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Introdução 

As constantes mudanças no cenário das várzeas do Tietê, constituem importante 

tema, no que se refere as alterações na metrópole paulistana. A cada mudança na cidade, 

muda também o modo de vida da sociedade, e conseqüentemente impõe ao meio natural 

novos usos. Até meados da década de 30 o Tietê tinha suas águas e várzeas intensamente 

exploradas para recreação e algumas atividades econômicas, mas as implementações 

técnicas que visavam o conforto da população puseram fim a estas práticas sociais. 

Hoje o que se observa é um rio de água sujas e paradas, que após as 

implementações teve sua relação com a população abalada e por vezes extinta. A presente 

pesquisa visa traçar essas relações e compreender o momento histórico em que elas 

aconteceram e o que elas declinaram. 

Os primitivos usos do Tietê e suas várzeas 

Ao longo da história a importância dos rios nas civilizações sejam elas arcaicas ou 

recentes, é visível na busca desde um simples alimento, a um meio de transporte para 

integração com outros povoados ou vilarejos, que no caso de São Paulo se deram ao longo 

dos principais rios, mas ROCHA esclarece que tal fato não é uma realidade apenas 

paulistana: 

“A paisagem em muitos locais é indelevelmente marcada pela presença de um rio 

que confere uma fisionomia típica. 

O ser humano, gregário, desde as remotas civilizações, procurou seguir, até por 

razões de sobrevivência, os cursos d´água. As civilizações que floresceram na Europa, Ásia, 

América e em outros continentes o fizeram acompanhando grandes rios como o Tamisa, o 

Reno, o Danúbio, o Pó, o Nilo, o Mississipi, etc 

Em território brasileiro, após a ocupação litorânea, a interiorização foi acontecendo 

através dos rios, [...] no estado de São Paulo, o rio Tietê, que propiciou as Monções, as 

Entradas e Bandeiras, que viriam a enriquecer e alargar os horizontes da nação brasileira. ” 

(1991:21) 
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A colonização inicial do planalto paulistano é realizada no entorno do rio, ou nas suas 

proximidades. A ligação de São Paulo com os aldeamentos –hoje bairros- de Pinheiros e 

Santo Amaro era feita também de barco, saindo dos portos do Tamanduateí, entrando no 

Tietê e, deste, alcançando o Jeribatiba, como era conhecido o rio Pinheiros. Consta que os 

jesuítas usavam basicamente o transporte fluvial para se comunicar com os aldeamentos. 

PONTE (1995) 

O rio Tietê ou Anhembi como era conhecido pelos índios que povoaram a região, 

desde a chegada dos europeus em 1560 até meados de século XVIII, teve suas águas 

usadas para transportes de mercadorias, de escravos e para integração dos territórios, de 

acordo com ADORNO. “Assim, antes mesmo da fundação de São Paulo, o Tietê já era sua 

alma. E tornou-se também o ponto de partida para a conquista de um território muito maior. 

[...] Por isso mesmo, foi através do Tietê que se embrenharam pelo interior do Brasil os 

pioneiros integrantes das Entradas, Bandeiras e Monções – as expedições organizadas, a 

partir de 60 anos depois do descobrimento, para explorar as terras distantes do litoral. 

Desde a fundação, dentro do projeto colonial de exploração do Brasil, São Paulo foi o porto 

de partida para a navegação fluvial ao longo do Tietê, em direção ao interior do continente, 

além da demarcação do meridiano de Tordesilhas, que definia o final do Brasil onde hoje 

está Itu.” (1999:20) 

A intensa utilização do rio Tietê como meio de transporte aconteceu de forma mais 

intensa com as monções, verdadeiras expedições migratórias durante o século XVIII, após a 

descoberta de ouro em Mato Grosso e Goiás. Porém, no final deste século a navegação 

passa a ser secundária, dada a crescente utilização de tropas de mulas. Mas isso não 

diminui a função do Tietê de acordo com PONTE “De qualquer maneira, fosse o caminho ele 

mesmo ou fosse apenas referência no rumo a seguir, o Tietê era um guia de penetração no 

sertão, com sua corrente dirigindo-se à entranhas do continente”. (1995) 

Em 1886, com a necessidade de conhecer e mapear as bacias hidrográficas é criada 

a Comissão Geográfica e Geológica, que tem por missão elaborar relatórios e as primeiras 

estimativas do potencial energético dos rios paulistas que viria a propiciar a geração de 

energia hidrelétrica como aponta OHTAKE “Em 1905, durante 77 dias, um grupo de técnicos 

e cientistas chefiados pelo engenheiro Jorge Black Scorrar percorreu um trecho de 

aproximadamente 370 quilômetros no rio Tietê, entre a Barra do Jacaré Grande e a sua foz, 

no rio Paraná. A expedição foi promovida pela Comissão Geográfica e Geológica de São 

Paulo que desde 1886, vinha fazendo o levantamento das bacias hidrográficas do estado, 

realizando as primeiras estimativas do potencial energético das suas quedas d´água. Essa 

expedição de 1905 explorou o Tietê e seus principais afluentes, é uma das mais 

interessantes documentações sobre o rio antes das grandes intervenções que ocorreram 

nele.” (1991:77) 
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Também profissões se estabeleceram no Tietê, como era o caso de lavadeiras de 

acordo com CORREA e ALVIM “Como não havia água encanada, os rios, sobretudo nas 

áreas vizinhas às pontes, eram palco de reunião das inúmeras lavadeiras que se serviam de 

suas águas para cuidar da roupa da própria família, no caso dos pobres, ou dos ricos, 

lavada por escravas negras ou mamelucas.” (1999:46) 

A extração de areia que compunha importante elemento para edificar a cidade, se 

estabeleceu no rio até quase 1940 conforme aponta OHTAKE “Ao mesmo tempo, as 

margens do rio foram se pontilhando de olarias e portos de areia que, num incessante 

cruzar de barcaças que transportavam materiais retirados do fundo do leito, iam erguendo 

em ritmo vertiginoso a cidade enriquecida pelo café.” (1991:15) 

A dieta dos paulistanos também era proveniente do rio Tietê. Conforme relatos de 

CORREA e ALVIM, a cidade não contava com a carne de vaca nem de porco para alimentar 

sua população; o peixe e a caça foram importantes na alimentação da população até 

praticamente o inicio do século XX. (1999) 

Fato importante para a vida social dos paulistanos foi a instalação de clubes náuticos 

que ocuparam as margens do Tietê em meados do século XIX e o transformaram em palco 

de diversas atividades esportivas. Era comum no final do século XIX, as pessoas realizarem 

seus passeios nas margens dos rios, que servia de cenário para a prática de remo, natação, 

provas de salto, futebol na várzea, canoagem e ponto de chegada da corrida de São 

Silvestre como aponta ADORNO: 

 “Também o poder de atração do rio sobre a gente paulistana para o lazer e a vida 

social é atestado em várias épocas da história de São Paulo. Em 1839, observou-se que a 

beleza do rio convidava os habitantes de São Paulo a irem às suas margens. Tanto se 

habituaram os paulistanos com esse dom da natureza que fizeram dele um dos pontos mais 

movimentados da cidade. Como conseqüência desse poder de atração, a partir das últimas 

décadas do século XIX, a beleza local atraiu os clubes para as margens do rio Tietê. Assim 

surgiram a Associação Atlética São Paulo em 1888, o Club Esperia Società Italiana di 

Canottieri 1899, Clubes de Regatas Tietê em 1907 e outros que proporcionaram grandes 

competições de remo e natação, como as grandes regatas no rio e a famosa Travessia de 

São Paulo a nado que ocorreu de 1924 a 1944” (1999:7) 

Mas a presença da água para os paulistanos não influenciou apenas os esportes 

náuticos, conforme NICOLINI o futebol varziano, acontecia nas margens do Tietê e seus 

afluentes que era tomada pelos jogadores nos fins de semana. Também a corrida de São 

Silvestre que saía do centro da cidade e chegava à ponte grande, em frente à sede do Clube 

de Regatas Tietê (2001) 
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Outro fator que marcou a história do rio Tietê foi a chegada da Companhia Anglo 

Canadense The São Paulo Tramway Light and Power Co. em 1899, a quem foi dada a 

concessão para explorar os serviços de transportes urbanos na capital (bondes elétricos), 

telefonia e energia produzida por sistema gerador termelétrico. Esse monopólio simultâneo 

dos serviços mais essenciais dotara a empresa de um grande poder de gerar valorização 

urbana. SEABRA (1987). 

Associando-se a empreendedores imobiliários, a Light corrompia autoridades e 

instituições para ver aprovado seus projetos. ROLNIK (2001:20) 

A paulatina transformação do rio em um sistema técnico 

O inicio das grandes transformações na ocupação das várzeas da cidade começou 

em 1867 com a inauguração da primeira ferrovia paulista, que interligou São Paulo ao Porto 

de Santos, provocando uma revolução nos transportes, que se acentuaria nas décadas 

seguintes com a ampliação acelerada da rede ferroviária. JORGE (2003) 

Já no primeiro quartel do século XX, a população da cidade de São Paulo conhece 

surtos de crescimento como jamais visto. Conforme tabela extraída de ADORNO. 

Evolução Demografia da Cidade de São Paulo (1872-2010) 

1872 
1890 
1900 
1920 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1991 
1996 

2000 (estimativa) 
2010 (estimativa) 

 

31.385 
64.938 
239.820 
579.033 

1.326.261 
2.198.096 
3.666.701 
5.924.615 
8.493.226 
9.646.185 
9.839.436 
9.886.000 
9.926.000 

 
4,1% 

14,0% 
4,5% 
4,2% 
5,2% 
5,3% 
4,9% 
3,7% 
1,2% 
0,4% 

 Fonte: IBGE / SEMPLA-DEINFO / PMSP / Fundação SEADE / EMPLASA 

E com isso aumenta também os usos do Tietê, como aponta Elina SANTOS “A rede 

de drenagem encontra-se intimamente ligada ao sítio urbano atual; é de sua bacia que 

procede a água que o paulistano bebe e a energia elétrica que a cidade utiliza; para o seu 

curso principal, encaminha-se a rede de esgotos da cidade; de seu leito e de sua extensa 

várzea extraem-se as areias, os cascalhos e as argilas, que vão facilitar o ritmo acelerado 

das construções urbanas.” (1958:46-7) 
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A expansão urbana de São Paulo com a chegada das indústrias e dos imigrantes se 

dava em todas as direções principalmente na região da várzea. SEABRA (1987:50) 

A explosão demográfica, conjugada a ausência de qualquer planejamento urbano de 

orientação humanística, de manobras imobiliárias especulativas e de um explícito desejo de 

segregação social por parte das camadas privilegiadas locais, provocaram uma excessiva 

expansão da mancha urbana, que, ao mesmo tempo que engolia as áreas rurais 

paulistanas, mantinha em seu interior enormes vazios e terrenos ociosos à espera de 

valorização imobiliária. Surgiram os bairros burgueses exclusivos, regiões 

predominantemente industriais ou comerciais, e, aos pobres, relegou-se a periferia distante 

e as baixadas dos rios e córregos numerosos na cidade. JORGE (2003) 

Com a finalidade de regularizar a vazão do Tietê, que em certas épocas do ano se 

tornava insuficiente para alimentar a Usina de Parnaíba, a Light constrói diversas represas e 

barragens. MAFFEI (1995) Dentre elas a construção do reservatório Guarapiranga em 1908, 

a usina de Rasgão em 1925, a usina Henry Borden 1926, e em 1927 inicia-se a construção 

da represa Billings e da usina Henry Borden II. 

Em 1924 se dá uma grande crise de energia elétrica em São Paulo. Os bondes 

elétricos já quase não conseguiam subir as ladeiras; as lâmpadas perderam muito da 

luminosidade e os anúncios luminosos foram proibidos nas ruas e vitrines de casas 

comerciais. Com o pretexto da necessidade de recursos para enfrentar a crise de energia, a 

Light solicitou e obteve, a partir de 1925, uma série de concessões, centradas na 

implantação de novas usinas e barragens. BRANCO (1995) 

A Cia. Light, com a intenção de permitir o aproveitamento de maior volume de água 

da bacia do Tietê para a produção de energia elétrica na Serra do Mar, decidiu pela 

elevação da antiga barragem Edgard de Souza em Santana de Parnaíba. Em conseqüência 

dessa obra o remanso das águas se estenderia a todo o trecho do Rio Tietê de acordo com 

BRANCO “Ou seja, alteada a barragem e mantidas fechadas as comportas, toda a área de 

São Paulo fronteira ao Tietê, até Guarulhos era confessadamente transformada numa 

represa potencial para uso da Light. (1995:47) 

Dadas as modificações que ocorriam na cidade, o Tietê e a população paulistana 

deixaram de ter uma relação amistosa de acordo com Elina SANTOS “Dentro do organismo 

da cidade, sacudido por uma atividade febril, o vale do Tietê, salvo em raríssimos casos, 

aparece como se fora um trecho morto, vazio, hostil ao homem.” (1958:46) As cheias 

ocorridas principalmente no verão, se intensificaram com o aumento da população e, 

conseqüentemente, com o aumento de esgotos lançados no rio passam a atrair a 

preocupação das autoridades públicas, sanitaristas e médicos para o problema das 

epidemias ligadas à falta de saneamento que se agravavam nos períodos de chuva. 
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A poluição do rio Tietê e seus afluentes causava diversos transtornos aos moradores 

da cidade, principalmente àqueles que tinham um contato mais direto com suas águas: 

barqueiros que retiravam areia e pedregulho do Tietê, depararam-se, a partir do final dos 

anos 20, com uma camada de lodo que se depositara no fundo de seu leito, o que dificultava 

grandemente a extração daqueles produtos. Agricultores, na década de 1940, viam as 

águas do rio começarem a queimar as plantas quando utilizada na irrigação de hortaliças e 

plantas ornamentais nas chácaras localizadas nas várzeas. JORGE (2003) 

Com a instalação das primeiras usinas hidrelétricas no século XX, assistiu-se a um 

novo impulso nas transformações da fisionomia da cidade. Assim, a iluminação elétrica, 

substituindo gradativamente a iluminação a gás, deu um novo colorido à cidade; mas foi a 

partir de 1922 que se registrou a expansão desses serviços, beneficiando até mesmo 

bairros relativamente distantes, assegurando o suporte indisponível à crescente demanda 

do parque industrial paulista. MEMÓRIAS URBANAS (2001). 

A crescente industrialização, pela qual passava a cidade de São Paulo, e o início da 

transformação de uma população que prendia-se menos aos hábitos agrários para constituir 

uma sociedade com consumos eminentemente urbanos, revelou a necessidade de se 

ampliar o potencial energético e controlar a vazão do rio Tietê, que nos grandes eventos 

chuvosos, inundava a cidade deixando suas várzeas alagadas durante meses. 

O impacto da metropolização de São Paulo sobre seus rios foi imediato. A forma 

como a Light administrava a bacia hidrográfica do Alto Tietê, privilegiando a produção de 

energia elétrica, fez com que as inundações periódicas dos rios paulistanos, naturais, se 

transformassem em grandes enchentes na cidade, com dimensões jamais vistas e atingindo 

de maneira cruel os bairros proletários. Ao mesmo tempo, a empresa trabalhou contra a 

utilização das águas do rio Tietê para o abastecimento, o que a longo prazo, significou o 

abandono do rio por parte das autoridades. JORGE (2003) 

As epidemias que ocorriam devido à falta de saneamento, às crises sucessivas de 

abastecimento, e as enchentes resultantes da ocupação das várzeas atingiam a cidade 

trazendo sérios transtornos. Esses fatores contribuíram para que o problema que já 

caminhava com a cidade há algum tempo, preocupasse as autoridades. E servindo de 

argumento para a necessidade de intervenção nos rios paulistanos a fim de se urbanizar as 

várzeas como aponta SILVA: “A retificação do Tietê decorre essencialmente da necessidade 

de ser urbanizado extenso trecho da várzea do rio, situado dentro da cidade, constituindo 

terreno muito aproveitável para a edificação, o que, em virtude das inundações não se 

poderia fazer. A inundação logicamente, afugenta a edificação, de sorte, que esta imensa 

área forma um verdadeiro claro na zona edificada da cidade.” (1950:5) 
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A combinação de tais fatores impôs uma complexa intervenção na bacia hidrográfica 

do Alto Tietê, recurso natural imprescindível para viabilizar a metropolização da capital 

paulista. Tal intervenção orientou-se tanto por critérios técnico-científicos como por 

interesses mercantis e financeiros. Procurava-se principalmente garantir o saneamento da 

cidade e o seu abastecimento de água e energia elétrica, bem como incorporar as várzeas 

dos rios paulistanos ao tecido urbano, transformando-as em espaço negociável no lucrativo 

mercado de terras da cidade. JORGE (2003) 

O inicio das implementações Técnicas: a retificação 

Assim, rodeado por interesses e especulações em meados da década de 20 têm 

inicio as primeiras obras das implementações técnicas no velho Anhembi, porém a crise 

econômica de 1929 e os eventos políticos de 1930 e 1932, trouxeram a paralisação das 

obras. Elina SANTOS (1958:57) E são retomadas de forma significativa na década de 40 até 

meados da década de 70. 

 Por esse motivo, em fevereiro de 1929, quando já tinham sido iniciadas as obras no 

Tietê, a cidade é atingida pela pior enchente de todos os tempos, segundo a Comissão de 

Melhoramentos do rio Tietê e a população da época como ressalta o trecho extraído de 

SEVCENKO “Fui ontem com alguns amigos, ver a enchente do Tietê, sobre a qual corriam 

pavorosas versões na cidade, chegando-se até a dizer que a Ponte Grande viera abaixo [...] 

Fomos como toda a gente por mera curiosidade. Há quanto tempo não se registra uma 

enchente assim!” (1992:29) 

 Na década de 30, a cidade passava por um importante processo de industrialização, 

e com esse processo surge a necessidade de implementar avenidas expressas que possam 

facilitar a circulação na cidade. Para atender esses requisitos, o engenheiro Francisco 

Prestes Maia, elaborou para a cidade o plano de avenidas, que associa a construção de 

avenidas e canalização dos rios e córregos completando o novo modelo de circulação: em 

que os rios se confinam em canais ou galerias subterrâneas, sobre seus antigos leitos se 

implantam avenidas de fundo de vale. A avenida do estado (sobre o Tamanduateí) as 

marginais (ao lado do Tietê e Pinheiros) e a Aricanduva (junto ao córrego de mesmo 

nome).ROLNIK (2001:33-4) 

 Após alguns anos são retomados os estudos para que se terminassem os trabalhos, 

que segundo o ponto de vista dos engenheiros envolvidos nos projetos, a enchente de 1929 

em São Paulo, redefiniu o problema em muitos dos seus aspectos julgados essenciais. 

SEABRA (1987:127) 
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As obras no leito do rio se estenderam até o inicio da década de 70, e integraram-se 

ao programa de infra-estrutura viária, para que se criasse o sistema de vias marginais 

expressas. SEABRA (1987) 

E assim, tendo seu destino traçado pelos anseios especulativos de uma sociedade 

que buscava incessantemente urbanizar suas várzeas, o rio foi modificado pelo homem que 

ao alterar a paisagem natural, fez desaparecer caprichosas curvas, que deram lugar ao 

admirável crescimento da cidade imerso na crença de uma necessidade inadiável. Elina 

SANTOS (1958) 

A lista de prejudicados seria longa e caberia citar aqueles que usavam os rios e suas 

várzeas como praça de esportes ou local de passeios que foram expulsos pelo lixo e 

poluição. Peixes e outros animais também eram atingidos pela degradação ambiental e 

pouco a pouco desapareciam do Tietê e seus afluentes. JORGE (2003) 

As necessidades que levaram a sociedade a intervir no rio e várzeas do Tietê ainda 

são de caráter duvidoso, porém a transformação da Vila de Piratininga a consolidação da 

metrópole Paulistana segundo Milton SANTOS passa por uma transformação nos elementos 

da natureza “O meio geográfico estaria, assim conhecendo uma mudança fundamental, 

deixando de ser meramente um meio natural ou um meio técnico e se transformando em um 

meio técnico-científico-informacional.” (1994:53-4) 

A compreensão do sistema técnico atual 

A permanência do problema das enchentes alonga-se no decorrer das décadas e a 

necessidade de conte-las também. A cada nova implementação técnica o problema se 

agrava e a cidade parece se acostumar com ela conforme SEABRA “As enchentes de São 

Paulo estão relacionadas à natureza de seus rios, ao saneamento da cidade, à valorização 

fundiária das propriedades urbanas e ao aproveitamento hidrelétrico do alto Tietê. Na sua 

generalidade elas contêm, ao mesmo tempo que transcendem as questões de hidráulicas e 

hidrologia da bacia do Alto Tietê. Fazem parte da história da cidade tanto como referencias 

culturais e simbólicas quanto como calamidades públicas. “ (1995:65) 

Na década de 80, as enchentes no rio Tietê, continuaram a incomodar a sociedade 

paulistana. Porém de forma mais alarmante, pois nesse momento as águas das enchentes 

passam a interditar o trânsito das avenidas marginais, importante corredor viário para todo o 

país. 

O fato de São Paulo ser a mais importante cidade dentro do cenário metropolitano e 

de influência para todo o país e América Latina, fez com que o desenvolvimento 

acontecesse de forma primordial a ponto de priorizar o setor econômico e minimizar as 

conseqüências geradas por esse desenvolvimento. O espaço das grandes firmas é um 
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espaço particular, especial ao passo que a cidade tomada como um todo vai mudando de 

função. Desse modo, não basta atribuir o aumento de tamanho urbano apenas à lógica dos 

vazios especulativos, pois também temos de considerar a lógica espacial das grandes 

firmas. Milton SANTOS(1994:48) 

As edificações, nas margens do Tietê passaram a alterar de maneira negativa o 

comportamento das enchentes como aponta o Informe sobre as proposições de 

disciplinamento do uso e ocupação do solo, desenvolvidas para a várzea do rio Tietê e 

tributários a montante da barragem da Penha “O uso industrial pelas suas características de 

implantação é totalmente inadequado na várzea, na medida em que o nível de 

impermeabilização resultante e o grande porte das edificações alteram drasticamente as 

condições de escoamento que se pretende preservar”. EMPLASA (1987). 

Para conter os avanços das edificações, são desenvolvidos estudos para 

disciplinamento do uso e Ocupação do solo nas várzeas do Tietê, pois segundo a 

EMPLASA, a problemática atual de enchentes, está na ocupação inadequada de espaços 

naturalmente destinado à vazão e escoamento do fluxo fluvial e pluvial (1987). 

Dentre as preocupações em regularizar o regime das enchentes, surge no final da 

década de 80, mais uma vez um projeto de solução pontual que visava desassorear o leito 

do rio, aprofundando a calha do Tietê. Contudo, as obras ocorreram de forma lenta e 

surtiram poucos efeitos, mas era de extrema necessidade que elas ocorressem para o 

cenário paulistano que presenciava a produção de sua crescente economia esbarrar nas 

enchentes das avenidas marginais. Este fato também ilustrado por Milton SANTOS “Se a 

necessidade de modificar a cidade, reconstruindo o espaço urbano, faz-se sentir de forma 

repetida e a fracos intervalos, o erário público é chamado a ter despesas sempre maiores, 

toda vez que a cidade se torna inviável para o grande capital. Por conseguinte, há ciclos 

sucessivos de inviabilização e reviabilização da cidade, aumentando a superfície urbana, útil 

aos grandes capitais, estendendo a área urbana de forma específicas, de maneira a permitir 

as condições exigidas pelas grandes firmas em matéria de espaço geográfico. O espaço das 

grandes firmas é um espaço particular, especial ao passo que a cidade tomada como um 

todo vai mudando de função. Desse modo, não basta atribuir o aumento de tamanho urbano 

apenas à lógica dos vazios especulativos, pois também temos de considerar a lógica 

espacial das grandes firmas”. (1994:48) 

Já a década seguinte é marcada por uma mudança de estratégia o Tietê deixa de ser 

visto como um sistema isolado, e voltam-se os olhos, de forma significativa, para toda a 

bacia do Alto Tietê conforme aponta CANHOLI. (1999) 

Todo espaço retirado pela urbanização, outrora destinado ao armazenamento 

natural, propiciado pelas áreas permeáveis, várzeas e mesmo nos próprios talvegues 
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naturais, é substituído via de regra por novas áreas inundadas mais a jusante. Acresce-se a 

este problema, a prática da canalização, muitas vezes radical, dos rios e córregos, o que 

altera bastante o comportamento das enchentes, amplificando enormemente os picos de 

vazão. O enfrentamento desta problemática via intervenções pontuais mostrou-se 

insuficiente e, em muitos casos, significou o agravamento de situações já bastante criticas 

motivada pela simples transferência dos pontos alagados CANHOLI. (1999) 

Após muitas análises, percebe-se que o Tietê era o destino de toda a água da chuva, 

que após a impermeabilização do solo, passa a chegar cada vez mais rápido a pequenos 

rios que destinam de forma direta ou indireta para o Tietê. “Em uma bacia ocupada 

inicialmente por vegetação natural, grande parte dos volumes precipitados é retida nas 

folhas e troncos e o escoamento superficial é dificultado por obstáculos naturais, 

provocando maior infiltração e retardando sua chegada ao curso de água. Se a área for 

desprovida de cobertura vegetal, a superfície nua do solo não oferecerá os pontos baixos 

mais rapidamente e em maior volume. Estes efeitos serão mais acentuados ainda, se a 

superfície do solo for total ou parcialmente impermeabilizada, como numa área urbana. Os 

efeitos fazem-se sentir nos aumentos de vazão máxima e do volume total escoado e 

também da diminuição do tempo de concentração”. DAEE (1989:20) 

 Outro fator que tem contribuído para o aumento das enchentes tem sido a alteração 

do microclima da cidade de São Paulo, que está sendo alterado por influência de muitos 

fatores, como o balanço do vapor de água, modificado pela substituição de áreas cobertas 

de vegetação pelo concreto ou asfalto; balanço da radiação natural alterado pela mesma 

razão; maior turbulência do ar, provocada por edifícios e casas; e emissão cada vez maior 

de calor, vapor de água e poluição. UEHARA (1989) 

Uma das conseqüências da alteração desses fatores é o aumento da intensidade de 

precipitação, principalmente do tipo convectivo. Sendo essas chuvas de pequena duração e 

de grande intensidade, provocando grandes cheias em pequenas bacias. 

A substituição de áreas verdes por asfalto, concreto e outras coberturas 

impermeáveis também aumenta o escoamento superficial direto. Por outro lado, a 

construção de sistemas de drenagem aumenta a velocidade de escoamento superficial, 

diminuindo o tempo de concentração das bacias e provocando o aumento de picos de 

cheias.UEHARA (1989) 

Dentro deste cenário, surge a necessidade da elaboração das ações preventivas de 

maneira integrada e abrangendo toda a bacia hidrográfica. Esta abordagem constitui o 

objetivo principal de um plano Diretor de Drenagem Urbana, necessário para gerenciamento 

das obras e projetos de controle de enchentes na região metropolitana, além das barragens 

de cabeceira atualmente em curso. 
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Este plano visa diagnosticar os problemas existentes ou previstos no horizonte do 

projeto e determinar, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais 

interessantes, dimensioná-las e hierarquiza-las. Como tais soluções não envolvem apenas 

obras, como também recomendações quanto ao gerenciamento da drenagem, o 

disciplinamento do uso e ocupação do solo, educação ambiental e outras medidas ditas não 

estruturais, é necessário que tal planejamento seja o mais abrangente possível, envolvendo 

em sua realização os representantes dos diversos agentes e órgãos responsáveis pela 

gestão da infra-estrutura, saneamento básico, meio ambiente e da sociedade civil como um 

todo. CANHOLI (1999) 

Novamente o Tietê sofre intervenções, as enchentes não cessam e o problema que 

justificou a retificação permanece, mesmo depois de duas décadas do final da obra. 

No final do século XX e inicio do século XXI, novamente a sociedade volta-se para o 

Tietê. O governo do Estado, atrai capital estrangeiro para a realização de obras que visam 

eliminar as enchentes do rio e torná-lo navegável. Atenta-se também para retirada de 

sedimentos do leito do rio, que de acordo com AB´SABER, a falta de conhecimento da 

característica de planície aluvial da bacia do Tietê, que ocasiona constantes sedimentos tem 

levado a medidas poucos eficientes para deter as cheias. (2003) 

As obras atuais têm sido marcadas pelo investimento também na aparência do Tietê, 

que durante décadas foi de extrema poluição. Essa obras consistem em coletores e 

estações de tratamento de esgoto, embora as propagandas divulgadas levem a sociedade a 

esperar a efetiva despoluição, segundo os engenheiros responsáveis, esse resultado está 

longe de ser obtido pela quantidade de esgotos e detritos industriais que foram lançados na 

ultima metade do século XX e pela falta de coletores nas cidades a montante; canalizações 

de afluentes que contribuíam para as enchentes e o aprofundamento da calha do rio, para 

aumentar a vazão e torná-lo navegável para a contínua manutenção. 

Outra obra implementada atualmente está sendo o revestimento das margens, que 

segundo CHACCUR2 “É por uma questão, permitir maior velocidade d´água e menor 

rugosidade para torna-la uma superfície mais direta, por uma questão de manutenção, pois 

se tivesse na condição de terra ou gramado, a manutenção seria maior. Quando se tem 

chuva, a água vem de todos os lados, se tem um aumento do lençol e a água também vem 

através desse lençol, não só através de galerias ou escoamento superficial. Essa manta 

permite a água percolar, passar pelo talude sem carregar materiais e provocar erosão” [sic]. 

Após esse revestimento, busca-se com o auxilio das técnicas mudar as 

características naturais do rio que constantemente invadem sua própria várzea, e torná-lo 
                                                 
2  Edson Chaccur – engenheiro da E nger consultora do DAEE na obra de amplia cão da Calha do Tietê 
– Entrevista cedida a autora em 30/09/2004  
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obediente aos anseios da sociedade que não cessa em transformá-lo. Mesmo a história 

mostrando que a cada implementação os problemas se agravam o momento tem sido de 

descaracteriza-lo com elemento natural eliminando o que ainda resta de mata nas margens 

e realizando a impermeabilização das mesmas. 

Os efeitos da obra ainda são pouco notados, mas a fisionomia do Tietê após 

diversas implementações já não retoma ao Anhembi. A supressão dos meandros na década 

de 60 e o atual revestimento das margens fazem do meio, um sistema de ações completas 

As técnicas nunca funcionam isoladamente e não é possível entende-la fora do todo a que 

pertence, pois são integradas funcionalmente e de acordo com Milton SANTOS quando 

incorporadas a natureza tornam se irreversíveis. (1996) 

Considerações Finais 

As constantes implementações no rio Tietê, fizeram de suas várzeas um completo 

sistema técnico atuando desde as primeiras obras do século XIX até as intervenções atuais 

que incessantemente visam controlar o regime do rio e gerenciar o seu funcionamento. 

O objeto em estudo teve grande papel para a formação da cidade, mas foi se 

tornando obstáculo para a consolidação da metrópole que desde a década de 30 esbarra 

seu crescimento nas enchentes do Tietê, paralisando nas décadas de 80 e 90 o principal 

eixo viário do país, as avenidas marginais que construídas em terrenos de várzeas 

impossibilitam o escoamento das águas que se acumulam em meio aos carros e caminhões 

nos eventos de chuvas mais intensas. 

A cada nova intervenção, agrava-se o problema no Tietê, fato que nos mostra a 

historia e vem de forma especulativa atrair a sociedade para novas obras no leito do rio. E 

assim, se perpetua grandes obras com poucos efeitos, prevalecendo os interesses que 

rondavam o Tietê desde a década de 30 até atualidade. 

O que presenciamos na atualidade, é uma intervenção maciça atrelada a uma 

intensa propaganda junto aos meios de comunicação. Uma das propagandas diz respeito a 

despoluição, o que na prática deve se dar a longo prazo já que foram décadas de deposição 

intensa de esgotos e resíduos industriais. O que restou no leito do rio não é de simples 

tratamento, já que as águas sujas somadas ao lodo do rio vem se acentuando desde o fim 

da década de 60. 

Para o momento atual resta saber se efetivamente os problemas serão resolvidos e 

as intervenções enfim surtirão efeito, ou se trata de mais uma obra de caráter manipulador 

que visa ocultar os verdadeiros anseios da política interventora envolvida. 
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