciado em 1817 e concluído em 1825, foi considerado 
um triunfo da engenharia e um dos mais ambiciosos projetos 
do século XIX na América, cruzando rios e vales e atraves-
sando pântanos e florestas em seu curso de quase 600 km 
por todo o estado de Nova York. Ao longo do século XIX, o 
Canal Erie sofreu mudanças e expansões devido à grande 
demanda por meio de transporte de passageiros e de carga. 91

Na América do Sul, apesar do reconhecimento do po-
tencial dos rios para navegação e do gradativo crescimento 
do interesse pela sua integração, não existiram investimen-
tos nem projetos significativos nessa área até 1869, quando 
o engenheiro-militar brasileiro Eduardo José de Moraes pro-
põe o primeiro grande plano para integração física do Brasil.

89  Sobre o Canal Mania, ver ítem 1.2.1
90  www.americancanals.org
91  www.eriecanal.org

89.  Sobre o Canal Mania, 
ver ítem 1.2.1

90. americancanals.org

91. eriecanal.org

Fig. 91 Erie Canal (fonte: 
latinamericastudies.org)

(91) 
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Fig. 92 Mapa Erie Canal 
(fonte: latinamericastudies.
org)

Fig. 93 Mapa Erie Canal 
(fonte: latinamericastudies.
org)

(92) 
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(93) 
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(94) (95) 

(96) 
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O Plano Moraes

Antes de nos estendermos no Plano de Moraes é 
necessário lembrar que o século XIX foi um período de 
intensos conflitos que envolveram a questão dos rios na 
América do Sul, que acabaram por gerar as atuais confor-
mações territoriais que vemos hoje e contribuíram para a 
construção da noção de integração do continente. 

Os conflitos que envolveram diretamente a questão 
das águas se concentraram principalmente na Bacia do 
Prata, que desde o início de século XVI foi alvo de disputas 
territoriais entre portugueses e espanhóis por sua posição 
estratégica. Ao final do século XVIII, com a Revolução 
Industrial inglesa, o mercado consumidor e fornecedor de 

matérias primas sul-americano faz a Bacia do Prata e a 
navegação até o interior do continente fazer parte dos in-
teresses expansionistas europeus. A livre navegação passa 
a ser também de interesse da Coroa Portuguesa, por se 
tratar da única via de comunicação entre o Rio de janeiro 
e Mato Grosso e Goiás. 

Em 1816, Portugal invade a banda oriental do rio 
da Prata anexando-a aos seus domínios, dando a ela o 
nome de Província Cisplatina. Entre 1825 e 1828 acontece 
a Guerra da Cisplatina onde sua posse é disputada entre 
Brasil e Argentina. Após anos de tensões, mediadas pelos 
britânicos, a Cisplatina torna-se independente (1828) e 
passa a se chamar República do Uruguai, mas a livre na-
vegação dos rios platinos continua a ser defendida pelo 
Brasil, contrariando os interesses da Argentina, que de-
fendia a navegação exclusiva. 

Com a intenção de controlar o porto de Montevidéu 
e anexar o Paraguai e o Uruguai à Argentina, Juan Manuel 
Rosas, governador da província de Buenos Aires, amplia 
ainda mais as tensões entre Argentina e Brasil, já que o 
controle da navegação prejudicaria os interesses econômi-
cos brasileiros. Rosas é derrotado em 1851 pela coligação 
de forças formada pelo governo brasileiro e pelo general 
Justo José de Urquiza, governador da província argentina 
de Entre Rios e Correntes, quando assinam um tratado de 
livre navegação dos Rios Paraguai e Paraná. 92 

92  DORATIOTO, 2002.

Fig. 94 

Fig. 95 

Fig. 96 Erie Canal (fonte: 
latinamericastudies.org)

Fig. 97 Ilustração extraída 
do trabalho de Moraes 
(fonte: MORAES, 1869)

92.  DORATIOTO, 2002.
(97) 



112

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

Após alguns anos o conflito na região retorna com 
força quando Francisco Solano López, presidente do Pa-
raguai, invade a província brasileira de Mato Grosso, após 
uma intervenção armada do Brasil no Uruguai em 1864 que 
pôs fim à guerra civil uruguaia. O Paraguai na época pos-
suía uma economia promissora e uma indústria naval em 
expansão, e de acordo com o historiador Francisco Doratio-
to, “era a oportunidade de colocar seu país como potência 
regional e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu.”93. 

O Tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e 
Uruguai, travado em 1865, derrotou o Paraguai numa guerra 
sangrenta que se estendeu de 1864 a 1870. A Guerra acabou 
sendo um desastre para o Paraguai, que embora tenha se 
mantido como Estado independente, perdeu quase 40% de 
seu território para o Brasil e para a Argentina. Sua economia 
e indústria naval arruinaram-se, minando a possibilidade de 
saída para o mar. O compartilhamento das águas entre as 
nações e a livre navegação, em especial na Bacia do Prata, é 
uma pauta em discussão até os dias de hoje. 

A noção de integração entre as nações Sul-ame-
ricanas surge também nesse século, ao final do período 
das guerras de independência das Américas Espanhola e 
Portuguesa na primeira metade do XIX. Isso se dá princi-
palmente no âmbito político quando Simón Bolívar pro-
põem, sem êxito, a criação de um Estado regional ou de 
uma confederação de Nações latino-americanas, a fim de 

93  DORATIOTO, 2002.

consolidar uma “frente” de resistência da América Latina 
recém-independente às potências europeias e à expansão 
norte-americana. Dentre as tentativas para integração da 
América Latina por Bolívar destaca-se a articulação do 
Congresso do Panamá, em 1826, para a criação de uma 
confederação de Nações latino-americanas, que contou 
com a presença de representantes do México, da Federa-
ção Centro-Americana, da Grã-Colômbia (Colômbia, Ve-
nezuela e Equador) e do Peru (incluindo então, a Bolívia). 

A ideia de integração fluvial, conforme expusemos 
anteriormente, possivelmente tenha sido despertada após a 
vinda de Humboldt no início do século, quando o cientista 
propõe a ideia de uma hidrovia norte-sul consolidada atra-
vés do canal de Cassiquiare. As inúmeras expedições pelo 
continente através dos rios que levavam, além de cientis-
tas, artistas, contribuíram também para disseminar a ideia, 
apresentando um novo olhar de valorização da América, 
dialogando com os processos de independência, constru-
ção da noção de identidade e do imaginário ligado aos rios.

O Plano elaborado pelo engenheiro-militar Eduar-
do José de Moraes em 1869, após décadas de guerras e 
disputas territoriais, seria o primeiro grande plano para 
integração física no continente.

Com vista à defesa das fronteiras, Moraes apresenta 
ao governo imperial brasileiro um plano de aproveitamento 

93. DORATIOTO, 2002.
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Fig. 98 Capa de Navegação 
interior no Brasil (edição de 
1869) (fonte: MORAES, 1869)

Fig. 99 Capa de Navegação 
interior no Brasil (edição de 
1894) (fonte: MORAES, 1894)

(98) (99) 
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nacional da rede fluvial. O seu estudo, intitulado “Navegação 
Interior no Brasil”, propõe a implantação de um sistema de 
hidrovias através da construção de canais, eclusas e obras de 
melhoramentos, que proporcionaria uma melhor comunica-
ção entre as localidades e promoveria maior acesso ao inte-
rior do país. Destaca a interligação das bacias hidrográficas 
do Amazonas e do Prata - através dos rios Paraná, Paraguai 
e Uruguai, a desses rios com a do São Francisco, e, por fim, a 
ligação desta última bacia com a do rio Parnaíba. 

O plano de Moraes previa ainda a integração entre 
os sistemas fluvial e ferroviário, construindo três grandes 
estradas de ferro que conectariam os portos do Rio de Ja-
neiro, Salvador e Recife com as bacias mencionadas.

Moraes lamenta o atraso do Brasil na questão da nave-
gação interior: “O Brasil de 1869 é ainda o Brasil colônia que 
se reduzia ao simples litoral do atlântico ou a sua fronteira 
marítima.94 Expondo, ao longo de todo texto e, com especial 
admiração, experiências de empreendimentos de “países ci-
vilizados” como Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, 
Holanda, Suécia, Dinamarca, Rússia e Itália, Moraes defende 
a implantação de um sistema de navegação fluvial:

Para o desenvolvimento de sua prosperidade comercial, 

recursos estratégicos e o seu progressivo engrandecimento, 

cumpre que se cuide seriamente em obter-se uma navegação 

interior, lançando-se desde já os fundamentos da rede geral 

94  MORAES, 1869. P.44.

que no futuro facilitará a comunicação da capital do Império 

com os mais remotos pontos de seu território.95 

 A interligação das bacias do Prata e Amazonas for-
maria uma linha fluvial altamente estratégica e seria reali-
zada através de um canal artificial na Serra do Aguapeí, na 
borda do Pantanal, onde nascem os rios Aguapeí e Alegre. 
“O Canal que deve operar a juncção das duas grandes ba-
cias deverá entroncar-se nos rios Alegre e Aguapehy, este 
da bacia do Prata e aquelle da do Amazonas.” 

Apesar do caráter estratégico, de defesa nacional, 
o engenheiro militar ressalta a dimensão continental do 
projeto, como se pode perceber nas suas palavras:  

A abertura deste canal mudaria a face do continente 

sul americano, transformando a sua mais considerável 

porção, o Brasil, o Paraguay, parte da Confederação Ar-

gentina e a Banda Oriental, numa grande ilha, banhada 

pelo oceano e pelos rios acima mencionados.96

Entretanto, a integração sul-americana não estava 
entre as preocupações do Império, naquele momento, após 
o desastre causado pela Guerra do Paraguai. O maior inte-
resse era a integração nacional com vista a aprimorar a de-
fesa das fronteiras brasileiras. Os estudos foram retomados 
em 1894, data da segunda edição de Navegação interior do 
Brasil, mas nenhuma obra foi efetivada nesse sentido.

95  MORAES, 1869. P.44.
96  MORAES, 1894. P.108.

94. MORAES, 1869. P.44.

95. MORAES, 1869. P.44.

96. MORAES, 1894. P.108.

97. Crítica no Jornal do 
Commercio, Pará, 1870 in 
MORAES, 1894.

Fig. 100 Proposta de 
Moraes, mostra as 
interligações entre as  
bacias (fonte: MORAES, 
1894) 
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Mesmo assim este trabalho merece destaque, pois foi 
o primeiro grande Plano de hidrovias que se desenvolveu 
no continente. Além disso, o aproveitamento do potencial 
hídrico proposto serviu de referência para diversos traba-
lhos futuros sobre a integração física da América do Sul. 

O Plano de Moraes foi recebido com grande entu-
siasmo na época, o que notamos devido ao variado con-
junto de artigos e críticas sobre o livro, apresentados na 
segunda edição de 1894, dentre os quais destacamos um 
trecho onde se faz evidente o imaginário da integração 
nacional através dos rios, preconizada por Humboldt:  

A idéia da junção dos nossos rios, no interesse da nave-

gação e commércio do interior, é quase tão antiga como a 

descoberta das suas fontes conjunctas. Diversos escrip-

tores e geographos, entre os quaes Humboldt e o autor da 

Corographia Brasilica, alguns governadores antigos, vá-

rios presidentes de províncias e não poucos engenheiros, 

todos tem apresentado, indicado e discutido essa idéa, 

às vezes de um modo o mais completo e satisfactório, 

mas sempre isoladamente, isto é, cada qual uma ou duas 

regiões hydrographicas sómente. O livro do Sr. Moraes 

tem além de outra ordem de merecimentos incontestáveis 

a vantagem de reunir em um só corpo todos os projectos e 

idéias de vias navegáveis interfluviais, formando delles um 

systema de communicações internas por meio da navega-

ção.97

97  Crítica no Jornal do Commercio, Pará, 1870 in 
MORAES, 1894.

(100) 
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Fig. 101 Carta 
Potamographica 
produzida por Moraes 
(fonte: MORAES, 1894) 

(101) 
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(102) 

Fig. 102 Proposta de 
interligação das bacias 
por Moraes. (fonte: autoria 
própria, sobre referência de 
MORAES, 1894.)
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A Tennessee Valey Authority (TVA) e a CIBIPU

No século XX o projeto mais emblemático envol-
vendo a reestruturação do território através dos rios na 
América se deu a partir de 1933, durante a Grande De-
pressão Americana, com a criação do Tennesseee Valley 
Authority (TVA) nos Estados Unidos, pelo então presi-
dente Franklin Roosevelt. A fundação da TVA fez parte da 
política do New Deal98 de Roosevelt para a recuperação 
da economia americana, que consistia em um conjunto de 
medidas, dentre elas investimentos em obras públicas de 
infraestrutura. 

O vale do Rio Tennesseee se encontrava entre as 
áreas mais pobres do país, em meio a um cenário de de-
vastação, com baixos índices de desenvolvimento, preca-
riedade habitacional, baixa taxa de urbanização, altos ín-
dices de desemprego, inundações, esgotamento das terras 
para agricultura e problemas decorrentes de ocupações 
sem planejamento nas margens do rio.

A intervenção da companhia estabelecia uma rees-
truturação do vale e gestão integrada das águas do Ten-
nesee. Fizeram parte das iniciativas federais obras para 
o controle das cheias, recuperação do solo, produção de 
energia elétrica e desenvolvimento da indústria, com vista 
também ao desenvolvimento regional, redução do desem-
prego, construção de habitações e equipamentos públicos 

98  A política do  New Deal (1933-1937) previa 
um plano de metas para recuperação da economia 
norte-americana frente à crise de 1929. Dentre os 
objetivos estava o combate ao desemprego, planos 
para recuperação da agricultura e indústria, com a 
criação de agências ou autarquias, investimento em 
infraestrutura e legislação para controle do setor 
financeiro.

e melhora das condições de vida nas áreas rurais. Além 
disso, viabilizou a navegação pelo Tennesee, construindo 
barragens para regularizar o nível das águas e controlar as 
enchentes e promoveu uso múltiplo do rio como fonte de 
recursos, abastecimento, transporte, geração de energia e 
também lazer. 

Abarcando sete estados norte-americanos a agência 
promoveu grande desenvolvimento econômico, social e 
paisagístico na região e é hoje a maior companhia pública 
de energia na América.99

 Tim Culvahouse, no livro “The Tennessee Valley 
Authority: Design and Persuasion” atenta para a novidade 
do projeto, que exigia explicação por parte da TVA, pois 
para as famílias rurais a eletricidade era um conceito novo 
que trazia um novo modo de viver. Além disso, o novo 
conceito estético adotado nas construções geraria um es-
tranhamento inicial:

Mesmo com os benefícios que traria para a região, a pura 

novidade do projeto exigiu explicação. Era novo no mí-

nimo de três maneiras: era moderno, era internacional e 

era – literalmente - eletrizante.100

 O projeto das barragens trazia elementos estéticos 
modernos que já estavam em discussão nos meios arqui-
tetônicos, conforme afirma Culvahouse:

99  www.tva.gov
100  “Even with the benefits it would bring to the 
region, the sheer novelty of the project demanded 
explanation. It was novel in at least three ways: it was 
modern, it was international, and it was—literally—
electrifying.”,  in CULVAHOUSE, 2007.

98.  A política do  New Deal 
(1933-1937) previa um plano 
de metas para recuperação 
da economia norte-ameri-
cana frente à crise de 1929. 
Dentre os objetivos estava 
o combate ao desemprego, 
planos para recuperação 
da agricultura e indústria, 
com a criação de agências 
ou autarquias, investimento 
em infraestrutura e legisla-
ção para controle do setor 
financeiro.

99. tva.gov

100. “Even with the benefits 
it would bring to the region, 
the sheer novelty of the 
project demanded explana-
tion. It was novel in at least 
three ways: it was modern, 
it was international, and it 
was—literally—electrifying.”,  
in CULVAHOUSE, 2007.
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Fig. 103 Esquema da 
intervenção no Vale do 
Tennessee pela TVA (fonte: 
tva.gov)

(103) 
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Fig. 104 Construção das 
barragens no Vale do 
Tennessee (fonte: tva.gov)

Fig. 105 Navegação no Rio 
Tennessee (fonte: tva.gov)

(104) 

(105) 
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Os limites físicos da contenção da água faziam as mais 

poderosas sugestões formais: o grande volume e a largu-

ra das barragens levantaram novas questões de escala e 

articulação. Essas questões foram particularmente novas 

para o sul rural, mas surgiram em meio a uma discussão 

internacional que vinham se desenvolvendo há algum 

tempo. 101

Ainda segundo Culvahouse alguns dos princípios 
emergentes da arquitetura moderna trazidos principal-
mente pelo arquiteto americano Frank Lloyd Wright e 
pelo franco-suiço Le Corbusier - como continuidade e in-
tegração da construção com a paisagem, formas derivadas 
da solução estrutural, uso do concreto armado aparente, 
arquitetura como ferramenta para a igualdade social - 
cumpriam perfeitamente as aspirações e ambições da 
TVA. O arquiteto e engenheiro húngaro Rolank Wank e o 
arquiteto italiano Mario Bianculli, fugindo das dificulda-
des econômicas e dos regimes fascistas da europa, se jun-
tam ao corpo de projetistas da TVA trazendo referências 
e experiências modernas e assim acabam contribuindo 
ainda mais para a incorporação desses ideais.

A TVA promoveu a reorganização da paisagem do 
Vale do Tennesee em função das barragens e usinas com 
a criação de espaços de convivência e lazer, habitação 
e equipamentos públicos. Este empreendimento abre 
também uma nova perspectiva que contribui para a dis-

101  “The physical boundaries of water contain-
ment made more powerful formal suggestions: the 
great bulk and breadth of the dams raised novel ques-
tions of scale and articulation. These questions were 
particularly novel for the rural South, but they arose 
amidst an international discussion that had been 
developing for some time.”, in CULVAHOUSE, 2007.

seminação de uma nova maneira de olhar os rios e sua 
relação com o território, servindo como referência de um 
modo de atuação nas diferentes escalas de projeto, onde a 
concepção e implantação de um projeto de infraestrutura 
obedecem a critérios técnicos, mas também consideram 
os aspectos urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos, es-
téticos e humanísticos. E assim oferece “lições impressio-
nantes do valor do design para a experiência humana”102. 

    

As paisagens, edifícios, detalhes, elementos gráficos 

e murais da TVA formam um conjunto unificado, uma 

completude no sentido clássico, em que nada pode ser 

adicionado ou removido sem diminuir o todo. A abran-

gência desta visão é talvez tão importante como qualquer 

uma de suas mensagens explícitas em afirmar o valor da 

transformação sem precedentes da TVA de uma região. 
103

O rio Tennessee torna-se uma grande estrutura em 
torno do qual se organizam todas as funções e atividades 
humanas, colaborando para a construção do imaginário 
das águas enquanto elemento estruturador, integrador, 
promotor do convívio e do bem-estar.  

A experiência no Vale do Tennessee teria influen-
ciado algumas importantes iniciativas de planejamento 
na América do Sul. No Brasil, por exemplo, nas décadas 

102  “offers compelling lessons in the value of de-
sign for human experience.”, in CULVAHOUSE, 2007.
103  “The landscapes, buildings, details, graph-
ic elements, and murals of the TVA form a unified 
ensemble, a completeness in the classical sense, in 
which nothing may be added or taken away with-
out diminishing the whole. The comprehensiveness 
of this vision is perhaps as important as any of its 
explicit messages in asserting the value of the TVA’s 
unprecedented transformation of a region.”, CULVA-
HOUSE, 2007.

101.  “The physical bounda-
ries of water containment 
made more powerful formal 
suggestions: the great bulk 
and breadth of the dams rai-
sed novel questions of scale 
and articulation. These ques-
tions were particularly novel 
for the rural South, but they 
arose amidst an internatio-
nal discussion that had been 
developing for some time.”, 
in CULVAHOUSE, 2007.

102. “offers compelling 
lessons in the value of design 
for human experience.”, in 
CULVAHOUSE, 2007.

103.  “The landscapes, 
buildings, details, graphic 
elements, and murals of the 
TVA form a unified ensem-
ble, a completeness in the 
classical sense, in which 
nothing may be added or 
taken away without dimi-
nishing the whole. The com-
prehensiveness of this vision 
is perhaps as important as 
any of its explicit messages 
in asserting the value of 
the TVA’s unprecedented 
transformation of a region.”, 
CULVAHOUSE, 2007.
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Fig. 106 

Fig. 107 

Fig. 108 

Fig. 109 Transporte 
de cargas e produção 
de energia no Vale do 
Tennesseee (fonte: tva.gov)

(106) 

(108) 

(107) 

(109) 
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Fig. 110 Construção das 
barragens no Vale do 
Tennessee (fonte: tva.gov)

(110) 
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de 1950 e 1960 houve uma emergência do planejamento 
regional, com os primeiros estudos e experiências em 
torno da questão do desenvolvimento. Neste contexto foi 
criada a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai 
(CIBPU), um órgão de planejamento regional que incluía 
sete Estados brasileiros, atuando de 1951 a 1972. 

De acordo com Cleonice Gardin104 em seu notável 
estudo sobre a atuação da Comissão, a CIBPU e a CVSF 
(Comissão do Vale do São Francisco) teriam sido “as úni-
cas experiências de planejamento regional no Brasil cen-
tradas no desenvolvimento de bacias hidrográficas, base 
territorial advinda do modelo do planejamento norte-a-
mericano do vale do rio Tennesseee (TVA).” A política do 
New Deal de Roosevelt para a recuperação da economia 
com investimentos em infraestrutura influenciaria o go-
verno brasileiro e o conceito de aproveitamento múltiplo 
dos rios elaborado pela CIBIPU se aproximaria das expe-
riências norte-americanas da TVA. 

Na época de sua fundação, em 1951, a ideia de 
planejamento que florescia a partir do governo Vargas 
(1930-1945) vinha da necessidade de desenvolvimento na-
cional, estruturando-se nesta época os primeiros órgãos 
de planejamento regional. Este pensamento se baseava 
nas ideias da CEPAL (Comissão Econômica para a Améri-
ca Latina) da década de 1950, em que o desenvolvimento 
seria sinônimo de industrialização. 

104  GARDIN, 2009.

Assim, para a estruturação da indústria, seriam im-
prescindíveis grandes investimentos em obras de infraes-
trutura que estimulassem a economia, como energia e 
transporte, tendo o Estado a frente desse processo. Dentre 
os órgãos instituídos no Brasil, a CIBPU teria sua função 
orientada para o fortalecimento do setor elétrico nacional, 
na década de 1950. Assim com aponta Gardin:

Nesse sentido, propôs para o desenvolvimento inicial da 

Bacia Paraná-Uruguai a produção de energia hidrelétrica 

e o desenvolvimento da navegação. Neste setor, sugeriu 

a construção de eclusas (além de outras obras neces-

sárias às usinas) e a interligação das principais bacias 

hidrográficas brasileiras por intermédio de canais de 

transposição, de forma a constituir um sistema nacional 

de navegação fluvial para o país. Desta forma, propunha 

a formação do sistema Paraná-Paraguai-Amazonas-A-

raguaia/Tocantins e, no Rio Grande do Sul, o sistema 

Uruguai-Jacuí.105

Com vista também à melhor distribuição da popula-
ção pelo território se estabeleceria um modelo de “polos de 
desenvolvimento” ao longo da Bacia Paraná-Uruguai, que 
ajudaria a impulsionar a atividade industrial e promover o 
desenvolvimento regional. Isso seria feito através da criação 
de uma infraestrutura que favorecesse a navegação fluvial.

A Bacia Paraná-Uruguai teria caráter notável no 

105  GARDIN, 2009.

104. GARDIN, 2009.

105. Ibid.
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que diz respeito ao sentido internacional, já que suas 
áreas extrapolam as fronteiras, assumindo uma posição 
importante e estratégica para o país. Mas a motivação 
inicial para o desenvolvimento desta bacia seria dada 
“pela grande potencialidade energética da região: mais da 
metade do potencial hidráulico nacional (55%) nela ocor-
ria”, desta maneira, sob a administração da CIBPU, seria 
“um palco privilegiado de estudos e projetos, cujo objetivo 
era o de transformar os recursos potenciais em fontes de 
abastecimento em geral para, a partir daí, incrementar o 
desenvolvimento regional.”106

Além disso nesta bacia “localizava-se o melhor 
sistema ferroviário do país, tanto em extensão das linhas 
quanto em razão das múltiplas ligações entre vários pon-
tos intra-regionais”,107 concentrando os centros industriais 
mais dinâmicos. Dentre os projetos para esta região privi-
legiavam-se também a construção de rodovias com vista a 
uma intermodalidade de transportes e estudos para desen-
volvimento de um sistema de hidrovias, além da instalação 
de equipamentos públicos, entre outras melhorias.

Até 1961 todos os estudos e levantamentos foram 
realizados pela equipe técnica da Divisão de Estudos e 
Planejamento, sob a orientação e a direção do engenheiro 
Paulo Mendes da Rocha - pai do reconhecido arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha - e tendo o engenheiro Carlos 
Eduardo de Almeida como o primeiro profissional contra-

106  GARDIN, 2009.
107  GARDIN, 2009.

tado e quem assumiria importante papel nos trabalhos de 
campo e nos projetos. Os dois engenheiros, oriundos da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, contri-
buíram enormemente para a difusão de um pensamento de 
valorização dos rios também dentro dos meios acadêmicos.

Outro aspecto importante do enfoque da CIBPU na 
sua atuação seria o aproveitamento múltiplo e integral dos 
rios; conceito que se mantém até hoje conforme vemos 
na Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei nº 12.305, de 
02/08/2010)

Gardin explica os conceitos:

A concepção de “aproveitamento múltiplo” dos rios, ela-

borada pela CIBPU, implicava numa utilização das águas 

de forma harmônica, em todos os usos possíveis, de ma-

neira que uma atividade não interferisse nas demais. Por 

esse método se estudava individualmente os usos dos 

rios para navegação, para a produção de energia, para a 

irrigação, para o controle das enchentes, para o abasteci-

mento urbano, objetivando tirar-se o máximo da capaci-

dade de cada função, sem interferir na outra. O “aprovei-

tamento integral” dos cursos d’água, por outro lado, dizia 

respeito à extensão do procedimento do aproveitamento 

múltiplo a toda a bacia hidrográfica (...); trata-se de uma 

concepção que dava ênfase à navegação. A idéia básica, 

portanto, era de que se devia dar a todas as atividades do 

106. GARDIN, 2009.

107. Ibid.
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Fig. 111 Área de atuação 
da CIBIPU (fonte: GARDIN, 
2009)

Fig. 112 Proposta para 
interligação das bacias 
do rio Amazonas e do 
rio da Prata pela CIBIPU 
(fonte:GARDIN, 2009)

(111) (112) 
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rio o uso integrado máximo. (...). Esta concepção encon-

trava respaldo no princípio básico e consciente de que o 

recurso hídrico é um recurso natural renovável, muito 

embora limitado, o que torna obrigatório e responsável 

o seu aproveitamento numa potencialidade máxima.”108

Mas a CIBPU não restringiu seus estudos aos rios 
e afluentes da Bacia Paraná-Uruguai. Visava o projeto 
de grandes hidrovias, transpondo os limites geográficos 
de cada bacia, articulando-as num vasto sistema inter-
ligado que assumiria dimensões continentais, conforme 
observamos em documento da Comissão encontrado 
por Elisângela de Almeida Chiquito e exposto no artigo 
A criação da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
-Uruguai: referencial norte-americano no planejamento 
regional brasileiro dos anos 1940-50:

[Se] o rio São Francisco é, sem dúvida, o rio da unidade 

nacional, o Paraná, que se junta com o Uruguai no es-

tuário do Prata, está destinado a ser o traço de união da 

solidariedade sulamericana. De ambos poderemos dizer 

que o primeiro está para o Brasil, como o segundo estará 

para o continente 109

(Ofício dos governadores ao presidente Getúlio Vargas. 

Processo M.V. 35686/52, p.5).

Foram vários os estudos realizados para a viabili-

108  GARDIN, 2009.
109  CHIQUITO, 2012.

zação de um sistema integrado de navegação durante a 
vigência da CIBIPU, o que demonstra o grande interesse 
nessa questão. Entre os estudos destacamos o Antepro-
jeto apresentado no ano de 1967, um projeto do Canal 
de Transposição entre as cidades Alegre – Aguapei que 
viabilizaria a hidrovia sul-americana norte-sul, conec-
tando por vias fluviais o porto de Macapá e o porto de 
Montevideu. O projeto, segundo o engenheiro, seria uma 
“solução singular para a integração das áreas mediterrâ-
neas do continente no comércio mundial, possibilitando, 
ao mesmo tempo, a ocupação efetiva da bacia amazônica 
e a sua vinculação econômica e política aos centros mais 
desenvolvidos do país”110

De qualquer maneira, quaisquer que sejam os problemas 

a vencer, os volumes que poderiam ser transportados, a 

baixo custo, e a comunicação que se estabeleceria entre 

os Estados continentais do Brasil, e os países da América 

do Sul, tornam essas obras indispensáveis ao progresso 

dos povos. 111

Mendes da Rocha evidencia em seu discurso um 
entusiasmo com a questão dos rios, o que marcou sua 
trajetória tanto da CIBIPU quanto Escola Politécnica, 
mostrando também uma preocupação ética e humanística 
com as intervenções no território.

 O projeto de interligação das principais bacias 

110  ROCHA, 1967.
111  engenheiro Paulo Mendes da Rocha, in RO-
CHA, 1967.

108. GARDIN, 2009.

109.  CHIQUITO, 2012.

110. ROCHA, 1967.

111. Engenheiro Paulo Men-
des da Rocha, in ROCHA, 
1967.
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hidrográficas sul-americanas, em meados da década de 
1960, fazia parte da diretriz do governo federal. Porém, 
embora esses estudos tivessem tido força naquele mo-
mento, não tiveram prosseguimento. Os investimentos 
no sistema hidroviário pareciam prioritários. Entretanto 
contrariando essa visão e também as expectativas da Co-
missão, a política para o sistema de transportes adotada 
pelo governo Brasileiro tomou outro rumo, acabando 
por privilegiar o sistema rodoviário, em detrimento dos 
demais. Esta linha de pensamento, que vigorou a partir 
dessa época, não se baseava mais nos rios como eixo prin-
cipal do planejamento regional.

Historicamente, nos países que passaram por um inten-

so processo de industrialização, o transporte de merca-

dorias a longas distâncias desenvolveu-se de modo geral 

a partir do sistema hidroviário, complementado pelo 

ferroviário. No Brasil, país de grandes dimensões ter-

ritoriais, a industrialização em moldes de dependência 

externa implicou na adoção de políticas de transporte 

que desencadearam o desenvolvimento já no século XX, 

com predominância da modalidade rodoviária sobre as 

demais. 112

Somente na década de 1990 foi retomada a questão 
da navegação fluvial nacional, no governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Visando a reestruturação 
dos sistemas de transporte, voltaram os estímulos aos 

112  GARDIN, 2009. p.193.

setores fluviais e ferroviários. Porém, com o avanço da po-
lítica neoliberal e a perda da capacidade de investimentos 
nessa área as infraestruturas não estariam mais a cargo do 
Estado, e sim da iniciativa privada.

Mesmo assim a perspectiva de integrar os rios sul-
-americanos, que tem seu início em Humboldt e segue se 
reafirmando através do pensamento desses engenheiros 
politécnicos que representam a superação da dimensão 
nacional de integração, chega forte no pensamento arqui-
tetônico da década de 1990 e permanece como referência, 
alimentando o imaginário americano. Nesse imaginário os 
rios são os eixos estruturadores do território: organizam a 
paisagem, as funções humanas, articulam as cidades, as 
culturas, e, desta maneira, são vetores de integração entre 
os povos, tal como percebemos no discurso do arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha, filho do engenheiro de mesmo 
nome que liderou a Comissão até 1961:

o projeto fundamental desses brilhantes engenheiros era 

ligar a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata, coisas que 

os índios já fazem  na época das cheias com canoas (...) e 

diziam eles: é abrir uma segunda costa no continente(...) 

era de construir a paz na América Latina e aproximar os 

povos (...) esses projetos tem de ser feitos com os outros 

países pois as águas dos rios não são exclusivamente 

nacionais. 113

113  Entrevista com o arq. Paulo Mendes da Ro-
cha concedida a NAKATA et al.(2003) disponível em 
http://www.poli.usp.br/Organizacao/Historia/Dire-
tores/Menezes_Rocha.asp.

112.  GARDIN, 2009. p.193.

113. Entrevista com o arq. 
Paulo Mendes da Rocha 
concedida a NAKATA et 
al.(2003) disponível em 
http://www.poli.usp.br/
Organizacao/Historia/Dire-
tores/Menezes_Rocha.asp.
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Fig. 113 Proposta para 
interligação das bacias pela 
CIBIPU (fonte: ROCHA, 1967)

(113) 
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Fig. 114 Planta de 
interligação das bacias 
Aguapeí-Alegre (fonte: 
ROCHA, 1967)

(114) 
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Fig. 115 Perfil da ligação 
Paraguai-Guaporé (fonte: 
ROCHA, 1967)

(115) 
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1.3.2. OS RIOS NO IMAGINÁRIO ARQUITETÔNICO: DE 

LE CORBUSIER A PAULO MENDES DA ROCHA

Como percebemos, desde o século XIX, a ideia de 
“redescobrir” a América e o seu território tem sido recor-
rente. Entretanto, o “olhar” a partir de dentro, baseado 
em referenciais próprios, a busca pelo “novo” e ao mesmo 
tempo pela identificação, são noções que ganharão impul-
so no século XX a partir, principalmente, do movimento 
moderno. Já os conceitos como “identidade” e “integração” 
assumem caráter diferentes em cada momento e contexto, 
mas encontrarão força e respaldo principalmente ao final 
da década de 1970 e início dos anos 1980 com a globali-
zação, o advento do modelo neoliberal e o pós-moderno. 
Na área da arquitetura, de acordo com Junqueira e Zein114, 
somente a partir dessas décadas que a aproximação e o 
diálogo entre arquitetos-urbanistas latino-americanos se 
estabelece mais fortemente. Antes disso o pensamento 
crítico dos anos 1960-1970, principalmente no Brasil, esta-
ria mais preocupado em afirmar sua autonomia enquanto 
arquitetura nacional, centrado na sua própria produção, 
ignorando paralelismos e interlocuções internacionais. 

O século XX também viria trazer uma nova pers-
pectiva com relação ao horizonte das águas e a navegação 
fluvial, conforme vimos através dos trabalhos na área das 
infraestruturas, pautados nas experiências norte-ameri-
canas da TVA e também dos estudos realizados a partir 

114  BASTOS e ZEIN, 2010. p.201-202

das viagens dos irmãos Georgescu, que consolidam um 
discurso relacionado aos rios sul-americanos. Entre os 
arquitetos, o pensamento sobre a construção do território, 
num sentido continental onde as águas e os rios aparecem 
como protagonistas, coincide com este momento de aber-
tura a outras experiências latinas dos anos 1970 e 1980.

De acordo com Lienur115, os países latino-america-
nos experimentam importantes processos de transforma-
ção, desde a segunda metade do século XIX. A moderni-
zação das infraestruturas criaria uma desarticulação entre 
as práticas e ideias tradicionais arquitetônicas, o que daria 
impulso a novas demandas. Ao fim do dezenove e início 
do século XX um abundante número de profissionais eu-
ropeus vem para a América, colaborando para uma nova 
articulação da disciplina da arquitetura, trazendo novos 
referenciais construtivos e estéticos.

A América, segundo Lienur, estaria na mirada do 
“primeiro mundo” e seria semelhante a uma “tábula rasa”, 
constituída por um “fabuloso campo de realizações ao que 
confluíram profissionais de quase todos os países, atraídos 
pelos recursos disponíveis, pelas numerosas demandas. ” 
e assim, não seriam poucos os que viriam “para deixar seu 
traço.”116

Registra-se na primeira metade do século a vin-
da de importantes arquitetos modernistas estrangeiros, 

115  LIERNUR, 2008.
116  LIERNUR, 2008.

114. BASTOS e ZEIN, 2010. 
p.201-202

115. LIERNUR, 2008.

116. Ibid.
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interessados, curiosos e seduzidos pela “unidade mítica 
que é Latinoamérica” criada pelo o imaginário europeu, 
aferindo a ela diferentes significados como “ingenuidade, 
força onírica, natureza vibrante, potência revolucionária, 
futuro, espírito latino, sincretismo”. 117 

Podemos citar, dentre tantos, a experiência de Wal-
ter Gropius em Buenos Aires, com o projeto da Embaixada 
da Alemanha, entre outros não realizados; sua viagem pelo 
México, em 1946; ao Brasil e ao Peru, em 1954; e à Cuba, 
pela primeira vez em 1949. Mies van der Rohe também 
marcou presença, realizando projetos como o Consulado 
dos Estados Unidos em São Paulo e edifícios no México 
e em Cuba. Marcel Breuer, igualmente, tendo realizado 
projeto na Argentina e Richard Neutra, com experiências 
importantes na Argentina, Porto Rico, Caracas e Havanas. 

Le Corbusier e a América

Em 1929 o já consagrado e influente arquiteto fran-
co-suiço Le Corbusier visita pela primeira vez o continen-
te sul-americano. Esta viagem traria importantes contri-
buições à história da arquitetura e marcaria o pensamento 
arquitetônico na América do Sul, influenciando gerações 
de arquitetos e urbanistas. Le Corbusier faz conferências 
em Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro, 
onde ele expõe algumas impressões e reflexões sobre a 
América e aponta rumos para o futuro da arquitetura e do 

117  LIERNUR, 2008.

urbanismo. O produto de suas palestras, entre textos e de-
senhos, é organizado por ele no livro Precisões, publicado 
pela primeira vez em 1930. 

De acordo com vários autores sua experiência nos 
trópicos teria sido um divisor de águas, apontando para 
uma mudança de raciocínio e da concepção de modernis-
mo do próprio arquiteto. Isso teria se dado principalmente 
pela oportunidade inédita de sobrevoar e contemplar, a 
bordo de um avião, a natureza e as cidades. Esta visão 
panorâmica teria causando grande impacto e mudaria sua 
percepção da paisagem, transformando a relação entre as 
escalas da arquitetura e do urbanismo. Assim, do alto do 
avião, nos seus escritos cheios de entusiasmo ele afirma 
que de lá ele veria acontecimentos que aguçariam sua 
curiosidade, instigariam sua imaginação e compreenderia 
“algumas coisas” sobre a América.

Conforme aponta Lienur118, esta viagem teria para Le 
Corbusier “significados mais fortes e transcendentes”, per-
mitindo “ao menos dois descobrimentos decisivos: a arqui-
tetura como paisagem e a organização linear de seu plano 
urbano”. Ainda segundo Lienur, o arquiteto teria explorado 
principalmente em sua proposta para o Rio de Janeiro o 
enfrentamento homem versus natureza. Sua passagem pe-
los trópicos viria fomentar discussões e debates em torno 
principalmente do urbanismo, num momento em que as 
cidades sul-americanas sofriam com problemas decorren-

118  LIERNUR, 2008.

117. Ibid.

118. Ibid.
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tes do aumento populacional e crescimento desordenado.

A América, no seu imaginário, é vista como um 
mundo de possibilidades, e seu desejo de propor algo para 
as cidades e deixar sua marca é evidente. Segundo ele, a 
arquitetura seria um ato de vontade consciente que parte 
do desejo de “colocar em ordem”. Esse ato de vontade, fun-
dindo arquitetura e urbanismo, se evidenciaria na criação 
de cidades. “E sobretudo na América, onde foi tomada a 
decisão de vir, e tendo vindo, a de agir.” 119

Nas quatro propostas para as cidades visitadas Cor-
busier ensaia uma intervenção que através de um traço 
único, poderia ser capaz de atuar como elemento ordena-
dor, transformador do espaço urbano existente. Edifícios-
viaduto de grandes extensões sobre pilotis organizam os 
fluxos e as funções da cidade. O nível do chão é liberado 
para o usufruto e lazer; é onde existe o parque, a floresta. 
O traçado da rua, ou o tecido urbano, deixa de existir dan-
do lugar a estas grandes construções de concreto armado, 
que servem como vias de circulação principais da cidade, 
abrigam escritórios e habitações, ao mesmo tempo em que 
funcionam como dispositivo pelo qual se faz possível a 
percepção da topografia, da geografia, da hidrografia; da 
beleza da paisagem.

No Rio de Janeiro propõe um projeto onde um “edi-
fício-vila”, de 100 m de altura acima do nível da cota mais 

119  CORBUSIER, 2004. p.78.

baixa, seria construído sob vias elevadas para circulação 
de automóveis, cortando a topografia, incorporando os 
acidentes geográficos de seus morros tão característicos, 
com uma implantação que valorizaria sua paisagem natu-
ral, conforme vemos em suas palavras: “A cidade se anun-
ciava por uma linha que somente ela é capaz de cantar 
com capricho veemente dos morros: a horizontal.” 120

Já em São Paulo, procura resolver, mais uma vez com 
um gesto único, o problema mais evidente e crítico desta 
cidade: o da circulação. Como num ato de fundação, ou (re) 
fundação, duas autoestradas são desenhadas, num cruza-
mento de dois eixos transversais, que organizam os fluxos, 
a circulação e estrutura a cidade, “de colina a colina, de um 
pico a outro” 121. Sob estes imensos viadutos se construiriam 
escritórios (no centro) e habitações (nas periferias). 

Vale lembrar que estes planos tinham um olhar 
baseado naquele momento, numa visão de progresso 
associada ao automóvel, então já era de se esperar que 
seus planos envolvessem prioritariamente a tentativa de 
resolver o problema da circulação buscando soluções ro-
doviaristas, conforme vemos mais fortemente neste plano 
para São Paulo. 

Em Buenos Aires podemos começar a entender como 
se dá o raciocínio de Le Corbusier na relação entre a cidade 
moderna e o rio. Outro elemento que se evidencia nas refle-

120  CORBUSIER, 2004. p.238.
121  CORBUSIER, 2004. p.233.

119. CORBUSIER, 2004. p.78.

120. Ibid. p.238.

121. Ibid. p.233.
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Fig. 116 Proposta para a 
cidade do Rio de Janeiro 
(fonte: CORBUSIER, 2004)

Fig. 117 Proposta para a 
cidade de São Paulo (fonte: 
CORBUSIER, 2004)

(116) (117) 
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xões sobre Buenos Aires é a dimensão continental de uma 
intervenção nesta localidade, às margens do Rio da Prata.

Antes de discorremos sobre do plano para a capital 
argentina, chamamos atenção para a forma com que ele faz 
a leitura do território sul-americano a partir de seus prin-
cipais rios, onde reconhece, no estuário do Rio da Prata, o 
potencial e importância continental. Também percebemos 
um raciocínio de projeto que vai permear o pensamento 
arquitetônico e urbanístico até os dias de hoje: o enfrenta-
mento entre paisagem natural e paisagem construída. No 
pensamento de Le Corbusier, a situação geográfica, topo-
grafia e hidrografia são elementos naturais referenciais na 
descrição do território, mas a cidade também é paisagem, 
fruto da ação humana sobre a natureza, e nessa relação 
entre natureza e construção não parece haver nenhum 
conflito, nem tampouco preocupações ambientais.

Le Corbusier descreve com clareza, a partir da visão 
do avião, a paisagem vista de cima, como se tivesse acom-
panhado de um mapa:

Vi, do avião, alguns espetáculos que se poderiam deno-

minar cósmicos. Que convite à meditação, que chamado 

às verdades fundamentais de nossa terra! Partindo de 

Buenos Aires, atravessamos o delta do Paraná, um dos 

maiores rios do mundo. Este delta é um formigueiro de 

canais, é cultivado intensamente. (...). Sobrevoamos em 

seguida o rio Uruguai; remontamos seu curso durante 

horas. Eis finalmente o rio Paraguai, que aqui chega ao fim 

de sua trajetória, ao despejar-se no Paraná, e que remonta 

infinitamente em direção ao norte, na floresta virgem do 

Brasil, até as proximidades do Amazonas. O curso desses 

rios, nas terras ilimitadas e planas, desenvolve pacifica-

mente a implacável consequência da física. É a lei da linha 

do maior declive e, em seguida, se tudo tornou-se plano, 

é o teorema comovente do meandro. Digo teorema por-

que o meandro que resulta da erosão é um fenômeno de 

desenvolvimento cíclico absolutamente semelhante ao do 

pensador criador, da invenção humana.122

Buenos Aires ocuparia importante posição geográ-
fica com potencial de se tornar o principal polo atrativo no 
continente sul-americano, lugar da confluência dos fluxos 
e mercadorias, comparada à cidade de Nova York:  

Existe um lugar predestinado, às margens do Rio da 

Prata, no fundo de um estuário gigantesco. Uma cidade 

imensa ali se espalha e calca a terra, cabeça enorme de 

um corpo que mal acaba de se formar. É Buenos Aires, 

cujo destino será fatalmente o de Nova York: sede de co-

mando executado na ordem, na organização, na reflexão, 

na grandeza, no esplendor, na dignidade e na beleza. 

(...) Então aqui está Buenos Aires, pura criação humana, 

pura criação do espírito, imenso bloco erguido pelo ho-

mem, nas águas do rio e de pé, nos céus da Argentina. 123

122  CORBUSIER, 2004. p.18.
123  CORBUSIER, 2004. p.201.

122. CORBUSIER, 2004. p.18.

123. Ibid. p.201.
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Fig. 118 Croqui de Le 
Corbusier mostra a 
importância que o 
arquiteto dá à localidade 
de Buenos Aires (fonte: 
CORBUSIER, 2004)

Fig. 119 Proposta para 
Buenos Aires em perfil 
transversal do continente 
(fonte: CORBUSIER, 2004)

(118) 

(119) 
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Assim a nova Buenos Aires é fundada às margens do 
Prata, onde se localiza o porto, numa tentativa de recuperar 
o sentido da própria existência da cidade. O seu importante 
porto, de sentido continental ou mesmo intercontinental, 
teria sido implantado de forma “esquisita”, de maneira que 
do interior da cidade nunca se pode avistar o céu (que enten-
demos como horizonte), nem o rio (ou o mar). Sua proposta 
se baseia nessa percepção, nesse desejo de se fazer ver estes 
elementos. Somente quando faz o passeio pela Costanera 
é que ele descobre a dimensão humanística e o sentido de 
beleza do rio, conforme percebemos nas suas palavras:

Lá o céu é imenso e o mar é rosado, devido à lama tra-

zida pelo Paraná (cor magnífica, como uma riqueza que 

escorre de uma cornucópia). Ah, como se vive, como se 

respira ali, como nos sentimos felizes, como nos livramos 

da opressão assustadora dessa cidade desumana!124 

Observa também que o nível da cidade não coincide 
com o nível do rio, e ele se utiliza dessa característica para 
sua proposta. Eleva o nível do solo da cidade construindo 
uma imensa plataforma de concreto armado, liberando 
o terreno natural. Esta plataforma, sobre pilotis, seria o 
novo solo da cidade; ela é erguida sobre o nível do rio e 
avança sobre ele. Assim, em contraponto a uma cidade de 
traçado reticular, monótona, sem beleza, que não vislum-
bra o horizonte, a nova Buenos Aires se abriria novamente 
para a contemplação do céu e do rio/mar:

124  CORBUSIER, 2004. p.199

Tudo está concentrado no local preciso onde se efetua a 

função: sobre o rio da Prata, no fundo do imenso estuá-

rio, poderia erguer-se uma cidade sobre uma gigantesca 

plataforma de concreto armado, que se estenderia acima 

das águas, suspensas sobre pilotis; “arranha-céus” mag-

níficos, em cadêcia e ordem, constituiriam um grandioso 

espetáculo arquitetônico, pura criação humana.125

Le Corbusier não chama a atenção para o transporte 
fluvial nem para o uso cotidiano do rio. Sua maior preocupação 
é se fazer ver o Prata, não necessariamente intervir sobre ele. Na 
sua abordagem, dos arranha-céus se faria possível vislumbrar a 
paisagem, por isso fica maravilhado quando tem a oportunida-
de de subir numa das torres de Palermo: “Senhoras e senhores, 
é possível, do coração da cidade, ver o rio, barra rosada de ondas 
sob o azul do céu! É um espetáculo grandioso. “ 126

O rio é, como percebemos, valorizado. Entretanto, 
ao separá-lo do plano da cidade, é retirado dele sua função 
estruturante. Essa abordagem diverge do pensamento mais 
atual sobre a temática, o que veremos mais adiante. Para 
Le Corbusier o rio faz parte do chão, da geografia natural, 
onde estão também as florestas e os parques, que servem 
ao lazer, ao usufruto, à contemplação. Serve de referencial 
urbano e baliza o plano para a cidade, oferecendo o nível 
de implantação do projeto. Não mexe no curso do rio, não 
redesenha suas margens; ele mantém a natureza como é e 
constrói acima dela. 

125  CORBUSIER, 2004. p.231.
126  CORBUSIER, 2004. p.210.

124. CORBUSIER, 2004. 
p.199

125. Ibid. p.231.

126. Ibid. p.210.
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Fig. 120 Proposta para a 
cidade de Buenos Aires 
(fonte: CORBUSIER, 2004)

(120) 
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O plano de Montevidéu segue princípio semelhan-
te, mas aqui a topografia é diversa, portanto a implantação 
do edifício diverge da de Buenos Aires. Da cota alta da 
cidade (80 metros do nível do mar) implanta-se uma via 
principal elevada em nível constante, sob ela escritórios, 
que ao avançar sobre o porto ramifica-se. Esta cidade de 
negócios se ergueria no porto, o acesso se daria por cima, 
invertendo a ordem natural dos edifícios. Sobre essa pla-
taforma se poderia vislumbrar o mar.

Os croquis de Le Corbusier para as quatro cidades, 
tão difundidos, são emblemáticos de uma forma de pensar 
o projeto na grande escala, que contribui para a formação 
da arquitetura latino-americana e o pensamento sobre 
a construção de seu território. Trazem questões impor-
tantes como a noção de arquitetura como paisagem, de 
cidade enquanto domínio do homem sobre a natureza, a 
valorização dos elementos paisagísticos como referenciais 
urbanos. Ao mesmo tempo em que são apenas croquis, 
raramente acompanhados dos seus textos explicativos, 
estas imagens têm força de instigar a imaginação e contri-
buem fortemente para a construção do imaginário. 

Fig. 121 Proposta para 
cidade de Montevidéu 
(fonte: CORBUSIER, 2004)

(121) 
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Brasília e a construção do território latino-americano

A América Latina, de acordo com Adrián Gorelik em 
“A produção da “cidade latino-americana” , nos anos 1950 
e parte dos 1960 ainda aparecia, no imaginário intelectual 
e político do mundo ocidental, como “o lugar onde pode-
ria ser levada adiante uma verdadeira modernização”127 
Nesse sentido a “cidade latino-americana” e sua produ-
ção seria objeto de teorias “desde o meridiano teórico do 
funcionalismo norte-americano, pan-americanizado no 
segundo pós-guerra em uma densa rede de instituições 
(Unesco, Cepal, Siap, Fundações Ford e Rockfeller etc.)”, 
funcionando como um laboratório. 

Assim como ele sustenta: 

(...) a América Latina era o lugar onde seria possível imple-

mentar uma modernização que evitaria os custos que nos 

países desenvolvidos vinham sendo descobertos desde a 

guerra; de modo que o mainstream do pensamento social 

duplicou uma característica tradicional do imaginário 

social latino-americano, depositando no continente uma 

série de aspirações que, novamente, convertiam-no em 

terra de promissão para a construção ex novo do Ocidente, 

como pareciam ratificar a criação de cidades novas como 

a mencionada Guayana e, mais importante ainda, Brasília, 

o sonho da cidade moderna como só podia acontecer em 

um país “condenado ao moderno.128

127  GORELIK, 2005. 
128  GORELIK, 2005. 

Gorelik desenvolve a ideia através da análise de 
Jorge Enrique Hardoy, ainda em 1965:

A função integradora e o valor simbólico de Brasília para 

o Brasil, o impacto geopolítico da rodovia da selva no 

Peru, as grandes vias que unem o interior do Paraguai 

e da Bolívia com os portos do Brasil e da Argentina, a 

rota Pan-americana, os grandes projetos hidroelétricos 

em toda a parte, a concepção regional da Venezuela afir-

mando a vigência de um novo pólo de desenvolvimento 

em sua Guayana, demonstram que a América Latina está 

avançando em suas próprias fronteiras. E novos centros 

de vida e um esquema de urbanização complementar ao 

existente sem dúvida surgirão como expressão de uma 

nova América Latina que se desprenda dos limites do 

passado e procure na ideia de integração a expressão de 

sua modernização.129

O pensamento moderno relacionado à construção 
do território na América Latina encontra seu exemplo 
mais emblemático na construção da cidade de Brasília. 
Conforme Wisnik, Brasília estaria no centro das discus-
sões sobre arquitetura brasileira no século XX, balizando 
a produção arquitetônica nacional.130 Porém, como per-
cebemos também através de Gorelik e Hardoy, Brasília 
também encontraria espaço notável nas discussões urba-
nísticas de todo continente. Erguida em poucos anos em 
meio ao cerrado, figura como referência de uma experiên-

129  HARDOY, 1972.
130  Guilherme Wisnik in ANDREOLI e FORTY, 
2004. p.36.

127. GORELIK, 2005. 

128. Ibid.

129. HARDOY, 1972.

130. Guilherme Wisnik in 
ANDREOLI e FORTY, 2004. 
p.36.
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cia totalmente inédita, ocupando um lugar de destaque no 
imaginário latino-americano. 

O gesto único, que vemos nos croquis de Le Corbu-
sier, aparece no plano de Lucio Costa representando o ato 
de fundação que marca o domínio do homem sobre a terra 
conquistada “Nasceu do gesto primário de quem assinala 
um lugar ou dele toma posse”131. Brasília simbolizaria um 
novo passo para a modernização do país. 

Vinícius de Moraes, em “Sinfonia da Alvorada” a 
partir de uma visão geográfica, descreve a localização da 
cidade:

E da confluência   

Das três grandes bacias

Dos três gigantes milenares:

Amazonas, São Francisco, Rio da Prata;

Do novo teto do mundo, do planalto iluminado

Partiram também as velhas tribos malferidas

E as feras aterradas

Vinícius situa Brasília entre os “gigantes“, sugerindo 
uma imagem de grandeza simbolizada pela confluência 
das principais bacias sul-americanas, dando a ela uma 
importância de dimensão continental. 

131  Lucio Costa no Relatório do Plano Piloto de 
Brasília.

O desenho das águas em Brasília tem papel fun-
damental. Sem falar da mais óbvia necessidade humana 
deste recurso para sobrevivência, consumo, abastecimen-
to, geração de energia, a lagoa Paranoá foi também artifí-
cio para aumentar a umidade da cidade. Construída pelo 
represamento do rio Paranoá ela define a implantação da 
cidade e sua presença é marcante. 

Entretanto, como as palavras finais do Plano Piloto 
já anunciam claramente, ”Brasília, capital aérea e rodoviá-
ria; cidade parque.”, o modelo de cidade adotado retrata o 
pensamento da época baseado no rodoviarismo, reflexo do 
desenvolvimento da indústria automobilística. Assim, mes-
mo sendo uma lagoa de grande dimensão, sua presença no 
seu uso cotidiano é pequena. Não se considerou um uso 
verdadeiramente urbano das suas águas, nem o transporte 
fluvial como parte integrante e estruturante da cidade, nem 
mesmo a possibilidade de levar água para o interior das 
quadras por meio de canais, o que poderia colaborar para 
uma Brasília menos árida, onde a água pudesse se fazer 
presente mesmo não se estando nas margens da lagoa.  

Mesmo assim, Brasília teria sido exemplo emble-
mático de um pensamento que reflete sobre a construção 
do território pelo homem, conforme podemos perceber 
nas palavras do arquiteto Paulo Mendes da Rocha:

131. Lucio Costa no Rela-
tório do Plano Piloto de 
Brasília.

Fig. 122 Mapa do distrito 
Federal elaborado pelo 
cartógrafo Clóvis de 
Magalhães, 1960. Em 
destaque, a bacia do 
Paranoá (fonte: Revista 
Acrópole, n.256/257)
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(122) 
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Fig. 123 Mapa do Plano 
Piloto de Brasília (fonte: 
BRAGA, 2010)

Fig. 124 

Fig. 125 

Fig. 126 Lagoa Paranoá  
durante a construção 
de Brasília (fonte: IMS-
RJ, In: KIM & WESELY, 
2010)

(123) 

(125) 

(124) 

(126) 
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Fig. 127 Lagoa Paranoá 
durante a construção de 
Brasília (fonte: Arquivo 
Público do Distrito Federal, 
In: KIM & WESELY, 2010)

Fig. 128 Lagoa Paranoá 
(fonte: BRAGA, 2010)

Fig. 129 Topografia e 
hidrografia de Brasília 
(fonte: BRAGA, 2010)

(127) 

(128) 
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(129) 
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Para os brasileiros, naqueles anos, a construção de 

Brasília teve uma importância muito grande. Como um 

estímulo na medida em que inaugurava a questão um 

tanto difusa que era construir a cidade de uma maneira 

exemplar. Façamos uma cidade!  Porque sim! No interior 

do continente, para contrariar inclusive, um aparente 

destino imposto até pela questão do colonialismo, pela 

política colonial de habitarmos sempre a costa. Na ver-

dade, essa interiorização ou internalização da reflexão 

brasileira sobre a possibilidade da riqueza desses territó-

rios remotos, a imensidão do continente, levava, também 

necessariamente a uma reflexão sobre a América Latina. 

Essa condenação de sermos costa atlântica contrária 

aos países da costa do Pacífico. O que representaria unir 

Atlântico e Pacífico, discutir a espacialidade continental. 

Obrigatoriamente, com suas instalações humanas. Ferro-

vias, navegação fluvial, coisas assim. 132

A noção de território e a “consolidação do lugar” de 

Paulo Mendes da Rocha 

De acordo com Guilherme Wisnik, a arquitetura 
paulista deslancharia a partir da inauguração de Brasília 
em 1960, partindo “de uma compreensão nova da relação 
entre construção e território, tomando agora em sua di-
mensão continental. ” 133. O chamado brutalismo paulista 
iria “internalizar uma compreensão territorial da geografia 

132  Paulo Mendes da Rocha in PIÑÓN, 2002. 
p.17.
133  Guilherme Wisnik in ANDREOLI e FORTY, 
2004. p.42

do país e do continente”. Esta noção apareceria principal-
mente na obra do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, seu 
representante mais importante e influente, cuja produção 
se estende até os dias de hoje. 

Na visão de Mendes da Rocha a ocupação do ter-
ritório é a grande questão da arquitetura, são as obras de 
consolidação do lugar, que encaram a natureza de forma 
não contemplativa, mas a transforma ao mesmo tempo 
que a potencializa. Este pensamento inegavelmente se 
aproxima ao de Le Corbusier em Precisões. Entretanto, 
segundo Wisnik, Paulo Mendes da Rocha apresenta uma 
visão crítica, a partir das novas técnicas, dos erros histó-
ricos do passado colonial, atribuindo a ela novos sentidos, 
levantando questões que levam ao questionamento sobre 
o futuro da América, como se perguntasse: que América 
ainda é possível imaginar? Ou mesmo “que sociedade 
teríamos hoje, se tivéssemos mantido limpos os rios, e 
construído cidades que amparassem a navegação fluvial 
interligando o continente por dentro, de modo a contra-
riar a divisão imposta pelo Tratado de Tordesilhas?” 134 O 
terceiro mundo, onde a América Latina se insere, é, na sua 
visão, a esperança do mundo, e cabe a ele, frente ao desas-
tre causado pelo colonialismo, agir de forma a inaugurar 
uma nova visão sobre a paisagem.135

Esta noção de território, de natureza transformada 
pelo homem, conforme Paulo Mendes mesmo diz remon-

134  Guilherme Wisnik in WISNIK, 2012. p.10.
135  Guilherme Wisnik in WISNIK, 2012. p.58

132. Paulo Mendes da Ro-
cha in PIÑÓN, 2002. p.17.

133. Guilherme Wisnik in 
ANDREOLI e FORTY, 2004. 
p.42

134. Guilherme Wisnik in 
WISNIK, 2012. p.10.

135. Ibid. p.58
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ta às experiências no porto da cidade de Vitória, onde 
nasceu e também no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde 
seu pai, engenheiro de portos e vias, se tornou professor e 
depois diretor da Escola Politécnica e da CIBIPU. “Fui for-
mado com a certeza de que os homens transformam uma 
beleza original, a natureza, em virtudes desejadas e neces-
sárias para que a vida se instale nos recintos urbanos.“136 
No seu imaginário aparece também, explicitamente e por 
inúmeras vezes, Veneza, cidade construída pela técnica, 
grande referência para seu pensamento, assim como ou-
tros empreendimentos como os aterros do Rio de janeiro, 
feitos pelo desmonte de seus morros.

A reflexão sobre os rios está pautada nessa noção 
de paisagem construída, nesse embate com a natureza, 
na sua dimensão urbana e também continental. Algumas 
passagens expõem muito bem esse pensamento que reve-
la elementos do seu imaginário:

Os rios estão poluídos porque a cidade começou assim, 

usava-se o rio como esgoto natural, e agora chegamos 

a esse ponto. Mas nós temos recursos para transformar 

esses rios – não digo no que eles eram, mas acho que se-

rão melhores ainda. – Imagine um rio jamais conhecido, 

que fosse descoberto agora, in natura. Muito bem, pode 

ser um rio bonito, tem lá seus peixes, sua água cristalina, 

suas areias brilhantes, mas que cortasse uma cidade. Um 

rio com seu cais, suas pontes, como Sena em Paris, é 

136  Paulo Mendes da Rocha in ARTIGAS, 2000. 
pp. 69-70.

muito mais bonito que um rio in natura , evidentemente. 

Um rio em que você possa ver um vaporetto, vindo de 

outro país, cruzar as suas águas. É claro que isso não pode 

acontecer com nosso Tietê, mas imagine um território 

como o brasileiro, com largos trechos in natura, e certos 

trechos de sua paisagem construídos como cidades para 

homens. É, certamente, uma nova paisagem. 137

Quem sabe façamos uma nova Veneza no Pantanal, uma 

Veneza de água doce na Amazônia, cidades flutuantes 

junto ao Tocantins, no Araguaia, junto aos grandes rios, 

como o São Francisco (...) 138

Esse raciocínio permeia seu discurso, orienta seus 
projetos. O projeto do Cais das Artes, na baía de Vitória, 
por exemplo, é encarado como um desafio e um labora-
tório “que nos faz imaginar a ideia de ações exemplares” 
139 Suas propostas, nessa abordagem, são sempre tratadas 
como exemplo, já que a geografia, na sua visão, impõe 
uma dimensão de universalidade. 140 “Porque ao cuidar de 
modo excelente do seu lugar específico, o homem adquire 
uma dimensão universal na medida da sua contribuição 
ao conhecimento”.141

Ou seja, seus projetos são exemplos de intervenção 
que contém uma forma de pensar, que faz a revisão crítica 
da sua própria história, da sua ocupação colonial, com 
vista a imaginar e projetar um futuro possível. Assim, a 

137  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.59.
138  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.61.
139  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.105.
140  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.108.
141  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.110.

136.  Paulo Mendes da 
Rocha in ARTIGAS, 2000. 
pp. 69-70.

137. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.59.

138. Ibid. p.61.

139. Ibid. p.105.

140. Ibid. p.108.

141. Ibid. p.110.



150

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

construção de edifícios na orla dos rios, a reconfiguração 
de baías, a construção de cidades fluviais, a navegação 
pelo interior do continente, são ações exemplares, ao 
mesmo tempo dotadas de poesia, que fazem parte de um 
discurso sobre a ocupação do território.

A navegação fluvial para o arquiteto não é o fim, 
mas é o meio de se chegar a esse futuro desejado; claro 
que ela não funciona sozinha, mas trabalha de forma 
integrada aos outros meios de transporte. Ela é encara-
da como instrumento para enfrentamento dos proble-
mas econômicos, sociais e urbanos. E essa ideia não se 
restringe a uma cidade ou a um país, se estende a todo 
território, daí o seu sentido continental onde as águas são 
compartilhadas. Ao mesmo tempo a água parece trazer 
um significado especial, a possibilidade de desenhar o 
território com um elemento natural que potencializa os 
sentidos das coisas e também conduz a soluções formais 
interessantes. A água é elemento de projeto, significa a 
possibilidade de humanização, de beleza, beleza esta que, 
ao olhar de Paulo Mendes, não se dá na sua forma natural, 
mas na transformação pelo homem. 

Você sabe que aqui na América há um sonho muito antigo, 

que é o de ligar a bacia Amazônica com a bacia do Prata 

através dos sistemas Tocantins-Araguaia e Madeira-Ma-

moré. Dizem que seria como a abertura de uma segunda 

costa interior no continente. Esse projeto tem uma dimen-

são verdadeiramente continental, amparada na navega-

ção fluvial, que constitui a riqueza dos maiores países do 

mundo, como nos casos da navegação no vale do Ruhr, ou 

do Tennessee Valley Authority, por exemplo. 142

O “antigo sonho” de interligar as bacias sul-ameri-
canas é citado inúmeras vezes, porém esta ideia parece ir 
além do desejo romântico de “integração” entre as nações 
dos irmãos Georgescu, ou de “estruturar” o continente e 
“desenvolver” regiões que vemos nos projetos de infraes-
trutura. Paulo Mendes da Rocha traz a questão da nave-
gação fluvial e interligação dos sistemas hídricos para o 
âmbito da arquitetura. Se antes o tema era tratado como 
assunto da engenharia, da política, da economia, a partir 
de Mendes da Rocha outros sentidos e preocupações são 
suscitados. Pois a arquitetura lida com questões de ordem 
técnica, mas também traz elementos espaciais, estéticos, 
urbanísticos, paisagísticos, artísticos e humanos. 

Paulo Mendes possui uma extraordinária capacidade 
retórica, discursa de um modo único, trazendo referências 
teóricas na física, na filosofia, matemática, antropologia, li-
teratura. No seu pensamento sempre político, a arquitetura 
tem um papel social, a cidade é para todos, assim como a 
América. Seu discurso é forte, sedutor, e também polêmico, 
alvo de duras críticas, mas é inegável que suas palavras, as-
sim como seus projetos, são capazes de motivar, de instigar 
a imaginação, abrir espaço para discussão e reflexão, e se-

142  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.109.

142. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.109.
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gue influenciando gerações de arquitetos. Sua vivacidade é 
um convite para imaginar cidades possíveis, uma América 
possível, um mundo possível. Imaginar e projetar.

São inúmeros os textos e diversos os projetos que 
transparecem essa relação entre a questão da construção 
do território sul-americano sob o olhar das suas águas 
interiores, da dimensão continental das intervenções, da 
universalidade da geografia, das “ações exemplares” onde a 
reflexão sobre um determinado lugar carrega uma reflexão 
maior sobre o território. Entretanto, dois projetos tratam 
dessa temática de forma mais notável: a Reconfiguração da 
Baía de Montevidéu e o projeto para a Cidade-porto Tietê.

Projeto Cidade-porto Tietê 

Se você está num território que se transformou recen-

temente, diante da urgência dos problemas que temos, 

um rio que não era navegável e cuja situação geográfica 

fazia com que ele fosse evitado por causa do paludismo, 

pestes, inundações, a cidade se desloca para norte ou 

para o sul da calha deste rio que corre de leste para oeste 

(no caso, o rio Tietê). E de repente esse rio surge pela mão 

do homem como um canal navegável que vai da Serra 

do Mar até o Rio Paraná, que por sua vez, deságua na 

bacia do Prata. Esse rio assim navegável tornar-se-ia 

instrumento de enfrentamento de problemas quanto 

à miséria, à produção de riquezas, os grãos que podem 

ser industrializados lá no miolo estratégico, num ponto 

estratégico, em relação aos portos do mar. (...) façamos 

uma cidade fluvial.143

Na entrevista realizada por Fernanda Barbara e Fábio 
Valentim, esta fala de Paulo Mendes revela muito do seu pen-
samento em relação à construção do território pelo homem, 
a importância da navegação fluvial enquanto enfrentamento 
ao subdesenvolvimento, ao significado de “ações exemplares”. 

 Neste estudo para a Cidade-Tietê, realizado em 
1980, Mendes da Rocha desenha um grande porto fluvial, 
localizado estrategicamente a 400 km da cidade de São 
Paulo. Entre Lins e Novo Horizonte, esta cidade é implan-
tada às margens de uma represa de 3 km de largura média, 
numa escala confortável em que estabelece “para a cidade 
uma dualidade com a qual o nosso imaginário já está habi-
tuado a conviver, como o canal de São Sebastião-Ilhabela.” 

Esta nova cidade faria parte de um sistema de hidro-
vias estruturada que se interligaria também à rede rodoviária 
e ferroviária existente, organizando um eixo de infraestrutu-
ras paralelas no sentido leste oeste do Estado de São Paulo. 
A cidade-fluvial surge da interligação transversal que cruza 
o rio, fazendo a interlocução entre os sistemas de transporte. 

Ela se desenvolve ao longo da represa, amparando 
a navegação, e se relaciona de maneira direta com a água, 

143  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.147.

143. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.147.
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fazendo frente para o rio com jardins públicos e centros 
esportivos. Nos extremos da cidade estão localizados os 
equipamentos de caráter regional: o hospital, o porto de 
passageiros, a rodoviária, a estação de trem entre outros. 
Uma via central de calha rebaixada é onde se concentra 
o comércio, teatros, cafés e as habitações. Do outro do rio 
localiza-se a área industrial, bem como o porto de cargas, 
armazéns, estaleiros e o aeroporto. 

Esta cidade teria grande importância no desenvol-
vimento econômico da região, atuando como polo indus-
trial, mas também assume uma dimensão continental que 
considera a Hidrovia Norte-Sul, assim como percebemos 
nas palavras do próprio arquiteto:

A cidade do Tietê foi desenhada como um grande porto 

fluvial que interligando as redes rodoviárias e ferroviá-

rias, poderia compor um sistema intermodal de trans-

porte de cargas capaz de sustentar o desenvolvimento 

econômico de toda uma região, estimulando, ao mesmo 

tempo, o fluxo pelo rio como uma via interior continental 

a interligar, em ampla escala, a América – da Bacia Ama-

zônica à Bacia do  Prata.144

Paulo Mendes nos faz imaginar uma cidade-fluvial 
no interior do continente de maneira surpreendente. Nes-
se pensamento, conforme as palavras de Paulo “o sertão 
vai virar mar”. E o lavrador vira marinheiro.” 145

144  ARTIGAS, 2000. pp.18-23.
145  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.148.

144. ARTIGAS, 2000. pp.18-
23.

145. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.148.

Fig. 130 Cidade Porto-Tietê 
(fonte: ARTIGAS, 2000)
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Fig. 131 

Fig. 132 

Fig. 133 

Fig. 134 Cidade Porto-Tietê 
(fonte: ARTIGAS, 2000)

(132) 

(133) 
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Reconfiguração da Baía de Montevidéu 

Uma praça quadrada de água. Na pequena ilhota excên-

trica, em meio a esta nova geografia, um teatro. Lições 

de Veneza. 146

A reconfiguração da Baía de Montevidéu foi um 
projeto elaborado num contexto de um seminário in-
ternacional da Escola de Arquitetura de Montevidéu no 
ano de 1998 onde Paulo Mendes da Rocha foi chamado a 
desenvolver, juntamente com uma equipe de estudantes e 
professores, uma proposta para a baía da cidade.

Este seminário parece muito oportuno, do ponto de 
vista do desenvolvimento do seu discurso, pois Montevi-
déu e seu porto teriam, para ele, localização de importân-
cia continental. Sua proposta passaria a ter um sentido de 
“ação exemplar”, assim como a cidade Porto-Tietê, onde 
as suas reflexões são expressas, na síntese do seu dese-
nho, de forma clara. 

A cidade de Montevidéu teria uma posição estratégi-
ca, pois teria capacidade de ser a porta de entrada para a hi-
drovia que faz a interlocução fluvial entre Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai, pelos rios da Bacia Amazônica aos da 
do Prata, que estariam “unidos quanto ao futuro.” 147. Inter-
locução esta que “com o desenvolvimento do comércio de 
cabotagem, pode vir a alimentar toda uma rede de cidades 

146  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.115.
147  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.114.

146.  Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.115.

147. Ibid. p.114.

Fig. 135 Baía de Montevidéu 
(fonte: ARTIGAS, 2000)

(135) 
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no interior do território, dando sentido continental ao que 
poderemos, então, entender como América”148

Esta baía seria uma concha de 2,5 km de diâme-
tro, uma escala “extraordinária” e de “uma intimidade 
bastante confortável” do ponto de vista da espacialidade 
e toda cidade está distribuída em torno dela. Entretanto 
seus fluxos viários giravam ao redor da baía, existia um 
grave problema de acesso, gerando um conflito viário. A 
intenção do projeto foi inverter a lógica da cidade, fazen-
do-a dirigir-se à baía de modo concêntrico, incorporando 
a superfície de água nas suas comunicações. E assim a 
cidade se abriria para o mar, a sua vocação marítima seria 
retomada. Às suas margens se instalariam comércio, cafés, 
teatros, hotéis, serviços, edifícios públicos e o transporte 
fluvial seria ampliado e potencializado. “Montevidéu pas-
saria a organizar-se em frente à sua baía; uma nova praça 
animada, como uma São Marcos inundada.”149

 De maneira a tornar nítida esta intenção o estudo 
retifica suas frentes, transformando a baía numa grande 
praça quadrada de 2,50 x 2,50 km, através de diques de 
contenção e aterros, e assim surgiriam “novos territórios 
em confronto com as águas” 150 Nesta baía, rasa como a 
laguna de Veneza, amplia-se o porto onde seria implan-
tada uma frota de barcos pra transporte de passageiros 

148  ARTIGAS, 2000. pp.218-220.
149  ARTIGAS, 2000. pp.218-220.
150  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.115.

148. ARTIGAS, 2000. pp.218-
220.

149. ARTIGAS, 2000. pp.218-
220

150. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.115.

Fig. 136 Baía de Montevidéu 
(fonte: ARTIGAS, 2000)

(136) 
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Fig. 137 Baía de Montevidéu 
(fonte: ARTIGAS, 2000)

(137) 
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aos moldes da cidade italiana. A vista da cidade com suas 
luzes traria “uma visão um tanto quanto veneziana do 
espaço” 151, na sua relação entre homem e natureza.  

Dentro da baía, de forma excêntrica, haveria uma 
pequena ilha, de 150 por 150 m, onde se construiria abaixo 
do nível d´água um teatro. Este pequeno teatro se trans-
forma em símbolo de um sonho de América e nas palavras 
de Paulo Mendes da Rocha ganha um sentido continental:

São, portanto, transformações fantásticas, a partir das 

quais imaginamos esse teatro submerso, onde você po-

deria eventualmente ouvir Villa-Lobos com a sinfonia 

amazônica, inaugurando de maneira mágica essa ligação 

entre Amazônia e o Prata.152

Os rios e diálogo entre arquitetos latino-americanos

A reflexão sobre a produção arquitetônica latino-a-
mericana, segundo Fernando Lara, já vinha acontecendo 
a partir dos movimentos regionalistas que floresceram 
entre 1950 e 1980, que vieram como “respostas locais para 
o esgotamento do modernismo clássico” tendo como re-
presentantes nomes como Recife Amorim e Borsoi no Rio 
De Janeiro, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha em 
São Paulo, Salmona na Colômbia e Barragan no México.153 
Porém o debate e as perspectivas de atuação da arquite-
tura na América Latina são revigorados e ampliados com 

151  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.108.
152  Paulo Mendes da Rocha in WISNIK, 2012. 
p.109
153  LARA, 2012.

o início do processo de redemocratização dos anos 1980. 

 De acordo com Junqueira e Zein 154 somente a partir 
da segunda metade da década de 1970 a aproximação e o 
diálogo entre arquitetos-urbanistas latino-americanos se 
estabelece mais fortemente. Antes disso, na vigência das 
ditaduras, o pensamento crítico dos anos 1960-1970, prin-
cipalmente no Brasil, estaria mais preocupado em afirmar 
sua autonomia enquanto arquitetura nacional, centrado 
na sua própria produção, ignorando paralelismos e inter-
locuções internacionais.

Os Seminários de Arquitectura Latino Americana, 
iniciados em 1985, durante a primeira Bienal de Arqui-
tetura de Buenos Aires, reuniu nomes como Severiano 
Porto e Joaquim Guedes do Brasil, Rogelio Salmona da 
Colômbia, Enrique Browne do Chile, além de estudiosos 
como Silvia Arango (Co), Ruth Verde Zein (Br), Ramon 
Gutierrez (Ar) e Niño Willian. De acordo com Fernando 
Lara, este momento ficou marcado com “ato de fundação” 
do diálogo entre os arquitetos latino-americanos. 

É nesta época também que se veem os esforços para 
integração e divulgação da produção arquitetônica voltados 
à América Latina. O abundante número de publicações em 
novas revistas e periódicos especializados desta época, como 
a revista Módulo, em 1975, a Projeto, em 1979 e a AU em 1985 
abririam campo para o surgimento de uma nova crítica155 

154  BASTOS e ZEIN, 2010. p.201-202.
155  BASTOS e ZEIN, 2010. p.200.

151. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.108.

152. Paulo Mendes da Ro-
cha in WISNIK, 2012. p.109

153. LARA, 2012.

154. BASTOS e ZEIN, 2010. 
p.201-202.

155. BASTOS e ZEIN, 2010. 
p.200.



161

OS RIOS E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO

Esse desejo de abertura a outras experiências levaria 
“a um natural interesse pela América Latina, por meio de 
diversas frentes de pesquisa: buscar paralelismos, perce-
ber as coincidências históricas e, principalmente, desen-
volver teorias próprias.” 156, a partir de critérios próprios e 
não de valores externos. Este pensamento é expresso nas 
palavras de Vicente Wissenbach, editor da revista Projeto, 
na ocasião da mostra da produção arquitetônica brasileira 
em Buenos Aires, no início dos anos 80:

A dramática semelhança dos problemas sociais, políticos 

e   econômicos vividos por todos os povos latino-ameri-

canos sempre despertou em nó uma vontade, um desejo 

de contribuir – como editores -, para uma maior aproxi-

mação cultural com os outros países da América Latina. 

Ao contrário do que ocorre com a música e a literatura, 

onde já existe algum intercâmbio, na área de arquitetura 

o desconhecimento em relação ao trabalho de nossos 

vizinhos é total. (...) Iniciar esse intercâmbio, para nós, 

transformou-se numa obrigação, numa tarefa à qual não 

podíamos fugir. 157

Dentro desse contexto, entre os arquitetos, a 
questão fluvial começa a ganhar uma nova perspectiva. 
A aproximação entre os países no cenário político e eco-
nômico em busca de soluções para o problema do sub-
desenvolvimento, os crescentes estudos publicados pela 
CAF sobre a integração fluvial precedidas pelas viagens 

156  BASTOS e ZEIN, 2010. p.201.
157  Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
[Belo Horizonte, c. 1979]. M.V. Meyer, M.P.de Barros, 
H. Serpa e W. R. Abdalla. Vista. In: Pampulha, n.I, 
nov.-dez.1979. Encontrado em BASTOS e ZEIN, 2010.

do irmãos Georgescu, a ampliação do diálogo e compar-
tilhamento de experiências entre arquitetos, a difusão da 
ideia de uma Hidrovia Norte-Sul, assim como a noção de 
construção do território americano a partir da perspectiva 
dos rios, colocada por Paulo Mendes da Rocha, são fatores 
importantes para a construção desse imaginário ligado à 
integração e à utilização dos rios como canais navegáveis. 

Nessa perspectiva os rios são colocados como pos-
sibilidade de aproximação e enfrentamento dos problemas 
de desenvolvimento comuns. As hidrovias, como estrutu-
radoras, teriam potencial para se tornarem grandes eixos 
de comunicação, facilitando o transporte de cargas e de 
passageiros, mas representando, sobretudo, a união dos 
povos. Ao mesmo tempo, a ideia de uma rede de hidrovias 
sul-americanas parece capaz de estimular a imaginação 
dos projetistas, pois abre um campo infinito de oportuni-
dade de projeto.  

A universidade, a pesquisa acadêmica, os encontros 
entre arquitetos e estudantes em workshops, são o lugar 
da liberdade de pensamento, onde não há restrições im-
postas por clientes ou governos. É o lugar que dá origem 
aos mais belos projetos, onde há um maior espaço para os 
sonhos, para a imaginação, para a construção do projeto 
coletivo, e onde se situa por exemplo os referidos estudos 
de Paulo Mendes da Rocha, os estudos para o Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo pela FAU-USP e também o 

156. BASTOS e ZEIN, 2010. 
p.201.

157. Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
[Belo Horizonte, c. 1979]. 
M.V. Meyer, M.P.de Barros, 
H. Serpa e W. R. Abdalla. 
Vista. In: Pampulha, n.I, 
nov.-dez.1979. Encontrado 
em BASTOS e ZEIN, 2010.
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projeto elaborado em 2001 num workshop em Assunção, 
no Paraguai, por um coletivo de arquitetos.

As palavras do arquiteto paraguaio Solano Benitez 
na ocasião refletem o desejo de aproximação:

En la ciudad de Asunción, la madre de ciudades, nos con-

vocamos arquitectos de Sudamérica, para desde nuestro 

oficio revelar las posibilidades de estos planteamientos, 

haciendo un primer y un segundo y más proyectos, 

gestos multiplicadores e iniciales, recogiendo ante la 

indiferencia y el sálvese quien pueda, el compromiso de 

construir un horizonte de paz.158

 Este workshop reuniu grandes nomes da arquitetu-
ra sul-americana, como dos arquitetos brasileiros Alvaro 
Puntoni, Angelo Bucci, Antonio Carlos Barossi, Fernando 
de Mello Franco e Milton Braga, dos argentinos Pablo 
Beitía e Rafael Iglesia, dos paraguaios Gonzalo Garay, Ja-
vier Corvalán, Rossana Delpino, Solano Benítez e Violeta 
Perez, do chileno Alejandro Aravena  e do uruguaio Julio 
Gaeta. 

A proposta considerava a consolidação da Hidrovia 
Norte-Sul e a consequente ampliação das vias de comu-
nicação fluvial pelo interior do continente.  Mais do que a 
integração , a Hidrovia é imaginada como uma infraestru-
tura capaz de superar a fronteira entre países e promover 

158  BENITEZ, 2010.

uma transformação do continente. A partir dessa ideia se 
concebe um projeto de uma cidade binacional nas duas 
margens do rio Paraguai, formada por Assunção, pelo lado 
do Paraguai e Clorinda, pelo lado argentino. Nesta locali-
dade, considerada estratégica, é desenhado um porto que 
poderia promover o desenvolvimento das duas cidades.

Este estudo, apesar de pouco desenvolvido enquan-
to desenho, promove um diálogo muito significativo. Sim-
boliza um pensamento comum sobre o continente, sua 
integração e suas águas e reflete um imaginário que vem 
sendo construído, que alimenta os sonhos, que dá razões 
de projeto, que tem força e, como sugere Benitez, podem 
ter efeito multiplicador.

Sin embargo las aguas de nuestra América nos muestran 

otros signos (...). El agua pasea otros sueños que espe-

ran que despertemos de esta larga siesta. La construc-

ción de la hidrovía Paraná 4200 Km -Paraguay 2404 

Km –Amazonas 7200 Km, con su sumatoria, sin contar 

afluentes, constituiría la más grande transformación de 

nuestro continente .Todo lo que producido en el interior 

de nuestra América precisa llegar al borde continental 

atravesando la extensa masa territorial, encontraría en 

estas aguas la más conveniente de las comunicaciones. 

(...) Debemos imaginar la hidrovía como infraestructura 

superadora de los conceptos de países, superadora inclu-

so de nuestro parto MERCOSUR.159

159  BENITEZ, 2010.

158. BENITEZ, 2010

159. BENITEZ, 2010.
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Fig. 138 Projeto Assunção-
Clorinda (fonte: SPBR 
Arquitetos)

Fig. 139 

Fig. 140 

Fig. 141 

Fig. 142 Projeto Assunção-
Clorinda (fonte: PEREIRA, 
2014)

Esse pensamento sobre as possiblidades e o poten-
cial de suas águas continentais - incitado por Humboldt, 
idealizado pelos viajantes e artistas do século XIX, plani-
ficado por Moraes, assumindo reflexão sobre a natureza e 
o território com os modernistas, estruturando o território 
com os engenheiros politécnicos, investigado pelos irmãos 
Georgescu, consolidado pelas instituições internacionais, 
assumindo dimensões arquitetônicas com Paulo Mendes 
da Rocha - chega aos dias atuais, ao audacioso projeto do 
Hidroanel Metropolitano de São Paulo. Este projeto, ela-
borado dentro da faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, encabeçado e coordenado 
pelo professor Alexandre Delijaicov, condensa todas essas 
referências que constroem o imaginário dos rios sul-ame-
ricanos.

É sobre isso que se trata o segundo capítulo.

(138) 
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(139) 

(141) 

(140) 

(142) 
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(143) 

Fig. 143 Mapa de 
localização dos projetos. 
(fonte: autoria própria)
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Rio de Janeiro

- Le Corbusier (1930)

São Paulo

- Le Corbusier (1930)

- Paulo Mendes da Rocha: Cidade-

porto Tietê (1980)

- Hidroanel Metropolitano (2011)

Buenos Aires

- Le Corbusier (1930)

Montevidéu

- Le Corbusier (1930)

- Paulo Mendes da Rocha: Baía de 

Montevidéu (1998)

Brasília

- Lucio Costa: Plano Piloto (1957)

Assunção-Clorinda

- Coletivo de arquitetos sul-

americanos (2001)
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2. O IMAGINÁRIO DA METRÓPOLE FLUVIAL

No primeiro capítulo nos debruçamos sobre alguns 
aspectos da história americana, sobre experiências e 
projetos emblemáticos, procurando identificar formas de 
pensar e tratar os rios, com o objetivo de refletir sobre o 
imaginário relacionado às águas sul-americanas, que se-
gue construindo sentidos até hoje. 

Vimos que a construção da paisagem, através dos 
recursos hídricos, na América encontra exemplos signi-
ficativos nas civilizações pré-colombianas, que geram 
instigantes imagens no imaginário. Também constatamos 
que as viagens fluviais do século XIX, iniciadas com 
Humboldt, trouxeram um novo olhar para a paisagem 
americana, e que com elas emerge um pensamento que 
considera os rios na sua dimensão continental. Também 
aparece, neste contexto, a noção de integração fluvial. 
As expedições realizadas na década de 1980 pelos irmãos 
Georgescu também contribuíram enormemente para 
formação do imaginário fluvial sul-americano, marcando 
uma retomada do tema e consolidando um pensamento 
sobre a integração fluvial sul-americana. 

Os sentidos do imaginário relacionado aos rios 
parecem, também, estar ligados ao domínio da natureza 
e transformação da paisagem pela intervenção humana. 

A fim de investigar esse sentido, estudamos os principais 
projetos de infraestrutura para os rios sul-americanos, 
como os planos de interligação de bacias, que viabiliza-
riam a Hidrovia Norte-Sul, e consolidaria um sistema de 
hidrovias sul-americano.  

Por fim, refletimos sobre como o tema é tratado 
no campo da arquitetura e do urbanismo, através das 
experiências e projetos que envolvem a questão dos rios 
nos seus sentidos continentais. O movimento moderno, 
a vinda de Le Corbusier e seus planos para as quatros 
capitais sul-americanas, a construção de Brasília e o pen-
samento de Paulo Mendes da Rocha trazem conceitos e 
sentidos importantes para essa construção, como a noção 
de arquitetura como paisagem e enquanto domínio do 
homem sobre a natureza, como a relação entre arquitetura 
e a construção do território, onde as águas interiores tem 
papel fundamental. 

A partir da década de 1970, aproximação e o diálogo 
entre arquitetos latino-americanos são ampliados, e den-
tro desse contexto a questão fluvial começa a ganhar uma 
nova perspectiva: os rios são colocados como possibilida-
de aproximação e enfrentamento dos problemas econô-
micos, sociais e urbanos comuns. Neste pensamento, as 
hidrovias são vistas, fundamentalmente, como estrutura-
doras do território e representam a união dos povos. Para 
alguns dos mais importantes arquitetos sul-americanos, 
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o sistema de hidrovias imaginado é uma infraestrutura 
capaz de promover uma transformação do continente e 
também a superação das fronteiras política-administrati-
vas e do conceito de nação. 

Os projetos pontuais, de escala local, dentro desse 
pensamento mais amplo, são considerados oportunidades 
de esboçar intervenções que exprimam esta maneira de 
olhar para as águas, nos seus sentidos territoriais, conti-
nentais. São, como diria Paulo Mendes da Rocha, “ações 
exemplares”, e também, segundo Solano Benitez, projetos 
capazes de ter “efeito multiplicador”. 

Esse pensamento sobre os sentidos estruturais dos 
rios, sobre as possiblidades e o potencial de suas águas 
continentais, chega aos dias atuais, à ideia da Metrópole 
Fluvial e ao projeto do Hidroanel Metropolitano de São 
Paulo, desenvolvido dentro da FAUUSP, coordenado pelo 
professor Alexandre Delijaicov. Um projeto que condensa 
todas essas referências e sentidos que constroem o imagi-
nário dos rios sul-americanos.

Antes de nos debruçarmos sobre a Metrópole Flu-
vial e o projeto do Hidroanel é necessário compreender 
sobre a formação da metrópole de São Paulo e sobre como 
ela se relaciona com seus rios.

2.1. SÃO PAULO E SUAS ÁGUAS

A metrópole de São Paulo se insere na bacia hidro-
gráfica do Alto Tietê, que abrange uma área de drenagem 
de aproximadamente 5868 m2 160. Possui uma extensa 
rede de rios e córregos, tendo como principais os rios Tie-
tê, Pinheiros e Tamanduateí.  Essa extensa malha hídrica 
característica foi determinante na escolha do sítio de as-
sentamento e desempenhou, durante séculos, importante 
papel no cotidiano e no desenvolvimento da cidade, e 
também na comunicação com o interior do continente. 

160  De acordo com Sistema Integrado de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos (SigRH), http://www.
sigrh.sp.gov.br

Fig. 144 Rio Tietê (fonte: 
IMS)

160. De acordo com Sis-
tema Integrado de Ge-
renciamento de Recursos 
Hídricos (SigRH), http://
www.sigrh.sp.gov.br

(144) 
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Entretanto, não é mais possível perceber essa rica 
rede hidrográfica, hoje oculta sob ruas e avenidas. As 
marginais expressas, construídas ao longo dos principais 
canais que estruturam a cidade, isolam os rios, impossibi-
litam o acesso e utilização de suas margens, e colaboram 
ainda mais para essa percepção, ou não-percepção das 
águas da cidade. A maioria dos rios e córregos estão ca-
nalizados em galerias subterrâneas, e apesar dos projetos 
de despoluição ainda é grande o despejo de esgoto sem 
tratamento nas águas, dando sentido à expressão “esgo-
to a céu aberto” que faz parte do vocabulário paulistano. 
Esse terrível quadro, aliado à falta de projeto e de políticas 
públicas que apontem uma outra direção, só agrava a rela-
ção, já escassa, entre os habitantes e seus rios.   

De acordo com José Paulo Neves Gouvêa, que estu-
da o processo de apropriação dos rios e das suas várzeas 
na metrópole de São Paulo, os rios devem ser entendidos 
como produto social que é resultado e ao mesmo tempo 
agente da produção do espaço:

(...) não mais como somente um objeto da natureza e da 

sociedade, mas sim como um elemento gerador de usos 

e trocas, de sociabilidades e disputas; de construção e 

destruição de espaços; de conflitos e de satisfação das 

necessidades do corpo; e, sobretudo, inserido no contex-

to da urbanização, gerador de valor.”161 

161  GOUVÊA, 2016, p.15.

Este processo que transformaria os rios e córregos, 
de recursos naturais a recursos econômicos, implicaria 
também na reestruturação do espaço urbano.

A Vila de São Paulo foi fundada no alto de uma co-
lina, na confluência do rio Tamanduateí com seu afluente 
Anhangabaú. Esta colina histórica é o divisor de águas 
desses dois rios, e oferecia, além de uma defesa natural, 
visão privilegiada. Caio Prado Júnior já apontava a impor-
tância do vasto sistema hídrico para o desenvolvimento 
de São Paulo que, de acordo com o autor, teria se dado 
por dois principais motivos: por encontrar-se no ponto 
intermediário no intenso intercâmbio entre o planalto e 
o litoral, e pela sua situação geográfica privilegiada, ocu-
pando o centro do sistema hidrográfico da região. 162

A escolha do sítio teria se dado principalmente pela 
proximidade ao rio Tietê, o principal eixo de comunicação 
com o interior do planalto, e também pela possibilidade 
de conexão com os rios Paraná e Prata. De acordo com 
Prado Júnior:

(..) embora não se trate de rios muito favoráveis à navega-

ção, ainda assim eles representam a melhor e mais utilizada 

via de comunicação. Não só para as grandes expedições de 

reconhecimento e exploração do interior, as estradas e ban-

deiras, mas também, e é isto o principal, para intercâmbio 

das populações que se estabelecem no planalto. E é para 

162  PRADO JR., 1983. p.20

Fig. 145 São Paulo (foto: Gal 
Oppido)

161. GOUVÊA, 2016, p.15.

162. PRADO JR., 1983. p.20
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Fig. 146 Topografia e 
drenagem de São Paulo 
(fonte: Aziz ab Saber, 1957)

Fig. 147 Bacia Alto Tietê 
(fonte: EMPLASA)

(146) 
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gozar das vantagens destes caminhos naturais e de fácil 

acesso que o povoamento procura no início, de preferência 

e quase exclusivamente, a margem dos rios 163

Utilizado também nas monções, expedições fluviais 
em busca de ouro, o Tietê teria colaborado ainda para o sur-
gimento de diversos núcleos de povoamento onde os colonos 
começaram a se estabelecer e formar as primeiras povoações 
e vilas, como Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Miguel, Moji 
das Cruzes, São José dos Campos, entre outros. 164 

Num primeiro momento evitou-se ocupar as vár-
zeas dos principais rios e córregos de São Paulo, pois isso 
significaria investimentos em saneamento e empreendi-
mentos adicionais. Porém, a partir da segunda metade do 
século XIX, com o crescimento da economia cafeeira e 
a criação da estrada de ferro São Paulo Railway ligando 
Santos a Jundiaí, a cidade começa a se expandir para oes-
te, transpondo o vale do Rio Anhangabaú. 

A expansão da urbanização seria reflexo da amplia-
ção da economia do café, que estimulava o crescimento do 
comércio, da indústria e também do mercado financeiro e 
hipotecário. Além disso, a cidade passaria por um aumento 
populacional significativo, recebendo um grande número de 
famílias imigrantes em busca de oportunidades de trabalho. 

163  PRADO JR., 1983, p.21
164  GOUVÊA, 2016

Essa expansão levou a uma valorização fundiária e, 
consequentemente, ao loteamento dos grandes terrenos 
localizados nas várzeas. A economia cafeeira também esti-
mulou investimentos no setor da construção, nas infraes-
truturas urbanas e serviços, como instalação de ferrovias, 
implantação de redes de água, gás e esgoto, ajudando a 
valorizar ainda mais a terra. A partir desse contexto, o 
espaço dos rios e de suas várzeas vão sendo progressiva-
mente ocupados e incorporados a um processo que visava 
estabelecer melhores condições para a produção. 165 

A rede de esgoto seria finalizada em 1883, seguindo 
o modelo das maiores cidades do mundo. Segundo Gou-
vêa, tratava-se de um sistema simples:

A rede de esgotos de São Paulo era um sistema ameri-

cano de circulação contínua. Uma estrutura muito sim-

ples, baseada em um coletor geral de ferro fundido de 

48 polegadas posicionado na várzea da Luz até o Tietê. 

As ramificações da rede eram compostas por tubos de 

menor diâmetro paralelos aos rios principais, como era 

o caso do Anhangabaú e do Tamanduateí. Coletores 

secundários derivavam desses principais, pelos quais se 

espalhavam por todas as ruas da cidade, feitos de mani-

lhas de barro vidrado de 18, 15 e 12 polegadas.  166

165  GOUVÊA, 2016
166  GOUVÊA, 2016. p.178.

163. PRADO JR., 1983, p.21

164. GOUVÊA, 2016

165. Ibid.

166. Ibid. p.178.
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Fig. 148 Hidrografia de São 
Paulo (fonte: Aziz ab Saber, 
1957)

(148) 
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Fig. 149 (fonte: TOLEDO, 
1996)

Fig. 150 Mapa de São Paulo 
(fonte: TOLEDO, 1996)

(150) 
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Todo despejo era feito diretamente no rio Tietê e 
sem nenhum tratamento; porém, como observa Gouvêa, 
isso ainda não significava um problema para o Tietê, pois 
a proporção entre água e esgoto era considerada baixa.

A partir do final do século XIX, com o crescimento 
acelerado da cidade e seus problemas decorrentes, a várzea 
dos rios e suas precárias condições de ocupação começaram 
a chamar atenção pelas doenças e epidemias, represen-
tando um grande problema de saúde pública. As soluções 
nessa época estariam centradas na ideia de salubridade, 
num sentido higienista - que fazia parte de um debate 
urbanístico internacional - que orientou as intervenções 
nessas terras, abrindo espaço para um discurso que teria 
sido adotado também pelo mercado imobiliário.167

As primeiras intervenções, executadas pela Comis-
são de Saneamento do Estado de São Paulo (CSE) (1892 
– 1894) no final do século XIX, que realizou importantes 
estudos e sondagens, tinham em vista o enfrentamento 
desses problemas, que já apareciam em outras cidades 
brasileiras, como no Rio de Janeiro e em Santos. Vigoram 
nessa época as ideias dos médicos sanitaristas e suas teo-
rias higienistas, conforme aponta Raquel Rolnik:

(..) é preciso sanear o solo ao qual se fixarão, dadas certas 

condições favoráveis, os agentes morbígeros que cons-

tituem as endemias (...) o solo foi o primeiro objeto das 

167  SEABRA, 1987. e GOUVÊA, 2016.

teorias higienistas, discursos que comprovam cientifica-

mente o que dizem, afirmando que a doença pode estar 

nos pântanos, montanhas, florestas, praias, etc... Destas 

teorias saiu a primeira palavra de ordem para o poder 

urbano: sanear o solo, canalizar os rios, drenar. 168

A questão prioritária naquela época era aumentar 
a capacidade de escoamento do Tietê, visando a dimi-
nuição do volume de água que ficava retido nas várzeas. 
Assim, iniciaram a abertura do canal de Osasco, um ca-
nal de 1.400 m de extensão, encurtando o trecho de um 
grande meandro. Abriu-se também o canal do Anastácio, 
de 600m e suprimiram a Ilha de Inhaúma construindo o 
canal de Inhaúma, de 1.200 m de extensão. De acordo com 
Odette Carvalho de Lima Seabra, nesse momento ainda 
não se tratava de liberar as terras da várzea. 169

As ações higienizadoras, de saneamento e também 
de embelezamento da cidade ainda orientavam as inter-
venções governamentais nas primeiras décadas do século 
XX. A partir dos anos 1920, com o desenvolvimento da 
economia industrial, estimulando a ocupação das várzeas 
para localização de indústrias, que começam a surgir 
grandes planos urbanísticos com o olhar voltado princi-
palmente para essas áreas críticas, ainda pouco urbaniza-
das e de crescente valorização. Este processo é marcado 
pela presença massiva de companhias de urbanização 
que forneciam serviços urbanos, como a Companhia. 

168  ROLNIK, 1981. p.95 e 131.
169  SEABRA, 1987.

167. SEABRA, 1987. e GOU-
VÊA, 2016.

168. ROLNIK, 1981. p.95 e 131.

169. SEABRA, 1987.
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Cantareira & Exgottos, a Companhia Água e Luz, Pucci & 
Minelli, a City of São Paulo Improvements and Freehold 
Land Company Ldt, a Cia de Viação Paulista e a São Paulo 
Tramway Light & Power Co Ltd. Estas empresas favorece-
ram o processo de ocupação das várzeas e introduziram, 
segundo Gouvêa, “novos componentes de ordenação do 
espaço, sempre visando à reprodução do capital”. Desta 
maneira, na sua forma de atuação, sem um projeto geral 
bem definido, cada qual seguindo seus próprios interes-
ses, acabariam por inviabilizar qualquer tentativa de ação 
integrada na produção do espaço. 170

São Paulo nos anos 1920 é uma cidade com mais 
de 500.000 habitantes. As várzeas, principalmente as do 
Tietê, já se constituem num espaço interno à cidade, e 
os problemas dessas áreas, principalmente relacionados 
às constantes enchentes, apareciam como entraves para 
o desenvolvimento industrial. Com a expansão da urba-
nização, a canalização e retificação dos rios Pinheiros e 
Tietê, assunto discutido desde o fim do XIX, pareciam 
responder às necessidades urbanas e à preocupação do 
poder público.  

É nessa época também que a constituição das aveni-
das de fundo de vale se apresenta como solução aos proble-
mas de circulação, atendendo às novas demandas urbanas 
e também ao desejo de transformação e modernização.  

170  GOUVÊA, 2016, p.18.

Conforme Travassos, já em 1920 Milciades Porchat 
proporia ao então prefeito Firmiano Pinto, através de um 
conjunto de artigos publicados no Jornal do Commercio, 
uma série de ideias de intervenções para a cidade. Con-
siderando o predomínio do automóvel, acreditava que se 
deveria dar prioridade a essa circulação, mais do que a de 
pedestres, e ainda decretava os bondes como empecilhos 
à mobilidade. Entre suas propostas estavam a construção 
de três avenidas implantadas sobre fundos de vale, ligan-
do os bairros mais distantes ao centro. 

Tais ideias representavam uma mudança na escala dos 

planos urbanísticos para São Paulo, até então restrita ao 

centro e aos bairros adjacentes. Não somente condicio-

nantes econômicas concorreram para tanto, como tam-

bém a percepção de que as melhorias realizadas na área 

central, a despeito do montante de recursos envolvidos, 

não surtiam efeito em face aos novos problemas que 

surgiam, à expansão da área urbanizada e ao aumento da 

população. O rodoviarismo, o expansionismo e a vertica-

lização eram os novos motes deste ideário.171

É neste contexto que é idealizada, por exemplo, a 
avenida Anhangabaú, projeto do engenheiro Alcides Mar-
tins Barbosa, em 1924. Ele apresenta a proposta de uma 
via de duas pistas com um canteiro central, eliminando 
o córrego existente da paisagem. Esta ideia que canaliza 
e suprime córregos para dar lugar a avenidas também 

171  TRAVASSOS, 2015.

170. GOUVÊA, 2016, p.18.

171. TRAVASSOS, 2015.
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Fig. 151 Rio Tamanduateí 
(fonte: Prefeitura de são 
Paulo)

Fig. 152 Rio Tamanduateí 
(fonte: IMS)

Fig. 153 

Fig. 154 Rio Tamanduateí 
(fonte: IMS)

Fig. 155 Rio Tietê (fonte: 
alotatuape.com.br)

Fig. 156 Rio Tietê (fonte: O 
Estado de São Paulo)

(152) (153) (155) 

(154) (156) 
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seria adotada anos depois por Barbosa na proposta para 
a avenida sobre o córrego Itororó (onde hoje se localiza 
a avenida 23 de Maio) e para uma ligação ao longo do 
Anhangabaú até a Avenida Tiradentes. Estes estudos, 
conforme Travassos, serviriam de base para o Plano de 
Avenidas, apresentado em 1929 por Prestes Maia. 

Prestes Maia, em seu estudo de um Plano de Aveni-
das, considera o crescimento da cidade e se concentra nos 
aspectos ligados à circulação e ao sistema de transportes, 
submetendo todas as outras questões urbanas a estes 
aspectos. O plano, baseado em um modelo teórico, propu-
nha um novo traçado de vias que buscava racionalizar a 
estrutura urbana de São Paulo e organizar a expansão da 
cidade através de eixos de vias radio concêntricas. 

Tais avenidas seriam implantadas, em geral, sobre 
fundos de vale, através da canalização de rios e córregos, 
solução que se justificava pela facilidade de implantação, 
devido ao acidentado relevo e rapidez de fluxo que pro-
porcionaria, segundo as palavras de Prestes “... o próprio 
relevo de São Paulo, que acarreta o embaraço da circu-
lação, indica e permite uma solução moderna: tunneis, 
viaductos, avenidas de thalweg, numa palavra: artérias 
rápidas”. 172

O Plano de Avenidas, conforme afirma Travassos, 
representava uma mudança na forma de pensar a estru-

172  Prestes Maia in MAIA, 1929.  p.96

turação e o espaço urbano e se difere dos planos urbanos 
anteriores, centrados no embelezamento e modernização 
da cidade, por ter um caráter de infraestrutura. A imple-
mentação de seu plano e a construção de avenidas de 
fundo de vale através da canalização de córregos como 
solução generalizada, se intensificou na gestão de Prestes 
Maia como Prefeito de São Paulo (1938-1945), tornando-se 
prática hegemônica até o início do século XXI.

Nesse contexto do início dos anos 1920, ao mesmo 
tempo em que as primeiras ideias sobre a reestruturação 
do sistema viário são apresentadas, as áreas de várzeas 
dos grandes rios, como o Tietê, o Pinheiros e o Taman-
duateí, continuam apresentando sérios problemas de sa-
neamento e enchentes devido à expansão da urbanização, 
levando à busca de soluções por parte do poder público.

O rio Tietê e o plano de Saturnino de Brito

Em 1923 é criada a Comissão de Melhoramentos 
do Rio Tietê, na Prefeitura do Município de São Paulo. O 
combate às inundações nos arredores da capital, segundo 
Seabra, é o grande objetivo da Comissão na década de 20. 
Seus trabalhos nos dois anos iniciais desenvolveram-se 
sob orientação do engenheiro sanitarista Francisco Rodri-
gues Saturnino Brito, responsável pelo projeto dos canais 
de Santos no início do século XX. 

172. Prestes Maia in MAIA, 
1929.  p.96
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Fig. 157 Plano de Avenidas 
(fonte: TOLEDO, 1996) (157) 
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Fig. 158 Plano de Avenidas 
(fonte: TOLEDO, 1996)

Fig. 159 Mapa de São Paulo 
(fonte: TOLEDO, 1996)

(158) 

(159) 
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A Comissão realizou estudos sobre o rio e sua vár-
zea, elaborando sondagens, medições, avaliações sobre 
o volume e velocidade das águas, além da elaboração de 
seções transversais do rio durante todo seu curso, e com 
base nestes importantes levantamentos elaborou uma 
proposta que resolveria o problema das cheias e a drena-
gem do rio Tietê, além do tratamento da água. De acordo 
com Luciana Travassos, seu projeto tirava proveito de 
algumas características naturais das bacias hidrográficas.

Observador e estudioso de diversos cursos d’água e de 

soluções de engenharia para os mesmos, Saturnino de 

Brito procura em sua proposta implantar alguns aci-

dentes geomorfológicos que existiam naturalmente em 

outras bacias, para conformar novas características à 

várzea do Tietê, adequando-a ao espaço urbano lindeiro, 

como a contenção das águas fluviais em reservatórios à 

montante da área urbanizada 173

O projeto previa a regularização do rio acom-
panhando seu curso original, eliminando apenas os 
meandros mais acentuados. Saturnino de Brito sugeria 
aumentar a seção de vazão e construir dois lagos, que se-
riam destinados ao lazer, utilizando a terra retirada para 
aterramento das várzeas. Considerava a navegabilidade 
do rio e propunha avenidas e parques para as margens. 174

Mas os estudos e projetos que objetivavam o com-

173  TRAVASSOS, 2005.
174  SEABRA, 1987.

bate às inundações também deixavam clara a questão 
da valorização das terras. Saturnino Brito expunha esse 
problema:

Diz -se que com notícia dos melhoramentos projetados 

já se deslocam as cercas (...) é preciso agir antes que as 

cousas se compliquem mais e a municipalidade tenha 

notavelmente diminuído seu patrimônio. (...) A munici-

palidade fará obras desapropriando apenas o necessário, 

entrará em acordos para aterro do patrimônio particular 

e lançará taxas de valorização diferentes para os terrenos 

agora inundáveis e para os que participarem do benefício 

embora não sejam inundáveis (...) a administração muni-

cipal ao examinar a questão sob estes e outros aspectos 

poderá levar em conta os exemplos em vários países e 

no Brasil: No Rio de Janeiro (Morro do castelo, Lagoa 

Rodrigo de Freitas) em São Paulo (Várzea do Carmo) e em 

Santos, onde o Estado despendeu valiosas sommas com 

canaes valorizando extraordinariamente terrenos que 

pouco valiam e sem ter uma pequena cooparticipação 

direta nos proveitos com que largamente tem beneficia-

do os proprietários. 175

Saturnino de Brito expõe sua preocupação com a 
apropriação privada do investimento público e propõe uma 
tributação específica, a chamada Contribuição de Melhoria, 
tendo em vista uma forma de cobrar proporcionalmente 
pela valorização das terras promovida pelo setor público.

175  BRITO, 1944. p.221.

173.  TRAVASSOS, 2005.

174. SEABRA, 1987.

175. BRITO, 1944. p.221.
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Conforme aponta Seabra, a crise de 1929 e a Revo-
lução de 1930 teriam retardado as investidas do poder pú-
blico nessas obras, levando-o a deixar de lado o projeto de 
Saturnino de Brito. Assim, ao final dos anos 1920 e início 
dos 1930, os problemas das várzeas - em que se estabele-
ciam bairros pobres em terrenos insalubres – se agravava 
ainda mais, com o acúmulo de lixo e esgoto e enchentes 
recorrentes.

O projeto de Saturnino é até hoje constantemente 
mencionado e aparece como referência nos estudos sobre 
as águas da metrópole por arquitetos urbanistas, pois re-
presenta uma diferente maneira de olhar os rios urbanos, 
uma alternativa que considera as possibilidades de um 
uso urbano de suas águas e margens, que propõe uma 
nova relação entre o rio e a cidade, diversa a tudo que 
foi implantado nas décadas seguintes e que conduziu ao 
quadro urbano atual, hostil e desumano.

Em 1937 é reestabelecida a Comissão de Melhora-
mentos do Tietê e os trabalhos foram retomados, desta vez 
com Lysandro Pereira da Silva na chefia e com o Plano de 
Avenidas de Prestes Maia já publicado. O projeto apresen-
tado por Saturnino Brito não se concretizaria. As inter-
venções no Tietê e que mais tarde se realizariam também 
no Pinheiros consistiram, basicamente, na realização de 
obras para aumentar a capacidade de escoamento das 
águas, além da drenagem das várzeas e arruamentos. 

O plano adotado para retificação do Tietê foi o apre-
sentado por João Florence de Ulhoa Cintra; entretanto, 
conforme Seabra reitera, o projeto implantado não resol-
veu o problema das enchentes. Os trabalhos de escavação 
do canal se estenderiam até os anos 60; os de acabamento 
como os acessos, vertedouros, etc., para além dos anos 70.  
A Prefeitura Municipal realizou grande parte das obras 
de retificação e desapropriou somente as terras que per-
tenciam ao antigo curso do rio, tornando-se proprietária 
delas, seguindo o Código de Águas de 1934. Os espaços 
das várzeas foram incorporados ao tecido urbano, os 
proprietários se apropriaram dessas terras e as lotearam, 
e os investimentos públicos acabaram por beneficiá-los 
pela valorização dos terrenos. A expulsão da população 
que habitava as várzeas e a ocupação dessas terras de uso 
comum para fins particulares acabaria com as possibili-
dades de utilização do rio para lazer, prática de esporte e 
pesca, resumidos a poucos trechos, e que se extinguiriam 
no século XX.

O Rio Pinheiros e a Light and Power Co Ltd.

As intervenções no rio Pinheiros foram realizadas 
através de empreendimentos das empresas dos serviços 
urbanos de infraestruturas, como as redes de distribuição 
de energia, elétrica, água, esgoto, gás e transporte; empre-
sas internacionais, em especial a The São Paulo Tramway 
Light and Power Co Ltd. 

Fig. 160 Proposta de 
Saturnino de Brito (fonte: 
FAUUSP)
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Esta companhia começa a operar num momento 
em que havia necessidade de fornecimento de eletricida-
de para o processo da industrialização, ampliando a apro-
priação e o controle sobre os rios. O sistema da companhia 
contava, já no início do século XX, com algumas usinas. 176

Em 1907 o rio Guarapiranga, que deságua no rio 
Pinheiros, é represado formando a represa do Guarapi-
ranga, com a finalidade de regularizar o fornecimento de 
água para garantir funcionamento das usinas na época de 
estiagem. O desnível da Serra do Mar foi aproveitado com 
a instalação de uma usina em Cubatão, a Henri Borden.  
Para isso o Rio Grande – atual Jurubatuba -, que também 
deságua no Pinheiros, foi represado, formando a Billings. 
Seu curso foi desviado até o rio das Pedras para que suas 
águas fossem depois lançadas da Serra do Mar até Cuba-
tão. O sentido do rio Pinheiros foi invertido e as águas do 
Tietê conduzidas a ele, garantindo o volume de água para 
esta usina. 177

A Light and Power Co Ltd. obteve em seu contra-
to com a prefeitura o direito de promover todas as obras 
necessárias para colocar em prática seu projeto, entre 
elas as obras de canalização, alargamento, retificação e 
aprofundamento do leito do rio Pinheiros, rio Grande e 
rio Guarapiranga, além de drenagem, saneamento e be-
neficiamento dos terrenos das várzeas que estariam sujei-
tos a inundações; ou seja, teria o direito de desapropriar 

176  SEABRA, 1987.
177  SEABRA, 1987 e GOUVÊA, 2016.

extensas áreas que julgasse necessárias beneficiando-se 
com a sua valorização. Além disso, a empresa teria o mo-
nopólio da produção, distribuição e venda de energia, e o 
transporte por bonde. 

A batalha pelo direito de propriedade teria levado 
a inúmeras disputas judiciais durante décadas, mas todos 
os terrenos acabariam sob a propriedade da Light. Após 
o fim da concessão, na década de 1960, seus terrenos na 
várzea do Pinheiros foram desapropriados para constru-
ção das avenidas marginais. 178

A construção das Marginais

As retificações foram apenas uma etapa do processo 
geral de transformação das várzeas. A construção das ave-
nidas de fundo de vale e das marginais expressas, a partir 
dos anos 1960, acabariam por consolidar um processo que 
minaria qualquer possibilidade de uso e humanização dos 
rios e de suas margens.

 Conforme discorre Seabra, as obras de retificação 
aliadas à construção das marginais expressas teriam 
sentido estratégico na medida em que garantiram grande 
acessibilidade, favorecendo ainda mais a implantação 
das indústrias e permitindo a localização de atividades 
terciárias. Os fluxos e relações que se estabelecem a partir 
da Região Metropolitana de São Paulo como o restante do 

178  SEABRA, 1987.

176.  SEABRA, 1987.

177. SEABRA, 1987 e 
GOUVÊA, 2016.

178. SEABRA, 1987.

Fig. 161 Marginais e 
viadutos de São Paulo 
(foto: Gal Oppido)
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País se consolidaram através destas grandes vias de trân-
sito rápido que se conectam diretamente com as rodovias.

O projeto das marginais, ideia apresentada desde a 
década de 1920, só se concretizaria em meados da década 
de 1960. Nesta época a política de transportes, através da 
criação do GEIPOI – Grupo Executivo de Integração da 
Política de Transportes -  e do convênio entre o Governo 
Brasileiro e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), consolidaria as investidas do 
poder público no sistema viário nacional. Dentro da políti-
ca do Plano de Metas e tendo em vista o desenvolvimento 
da industrialização do país e o crescimento da cidade de 
São Paulo como polo industrial, novas estratégias de po-
líticas públicas são pensadas para viabilizar as conexões 
necessárias com todo o território nacional.

Ao final da década, relatórios e estudos completos 
sobre os recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê seriam 
empreendidos e apresentados, num convênio entre a 
Secretaria de Negócios, Serviços e Obras Públicas do Go-
verno do Estado e o Departamentos de Águas e Energia 
Elétrica. A proposta agora seria o controle das inundações 
com a construção de reservatórios regularizadores nas ca-
beceiras, término das obras de retificação no curso do rio 
para melhorar as condições de escoamento e a construção 
de avenidas marginais expressas ao longo do Tietê e do 
Pinheiros.

(162) 

(163) 
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Fig. 162 

Fig. 163 

Fig. 164 Marginais de São 
Paulo (foto: Gal Oppido)

(164) 
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Considerações

Como se percebe nesta breve retrospectiva históri-
ca, os rios foram determinantes para escolha do local de 
fundação de São Paulo e durante séculos tiveram impor-
tante papel no seu desenvolvimento, servindo ao abaste-
cimento, alimentação, lazer, e também na comunicação 
com outras localidades no interior do país. Porém, os 
rios e suas várzeas, a partir da segunda metade do século 
XIX, com a expansão da cidade - reflexo do progresso da 
economia cafeeira -, começam a representar problemas 
de saúde pública e entraves ao desenvolvimento. Assim, 
desde essa época passaram a ser objeto de grandes inter-
venções, investimentos públicos e interesses privados. 

 Ao longo do século XX não faltaram projetos que 
consideravam a integração entre os rios e as cidades, 
sua orla como espaço de usufruto dos habitantes, com 
a construção de parques e lagos para lazer, como vimos 
por exemplo no projeto de Saturnino de Brito. Até mesmo 
Prestes Maia apontava algumas das suas possibilidades:

As possibilidades estheticas e utilitárias das nossas 

duas grandes avenidas fluviaes são infinitas. Conjunc-

tos monumentaes, parkways, paizagismo, installações 

esportivas, circulação rápida, linhas de alta velocidade, 

navegação, vias ferreas, caes, industrias, etc., são matéria 

vastissima e interconnexa apenas entrevista pela maio-

ria dos munícipes. Assim considerada, e não como mera 

obra de drenagem (como o Tamanduatehy), a canalização 

pode tornar-se um elemento importante de urbanização. 
179

Porém estas ideias nunca foram de fato efetivadas. 
E a cidade que vemos hoje é reflexo, entre tantos fatores, 
de um processo de apropriação privada dos investimentos 
públicos, dos interesses das empresas de infraestrutura 
e serviços, da adoção de políticas públicas e projetos de 
cunho rodoviarista, que desconsideram os rios como pos-
sibilidade de aproximação dos habitantes à suas águas e 
de qualificação do espaço urbano. 

Assim, a apropriação privada das terras das vár-
zeas, favorecidas pelo próprio poder público, a valoriza-
ção imobiliária decorrente, a retificação e canalização dos 
principais rios, a construção das avenidas de fundo de 
vale e por fim a construção das marginais que confinam os 
rios entre avenidas expressas e degradam sua orla, acabou 
por impedir qualquer relação saudável possível da cidade 
com seus rios. A cidade perdeu a escala humana e passou 
a funcionar segundo a escala e o tempo do automóvel.

Além disso, nunca se considerou seriamente, nos 
planos urbanísticos, a navegação como forma estrutu-
rante da cidade, nem a possibilidade de articulação entre 
localidades através de um sistema integrado de hidrovias, 

179  MAIA, 1929. p.130.

179. MAIA, 1929. p.130.
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ferrovias e rodovias, num sentido mais amplo. 

Enfim, a proximidade com a água, o caminhar ao 
longo da orla fluvial urbana que vemos acontecer nas 
grandes metrópoles como Paris, Londres, Nova York, são 
possibilidades que foram perdidas nesta cidade. O pro-
fessor Alexandre Delijaicov, sintetiza e critica duramente 
este o processo, conforme observamos:

Em apenas cem anos, durante o processo acelerado e 

descontrolado de industrialização e expansão urbana, 

os leitos maiores dos rios foram aterrados e ocupados 

pela cidade. Os argumentos sanitaristas e hidráulicos 

“fundamentaram” o verdadeiro objetivo que era “lotear e 

vender” as várzeas. O imenso logradouro público, espaço 

ideal para o Parque Linear Metropolitano foi privatizado 

e os rios canalizados desprezando-se a navegação fluvial. 

A metrópole construída pela especulação imobiliária e a 

precariedade da infraestrutura urbana transformaram 

os rios da cidade em canais de esgoto, confinados entre 

avenidas que têm o caráter de rodovias urbanas.  180

Na visão de Delijaicov, professor doutor pela Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de São Paulo e coor-
denador do Grupo Metrópole Fluvial, que desenvolveu o 
projeto do Hidroanel Metropolitano para São Paulo, os rios 
são estruturadores primordiais da arquitetura da cidade. 
São também referências simbólicas do espaço urbano. A 

180  DELIJAICOV, 1998, p.13.

sua cidade imaginada e projetada, em completa contraposi-
ção à São Paulo existente, seria reestruturada pelos canais 
navegáveis, eixo de infraestruturas públicas, composto por 
parques e portos fluviais urbanos. Dentro dessa perspec-
tiva a função estruturante dos rios é resgatada e a cidade 
volta seu olhar para suas águas. O canal navegável serve 
ao transporte de cargas, mas também ao lazer, esporte e 
turismo, e sua orla, além de abrigar os parques e portos, é o 
lugar da habitação e dos equipamentos sociais. 

A Metrópole Fluvial, esta rede de canais navegáveis 
que forma e transforma o espaço urbano, faz parte de 
um sistema maior que considera a sua interligação com 
a Hidrovia Tietê-Paraná e por sua vez à tão sonhada Hi-
drovia Norte-Sul, demonstrando um caráter continental 
que carrega consigo um universo imaginário extenso. Esse 
imaginário traz elementos referenciais dos grandes projetos 
de infraestrutura e dos canais milenares, mas também da 
cidade fluvial asteca, dos delicados e engenhosos canais 
incas e seu modo singular de transformação da paisagem. 
Também são resgatadas as famosas expedições fluviais 
desde Humboldt e a noção de integração que se iniciará 
com ele e permeará a história, até as viagens dos Geosgescu 
com suas propostas para a navegação em todo continente. 
Também fazem parte as ideias modernistas sobre a cons-
trução do território, que partem de Le Corbusier e chegam a 
Paulo Mendes da Rocha, com seu poderoso discurso e seus 
emblemáticos projetos.

180. DELIJAICOV, 1998, p.13.
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Falar de Metrópole Fluvial é falar de imaginário. A 
própria expressão já anuncia esse caráter. Talvez para os 
habitantes venezianos ou holandeses esse termo não tenha 
tanto impacto, pois representa a sua própria realidade. 
Porém, na América Latina e na realidade das suas grandes 
cidades, marcadas pela relação problemática com seus 
rios, Metrópole Fluvial apresenta sentidos que instigam a 
imaginação. Sendo assim, esta expressão é um convite a 
imaginar cidades possíveis.  

É a partir dessa perspectiva que nos debruçaremos a 
partir de agora, numa reflexão sobre o imaginário presente 
na ideia da Metrópole Fluvial, mas que neste trabalho parte 
de um lugar, São Paulo, e se expande atingindo sentidos 
continentais, promovendo debate, alimentando sonhos, 
agregando pessoas, dando razões a projetos.

Fig. 165 

Fig. 166 

Fig. 167 

Fig. 168 São Paulo (foto: Gal 
Oppido)

(165) 
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2.2. METRÓPOLE FLUVIAL E O HIDROANEL 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO

Como elaborar o pensamento arquitetônico quando o 

abrigo fecundo das imagens poéticas, que amparam o 

próprio pensamento, parece já ter deixado de existir?181

A pergunta elaborada pelo arquiteto Angelo Bucci, 
em seu doutorado, serve como ponto de partida para a 
nossa reflexão. 

Como projetar diante de uma cidade dominada pela 
violência generalizada, cristalizada na forma de muros e 
grades, trens e ônibus lotados, trânsito intenso, barulho, 
atropelamentos diários, ciclistas disputando o espaço com 
os carros em alta velocidade, córregos tratados como esgo-
tos, homens tratados como lixo? Por onde começar diante 
de um complexo, fragmentado e caótico espaço urbano 
produzido segundo interesses políticos e econômicos, onde 
a lógica do espaço privado impera induzindo à degradação 
do espaço público? Onde o urbanismo contemporâneo pa-
rece se reduzir à definição de zoneamento, recuos, taxas de 
ocupação e coeficientes de aproveitamento? Onde premis-
sas equivocadas e ultrapassadas ainda direcionam as in-
tervenções urbanas, ignorando a geografia, a rede hídrica, 
as possibilidades de humanização do espaço. Como propor 
projetos, quando tudo caminha para uma limitação da nos-
sa própria capacidade de imaginar uma outra realidade? 

181  BUCCI, 2005.

Não é possível projetar sem dar voz às próprias ima-
gens poéticas abrigadas no nosso imaginário. Imaginário 
que nas palavras de Bachelard “emerge na consciência 
como um produto direto do coração, da alma, do ser do 
homem tomado em sua atualidade”182. Esse reservatório 
que acumula experiências, sensações e imagens, lugar dos 
sentidos, dos significados, das interpretações, onde o tri-
vial e o banal são transformados e potencializados, pode 
ser usado como motor para impulsionar ações projetuais. 
Pois o projetar pressupõe imaginar um outro possível, 
assim como Bachelard alerta “Com sua atividade viva, a 
imaginação despreende-nos ao mesmo tempo do passado 
e da realidade. Abre-se para o futuro.” 183. Mas para esse 
abrir-se para o futuro é necessário subverter o olhar vicia-
do, o olhar que segue o fluxo da corrente. 

Dentro desta perspectiva a Metrópole Fluvial 

182  BACHELARD, 1993. p.2.
183  BACHELARD, 1993. p.18.

Fig. 169 Rio Tietê (fonte: 
historiadesp.com.br)

181. BUCCI, 2005.

182. BACHELARD, 1993. p.2.

183. BACHELARD, 1993. p.18.
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emerge. Na particularidade do seu discurso, no campo 
da arquitetura e do urbanismo e na singularidade do seu 
universo imaginário, a ideia da Metrópole Fluvial mani-
festa no projeto do Hidroanel Metropolitano de São Paulo 
parece ter essa capacidade de promover uma inversão do 
olhar, apontando para um caminho diverso, permitindo 
que se volte a imaginar um futuro possível.

Antes de qualquer coisa é necessária uma conside-
ração. Não se trata aqui de defender a implementação ou 
discutir viabilidade técnica ou econômica deste projeto; o 
objetivo é outro. Vamos nos ater à reflexão dos seus sen-
tidos simbólicos e poéticos, à investigação do conjunto de 
imagens que seu universo imaginário coloca e que convo-
ca esse outro olhar. 

O questionamento de Angelo Bucci poderia levar 
a reflexões mais amplas, como por exemplo, à questão 
territorial latino-americana. Como projetar, diante de um 

território vasto e fragmentado, historicamente e simbolica-
mente dividido pela imposição de um Tratado que através 
uma linha imaginária, quase num gesto fundador, o sepa-
rou em dois mundos distintos? Como enfrentar, dentro de 
um continente culturalmente tão rico e diverso, os graves 
problemas urbanos e de subdesenvolvimento comuns? 
Onde a produção do espaço é regida pela lógica da fron-
teira e dos interesses político-econômicos, onde impera a 
falta de planejamento e de projetos de infraestrutura que 
busquem também a articulação urbanística e arquitetônica, 
a conciliação entre os aspectos geográficos, hidrográficos, 
ambientais e socioculturais. Por onde começar?

O pensamento presente na ideia da Metrópole 
Fluvial também pode sugerir um horizonte. Para aqueles 
que buscam uma reaproximação, um enfrentamento aos 
problemas comuns ou mesmo a superação dos limites e 
fronteiras, a Metrópole Fluvial, na contracorrente, aponta 
para uma direção que parece permitir olhar o continente 

Fig. 170 Inundação da 
Várzea do Carmo, Benedito 
Calixto (fonte: Wikimedia 
Commons)

(170) 
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Fig. 171 Inundação da 
Várzea do Carmo, Benedito 
Calixto - detalhe (fonte: 
Wikimedia Commons)

Fig. 172 Inundação da 
Várzea do Carmo, Benedito 
Calixto - detalhe (fonte: 
Wikimedia Commons)

(171) 
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de uma outra forma e imaginar um futuro diferente. Esse 
pensamento singular enxerga nos rios, tanto na escala 
urbana quanto na escala do território, uma dimensão es-
trutural, sistêmica e integradora que tem potencial para 
desenvolvimento econômico e social e ao mesmo tempo 
arquitetônico e urbano. 

A Metrópole Fluvial

A pintura de Benedito Calixto, “Inundação da Vár-
zea do Carmo”184, que Delijaicov convoca nas primeiras 
páginas do seu mestrado, é empregada para instigar o 
imaginário da cidade fluvial. Nesta inundação, o que ve-
mos é um grande lago ao pé da colina histórica de São 
Paulo, ocupando o leito maior do Tamanduateí. Este lago 
imaginado transforma a várzea numa cidade fluvial, de-
senhada por canais, lagos, barragens, ilhas e pontes, assim 
como Delijaicov interpreta: “Uma “Amsterdã” na Várzea 
do Carmo. Uma “Holanda” projetada ao longo da orla flu-
vial da bacia do Alto Tietê.” 185

O termo Metrópole fluvial vem dos estudos de pes-
quisa do Grupo Metrópole Fluvial, que integra o Labora-
tório de Projeto do Departamento de Projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAUUSP). Este grupo é constituído por professores, alu-
nos de graduação e pós-graduação da FAUUSP e técnicos 
de outras áreas, com coordenação do professor Alexandre 

184  CALIXTO, Benedito. Inundação da Várzea 
do Carmo, óleo s/ tela, 1892, 125x400cm, acervo do 
Museu Paulista da Universidade de São Paulo.
185  DELIJAICOV, 1998.

Delijaicov e também de Milton Braga, Antônio Carlos Ba-
rossi e André Takiya. Seu objetivo é “o estudo, fomento e 
difusão da cultura de projeto de arquitetura de infraestru-
turas de cidades fluviais.” 186

Suas atividades se estruturam através de três eixos 
fundamentais: ensino, pesquisa e extensão, abarcando, 
assim, disciplinas, iniciações científicas, trabalhos finais 
de graduação, mestrados, doutorados e trabalhos de ex-
tensão universitária. Dentro desse último eixo, elaborou 
os Estudos de Pré-Viabilidade do Hidroanel Metropolita-
no de São Paulo, com o Departamento Hidroviário da Se-
cretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo 
do Estado de São Paulo, apresentado no ano de 2011.

Este projeto talvez seja o mais audacioso e consis-
tente estudo realizado até hoje para cidade de São Paulo, 
dentro da FAU-USP. É um projeto que propõe uma outra 
abordagem frente aos problemas da metrópole e, pela sua 
força em instigar o imaginário, acaba por gerar os desdo-
bramentos mais diversos, como seminários e workshops 
internacionais, além do desenvolvimento de inúmeros 
trabalhos relacionados ao tema das águas e dos rios urba-
nos na Faculdade.

Delijaicov descreve a Metrópole Fluvial da seguinte 
forma:

186  Grupo Metrópole Fluvial in http://www.
metropolefluvial.fau.usp.br

184. CALIXTO, Benedito. 
Inundação da Várzea do 
Carmo, óleo s/ tela, 1892, 
125x400cm, acervo do 
Museu Paulista da Universi-
dade de São Paulo.

185. DELIJAICOV, 1998.

186. Grupo Metrópole Flu-
vial in http://www.metropo-
lefluvial.fau.usp.br
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A Metrópole Fluvial é a cidade para as pessoas, que pro-

move o encontro, a convivência e a confiança. A ideia 

é construir feixes de infraestrutura urbana, integrados a 

redes de equipamentos sociais, fundamentalmente es-

truturados pelos cursos d’água. A espinha dorsal é o Sis-

tema Hidroviário Metropolitano, composto por hidrovias 

urbanas e também por rios e córregos não navegáveis. 

Em vez de invadir, lotear e vender, o que se quer é deixar 

a água passar, criando caminhos alternativos na trama 

urbana existente - sempre com a ideia de construir no 

construído, de forma bem capilar e delicada, e não “pas-

sar o trator”. Deltas artificiais podem ser criados a partir 

de um conceito milenar, que é o de canal de derivação, 

ou lateral. Esses canais, junto à foz dos afluentes, se pen-

sados de maneira sistêmica, como vasos comunicantes, 

funcionam como verdadeiras máquinas hidráulicas, 

orquestradas por dispositivos como barragens móveis e 

eclusas. Esses deltas artificiais podem constituir o que 

estamos chamando de arquipélagos fluviais urbanos, 

uma reconstrução de setores da metrópole que foram es-

tabelecidos, infelizmente, dentro do leito maior dos rios. 

A partir daí, é possível constituir uma rede de parques e 

portos fluviais urbanos.187

A ideia da Metrópole Fluvial não se restringe à 
São Paulo, é um pensamento sobre o papel dos rios que 
fundamenta intervenções em qualquer cidade. Apresenta 
um caráter universal que embasa o projeto do Hidroanel 

187  Alexandre Delijaicov em entrevista concedida 
a Mariana Siqueira e Marcelo Scandaroli in Revista 
AU Edição 234 - Setembro/2013

Metropolitano, que é específico e se concentra nas par-
ticularidades da Metrópole de São Paulo. A Metrópole 
Fluvial resgata do papel da rede hídrica como espaço 
fundamental e estruturador, propondo o uso dos rios para 
transporte fluvial de cargas e passageiros, turismo e lazer, 
abastecimento e geração de energia, além da melhoria da 
qualidade ambiental urbana nas orlas fluviais.

Apesar do extenso conjunto de trabalhos que inte-
gram a produção do Grupo Metrópole Fluvial, entre tra-
balhos de final curso, iniciações científicas, pesquisas de 
mestrado e doutorado, são três os trabalhos principais que 
fundamentam o conceito de Metrópole Fluvial e o projeto do 
Hidroanel. O primeiro é a dissertação de mestrado do pro-
fessor Alexandre Delijaicov, “Os rios e o desenho da cidade: 
proposta de projeto para a orla fluvial da grande São Paulo”, 
apresentada em 1998. Este trabalho apresenta os conceitos 
e princípios básicos em torno da Metrópole Fluvial de São 
Paulo que fundamentam seus projetos. O segundo trabalho 
é sua tese de doutorado, “São Paulo, Metrópole Fluvial: os 
rios e a arquitetura da cidade”, apresentada em 2005, onde 
Delijaicov desenvolve os conceitos já apresentados através 
de um projeto para a Cidade-canal Billings-Taiaçupeba. O 
último trabalho é o estudo de pré-viabilidade, apresentado 
em 2011 pelo Grupo Metrópole Fluvial, intitulado “Articu-
lação arquitetônica e urbanística dos estudos de pré-via-
bilidade técnica, econômica e ambiental do Hidroanel Me-
tropolitano de São Paulo”.  Os três trabalhos mencionados 

187.  Alexandre Delijaicov 
em entrevista concedida a 
Mariana Siqueira e Marcelo 
Scandaroli in Revista AU 
Edição 234 - Setembro/2013

Fig. 173 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)
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estão diretamente relacionados; o último é entendido como 
um desdobramento dos anteriores.

É importante observar que em todos os trabalhos o 
projeto não é entendido como uma proposta formal que 
solucionaria os problemas da cidade, mas está baseado 
numa noção que o relaciona com a construção do conhe-
cimento, ou seja, entende-se o projeto enquanto pesqui-
sa. Assim, ao elaborar um ensaio baseado nos conceitos 
apresentados, objetiva-se não oferecer a resposta, e sim 
suscitar perguntas, desenvolver através do projetar um 
raciocínio que permita formular princípios que podem 
indicar uma forma de atuação. 

O Hidroanel Metropolitano de São Paulo

O relatório apresentado pelo Grupo Metrópole Fluvial 
busca apresentar os conceitos do Hidroanel e mostrar como 
ele pode se articular arquitetônica e urbanisticamente à Me-
trópole, alinhando-se com as diretrizes da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, de 1997, à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, de 2010 e à Política Nacional de Mobilidade Urbana 
de 2012. A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 
a noção de uso múltiplo das águas, entendimento de que as 
águas são um bem público, um recurso natural limitado, e por 
esse motivo deve haver uma racionalização no seu uso, de 
maneira que ela seja acessível ao maior número de pessoas e 
utilizada para as mais diversas atividades, como navegação, 

abastecimento, drenagem, geração de energia e lazer.

O Hidroanel, com 170 km de vias navegáveis, abarca 
20 dos 39 municípios da Região metropolitana de São Paulo. 
É basicamente formado pelos rios Tietê e Pinheiros, pelas 
represas Guarapiranga, Billings e Taiaçupeba e pelo canal 
artificial a ser construído, de interligação entre as duas últi-
mas represas. Também integra a proposta a constituição de 
um pequeno Anel, que seria formado por pelos rios Taman-
duateí, Meninos e Couros e o canal lateral Billings-Couros. 

É formado por uma rede de vias navegáveis que se 
organiza num sistema integrado de canais, portos, barra-
gens, diques e eclusas que viabiliza uma nova gestão dos 
resíduos sólidos urbanos. Nessa visão, a gestão integrada 
dos recursos hídricos é premissa básica para o desenvol-
vimento sustentável da cidade.

Fundamentalmente, o Hidroanel propõe uma profunda 
transformação urbanística da Metrópole a partir da reestrutu-
ração da sua orla fluvial. Alexandre Delijaicov, em seu trabalho 
de mestrado, nos convida a imaginar a cidade fluvial:

De frente para praia do Parque e para o cais do Porto, a 

cidade fluvial se estrutura. A moradia ribeirinha assume 

a dimensão digna, desejada para cidade que quer se in-

ventar. A habitação beira rio, com o horizonte do parque 

fluvial e do canal navegável, se realiza. O ambiente fluvial 

Fig. 174 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)

188. DELIJAICOV, 1998.
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é habitado. Os rios urbanos, vias aquáticas de comunica-

ção, adquirem a intensidade da vida e do espaço público, 

lugar de encontros, convivência, projetos. Lugar de estar, 

de morar. Casa-cidade fluvial, porto e parque.188

A questão hídrica é colocada no centro da reestru-
turação urbanística da cidade, onde o desenvolvimento da 
metrópole dependerá necessariamente da transformação 
dos seus rios. O Hidroanel assume papel primordial nesse 
processo. “Ao colocar a hidrovia como cerne da transfor-
mação, o rio se torna um elemento funcional da cidade” 189

O transporte fluvial mais adequado a hidrovia 
urbana, segundo o Metrópole Fluvial, é o de cargas. O 
transporte de passageiros é viável e desejado, porém não 
é encarado como solução para o problema de circulação e 
sim como forma complementar aos sistemas mais eficien-
tes de transporte, tendo mais destaque no sentido do lazer 
e turismo, principalmente nas represas. 

Ao transformar os principais rios da cidade em hidrovias, 

e considerando também suas margens como o espaço pú-

blico principal da metrópole, o caráter público das águas de 

São Paulo é reforçado. Dessa forma, os rios urbanos além de 

transformarem-se em vias de transporte de cargas e passa-

geiros, contribuem para a regularização da macrodrenagem 

urbana, abastecimento, geração de energia e lazer. 190

188  DELIJAICOV, 1998.
189  Grupo Metrópole Fluvial, 2011. P.11.
190  Grupo Metrópole Fluvial, 2011. p.6.

O transporte fluvial de cargas se divide em dois gru-
pos: cargas públicas e cargas comerciais. Porém a imple-
mentação do Hidroanel Metropolitano, segundo o próprio 
Metrópole Fluvial, se justificaria - entende-se em termos 
principalmente econômicos e ambientais - pelo transporte 
de cargas públicas: sedimento de dragagem, lodo, lixo, en-
tulho e terra. Já as cargas comerciais são compostas pelos 
insumos para construção civil, indústria, resíduos reversí-
veis comercializáveis e produtos hortifrutigranjeiros.

Este sistema está de acordo com o conceito de Logís-
tica Reversa, estabelecido na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que se define como um conjunto de ações, proce-
dimentos e meios que visam facilitar a coleta e o reapro-
veitamento dos resíduos sólidos. Dentro dessa perspectiva, 
o sistema fluvial do Hidroanel de São Paulo é entendido 
como uma máquina urbana, que viabiliza a coleta, trans-
porte, transbordo, triagem, processamento e destinação 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos, tendo como 
ambição, ao fim de sua implementação, o aterro zero: 

Com a conclusão das obras do Hidroanel em 2040, 
prevê-se que o sistema fluvial viabilize a política de aterro 
zero, em que praticamente todos os resíduos sólidos são 
reciclados, reutilizados, bio-digeridos ou, em última ins-
tância, incinerados. 191

O sistema de gerenciamento hídrico integrado que é 

191  Grupo Metrópole Fluvial, 2011. p.11.

189. Grupo Metrópole Flu-
vial, 2011. P.11.

190. Grupo Metrópole Flu-
vial, 2011. p.6.

191. Grupo Metrópole Flu-
vial, 2011. p.11.

Fig. 175 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)
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proposto através do Hidroanel traria benefícios aos múltiplos 
usos das águas, drenagem urbana, abastecimento, geração 
de energia e lazer. Este sistema colaboraria também para a 
macrodrenagem da metrópole, pelo incremento das áreas 
permeáveis, implementação de parques fluviais e o aumento 
da área de superfície d’água na metrópole, através da cons-
trução de lagos e canais. Também, através de um sistema de 
barragens móveis, lagos e canais, se ampliaria a capacidade 
de controle e detenção das águas na bacia, regulando o volu-
me e a vazão, evitando inundações. É proposta ainda a cons-
trução de túneis canais de drenagem, paralelos aos canais 
dos principais rios, para receber as águas das chuvas, que 
seriam então tratadas e enfim despejadas no leito dos rios.

 A geração de energia seria viabilizada através de 
microturbinas de alta eficiência para pequenos desníveis, 
instaladas em eclusas e barragens, de forma a não perder a 
escala humana. Os parques fluviais na orla dos canais são 
considerados praias públicas urbanas e espaços de lazer, 
do mesmo modo que os elementos funcionais hidráulicos, 
como as eclusas, barragens e portos, também são atrativos 
devido ao seu caráter didático e lúdico.

 O sistema de gerenciamento integrado de resí-
duos é organizado através de portos com função de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final. São 
portos de origem, onde ocorre o transbordo do material 
que vai ser transportado pela hidrovia (dragaportos, lo-

doportos, ecoportos e transportos) e portos de destino, 
aqueles que recebem as cargas (triportos).

 Os dragaportos fazem a manutenção constante da 
drenagem do Hidroanel. O lodoporto é destinado ao lodo, 
resíduo do processo de tratamento de água ou de esgoto. 
Já os ecoportos, localizados em locais estratégicos de fácil 
acesso, são locais de entrega de resíduos sólidos pré-tria-
dos provenientes de residências, de estabelecimentos 
comerciais e de serviços. Estes materiais limpos e secos 
serão triados, compactados e encaminhados aos triportos. 

Os transportos são portos de transbordo de lixo, entulho 
e terra. Neles os barcos urbanos de carga são carregados com 
os resíduos sólidos, oriundos de caminhões coletores, e triados 
e compactados antes de serem destinados aos triportos.

Por fim, os triportos, localizados estrategicamente 
em pontos de entroncamento dos sistemas hidro, ferro 
e rodoviário, têm a função de triagem, processamento e 
destinação final. São portos de destino final dos resíduos 
sólidos que vem da metrópole, onde são tratados para que 
sejam reutilizados, reaproveitados e reciclados.

Como forma de instigar o imaginário da orla fluvial, 
o Metrópole Fluvial destaca três componentes arquite-
tônicos, simbolicamente representados pelas seguintes 
imagens: canal, ponte e torre.
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Fig. 176 

Fig. 177 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)

(176) 

(177) 



208

O IMAGINÁRIO DA METRÓPOLE FLUVIAL

(178) 



209

O IMAGINÁRIO DA METRÓPOLE FLUVIAL

Fig. 178 

Fig. 179 

Fig. 180 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)

(179) 
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O canal navegável é o elemento estruturador da me-
trópole fluvial, pelo qual se organizam as arquiteturas de ca-
ráter público: infraestrutura, habitação e equipamentos. Es-
tes elementos construídos ao longo dos canais têm a função 
de integrar os canais ao tecido urbano. O canal é constituído 
de eclusas e barragens móveis e ao longo da sua orla se es-
trutura o parque fluvial, contínuo, ininterrupto, densamente 
arborizado. O denominado bulevar fluvial é o eixo principal 
que organiza os fluxos através de largas calçadas, ciclovias, 
VLT`s (Veículo Leve sobre Trilhos) e o leito carroçável. De 
frente para o canal organizam-se lojas, cafés, restaurantes e 
bibliotecas, escritórios, creches públicas, serviços e também 
habitações, de modo a garantir a vitalidade da rua.

Assim, a Cidade Canal tem como base a trama de canais, 

lagos, ilhas e penínsulas artificiais projetados e interli-

gados, formando um sistema de navegação inserido em 

áreas arborizadas de lazer. Parques e portos urbanos são 

coordenados modularmente e intercalam áreas de lazer 

e áreas funcionais. A estrutura das margens dos canais 

se define em dois patamares: o cais baixo e o cais alto, 

criando uma topografia que aproxima os homens do 

contato com as águas, ao mesmo tempo que permite 

diferentes cotas de atracaem e inundação. 192

As pontes são elementos fundamentais da Metró-
pole Fluvial. Elas fazem a conexão entre as duas margens 
do canal e definem o cruzamento de dois caminhos: o 

192  Grupo Metrópole Fluvial, 2011. p.65.

aquático e o terrestre. São locais de convergência e de en-
contro: são nestes pontos que são implantadas as estações 
de VLT e os equipamentos públicos. 

 Por fim as torres, construídas em torno das praças 
de equipamentos, no encontro entre ponte e estação ou no 
porto, são fundamentalmente elementos referenciais da 
paisagem desta cidade imaginada. São também considera-
das elementos primordiais que configuraram e viabilizam o 
ambiente fluvial, além de promoverem a densidade urbana. 

É importante lembrar que o Hidroanel não se res-
tringe a reconfiguração dos canais de grandes dimensões, 
como os rios Pinheiros e Tietê, mas se estende a partir deles 
numa rama de pequenos canais e lagos navegáveis que se 
articulam em direção ao interior dos bairros, levando a água 
para o dia a dia da cidade, conforme descreve Delijaicov: 

Em alguns trechos dos canais, serão construídos canais 

laterais que formarão ilhas alongadas, onde poderão 

estar o parque, marina, piscinas públicas, etc. A Cida-

de-Parque Fluvial será desenhada pela trama de canais, 

lagos, ilhas, penínsulas artificiais, projetados, interliga-

dos formando um sistema de navegação dentro de um 

sistema de lazer193

Enfim, se afirmamos a pouco que o que nos interessa 
não é a viabilidade deste projeto nem a defesa da sua im-

193  DELIJAICOV, 1998, p. 69.

192. Grupo Metrópole Flu-
vial, 2011. p.65.

193. DELIJAICOV, 1998, p. 
69.

Fig. 181 Perspectiva 
ilustrativa (fonte: GMF, 2011)
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Fig. 182 

Fig. 183 

Fig. 184 Perspectiva 
ilustrativa (fonte: GMF, 2011)

(182) 

(183) (184) 
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plementação é porque dentro do estudo do imaginário, as 
imagens de cidade continuamente sugeridas são mais fortes 
que os argumentos técnicos, econômicos e ambientais. Ou 
seja, antes da eficiência na gestão dos recursos hídricos e dos 
resíduos sólidos; dos benefícios da racionalização energética 
do transporte de cargas; da contribuição para a redução da 
poluição e dos congestionamentos rodoviários; o conjunto 
de belas imagens que compõem o imaginário da Metrópole 
Fluvial prevalece, nos sensibiliza e permanece na memória, 
alimentando sonhos e instigando a imaginação. 

Deste modo, a leitura – textual e visual - dos traba-
lhos estudados é, por si só, um exercício de imaginação, 
um convite a imaginar. Como não se entusiasmar com a 
ideia um espaço urbano vivo e democrático, que estimula o 
convívio, constituído por seus lagos e canais, onde o espaço 
público é retomado como espaço primordial, feito de belas 
orlas fluviais, parques, praias e barcos, um espaço capaz de 
encantar e trazer beleza para dentro da cidade? As palavras 
de Alexandre Delijaicov estimulam esse imaginar:

A praia fluvial urbana do parque do canal de navegação é 

constituída pelos conjuntos de piscinas públicas e pelos cam-

pos gramados e ajardinados do parque. Os bosques fazem as 

penumbras e sombras entre o solário e o bulevar fluvial. Os 

banhos públicos estão implantados, ao lado dos sanitários 

públicos, ao longo de toda orla fluvial da cidade-canal. Equi-

pamento lúdico com jogos d’água e brinquedos-máquina 

194. DELIJAICOV, 2005. pp. 
337-338.

Fig. 185 

Fig. 186 

Fig. 187 (fonte: ZAMBONI, 
2010)

(185) 

(186) 

(187) 
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Fig. 188 

Fig. 189 

Fig. 190 

Fig. 191 

Fig. 192 (fonte: ZAMBONI, 
2010)

(188) (189) 

(190) (191) 



215

O IMAGINÁRIO DA METRÓPOLE FLUVIAL

como cachoeiras artificiais. As pontes de pedestres e ciclistas 

compõem o ambiente do parque fluvial. Os calçadões e ciclo-

vias, densamente arborizados, do bulevar fluvial são terraços 

debruçados para a vista do canal-parque.194

Os desenhos elaborados por Danilo Zamboni195 – 
em seu Trabalho Final de Graduação para a FAU-USP – 
também expressam muito bem o imaginário da Metrópole 
Fluvial. Zamboni propõe um movimento que contrapõe a 
maneira histórica e desastrosa de lidar com os problemas 
urbanos. Especula, através do desenho, sobre como a ci-
dade poderia ser se os rios fossem tratados de outra forma. 

194  DELIJAICOV, 2005. pp. 337-338.
195  Danilo Zamboni colaborou com o Grupo 
Metrópole Fluvial, elaborando as ilustrações do 
Relatório Conceitual de Pré-viabilidade do Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo; e apresentou seu Tra-
balho Final de Graduação no ano de 2010, intitulado 
“Tamanduateí: utopia de um rio urbano” 

Imagina como seriam as margens dos rios, os lugares mais 
propícios para o lazer e o passeio; o bulevar fluvial, com 
seus largos calçadões arborizados, uma via alegre e viva 
que se abre para o rio, com bares, casas, lojas, escolas, fei-
ras etc.; as pontes, de forma que permitissem o fácil acesso 
de pedestres e não configurassem obstáculos à circulação; 
a seção do canal, de maneira que permitisse a circulação 
de pessoas ao nível do cais, mais próxima ao nível d’água. 

Seu olhar é o da contracorrente. Seus desenhos são 
projetos que expressam um imaginário individual e tam-
bém coletivo. 

195. Danilo Zamboni co-
laborou com o Grupo Me-
trópole Fluvial, elaborando 
as ilustrações do Relatório 
Conceitual de Pré-viabili-
dade do Hidroanel Metro-
politano de São Paulo; e 
apresentou seu Trabalho 
Final de Graduação no ano 
de 2010, intitulado “Taman-
duateí: utopia de um rio 
urbano” 

(192) 
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Fig. 193 (fonte: ZAMBONI, 

2010)

2.3. SOBRE SENTIDOS E DIMENSÕES CONTINENTAIS

É preciso seguir essas imagens que nascem em nós 

mesmos, que vivem em nossos sonhos, essas imagens 

carregadas de uma matéria onírica rica e densa que é um 

alimento inesgotável para a imaginação material.196 

Nesse ponto se faz necessário retomar mais uma 
vez Gastón Bachelard. As palavras do autor em “A Água 
e os Sonhos” evidenciam a importância desse conjunto 
de imagens poéticas entendidas como imaginário e pa-
recem responder ao questionamento de Angelo Bucci 197. 
Bachelard faz um chamamento e nos convoca a dar voz a 
essas imagens, guardadas no lugar onde se encontram os 
sentidos, onde se constrói o outro olhar.

Vimos que a Metrópole Fluvial, alimentando o 
imaginário com suas belas imagens, propõe uma outra 
perspectiva para o futuro da metrópole. Esta perspectiva 
representa uma inversão do olhar. Inversão que é estabe-
lecida em muitos sentidos. Porque redescobre e ressignifi-
ca os rios, elementos urbanos desprezados, agarrando-se 
e eles para a reestruturação da cidade; porque se firma 
na contracorrente das políticas e preceitos urbanísticos 
vigentes, levantando questões urbanas importantes que 
o planejamento ignora; porque não apenas propõe uma 
infraestrutura capaz de enfrentar os problemas urbanos 
como acredita na sua possibilidade de induzir transfor-

196  BACHELARD, 1998, p.20.
197   “Como elaborar o pensamento arquitetônico 
quando o abrigo fecundo das imagens poéticas, que 
amparam o próprio pensamento, parece já ter deixa-
do de existir?” BUCCI, 2005.

mações, no espaço da cidade, mas também no próprio 
olhar dos habitantes sobre ela. 

Ao tratar da reconstrução da paisagem pelas suas 
águas, resgatando sentidos, trabalhando com os elementos 
simbólicos, na verdade o que se propõe é repensar a relação 
entre o homem e o ambiente urbano. Essa abordagem faz 
como que este projeto seja arquitetônica e urbanisticamen-
te estimulante, na medida em que reaviva o desejo de rein-
ventar a paisagem e abre um vasto campo de possibilidades. 

Nas cidades sul-americanas, apesar das diferenças 
urbanas e socioculturais, das particularidades de seus tra-
çados e processos de ocupação e expansão - a produção 
do espaço e os problemas urbanos, em muitos aspectos, se 
aproximam: violência, marginalidade, fragmentação, ur-
banização descontrolada, problemas ambientais, ausência 
de destinação adequada dos resíduos sólidos, saneamento 
ineficiente, degradação do espaço público. Ao mesmo 
tempo, existem importantes semelhanças na forma de 
ocupação dos seus territórios, em termos federais: como 
a desarticulação entre centros urbanos, desequilíbrios 
econômicos regionais, dificuldade nos deslocamentos da 
produção agrícola e industrial, isolamento de áreas do 
interior, entre tantos outros.

A Metrópole Fluvial reconhece essas condições que 
aproximam as cidades sul-americanas e vislumbra uma 

196. BACHELARD, 1998, 
p.20.

197. “Como elaborar o 
pensamento arquitetônico 
quando o abrigo fecun-
do das imagens poéticas, 
que amparam o próprio 
pensamento, parece já ter 
deixado de existir?” BUCCI, 
2005.
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Fig. 194 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)

(194) 
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atuação que, no seu sentido universal, se coloca como 
uma forma de enfrentamento dessas realidades. É um 
raciocínio que sempre trabalha na alternância de escalas, 
em afastamentos e aproximações sucessivas, pois os rios, 
ao mesmo tempo que organizam e estruturam o espaço 
na sua escala urbana, extrapolam os limites político-ad-
ministrativos, fluindo, naturalmente, pelo território. Essa 
noção de continuidade obriga a imaginar sistemas, redes 
integradas, que fazem parte da grande escala. Ao mesmo 
tempo, a escala a que se anseia chegar, a partir do plano 
geral, é a menor escala, aquela das relações humanas e 
espaciais, onde é possível, de fato, construir a paisagem 
que se imagina. Ou seja, esse pensamento trabalha nos 
âmbitos locais, urbanos, regionais e também continentais. 
Assim, partindo de São Paulo, o olhar se expande e atinge 
sentidos mais amplos, dialogando diretamente com as 
questões territoriais sul-americanas. 

Expliquemos um pouco mais: vimos que os rios, no 
olhar do Metrópole Fluvial, são estruturadores primordiais 
da arquitetura da cidade. Isso significa que, numa visão de 
total oposição à cidade existente, a Metrópole Fluvial olha 
para suas águas – ou para o que restou delas – e parte delas 
para transformar o espaço, oferecendo uma nova perspec-
tiva de enfrentamento dos problemas urbanos. Esta noção 
de transformação tem um sentido estrutural e sistêmico 
que se estende também a todo território sul-americano. 

  No pensamento da Metrópole Fluvial as hidrovias 
são consideradas vetores de desenvolvimento econômico-
social e urbano. O sistema de canais navegáveis – sempre 
integrado a outros sistemas de transporte - seria como 
uma espinha-dorsal em torno da qual os centros urbanos 
se desenvolveriam, formando uma rede de cidades flu-
viais sul-americanas. 

Conforme afirma Delijaicov: 

A hidrovia é antes de mais nada um vetor de desenvol-

vimento. Foi no Dniepper, no Volga, no Tenessee, no 

Mississippi. Está sendo na Hidrovia Tietê-Paraná 198 

A implantação da hidrovia, justamente por associar os 

fatores econômicos à abundância de energia e água, 

propicia os meios necessários para o reordenamento 

territorial 199

A metrópole de São Paulo, que faz parte da Bacia 
do Alto Tietê, estaria conectada a esse sistema de cidades 
fluviais imaginada através da Hidrovia Tietê-Paraná200 e, 
enfim, à rede hidroviária da América do Sul - a tão so-
nhada Hidrovia Norte-Sul, ou Hidrovia ORIAMAPLA - a 
partir da integração das bacias do Orinoco, Amazonas 
e Prata. Os trechos a seguir mostram a importância que 
é dada à ideia de se implantar um sistema de hidrovias 
sul-americano:

198  DELIJAICOV, 1998. p. 19
199  DELIJAICOV, 1998. p.29.
200  De acordo com o Departamento Hidroviário 
do Estado de São Paulo Hidrovia Tietê-Paraná é com-
preendida, no trecho paulista pelos rios Paraná, Tietê 
e Piracicaba. “As barragens de Itaipu, no rio Paraná, 
de Rosana, no rio Paranapanema, de Água Vermelha, 
no rio Grande, e de São Simão, no rio Paranaíba, de-
limitam a Hidrovia Tietê-Paraná. Outros rios interi-
ores e de divisas do Estado, de grande importância, 
integram a rede hidroviária potencial, totalizando 
4.166 km de extensão(..) O Sistema Hidroviário Pau-
lista, portanto, tende a ser bastante ampliado, na me-
dida em que intervenções visando à navegabilidade 
sejam estendidas a outras bacias hidrográficas, esta-
belecendo-se assim novas rotas de transporte fluvial.”  
http://www.dh.sp.gov.br/, consultado em 08/08/17

198. DELIJAICOV, 1998. p. 19

199. Ibid. p.29.

200.  De acordo com o 
Departamento Hidroviário 
do Estado de São Paulo Hi-
drovia Tietê-Paraná é com-
preendida, no trecho pau-
lista pelos rios Paraná, Tietê 
e Piracicaba. “As barragens 
de Itaipu, no rio Paraná, de 
Rosana, no rio Paranapane-
ma, de Água Vermelha, no 
rio Grande, e de São Simão, 
no rio Paranaíba, delimitam 
a Hidrovia Tietê-Paraná. 
Outros rios interiores e de 
divisas do Estado, de gran-
de importância, integram 
a rede hidroviária poten-
cial, totalizando 4.166 km 
de extensão(..) O Sistema 
Hidroviário Paulista, por-
tanto, tende a ser bastante 
ampliado, na medida em 
que intervenções visando 
à navegabilidade sejam 
estendidas a outras bacias 
hidrográficas, estabelecen-
do-se assim novas rotas de 
transporte fluvial.”  http://
www.dh.sp.gov.br/, consul-
tado em 08/08/17
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(...) a implantação de uma rede hidroviária na Grande 

São Paulo pode contribuir para o aumento das possibi-

lidades de desenvolvimento econômico, social e urbano 

da região metropolitana. O transporte fluvial de cargas é 

fundamental para a estruturação das cidades e da rede 

de comunicação, entre cidades, no território 201 

A interligação de bacias é um outro fator, também, muito 

importante ao nível do Brasil e da América do Sul. Nós 

temos, realmente, uma malha hidroviária, se nós cha-

marmos malha hidroviária todos os rios que podem ser 

aproveitados para a navegação comercial e como vetores 

de desenvolvimento regional, cerca de 40 000 quilôme-

tros de rios. 202 

A Hidrovia da América do Sul, principalmente esse tre-

cho ligando a Bacia Amazônica com a Bacia do Prata. É 

uma via interna - totalmente interna - ligando de Norte a 

Sul a América do Sul. 203

Podemos concluir que não é possível desvincular 
o Hidroanel Metropolitano de São Paulo do seu sentido 
continental. Este projeto, como parte desse sistema mais 
amplo, desempenharia papel fundamental na ligação 
entre o importante porto de Santos, no Atlântico até o 
interior do continente, em direção ao Pacífico, conforme 
evidencia Delijaicov:

201  DELIJAICOV, 1998. p.18.
202  DELIJAICOV, 1998. p.35.
203  DELIJAICOV, 1998. p.36.

 A transformação dos rios, canais e lagos da bacia do 

Alto Tietê em vias navegáveis e a criação de portos, 

parques e habitação na orla fluvial da metrópole de São 

Paulo torna possível a hipótese da construção do canal 

de interligação dessa hidrovia metropolitana com a Hi-

drovia Tietê-Paraná. A hidrovia metropolitana também 

pode recuperar a ideia da construção de um sistema de 

transportes de cargas entre reservatórios e o mar (entre 

a represa Billings com o porto de Santos) através de ele-

vadores hidráulicos, teleféricos para contêineres e grãos. 

A interligação entre a Hidrovia Tietê-Paraná com o porto 

marítimo de Santos articula os sistemas hidro-ferroviário 

no porto fluvial do planalto, na Grande São Paulo. A inte-

gração com os sistemas básicos de transporte existentes, 

rodovias e ferrovias, com este sistema fluvial alargam-se 

as perspectivas de projeto de desenvolvimento urbano e 

social. 204

 Como já apontamos, o conceito de Metrópole Flu-
vial é universal. O Hidroanel, por sua vez, toma a metró-
pole de São Paulo como ponto de partida para desenvolver 
este conceito. Assim como os estudos de Paulo Mendes da 
Rocha para a Baía de Montevidéu e para a Cidade Porto-
Tietê, este projeto pode ser entendido também como um 
exemplo de intervenção que integra um discurso sobre a 
ocupação do território, onde o papel dos rios são resgata-
dos, numa revisão crítica da própria história.

204  DELIJAICOV, 1998. p.17.

201. DELIJAICOV, 1998. p.18.

202. Ibid. p.35.

203. Ibid. p.36.

204. Ibid. p.17.

Fig. 195 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)
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Delijaicov  designa o termo metaprojeto para mostrar 
a dimensão que a Metrópole Fluvial assume. Metaprojeto 
é como um projeto conceitual, onde a partir da abordagem 
de uma dinâmica urbana, procura-se discutir e consolidar 
conceitos urbanísticos universais. É uma forma de elabo-
rar questões a partir de um princípio de organização capaz 
de propor sem que o projeto, através do tempo e das novas 
lógicas, modismos e demandas, se torne ultrapassado, ou 
mesmo obsoleto. Desta forma, o metaprojeto do Hidronel 
é um ensaio baseado nos conceitos da cidade fluvial.

Os rios são elementos geográficos primordiais. Con-
figuram a estrutura física do território, definindo lugares e 
orientando a fundação das cidades. Ao mesmo tempo, a água 
é um recurso natural limitado e, fundamentalmente, um bem 
público. Como lidar com isso é a grande questão, pois significa 
abordar o território como um todo, já que o rio, parte de um 
sistema hídrico complexo, não pode ser tratado isoladamente. 

Por isso, no seu imaginário, os rios ocupam um 
lugar de destaque, pois eles são os eixos em torno dos 
quais a vida se estabelece; são os elementos capazes de 
unir fragmentos e organizar o espaço circundante. Os rios 
simbolizam a possibilidade de refundação a partir de uma 

Fig. 196 Hidroanel 
Metropolitano de São Paulo 
(fonte: GMF, 2011)

Fig. 197 URIBURU Nicolás 
García. Latinoamérica unida 
por los Ríos, 1970-1980, óleo 
sobre tela, 145 x 115 cm

infraestrutura que não perde a validade, que não se torna 
obsoleta ao longo do tempo. 

A Metrópole Fluvial emerge, enfim, como modo de 
defender a cidade, a América e, sobretudo, o mundo que 
se deseja.

(197) 
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226 Ao olhar para a história sul-americana, procuramos 
identificar, através de experiências e projetos significativos, 
formas de pensar e tratar os rios. No primeiro capítulo, como 
uma forma de introduzir nossa reflexão sobre o imaginário, 
estudamos alguns aspectos das culturas pré-colombianas, 
nos centrando na maneira peculiar e íntima com que se rela-
cionam com suas águas e com a paisagem, através dos enge-
nhosos canais artificiais para irrigação e drenagem incas e da 
construção da cidade fluvial asteca, Tenochtitlán, partindo 
da percepção de que estas experiências suscitam imagens de 
cidades fantásticas e instigam até o hoje o imaginário.

 Em seguida, demos um salto no tempo para com-
preender quando começa a aparecer discussões sobre os 
usos das águas em sua dimensão continental e a noção 
de integração fluvial. As expedições científicas fluviais do 
século XIX contribuíram para a construção de um novo 
olhar sobre a paisagem sul-americana e seus rios, que 
dialoga com os processos de independência das colônias 
americanas. Destacamos Alexander von Humboldt e sua 
expedição realizada entre os anos 1799-1804, que o levou 
ao desenvolvimento de importantes trabalhos, gerando 
grande repercussão em todo mundo. Humboldt destaca o 
potencial de navegação no continente e a possibilidade de 
integração das bacias hidrográficas pelo recém “descober-
to” Canal do Cassiquiare e afere à rede hídrica um caráter 
territorial estrutural, servindo, até hoje, como referência 
para o pensamento sobre a integração dos rios sul-ameri-

canos. A expedição do Barão de Langsdorff fez parte deste 
ciclo de viagens e as imagens produzidas por Taunay e 
Hercules Florence também contribuem para a formação 
desse novo olhar e para a difusão de um pensamento que 
valoriza a paisagem e a cultura locais. 

O outro ciclo de expedições fluviais importantes 
no continente aconteceu ao final da década de 1970 e 
início dos anos 1980 com os irmãos Constantino e Paul 
Georgescu. Estas expedições fizeram parte de um período 
marcado pela redemocratização dos países latino-ameri-
canos, crescimento do modelo neoliberal, com abertura 
dos mercados e livre circulação do capital financeiro, 
onde o discurso sobre a integração latino-americana é 
retomado e o pensamento sobre a integração fluvial se 
consolida, o que percebemos pela numerosa quantidade 
de publicações e ações no âmbito da navegação fluvial por 
instituições como a CAF, a IIRSA e a COSIPLAN.

Estudamos também os principais projetos de in-
fraestrutura fluvial sul-americanos que tinham em vista 
a estruturação do território, nos guiando pela ideia de que 
o domínio da natureza e a transformação da paisagem 
pelo homem também compõe esse imaginário. A perspec-
tiva de integrar os rios sul-americanos é despertada por 
Humboldt, mas o primeiro grande plano para integração 
física no continente seria o elaborado pelo engenheiro 
Moraes, em 1869. O maior interesse do Plano de Moraes 



227era a integração nacional com vista a aprimorar a defesa 
das fronteiras brasileiras. Entretanto, seu trabalho merece 
destaque, pois o aproveitamento do potencial hídrico pro-
posto serviu de referência para diversos trabalhos futuros 
sobre a integração física da América do Sul. 

As experiências norte-americanas da Tennessee 
Valey Authority (TVA) no Vale do Tennessee, na década de 
1930, viriam a influenciar o pensamento e a atuação da Co-
missão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (1951-1972), 
liderada pelos engenheiros politécnicos da USP, quando 
valiosos estudos para navegação e para a interligação das 
bacias hidrográficas foram elaborados. No pensamento 
da CIBIPU a consolidação de uma rede de hidrovias seria 
capaz de promover o desenvolvimento e a estruturação do 
território e também a integração econômica e social entre 
os países.

Finalmente, ao final do primeiro capítulo, passamos a 
investigar como esse imaginário se constrói no âmbito da ar-
quitetura, através das experiências e projetos que envolvem 
a questão dos rios nos seus sentidos continentais. A ideia de 
redescobrir a América é um assunto recorrente na história. 
Entretanto, o “olhar” a partir de dentro, baseado em referen-
ciais próprios, é uma noção que ganhará impulso no século 
XX, a partir, principalmente, do movimento moderno. A 
vinda de Le Corbusier em 1929 e seus emblemáticos croquis 
para as quatro capitais sul-americanas marcariam uma for-

ma de pensar o projeto na grande escala, trazendo questões 
importantes como a noção de arquitetura como paisagem e 
de cidade enquanto domínio do homem sobre a natureza. 

A construção de Brasília também contribuiria para 
o pensamento relacionado à construção do território, ocu-
pando um lugar de destaque no imaginário latino-ameri-
cano. A partir da sua inauguração em 1960 a arquitetura 
paulista começa a despontar numa nova compreensão 
desta relação entre construção e território, e dentro desse 
pensamento as águas interiores tem papel fundamental. 
Estas noções apareceriam principalmente na obra do ar-
quiteto Paulo Mendes da Rocha, cuja ocupação do territó-
rio, na sua visão, é a grande questão da arquitetura. 

A reflexão sobre os rios, no discurso de Mendes da 
Rocha, está pautada na noção de paisagem construída, 
no embate com a natureza, na sua dimensão urbana e 
também continental. Nos seus projetos a reflexão sobre 
um determinado lugar carrega uma reflexão maior sobre 
a ocupação do território e a navegação fluvial é encarada 
como instrumento para enfrentamento dos problemas 
econômicos, sociais e urbanos. 

A aproximação entre os países no cenário político 
e econômico em busca de soluções para o problema do 
subdesenvolvimento, a partir dos anos 1970, também se 
refletiu no campo da arquitetura, ampliando o diálogo 



228 entre arquitetos sul-americanos. Dentro desse contexto, 
a questão fluvial começa a ganhar uma nova perspectiva. 
As hidrovias, como vias estruturadoras, teriam potencial 
para se tornarem grandes eixos de comunicação, facili-
tando o transporte de cargas e de passageiros, mas repre-
sentando, sobretudo, a união dos povos. 

Este desejo de aproximação é evidenciado no estu-
do para as cidades de Assunção e Clorinda, realizado num 
workshop internacional no Paraguai, no ano de 2001, que 
reuniu importantes nomes da arquitetura sul-americana. 
Nessa proposta de uma cidade bi-nacional, são consideradas 
a consolidação da Hidrovia Norte-Sul e a ampliação das vias 
de comunicação fluvial. A ideia de uma rede de hidrovias 
sul-americanas parece ser capaz de estimular a imaginação 
dos arquitetos e abre um vasto campo de possibilidades. As 
hidrovias são imaginadas como uma infraestrutura capaz de 
superar as fronteiras entre países. Mesmo pouco desenvol-
vido, este estudo representa um pensamento comum sobre 
os rios que reflete um imaginário que vem sendo construído, 
que alimenta os sonhos e dá razões de projeto.

Esta consideração sobre as possiblidades e o poten-
cial das águas continentais se mostra presente na ideia da 
Metrópole Fluvial e no projeto do Hidroanel Metropoli-
tano de São Paulo, objeto de estudo do segundo capítulo, 
que parece fazer a síntese de todas essas referências que 
constroem o imaginário dos rios sul-americanos.

Retomemos um pouco a reflexão sobre a conceitua-
ção de imaginário. 

Como definir o termo em questão? Esta é uma ten-
tativa difícil já que esta noção, por sua natureza, parece 
algo conceitualmente sem contorno definido. Por essa 
razão os estudiosos do tema acabam lidando com o termo 
sem encerrá-lo numa definição fechada, precisa. Também 
não nos interessa uma definição exata, nem é o caso de 
investigar todos os seus sentidos possíveis, como faz Ba-
chelard, Durand, Sartre, Machado, entre outros.

O que nos interessa é refletir, especialmente, sobre 
seus sentidos positivos. Sobre a imaginação como a facul-
dade do possível, que se encanta e produz o desejo, desejo 
que tem poder de mobilização; os sentidos de novidade, 
diversão e invenção das forças imaginantes; o caráter de 
eufemização, o sentido da busca por melhoria e trans-
formação do mundo; a imaginação poética criadora que 
coloca a possibilidade de imaginar um outro possível. 

Estes sentidos abrem caminho para a reflexão sobre 
a relação entre a imaginação e o projeto. O imaginário é, 
para nós, tudo aquilo que antecede o projeto. É, funda-
mentalmente, o lugar onde os sentidos se constroem, con-
forme enfatiza Juremir Machado da Silva, sintetizando o 
pensamento dos grandes estudiosos do tema:



229O sentido só se dá no imaginário. (o imaginário) Funcio-

na como uma cobertura aplicada sobre uma superfície 

plana. Transforma o trivial em especial. Potencializa o 

banal até fazer dele o inimaginável. Reveste o aconteci-

mento com uma película de singularidade. 205

O sentido diz respeito aos significados, ao entendi-
mento, à razão. Quando se busca por sentidos procura-se 
encontrar a essência das coisas.  

Num mundo de excessos e superficialidades existe 
também, em contraponto, uma busca pelo essencial. O 
essencial é, como alguns dizem, onde reside a verdadeira 
beleza. É um olhar também para o que resiste, para o que 
fica, para o que garante a permanência e não perde a vali-
dade. Buscar a essência é olhar para o que é perene, para 
o esqueleto, para o princípio estrutural de alguma coisa.

Vimos que na Metrópole Fluvial os rios são os es-
truturadores primordiais da cidade. Vimos também como 
esse raciocínio se expande e atinge sentidos mais amplos, 
territoriais e continentais, o que confere a ele um caráter 
universal. Isso significa dizer que, no imaginário da Metró-
pole Fluvial, os rios são a essência. É aquilo que fica, que 
resiste ao tempo, que não se torna obsoleto com o tempo.

Ao final da pesquisa pudemos constatar que o prin-
cípio estrutural dos rios, que fundamenta o pensamento de 

205  SILVA, 2017. p.22.

Alexandre Delijaicov e do Grupo Metrópole Fluvial, apa-
rece também nas experiências e projetos que estudamos. 
Essa observação só nos faz pensar que dentro desse ima-
ginário relacionado à construção da paisagem através dos 
rios, que vem sendo construído ao longo do tempo, talvez o 
sentido fundamental comum seja a busca por um elemento 
essencial capaz de reorganizar, de articular, de integrar, de 
resgatar valores. Um elemento naturalmente perene. 

Os rios são elementos geográficos primordiais, são os 
eixos em torno dos quais a vida se estabelece, capazes de 
unir fragmentos e organizar o espaço. A água é um recurso 
natural vital. É, também, limitada e um bem público e com-
partilhado. Portanto, será sempre motivo de atenção. 

Entretanto, de forma geral, ignoramos o potencial 
das águas e dos rios. Seria este o caminho para o desenvol-
vimento sustentável que tanto se fala? A Metrópole Flu-
vial aponta em direção a um horizonte distinto, propondo 
uma nova perspectiva que dá voz às imagens poéticas do 
seu universo imaginário, onde é possível imaginar uma 
transformação da paisagem e da sociedade a partir de 
suas águas. Talvez o chamamento que esse projeto faz seja 
responsável por aglutinar tantas pessoas num empenho 
coletivo para a difusão do seu próprio imaginário.  Os rios, 
nesse pensamento, simbolizam a possibilidade de refun-
dação a partir de uma infraestrutura que nunca perderá 
a validade. 

205. SILVA, 2017. p.22.
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242 ANEXO 1: Trecho da narrativa de Humboldt

(Orinoco - Cassiquiare).

HUMBOLDT, Alexander von.; BONPLAND, 
Aimé. Viage a las Regiones Equinocciales Del 
Nuevo Continente. Tomo III, Libro VIII, Capí-
tulo XXIII: Bibliolife. s. l..  p. 271-299

CAPlruLo XXTII.

que el Pacimoni, cuyas nguas son n('gras.

Los mosquitos, y sohre todo las hormigas,
nos hicieron dejar Ia orilla del raudal del Ca-

nuri, en donde hicirnos neche antes de J" rlos

de la manana del 14 de mayo. A medida que

nos adelant<ibamos, el rio era tan estrecho y sus

margenes tan pantanosas , que 1\1. Blonpand

tuvo mucha pena para poder lIegar al pic de un

tronco de carolinea princeps. eargado de her-

mosas y ~randes flores de color de purpura,

euyo arbol haee el mejor y mas bello adorno de

aquellos bosques y los del Rio Negro. Durante

el dia examinamos mucbas veces Ia temperatura

del Casiquiarc , euya agua no tenia en su su-

perfieic sino24° (euando el aire estaba a 25° 6'),

quees casi la temperatura media del Rio Negro,

pero 4' a 5° menos que el Orinoco. Despues de

haber pasado aI oeste la ernbocadura del Cario

Catcrico que tiene las agu::ts negras y de una

transparencia extraordinaria, dejamos Ia ma-

dre del rio para abordar a una isla en que esta

establecida la mision de Vasiva, La Ialta de aire

contribuye muc"ho para haeerperuicioso el clima

de estos poises.

272 LIBRa VII!.

Despues de haber pasado el punto en que el
Itinivini se separa del Cnsiquiare para tomar su
curso al oeste hacia las colinas graniticas del
Daripabo, encontrarnos las pantanosas orillas
del rio guarnecidas de barnbues. Estas grami-
neas, como arboles, suben hasta 20 pies de al-

tura; su cana esta constantemente combada por
la punta , y es una especie de bambusa con ho-
[as muy anchas, La bambusa latifolia , que pa-
rcce pertenecer it las hoyas del alto Orinoco,

del Cas iqn iare y del Amazona, es una planta

social como todas las de In familia de las nas-

toides.
Nuestro primer hivaque encuna del Yasiva

rue establecido con facilidad: encontrimos un

rincon de tierra seco·y libre de arbustos al sud

del Caiio Curamuni, en un lugar en que vimos

monos capuchinos, conocidos par su negra

barba y aire triste y bravio , pasearse leutamente

sobre las rarnas horizon tales de un genipa. Las

cinco noches siguientcs fueron penosas a me-

dida que nos aproximabamos {\ la ramificacioll

del Orinoco. Ellujo de Ia vegetacion se aumenta

de tal modo, que no puede uno Iorrnarse una

CAPiTULO XXlII.

justa idea de el , aun cuando sc este acosturn-

hrado a ver los bosques en! re los tropicos. No

se encuentra alii playa alguna , y una sola em-

palizada forma la orilla del rio. Se vc un canal

de doscientas toesas de ancho que esta cercado

de dos enormes paredes entapizadas de bejucos

y ramas. Muchas veces lntentamos arrimarnos

a elias. pero sin poder salir de nuestra piragua.

AI ponerse el sol costearnos la orilla por es-

pacio de una hora con cl objeto de descubrir,

no dire un raso porque no cxistia , sino un sitio

menos cerrado 0 espeso en que a fuerza de ha-

cha y trabajo pudiesen nuestros Indios ganar

un terreno suficiente para establecer un biva-

que de doce a trecc personas, pues que nos

era imposible pasal' Ia noche en la piragua, Los

mosquitos que nos atormentaban de dia , se

amontonaban de noche ha]o el toldo , es decir

bajo un techo cubierto de hojas de palmas que

nos servia deabrigo contra la lluvia, Jamas habia-

mos ten ida las manos y la cara tan hinchadas; y el

padre Zea, quehasta entonces se habiaalabadode

sennas gordos y mnsferoces los mosquitos en sus

misiones de las Cntaratas , convino en fin en que

111. 18
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las picaduras de los insectos del Casiquiarc cran
mas dolorosas que todas cuantas el habia sen-
tido. A pesar de hallarnos en medio de un es-
peso bosque, tuvimos una dificultad muy
grande en hallar lena para hacer fuego, porque
en aquellas regiones ecuatoriales en que lIueve
siernpre , las ramas de los arboles estan tan lle-
nas de jugo que no quieren arder,

EI 18 de mayo al anochecer descubr imos un

sitio en que la orilla del rio esta guaroecida de

cacaoteros salvages, cuya haha es pequeiia y

arnarga. Los Indios del monte chupan la pulpa
y arrojan la parte interior, que las recogen los
de las rnisiones para venderlas a los que DO son
lIluy dclicados en Ia Iabr icacion de su chaco-

iate .• Este cs el puerto del cacao, decia el pi-
loto , en doude ducrmen los padres cuando

van a la Esmeralda a comprar cerbatanas y jll-
vias (las a lmendras sabrosas del herthollctia) .•

Sin embargo no hay cinco canoas que pasan
anualrncnte par el Casiquiare : y desde Maipu-

res, es dccir, hacia un Illes no hab iamos CD-

contrado alma viviente sobre los rios que su-

blarnos , que no Iucsc en la vecindad mas ill-
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med iata a las misiones del sud del lago Durac-
tumuni, y dorrnirnos en un bosque de palmas,
Llovia a cantaros; pcro como .Ios pothos , los
arum y los bejucos formaban un enrejado na-
tural tan espeso, nos encontritbamos al abrigo
como bajo un techo de ramaje.Los Indios, co-
locados a la orilla del rio, habian establecido,
entrelazando heliconias y otros musaceos una
especie de techo que cubria sus hamacas, Nues-
tros fuegos alumbraban a 50660 pies .de alto
al tronco de las palrnas , a los bejucos cargados
de flores, y estas columnas de humo blanquizo
que subian rectus hacia el cielo presentaban
u n sspectaculo magnifico , pero para gozar de
el apaciblemente hubiera sido preciso respirar

un aire libre de insect as.
De lodos los tormentos f'isicos , los que mas

dcsaniman son los que, uuiforrnes.en su dura-

cion, 110 puerlen ser combaticlos sino por una
larga paciencia. Es ( probable· que M.. Bon-
pland haya recogido en las exhalaciones de los
bosques del Casiquiare el origen de la cruel en-
fermedad a que estuvo para sucumbir;:1 nuestra
llegada a la Angostura. Alol'tunaclamentc para

18-
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eJ y para mi , 110 couoclmos eI peHgro que
Ie amenazaba. La vista del rio y el zumbido
de los musticos nos parecian un poco mo-
notonos , pero un resto de alegria natural nos
hizo encontrar alivios en medio de tan Jargos
fastidios. Descubrimos que comiendo pequeiias
porciones de cacao molido sin azucar y be-
biendo mucha agua del rio conseguiamos apa-
gar el apetito por muchas horns. Las hormigas

y los mosquitos nos ocupaban mas que la hu-
medad y la falta de alimento. A pesar de las pri-

vaciones a que hernos estado expuestos durante

nuestras correrias en las Cordilleras, la 'nave-
gacion de Mandavaca a la Esmeralda nos ha
parecido siempre la epoca mas penosa de nues-
tra "ida en America. Aconsejo :i los viagcros

DO preferir eJ camino del Casiquiare al del Ala-

bapo, si no tienen una gran curiosidad de ver

por 51 mismos la grande division del Orinoco.

Pasamos Ja noche del ao de mayo, ultima de

nuestra navegacion del Casiquiare, cerca de In

division del Orinoco,y tuvimos alguna esperanza

de peder hace.r alguna observacion astronomica,

porque las estrellas filantes de un grandor' ell-
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trnordinario erau visibles al traves de los vu-

pores que cuhrian el cielo. Las nubes se COIl-

dcnsahan de nuevo, y no vimos los meteoros ni

las \ erdaderas estrellas que esperabarnos con

impnciencia bacia muchos dias,

Se nos habia anunciado que cnconlrariamos

en la Esmeralda insectos !mas crueles y vora-

ces » dun que en el brazo del Orinoco que aca-
habamos de subir , y a pesar de esta espera,

teniarnos el placer de la esp,cranza que nos ofre-

cia dormir en un punta habitado y hacer algun

ejercicio herborizand o. Nuestra satisfaccion se
turbo en el ultimo bivaque del Casiquiare, y
me atrevo a coutar un hecho que, sin ser de

un gra ode in Leres para elleclor, puede a 10 me-

1l0S consignarse en un diario que piole los in-

cidentes de una navegacion al traves de un pais

salvage, Nos acostarnos a la orilla de un bosque,

y a media noche nos advirtieron los Indios que

se oiuu de muy cerca los gritos del jaguar, y
que vcniau de 10 alto de los arboles vecinos, Es

tn] la espesura de los bosqucs de estos paises,

que arenas se encucntra en ellos 011'05 anirnales

que los que II'I'pall '! SCCrJC<lI'anHl/1 sobrc los ill-
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boles. como 105 cuadrumanos, 105 cercoleptos,

vi vcrros y d iversas es pecies del genera [elis, Como

nue stros fuegos estaba n bien alurnbrados y que

porun efeeto de un largo h abito se IIcga uno

a tranquilizer (podria decir sisternaticaruente]

basta de peligros que DO son quimerico s , hici-

mos poquisima atencion de los gritos de los ja-

guares. El 0101' Y ladrido de nuestro perro (de

los de la l11;]yor casta de perros de presa) era

quicn los atraia , el cual empczaba pOl' ladrar in-

mediatarnentc , pero euando se aproximaba cl

tigre ahullaba y se ocultaba bajo nuestras ha-

macas como pidiendonos socorro. En nuestros

bivaques en las o rillas del rio Apure, nos acos-

turnbraru os a estas alternatives de valor y m/fedo

en un animal que era joven, dulce y extrema-

damente car ifio so ; ipero eual fu e nucslra pena

cuando nos anunciaron los Indios que cl perro

hahia desaparecido! No podia dudarse que eran

los jaguares los que se Ie habian llevado , pul's

que acaso cl , no oycndo los gritos , se separaria

de 105 fucgos al lado de 1<:1playa. 0 ,qUlza tarn-

bien nosotros no oycscmos los gemidos del

perro porque est abamos se pultados en el mas
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profundo suerio, Los habitantes de las orillas del
Orinocoy el Rio de la Magdalena nos hanafirmado
muchas veces que los jaguares mas viejos (par
consiguiente que han cazado de noche muchos
arios ) son bastante astutos e intrepidos para
coger los ani males del medio del hi vaque apre-
tandoles el pescuezo para que no griten, Aguar-
dames una parte de la noche can la esperanza
de que el perro se hubiese extraviado. Tres dias

despues volvimos a la misma playa y oirnos de

nuevo los gritos de los jaguares, porque estos
aniuiales tienen predilecciou pOl' ciert os Iuga-
res, pero nuestras pesquisas fueron inutiles, EI
perro que nos habia acompafiado desde Caracas,
y que nadando se hahia libertado tantas vcces
de la persecucion de los cocodrilos , fue devo-
rado en el bosque. No hago mencion de este

incidentc sino porque da alguna idea sabre las
astucias de estes gatazos de piel COD pintas,

Entrarnos de nuevo el 2i demayo en Ia rna-
drc del Orinoco, tres leguas mas arriba de Ia
mision de la Esmeralda, y hacia un mes que
habiamos dejado este rio cerca de la emboca-

durn del Guaviare. Nos fuliaban aun 750 millas
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que na\"cgnr has [a la Angostura, pcro la conside-

racion deque era a favor de b corrienle duIcifiea-
ba nuestras penas.Descendiendo los grandes rios

se sigueel t/wtweg (mediode la madre) porel cen-

tro, en donde hay pocos mosquitos, yes necesario,

a1 volver a subir para aproveeharse de las hoyas

corrientes, mantenerse cerca de la orilla en

donde la proxirnidad del bosque y el detritus
de las substancias organicas arrojadas sabre las

playas, arnoutorian los insectos tip ularios ,

El punlo de la celebre division del Orinoco

ofrece tarnbien una vista imponente. Se ven al-

tas montanas graniticas que se elevan sabre la

orilla septentrional, entre las cuales se descu-

bre a 10 lejos el I\laraguaca y el Duida. 1\'"0 hay

mon tafias en la margen izquierda del Orinoco al

este y oeste de la division hasta enfrcnte de la

embocadura del Tamatama, que es en clonde

esta colocada la roea Guaraco que,se dice,arroja

llamas de cuando en cuando en la estacion de

las lluvias. En los sitios en que el Orinoco no

esta rodeado de rno ntafias y lIega a la abertura

de un valle ,omas bien it una depresion que

termina en el Rio Negro, se divide en dos bra-

CAPITULO XXIII.

lOS. £1 tronco princi pal, que es el rio Paragua

de los Indios, continua su curso hacia el oeste

y nordeste, contorneando cl grupo de monta-
nas de la Parirna, ycl que forma la comunicacion

con el Amazona se arroja en las llanuras, cuyo

dedi ve general esta inclinado hacia el sud; pero

los pianos parciales van a parar al Casiquiare

hacia el sud oeste en Ia hoya del Rio Negro hacia

cI sudeste, Un fenorneno tan raro en aparicncia,

y que yo he verificado en los mismos sitios,

merece una particular atencion, tanto mas digna

cuanlo que puedc dar alguna luz sobre hechos

analogos que se cree haber sido obscrvados en

el interior d I Africa. Concluire cste capitulo

can algunas ccnsidcracioncagenerales acerca del

sistema hid1'd'uiico de la Guyana espanola, y
pro hare coo ejemplos sacados del anliguo coo-

tinente que esta division, que £lor tanto tiempo

ha asornbrado it los ge6grafos cuando han tra-

zado los mapas de America, es el efecto de un

concurso de circunstancias que, aunque raras,

no se prcseutan menos en uno y otro he-

misferio.

Acostumbrados a DO considerar los rios de
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Europa sino en Ia parte de sus cursos en que

estan cncerrados entre dos l ineas de arboles y
pOl' cousiguleute encajonados en los valles u

homlo nadas , y olvid.mdo que los obstaculos

que pOllen los desilguaderos en doride los reci-
pieules princi pales son mas bien deb iles alturas
de contradecli vcs que cadenas de montarias , tene-

mos la pena de concebir la ex istencia sirnulta-

uea de estas tor tuosidades , de estas divisioues y
de estas comunicaciones de los r ios del nuevo

mundo. Este vasto continentees mas notable aun

porIa extension y uniforrnidad de sus llanuras

que por la elevacion gigantesca de suscordilleras.

Fenumcnos que ohservarnos en nuestro hernis-

fcrio sabre las costas del Oceano 6 en los llanos

de Bactriana al rededor de los mares interiores

de Aral y el Caspio , se vuelven a encoutrar

en America a lres 6 cuatrocienlas leguas dcdis-

tanci.i dela cmliocadu ra de los rios. Los pequeiios

r iachuelcs que serpcntean en nucstras prade-

rias (bs mas perfectos de nuestras [lanuras]

puerlcn ofreeer una dellil indgcn de esta com-

plicacion de reunioncs y divisiones; PCI'O 110

qucricudo dctcncrse en tun p q u efi os objetos,
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llama mas Ia atencion el contrastc que In ana-

logia de los sistemas hidrfllllicos de los dos

1lIU1H.lo5.La idea de que el Rhin pudiese dar

un brazo :11Danubio, el Vistula al Oder y el

Sena al Loira, parece it primera vista tan ab-

surda, que al misrno tiempo que no dudamos

yn de la real y efectiva comunicacion entre el

Orinoco y el Amazona, queremos aun que se

nos pruebe la posib ilidad de 10 que existe.

Volviendo it subir por el deita del' Orinoco

bacia Angostura y cl confluentc del rio Apure,

se deja constantemente a su izquierda la alta

cadcna de montanas de la Parima. Lejos de

formal' esta cadena (como han creido muchos

geografos celebres) un asiento que scpara las

dos rnadres del Orinoco y del Amazona, ofrece

al contrario sobre SU revers a meridiona 1 el na-

cimiento del primero de estos rios. EI Orinoco

(igual al Arno en la celebre voltata entre 13i-

hieno y Ponta Sieve) delinea tres cuartas partes

de un ovalo, cuyo grande eje esta dirigido en

sentido de un paralelo y rodea un grupo de

montui:IflS que de sus reverses opuestos le envia

igualmentc sus nguns. Desdc los valles alpines

D
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de 3I<Jraguaca, corre el rio hacia el oeste y oeste

nordcste , como si debiese desemhocar co el

Mar del Sud; despues cerca del co nfluente del

Guavia re ern pieza a inclinarse hacia el norte , y
sigue la direccion de un meridiana hasta la ern-

bocadura del Apure, que es un scgundapu,nto
de retroceso, Eo esta parte de la corriente llena

cl Orinoco una especie de canal. forrnado par

el feble declive que desciende de In cadena le-

iana de los Andes de la Nueva Granada, y del

contradeclive extremamente corte quc se le-

vauta al estc hacia la costa tajada de las mon-

tanas de la Parirna. Esta dis posicion del terre-

no es causa de que los mayores r1csaguadcros

del Orinoco sean los del oeste. Estando el reo

cipiente principal muy aprcxirnado a las rnou-

tarias de Parima, que rodea de sud a norte

(como si debiese dirigirse hacia Portocabello,

en las costas septentrionales de Vcnezuela), se

cncuentra sa madre obstruida par las rocas.

En la region de las' graodes cataratas , el rio

bramando , sc abre u u paso pOl' media de los

coutrafucrtes que sc adclantan hacia cl oeste,

de modo que Cll ei cstrcclio terrestre, entre las
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Cordilleras de la Nueva Granada y In Sierra Pa-

rima, las rocas que cercan In orilla occidental

pertenecen a esta sierra. Cerca del confluente

del rio Apure, se ve mudar In direccion del

Orinoco pOl' segundo vez, y casi de repenle del

sud al norte en oeste al este , del mismo modo

que se ha vista al confluente del Guaviarc se-

fialar e] punto en que el curso hacia el oeste

se mudo precipiradamente sn direccion ill norte.

En estas do s var iaciones no es solo el irnnulso
l

de las aguas de los desaguaderos cl que deter-

mina Ia direccion del recipiente principal, sino

tambicn una disposicion particular de los de-

clives y con radeclives que influyen al misrno

tiempo sobre la direccion de los vertientes 6 rios

secundarios , V aun sobre la del Orinoco. Se bus-, ~

carian en vano sobre estes pusitos de retroceso,

tan imporlanLes al geugrafo.algunas moritafias u
colinas que impidiesen al Rio Grande continual'

su cursu primero. En Ia cmbocadura del Gua-

viare DO hay ninguna; y cerca del confluente del

Apure la pequefia colina de Cabruta no ha in-

Ouido sobre la direccion del Orinoco. Estas va-

riaciones de direccion son el declo de causas
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mas generales , y rcsultan del" disposicion de los

grandcs declives que componen en Ia superficie

polyedrica de las llnnuras.Las cadenas delas mon-

tafias no se elevan , como paredes, sobre pIa nos

horizontales, y sus macizos mas 6 rnenos prisrnati-

cos estan sostenidos siernpre porlerrenos que se

prolongan en declives ma s o menos inclinados

hacia el thalweg del rio. POl' esta razon las lla-

nuras vuelven a levantarse hacia las rnoutafias

que los rios no baten can violeneia, y ademas

sienten, par decirlo asi , el infl u jo de estas li-

neas de cumbres a muy largas distancias. Los

geografos , que han estudiado la topografia en la

naturaleza y han ejecutado nivelaciones sobre

cl terreno , no se asombraran de vel' que en los

mapas cnya esc-ala no per-mite la explicacion de

los declives de 5° :i 5°, nada indique material-

mente las causes de las grandes inflexiones de

los rios, Desde el confluente del Apure hasta su

embocadura sabre la costa oriental de America.

c0r:.re el Orinoco en un scntido paralelo , pero

contrario <11de su primera direccion; su thalweg
esta formado alii al norte por un declive casi

imperceptible que se levanta hacia la cadena
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t:oslera do Venezuela, y al sud par el coutrade-

clive corto y rapido qucsc apoya en la Sierra Pa-
rima. Por csta disposicion particular del terreno,

el Orinoco rodea un mismo gru po de monlaiias

graniticas al sud, al oeste y al norte: y despues

de un curso de 1350 millas (a g50 1.) se en-

cuenlra a 3"00 millas de su origen. Es un rio

cuya ernbocadura esta situada a eerea de 2° en cl
meridiano de su nacimiento.

El curso del Orinoco, cuyo cuadro acabamos

de trazar rapidarnente , ofrece tres particulari-

dades muy dignas de atenciou : I' la constancia

con que est a arrimado al grupo de montaiias

que rodea al sud, al oeste y norte; 2' la posi-

cion de su nacimiento en un terrcno que debia

pertenecer a las madres del Rio Negro y del

Amazona; 3' su division enviando un brazo it

otro sistema de rios. Segun las ideas pura-

mente teoricas , podria admitirse que los rios

al salir de los valles alpinos, en cuyas cimas

nacieron , deben alejarse rapidamcnte de las

montafias , siguiendo un plan mas ('J menos in-

clinado, eu)'o mayor declive sea perpendicular

al grande cje de la cadena u de Ia Unett de cum-

LlBRO VIIL

bres principales.Semejante suposicion seria con-

traria alo que observamos en los msgestuosos rios

de la India y de la China. Es un rasgo caracte-

r istico de estos rios , el seguir a su salida de las

montanas un curso paralelo a la cadena. Las

llanuras , cuyos declives se levantan hacia las

mcntafias , toman a su pie formas irregulares.
Muchas veces la naturaleza de las rocas hojea-

das, y la direccion de las capas paralelas a la de

las grandes cadenas, pueden ser la causa del

fenomeno que discutimos; pero como el gra-

nito de la Sierra Parima est a casi siempre en

masa y sin estraficar, la proximidad en que ve-

mos al Orinoco seguir los contornos de este

grupo de moutafias indica una depresion de

terreno que toea a un fen6meno geologico ma-

yor, y a una causa que esta acaso ligada con

la misma formacion de las cordilleras. En los

mares y lagos interiores I los puntos mas pro-

fundos son aquellos en que las costas estnn mas

elevadas y mas tajadas. Descendiendo el Orinoco

desde la Esmeralda hasta la Angostura se des-

cubren siempre (cuando se navesa hacia el oeste,

norte y este), sabre una distancia ric 250 le-
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guas, montafias muy elevadas a la orilla dere-
cha, y lIanuras a la izquierda que se extiendcn
hasta perderse de vista. La linea de las mayo-
res profundidades y los maxima de depresion
se encuentran por consiguiente al mismo pie
de la Cordillera sobre los ambitus de la Sierra
Parima,

Otra particularidad que llama nuestra atcn-
cion a primera vista en .el curso del Orinoco, es
que Ia madre de este rio parece confundirse en

o

su principio con la del Amazona. Mirando la
carta se ve el alto Orinoco alravesar, de este a
oeste, la misma llanura que corre el Amazona
en sentido paralelo, pero contrario, es decir,
del oeste al este. Esta identidad de madre no es
sino aparente , y es preciso tener presente que
las grandes superficies de terreno que llamamos
llanuras tienen sus valles como las montafias.
Cada llano se compone de diferentes sistemas

.'
de declives alternativos , y estos sistemas se en-
cuentran separados por cumbres 6 picos secun-
darios que, por ser pocoelevados, apenas seven.
Una llauura continua y cubierla de bosques
Ilena el vasto espacio, entre los 3° I/~ de lati-

III. 19
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tud boreal, y los J '~ode latitud austral, entre

la Cordillera de Parima , la de Chiquitos y el

Brasil. Hasta el paralelo del nacimiento del rio

Temi , sobre una superficie de 20{I,OOO leguas

cuadradas , todas las aguas vieuen <11recipiente

principal del Amazona; pero mas al norte, pOl'

una disposicion particular del terreno, sobre

una superficie que no tiene 1,500 leguas cua-

dradas, el Orinoco form~ uu sistema hidraulico

particular. La Ilanura central de la America del

Slid eomprehende pOl' consiguiente dos madres

de rios, una de las cuales es el eon junto de

todas las superficies de los terrenos cir cunve-

cinos , cuyas lineas de mayor declive vierien a
parar al th.alsveg , es deeir, a la depresion lon-

gitudinal que forma la madre del recipicnte

principal. En el corto espacio de los 68' y :00

de longitud, recibe el Orinoco las aguas que

fluven del declive meridional de la Cordillera
v

de Parima, pero los desaguaderos que surgen

en este mismo declive, al este del meridiauo de

680
, entre el monte ~laragllaea y las montaiias

de la Guyana portuguesa , IIt's-an al Amazona.

En este inuienso valle ccuatorial, en 10 largo de
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50 leguas sola mente , es en donde varios pianos
situados inmediatamente al pie de la Cordillera

de Parima tienen lineas de mayor declive que
conducen fuera del valle, primero al norte y
despues al este,

He lIegado a la tercera particularidad que se

observa enel curso del alto Orinoco, a esta di-

vision cuyn existencia se habia puesto en duda

en el momento de mi partida para America

( divergium amnis ). Esta separacion se halla,

segun las observaciones astronornicas que hice

en la mision de la Esmeralda. por 3° 10' de

latitud boreal, y 68° 3'/' de Iongitud al oeste del

meridiano de Paris.

Me han preguntado, ami regreso del Ori-
no co , si creia que el canal del Casiquiare po-

dria cerrarse can terrenos sucesivos , y que los

dos mayores sistemas de rios de la America

equinoccial lIegarian con el tiempo a aislarse

enteramente. Dire en primer lugar, que el

Casiquiare, en su estado actual, no es , como

dicen los poetas del Latium, placidus et mi-
tissimus amnis: ni apenas se parece a este

errans languido flumine Cocytus, pues que
19"
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en In mayor parte de su curso tiene la exc esiva

ligereza de 6 it 8 pies pOl' segundo; pero no es

de terner que Ilene enteramente una madre que

tiene muehos eentenares de Io esas de ancho. La
ox istencia de este hrazo del alto Orinoco es un

fenome no demasiado grande para que las pe-

quefias mudanzas que vernos hacerse en la su-

perfieie del gIobo puecJan haeerle desapar ecer,

ni aun modificarle considerablemente.

Despues de haber considerado la division del

Orinoco, hajo la relacion de ILid'l'ografi:a com-
parada , me queda que exponer sucintamente

In historia del descubrirniento de estc extra 01'-

dinario Ienomeno.

Como el Rio de las Amazonas ha sido f;~-
euentado pOI' los Portugueses y Espafioles IlJU-

eho tiempo antes que el alto Orinoco fuesc co-

nocido de estas naciones rivales, las primeras

ideas indeterminadas de la union de dos rios

han veuido a Europa de la ernbocadura del Ilio
Negro. Los conquistadores y muchos historia-

dares, como Herrera, fray Pedro Simon y el pa-

dre Garcia, confundieron bajo los nombres de

Rio Grande y Mar Dulc~ ~ el Orinoco y cI Mara-
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non, EI nombre del primero de estos nos se

halla nun ell la farnosa carta de America de

Diego Hi vera, hecha en 1529. Las expedicioues

de Orellana ( 1540) Y de Lope de Aguirre (1560)
110 dicron conocimiento alguno de la division

del Orinoco; pero la rapidez con que Aguirre

llcgo a la isla de la Margarita ha hecho creer

durante mucho tiernpo que, en lugar de salir
par una de las grandes bocas del Amazona, ha-

bia lIegado al mar pOI' olguna cornunicacion

in tcrior de los rios. £1 jesuita Acufia ha soste-

ni.,do esta hipotesis , que no es con forme con

los resultados de las investigaciones que he he-

cho en las obras de los primeros historiadorcs

de In conquista. « No es creible , dijo este mi-
~~onero, que Dios permitiese que un tirana

tuviese la ventaja de descubrir Ia embocadura

del Maranon.1I ACtio::! supone que Aguirre llego

al mar par cl Hio de Felipe, y que este rio" sc

encuentra a algunas leguas c1istante del cabo

Norte. II

M. de la Condamine, duraruc su memo-

rable navegacion sobre cl Rio de las Ama-
,

zonas, recogio cuidadosamcnte 1111 gl'3U nu mcro
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de prucbas de esta comunicacion de los rios. La
mas decisiva entre elias, Ie pareci6 entonces el
testimonio de una India caur iacani a quien ha-
bia hablado, y que desde las orillas del Orinoco
(mision de Pararuma) habia venido en una cunoa
al Gran Para. Antes que M. de la Conda-
mine volviese a su patria, cl viage del padre
Manuel Roman, y el encuentro casual de los mi-
sionero s del Orinoco y del Amazona, pusieron
fuera de duda el hecho, de que Acuila habia
tenido el primer conocimiento.

Las incursiones emprendidas desde media-

dos del siglo XVII·, para procur arse esclavos ,

condujer on a los Portugueses poco a poco des-
de el Rio Negro, por' el Casiquiarc , a la madre
de un gran rio que no sabian fuese cl alto Ori-
noco. Un campo volante compueslo de la tropa
de rescate favorecia este comercio inhumane.
Despues de haber incitado <1los naturales a ha-
cerse la guerra, se rescat aron los prisioneros;

y para dar una apariencia de equidad al trafi-
co, acompaiiarcn algunos religiosos ;1 In tropa

de rescale para examiner « si los que' cndian
los csclavos ten iau cl derecho hcbicndolos he-
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cho prisioueros en guerra abierta .• Desdc cl-aDO de ) 7"57, estos viages de los Portugueses en

el alto Orinoco Iueron muy frecuentes. El de-

seo de cambial' esclavos ( poitos ) pOI' hachas ,

anzuelos y generos de vidrio empcfiaba a las tri-

bus indias :\. hacerse la guerra unas a otras.

Los Guipunavos, conducidos pOI' su valiente y
cruel gefe Uacapu, bajaban de las orillas del

lnirida hacia el confluente del Atabapo y del

Orinoco, y vendian los prisioneros, dice el rni-

sionero Gdi , que no pod ian comer. Los jesuitas

del bajo Orinoco se inquietaron de este estado

de cosas , y el superior de las misiones espafio-

las, el padre Romau,amigo intimo de Gurnilla ,

torno la resolu cion anirnosa de atravesar las

grandes cataratas y visitar los Guipunnvos , sin

hacerse escoltar pOI' soldados espafioles. Salio

el {, de febrer o de I '744 de Carichana , y ha-

biendo Jlegado al confluente del Guaviare , de!

Atabapo y del Orinoco.en donde este ultimo rio

mud a repentinamcnte su curso de estc a oeste

en 011'0 de sud a norte, "i6 a 10 lejos una pira-

gila tan grande como la suya y Ilona de geutes

yestidas a la europca. Ilizo colocar en seiial de
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paz, '::'Sl-f,UIl la costumbre de los misioneros que
navesan en un pais dcsconocido , el crucifijo it
Ia prod de su ernbarcacion. Los blancos ( eran

Portugueses comerciantes de esclavos del Rio

Negro) reconocieron can sefiales de aleGria el
habito de la orden de sa n Ignacio. Se sorpre-

bendieroD al saber que el rio sobre que habia

tcnido lugar el encuentro cra el Orinoco, y lIe-

varon al padre Roman par el Casiquiare a 105 es-

tahlccimicntos brasilicnses sabre cl Il io Negro.

EI superior de las misiones espaiiolas fue forzado

:, delenerse cerca del campo volanle de la banda

de rescate hasta la llegada del [esuita portugues

Avogadri , que habia ido a negocios al Gran

Para. Fue por este camino y pOI' el conducto

del Casiquiare y del alto Orinoco pOI' donde

volvio el padre Manuel Roman can sus Indios sa-

livas ;, Para rum un poco al norte de In Car i-
chana, despues de siete meses de ausencia, y cl
es el primer hombre blanco que, ina del Rio

Negro, y pOl' consiguicnte de la hoya ~I Am<r

zona, sin hacer pasar sus canons pOl' ningun

portage I a la del ha jo Ori naco.

La noticia de estc viage extraordinario se ex-

CAPiTuw XXIII. :>'97
tendio con t31 rapidez , que M. de Ia Con-

dam inc pudo anunciarle en una sesion publica

de la academia, siete meses despues del regreso

del padre Roman it Pararuma .• La comunica-

cion del Orinoco y Amazona reeientementc des-

cubierta , dice, puede pasar pOI' un descubri-

mien to en geografia; pues aunque es verdad

que la union de estos rios esta marcada en los

antiguos mapas, segun los informes dados pOl'

Acufia , todos los geografos modernos la habian

suprimido, como de acuerdo .. en las nuevas

ca rtas. No es la primera vez que se ha creido

Iabuloso 10 que era positivo , que se ha cr iticado

dernasiado , y que esta comunicacion ha sido

tratada tambi'en como qu imerica pOI' los que

deben estar mej or instru ides de su existencia, »

Desde el vi~ge del padre Roman en 17Ml nadie

en la Guyana espafiola , ni en las costas de Cu-

mana y Caracas ha puesto en duda la existencia

del Casiquiare, ni lao division del Orinoco. El

misrno padre Gumilla, que Iue encontrado pOl'

Bouguer en Cartagena de Indias, confeso que se

habia engunado , Y poco tiempo antes de su

rnuertc Iey(> a] padre Gili tin suplcmento it su
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historia del Orinoco, destinado par:l una nueva

edicion, en eI cual referia alegrementc el modo

con que habia sido desengaiiado. La expedieion

de los lirnites de Iturriaga y Solano es la que ha

hecho conocer circunstanciadamenle la gcogra-

Cia del alto Orinoco y ln rarnificacion y union

de este rio con el Rio Negro. En l')56 se esta-

blecio Solano en el confluente del Atabapo; y
desde entonces los comisarios espanolcs y por-

lugueses pasaron lllUy a menuclo COD sus pira-

guas por el Casiquiare descle el bajo Orinoco

31 Rio Negro para visitarse en sus euarteles ge-

ncr ales de Cabruta y Mariva. Desde I ')G7 vinie-

ron todos los aries dos II tres piraguas del for-

tin de San Carlos, par la division del Orinoco, it
la Angostura a buscar sal y h paga para la tropa.

Estes "iages de la hoya de un rio a otro , pOl' el

canal natural del Casiquiarc , J3 no fijan en el

dia la atcnciou de los colon os mas que en 13s

orillas del Sena la arr ibada de los bar cos que

desciendeo el Loire por el canal de Orleans .

. Despues que yo he dejado las margenes del
Orinoro y del Amazona SPO prep.no una nueva

era para cl estarlo social dc los pueblos del oc-
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cidente, A los furores de las disensiones civiles

sucedieron los beneficios de la paz y un des-

cubrimiento mas Iibre de las artes ind ustriales.

Esta division del Orinoco yeste istrno Jel Tua-
r

mini, tan Iacil de pasar por un canal artificial.

fij:lron la vista de la Europa comer ciante. EI

Casiquiare , ancho como el Rhin, y cuyo curse

tiene J 80 rnillas de largo, no forrnar a ya en vano
una linea na vegable entre dos hoyas de rios que

tienen una su perficie de 19°,000 lcguas cuadra-
das. Losgranos de la Nueva Granada seran condu-

cidos por ellos a las orillas del Rio Negro, y desde

el nacimiento del Napa y del Ucayale , desde los

Andes de Qui 0 y alto Peru se ira en bateles a
las bocas del Orinoco, sobre una distancia igual

a la de Tombouctou hasta Marsella. Un pais

nuevo a diez veces mayor que Espafia , yenrique-

cido con producciones muy variadas , es nave-

gable en todo sentido por el interrnedio de un

canal natural del Casiquiarc y In ramificaciou

de los r ios. Un Ienomeuo que algun dia sera

tan irnportantc parn Ins relaciones politicas de

los pueblos merecia sin d ucla ser exarninado con

cuid ado.


