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Resumo: 

Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo em 2004. A problemática colocada na dissertação refere-se 

aos processos de apropriação da várzea de um dos maiores rios que cortam a cidade de São Paulo e a 

configuração fundiária decorrente, com ênfase na gênese de áreas de propriedade pública no bairro 

Água Branca, zona oeste da cidade. O rio Tietê é um rio de planície, com baixa declividade e que 

originalmente se “espraiava” em meandros numa ampla área de várzea. Com a urbanização da cidade 

de São Paulo, desde o início do século XX, as áreas alagadiças da várzea foram saneadas e vários 

projetos para a retificação do rio foram elaborados. A retificação do curso teve início ainda na década 

de 1930, reduzindo a extensão do trecho urbano de 46 para 26 km. Posteriormente, na década de 

1960, avenidas expressas marginais ao rio foram construídas restringindo o rio a um canal de concreto. 

Em termos fundiários, essas intervenções originaram extensas áreas de propriedade pública e privada 

que permaneciam, até recentemente, sem ocupação e não parceladas, com acessibilidade dificultada 

na escala do pedestre. O objetivo deste artigo é apresentar a discussão sobre os processos de 

apropriação da várzea pela cidade, bem como a significação do rio e a paisagem decorrente dessa 

configuração fundiária. Como metodologia de trabalho serão apresentados os principais projetos de 

intervenção na várzea do rio e seu contexto histórico, e realizada comparação por meio de 

georreferenciamento das bases cartográficas de 1930 e atuais. Serão ainda descritos os projetos 

urbanos empreendidos pelo poder público municipal para a região, a correspondente valorização da 

área e o crescente interesse do mercado imobiliário, apesar de limitações como problemas de 

drenagem e ausência de infraestrutura viária adequada. Como resultado, verifica-se que a forma como 

se materializa a relação entre a sociedade e o espaço produzido depende essencialmente de 

características inerentes àquela sociedade. A paisagem resultante é, portanto, fruto de um processo 

social e para compreendê-la, não basta analisá-la como fato, mas estudar seus diversos componentes 

e sua lógica no tempo. Com isso, os futuros projetos de intervenção podem ser melhor avaliados e 

implementados. 
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1. Introdução 

A partir da experiência profissional como técnica na Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo – 

EMURB, que atualmente se denomina SP Urbanismo, elaborei minha dissertação de mestrado 

intitulada: A Configuração espacial da várzea do rio Tietê – a região da Água Branca e as áreas 

municipais, apresentada em 2004 à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo. A motivação para o trabalho acadêmico se deu pela singularidade da área que desde 1990 era 

objeto de estudos para a implantação de uma Operação Urbana2: o bairro da Água Branca está a cerca 

de 5 km a oeste do centro de São Paulo, é servido de boa infraestrutura de transportes, mas a 

existência de imensas áreas sem utilização chamava a atenção para as razões da subutilização dos 

imóveis. 

A busca pela explicação da origem da estrutura fundiária caracterizada pelo macroparcelamento levou 

ao desenvolvimento da pesquisa citada que identificou, além das origens da propriedade dessas áreas, 

a existência de muitas áreas públicas municipais cedidas a terceiros por meio de leis de concessão de 

uso: o poder público municipal pode, mediante lei aprovada pelo legislativo ceder a categoria de bens 

definida como dominiais a particulares, com obtenção de contrapartidas. 

Essas áreas situam-se em grande parte na várzea do rio Tietê e sua origem tem relação direta com as 

intervenções realizadas nessa área, como a retificação do seu curso e a construção das vias expressas 

marginais. Do ponto de vista fundiário, constituem áreas correspondentes ao antigo leito do rio ou 

permutadas com proprietários por ocasião das obras de retificação. Entretanto, chama atenção a forma 

como foram concedidas a particulares, com contrapartidas insignificantes em relação ao benefício 

concedido. Esta prática é explicada na pesquisa como permanência de uma característica da 

sociedade colonial brasileira: a política de favores e privilégios que permeia as relações público-

privadas. 

A metodologia adotada para a elaboração deste artigo parte da enunciação dos pressupostos teóricos 

que embasaram a elaboração da pesquisa que originou a dissertação de mestrado acrescentando-se 

conceitos que julgamos pertinentes para sua reavaliação. Com isso, é traçado um quadro histórico da 

ocupação da área objeto do estudo e sua caracterização do ponto de vista físico e legal. Com esses 

elementos, pode-se então elaborar uma análise comparativa da configuração fundiária utilizando-se os 

                                                             
2 Operações Urbanas são instrumentos urbanísticos previstos em lei destinados a promover melhorias em perímetros pré-definidos  por 
meio de concessão de outorga onerosa de uso do solo, em que o poder público municipal obtém contrapartidas financeiras 
correspondentes aos benefícios concedidos e deve aplicar necessariamente na área da Operação. A cidade de São Paulo possui cinco 
Operações Urbanas em vigor: Centro (Lei nº 12.397/97), Água Branca (Lei nº 11.774/95), Faria Lima (Lei nº 11.832/95), Água Espraiada ( 
Lei nº 13.260/01) e Rio Verde-Jacu (Lei nº 13.874/04). 
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mapas disponíveis de 1930 (Levantamento Sara Brasil) e a base oficial da cidade atual. Atualizando a 

pesquisa, foram agregados dados sobre a ocupação recente da área e o crescente interesse do 

mercado imobiliário representado nas propostas de adesão à Operação Urbana Água Branca. 

2. Pressupostos teóricos – Paisagem e estrutura fundiária 

O pressuposto teórico adotado é de que o espaço é um processo socialmente construído e que suas 

características dependem da sociedade que o produz. Esta premissa encontra sua justificativa na obra 

de Milton Santos e a partir dela o trabalho de mestrado foi desenvolvido. Entretanto, além de entender 

o espaço como o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (Santos, 1996), 

interessaram-nos também os estudos da paisagem, esta entendida também como fruto do processo 

social e decorrente das ações da sociedade sobre o território. 

É sob esta perspectiva que se procura relacionar a paisagem com a estrutura fundiária. Em que pese a 

polissemia do termo paisagem tanto na geografia quanto em outras áreas do conhecimento, partimos 

de basicamente três proposições a respeito do termo|: 

A primeira, de Milton Santos (1996), para quem a paisagem: 

“é o conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre o homem e natureza”. 

A segunda, de Augustin Berque (1994),  

: “... a paisagem não reside nem apenas no objeto, nem apenas no sujeito, mas na interação complexa 

desses dois termos. Esta relação, que coloca em jogo diversas escalas de tempo e de espaço, implica 

não só a instituição mental da realidade, mas também a constituição material das coisas” 3. (pág. 5). 

Por fim, para Joan Nogué (2008): 

“Estes (os autores) concebem a paisagem como a projeção cultural de uma sociedade em um espaço 

determinado e reconhecem nela duas dimensões intrinsecamente relacionadas: uma dimensão física, 

material e objetiva e outra perceptiva, cultural e subjetiva”4 (pág. 10). 

Sob estes pontos de vista que se complementam, podemos então considerar que a paisagem é ao 

mesmo tempo transtemporal, material e cultural. Nesse sentido, ela nos fornece elementos para 

                                                             
3 Tradução nossa. 

4
 Tradução nossa. 
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compreender as ações passadas e efetivadas no espaço, transmite ao observador o sentido de 

pertencimento ou não àquele lugar e reflete as características culturais da sociedade que a produziu.  

O que se coloca em questão é que a sociedade, ao produzir seus espaços – e a configuração fundiária 

é um de seus elementos – produz paisagens deles decorrentes. Dependendo do tipo de configuração 

fundiária – maior ou menor divisão da propriedade, existência ou não de sistema viário, presença de 

elementos naturais e do relevo, tem-se um tipo de paisagem que, no entanto, se altera com o tempo, 

mas carrega consigo o legado dessas transformações. Cabe ressaltar que um importante fator de ação 

da sociedade sobre o território são as normas que mediam essas ações, como se verá adiante. 

Portanto, a partir dessas colocações, propõe-se analisar as transformações fundiárias decorrentes das 

intervenções estruturais ocorridas na várzea – identificadas como a implantação da ferrovia, a 

retificação do rio e a implantação das vias marginais, verificando que a paisagem decorre desses 

elementos e assim sendo, pode-se “ler” a paisagem da várzea identificando-se os processos que a 

produziram.  

3. Apresentação da área de estudo 

A área objeto de estudo corresponde a uma parte da várzea do rio Tietê, situada à sua margem 

esquerda e consiste na faixa situada entre a ferrovia e o rio, limitada a oeste pela Avenida Santa 

Marina e a leste pela Avenida Abraão Ribeiro, zona oeste de São Paulo. 

 

Apud Nunes (2004), pág. 148. 
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4. Histórico da ocupação da várzea do rio Tietê e principais intervenções 

A ocupação da várzea do rio Tietê está vinculada à história da urbanização de São Paulo. A partir da 

segunda metade do século XIX, o avanço da cultura do café no interior do estado fez com que fosse 

necessária a expansão da malha ferroviária para escoamento para o porto de Santos e de lá para a 

exportação do produto. 

A implantação das ferrovias foi um dos fatores determinantes da estruturação da cidade de São Paulo 

e seu entorno imediato, hoje região metropolitana. Por procurarem áreas planas e ainda sem 

adensamento construtivo, elas foram implantadas ao longo das várzeas dos rios da cidade, e a partir 

daí atraíram as indústrias. 

Na área deste estudo, a ferrovia Santos – Jundiaí, implantada em 1857 como São Paulo Railway, 

ligava a cidade de Jundiaí, a cerca de 80 km da capital em direção ao interior do estado à cidade de 

Santos, localizada no litoral e importante porto do país. Com o início da industrialização de São Paulo, 

a partir do século XX, as indústrias se instalaram ás suas margens em toda sua extensão. 

Segundo Nunes (2004): 

“Depois da implantação das ferrovias, as duas maiores intervenções realizadas na várzea foram a 

retificação do rio e a abertura do sistema viário paralelo às suas margens, as chamadas avenidas 

marginais. Ambas estenderam-se por mais de quatro décadas, mas os planos e projetos, assim como 

os procedimentos administrativos desenvolveram-se num período que vai desde os fins do século XIX 

até a década de 70 no século XX.” (pág.77). 

Pode-se dividir o período citado em três fases distintas: a primeira corresponde à elaboração de 

projetos de retificação do rio e saneamento da várzea, de 1894 a 1930; a segunda, das obras de 

retificação do rio, que se estendem desde 1930 até 1954 e a terceira, da implantação das vias 

marginais, finalizadas apenas no início dos anos 1970. 

Cada fase está inserida num contexto urbano, social e político, e as ações públicas e privadas são 

consequência direta desse contexto. Assim, os projetos desenvolvidos desde fins do século XIX para 

retificação dos rios e saneamento das várzeas, estão relacionados ao urbanismo higienista que se 

preocupava com a eliminação dos focos de doenças (os esgotos domésticos e industriais eram 

despejados no rio Tietê e sua pouca declividade e grande sinuosidade impediam o escoamento, 

gerando focos de contaminação da população, sobretudo de cólera e varíola).  
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A esse respeito, verifica-se em Nunes (2004): 

“As ações de saneamento compreendiam o abastecimento de água, a captação de esgotos, coleta de 

lixo e a drenagem das várzeas que, devido à baixa declividade dos rios e pouca vazão, formavam 

lagos e pântanos que se transformavam em criadouros de larvas e mosquitos. De acordo com o 

Relatório da Comissão Especial para estudo das enchentes do Tietê e seus afluentes da Câmara 

Municipal de São Paulo (1963): 

"....Mas também de há muito se tornou o rio hostil à cidade e à sua população, como fator de 

inundações e da espantosa proliferação de mosquitos. A febre amarela teve, ali, um foco permanente 

de expansão, de que o surto epidêmico de 1889 foi uma prova. Foi esse surto de febre talvez o 

principal motivador da nomeação, em 1892, da Comissão de Saneamento, como o objetivo de estudar 

o regime fluvial do Tietê e do Tamanduateí , bem como levantar as plantas dos terrenos marginais. Por 

falta de verba, entretanto, foi extinta em 1898.5" 

Diante dessas questões, a partir de meados do século XIX e mais intensamente a partir da República 

(1889), os governos provinciais e municipais deram início a uma série de ações e regulamentações 

buscando disciplinar as relações sociais e econômicas das cidades, através de instrumentos como 

Códigos de Posturas, Códigos Sanitários e criação de órgãos específicos como Departamentos de 

Obras e Repartição de Águas e Esgotos (em São Paulo, 1893)”. (p.p. 81-82). 

Em 1924, o Prefeito Firmiano Pinto encomenda ao engenheiro sanitarista Saturnino de Brito um projeto 

para retificação do rio Tietê. Brito o elabora considerando a integração entre as zonas norte de sul da 

cidade, destinando áreas para extravasamento natural das águas e um canal em seção trapezoidal, 

como se verifica na reprodução do projeto a seguir: 

                                                             
5
 História & Energia.(1995, p. 86) 
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Projeto de Saturnino de Brito – Fonte: Obras Completas, Vol. XIX pag. 287. Apud Nunes (2004) pág. 90 

O projeto é entregue em 1926, mas não é implantado imediatamente. Saturnino de Brito morre em 

1929, e em 1930, outro urbanista, Francisco Prestes Maia, elabora e apresenta o seu plano de 

Avenidas para cidade de São Paulo. 

Tem início então o segundo período, em que São Paulo começa a se consolidar como polo industrial, 

sobretudo em função do declínio da produção de café e da crise internacional de 1929. No período de 

1930 a 1945, o plano de avenidas de Francisco Prestes Maia é implantado gradualmente. Seu principal 

objetivo era melhorar a circulação e acessibilidade e tinha um caráter essencialmente viário, 

consistindo na abertura de avenidas radiais ao centro e de avenidas perimetrais. As avenidas radiais 

foram abertas ao longo dos vales dos rios como o Itororó (Avenida 23 de maio) e Saracura (Avenida 9 

de julho) consistindo o que viria a ser chamado sistema “Y”.    

Quanto ao rio Tietê, seu curso começou a se retificado em 1938, quando Prestes Maia se tornou 

prefeito. As obras transcorreram até meados da década de 1960. Em 1954, pode-se ver que o curso do 

rio já estava praticamente retificado, conforme o levantamento aéreo Vasp/Cruzeiro: 
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Fonte: Laboratório de cartografia – DG/FFLCH. Apud Nunes (2004) pág.96 

Em paralelo à retificação do rio, as avenidas marginais foram sendo construídas, assim como as pontes 

de transposição do rio e os viadutos sobre as ferrovias.  

No início da década de 1970, a ocupação da várzea se encontrava consolidada com usos industriais, 

sobretudo ao longo da ferrovia, e com usos institucionais, estes últimos decorrentes da presença de 

grandes áreas de propriedade pública. Caracterizada pelo macroparcelamento, pela presença das vias 

expressas que servem de ligação entre rodovias e, portanto, de tráfego de passagem, a várzea do rio 

Tietê viu seu rio ser enclausurado entre paredes de concreto, que nas chuvas mais intensas, continua 

a transbordar. 

5. A normatização: legislação de uso do solo e os projetos recentes 

A cidade de São Paulo só conheceu uma lei de zoneamento abrangente para todo seu território em 

1971, com a edição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Até então, o que 

determinava as regras de uso e ocupação do solo eram leis pontuais. Como afirma Feldmann (2005): 

“O zoneamento se constrói “ao vivo”, por partes, diretamente articulado à dinâmica de alguns setores 

da cidade, confirmando a hipótese discutida por Mancuso (1978:17) de que o zoneamento não é um 

instrumento “disciplinar”, não resulta de uma postura teórica, mas é resultado de uma série de ações 

desenvolvidas pelas municipalidades e experimentadas diretamente na cidade, antes mesmo de serem 

codificadas”. (pág164). 
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No caso da várzea do rio Tietê, a Lei do Plano Diretor de 1971 apresentava como diretrizes de sua 

ocupação a utilização com usos industriais e institucionais. A esse respeito, verifica-se em Nunes 

(2004): 

“A várzea foi “classificada” como área de predominância de usos industriais e institucionais, pela 

grande oferta de terrenos de baixo custo, de propriedade pública e privada e pelas condições de 

aproveitamento de baixa densidade construtiva. Essa regulamentação apenas consolidou os usos 

existentes reconhecendo, entretanto, que havia áreas que deveriam ser objeto de legislação específica. 

Essas áreas não se enquadravam nos usos predominantes na cidade: residencial, comercial, industrial, 

por apresentarem características peculiares de utilização ou não utilização. Foram classificadas como 

Z8 – zonas especiais e regulamentadas pela lei 8.328 de 1975”. (pág. 158). 

Estas zonas especiais que dependiam de regulamentação foram objeto de algumas leis específicas, 

mas que não possuíam caráter indutor do aproveitamento das áreas. Na área objeto deste estudo, a 

região do bairro Água Branca, a lei nº. 8.328/75 deu as diretrizes para aproveitamento das zonas Z8-

060 e Z8-037. A zona Z8-060 foi subdividida em quatro subzonas: Z8-060/01, Z8-060/02, Z8-060/03 e 

Z8-060/04.  A zona Z8-060/02, por consistir num parcelamento considerado irregular, foi “congelada” 

em termos de índices urbanísticos, pois o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação foram 

fixados em 0,4 e 0,2 respectivamente, muito abaixo dos coeficientes utilizado na maior parte da cidade 

(Z2) que era de 1,0 e 0,5. 

A legislação de uso do solo, portanto, não facilitou o aproveitamento dessas áreas, uma vez que as 

peculiaridades que ensejaram as respectivas normas não foram resolvidas ou consideradas. Segundo 

Nunes (2004): 

“Como se verifica, o planejamento urbano que estava representado nas proposições de legislação 

considerava a várzea do Rio Tietê como área de reserva de terras para fins institucionais, além das 

indústrias já existentes. Esses usos se confirmaram em parte com a implantação do Terminal 

Rodoviário e do Pólo Cultural (Sambódromo), juntando-se ao Parque Anhembi, mas não houve uma 

ação ou projeto que integrasse esses espaços de modo a consolidar essas funções na várzea.” 

(pág.162). 

Desde 1972, ano da primeira lei geral de zoneamento, muitas outras leis pontuais foram editadas, sem 

que fosse elaborada uma nova lei geral em função das transformações da cidade, o que só ocorreu em 

2004, ou seja, 32 anos depois. 
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Verifica-se que sobre a mesma área foram elaboradas várias normas, que não se excluem, mas se 

sobrepõem. O próprio zoneamento, de 2004, instituiu uma Área de Intervenção Urbana sobreposta à 

Área da Operação Urbana. Na prática, as diretrizes da AIU são as mesmas da Operação, de 1995, 

tornando desnecessária outra norma. Conforme Nunes (2004): 

 “Outro mecanismo introduzido foram as AIU – Áreas de Intervenção Urbana, assim definidas pelo 

PDE: 

Art. 146 – Para os efeitos desta lei, as seguintes expressões ficam assim definidas: 

............................................................................................................................. ............... 

VI – Áreas de Intervenção Urbana são porções do território de especial interesse para o 

desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, nos quais poderão ser aplicados 

instrumentos de intervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 

Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas 

verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

”(pág. 176). 

Não há notícia de que as Áreas de Intervenção Urbana tenham sido regulamentadas. O efeito dessas 

normas não pode ser mensurado uma vez que a maioria delas não produziu modificações no espaço. 

Os projetos ganhadores dos concursos não foram implementados e apenas a Lei da Operação Urbana 

Água Branca, por permitir exceções às normas de uso do solo possui adesões da iniciativa privada. 

Ressalte-se que esta adesão foi muito pequena entre o ano de promulgação da lei (1995) e o ano da 

aprovação do novo zoneamento (2004), ao contrário de outras operações urbanas onde havia maior 

interesse do mercado imobiliário. A partir de 2004, entretanto, com a restrição do índice básico de 

aproveitamento (que passou a 1,00, com superação apenas com outorga onerosa) e a alteração da lei 

de registros públicos, o mercado imobiliário passou a investir na região com mais vigor, como se verá 

adiante. 

6. Aspectos estudados: 

O estudo da configuração espacial da várzea do rio Tietê identificou e procurou abordar dois aspectos: 

o primeiro, a presença do rio com suas dimensões econômicas, sociais e culturais e o segundo, a 
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existência de áreas públicas originadas das obras de retificação cedidas a terceiros sem contrapartidas 

para a cidade e para a população. Conforme foi demonstrado nos itens anteriores, esses são os dois 

aspectos que nos parecem mais importantes na compreensão dos processos de produção do espaço e 

da paisagem específicos daquela área. Outra questão se refere aos problemas de drenagem e 

descontinuidade do sistema viário, que podem ser considerados decorrências da forma de apropriação 

da várzea já descrita. 

6.1. A cidade e o rio 

No primeiro aspecto, a compreensão dos processos de apropriação da várzea representados pelas 

intervenções públicas, pela legislação de uso do solo e pelos planos e projetos, mostra a relação da 

cidade com o rio e explica inevitáveis comparações com outros centros urbanos. 

Como se viu no histórico da ocupação da várzea, a cidade de São Paulo só se expandiu em direção à 

várzea do rio Tietê a partir da implantação das ferrovias inicialmente destinadas ao escoamento da 

produção de café do interior do estado para o porto de Santos e depois, com o declínio da cultura 

cafeeira, pela implantação das indústrias e formação de bairros operários. 

O espaço da várzea do rio Tietê teve desde essa época dupla função: pelas características de rio de 

baixa declividade, suas margens eram propícias à exploração de areia e argila; por outro lado, alguns 

clubes de regatas se instalaram às suas margens e propiciavam lazer à população.  

Mas as intervenções realizadas não reforçaram a ideia do rio como componente da paisagem e 

elemento natural a ser preservado. Pelo contrário, o rio era também o depósito dos esgotos da cidade 

e o fato de ser sinuoso e espraiar-se em vários braços, tornava-o foco de doenças que era preciso 

eliminar. 

Desde cedo, portanto, o rio era visto como barreira a ser vencida e como área a sanear. Nesse sentido, 

pode-se dizer que diferentemente de outros centros urbanos que cresceram às margens dos cursos 

d´água e com eles possuem relação de integração, para a cidade de São Paulo o rio Tietê teve função 

secundária. 

Cabe ressaltar ainda que a dimensão cultural e estética do rio pouco influiu nos projetos da 

administração pública, que se pautaram pela funcionalidade: retificar era importante para sanear e 

transpor. Conforme Nunes (2004): 
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“Paralelamente às funções econômicas de extração de areia e transporte, o rio Tietê, por suas águas 

calmas transformou-se num lugar de lazer e recreação da população de São Paulo desde o início do 

século XX, com a instalação de vários clubes e associações às suas margens. Era local de práticas 

desportivas como remo e natação, numa relação pacífica e afetuosa com seus usuários.  

.............................................................................................................................. .......................................

Essa relação, entretanto, foi sendo superada pela própria ação de urbanização, pois a retificação e o 

despejo cada vez maior de resíduos nas suas águas inviabilizaram seu uso. (pág. 114). 

A integração da população com seu importante rio foi desfeita pelas intervenções urbanas que o 

confinaram ao canal e procuraram esquecê-lo, rompendo o elo da imagem do rio como natureza e 

fonte de lazer. 

.................................................................................................................... ......................................... 

Pesquisas recentes mostram que grande parte dos paulistanos são favoráveis ao tamponamento dos 

rios Pinheiros e Tietê a fim de se liberar mais pistas de tráfego nas marginais. 

O rio como espaço cultural, de apreensão e percepção das práticas desta sociedade resta vazio de 

significados. Sua importância relativiza-se no tempo e os valores que ele representa para a população 

perdem o sentido e alteram-se do simbólico e do lúdico para o prático e funcional, acompanhando os 

mesmos valores dos objetos do consumo. ”(pág. 115). 

6.2. As áreas públicas 

A estrutura fundiária decorrente da retificação do rio resultou de um mosaico de permutas e 

alternâncias entre antigo e novo leito, muitos com problemas de titularidade registraria que se mantém 

ainda nos dias atuais. Grandes áreas passaram a domínio público, classificadas como bens de uso 

dominial, categoria prevista no Código Civil Brasileiro que, diferentemente dos bens de uso comum do 

povo, como ruas, praças e outros logradouros, podem ser cedidos a terceiros, mediante instrumentos 

jurídicos como permissão, autorização e concessão de uso. 

Ocorre que estas áreas foram cedidas a terceiros por meio de concessões ou autorizações de uso por 

períodos de até 99 anos, sendo que as contrapartidas muitas vezes não são estabelecidas em valores 

financeiros, o que faz com que o uso privado das áreas prevaleça em detrimento do interesse público. 

Esta constatação foi o ponto de partida para que a pesquisa investigasse as relações público-privadas 

da sociedade brasileira e remontasse ao período colonial, verificando que o fato de alguns elementos 
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da sociedade obterem benefícios do poder público (no caso, as concessões) está ligado ao traço já 

evidenciado por vários autores de uma sociedade clientelista e pautada na troca de favores e 

privilégios entre o poder público e a elite detentora do poder econômico. 

As áreas públicas cedidas a terceiros na região em estudo somam um total de cerca de 180 mil m² e 

são atualmente utilizadas como centros de treinamento de clubes de futebol, clubes e outras 

associações. 

6.3. Questões de drenagem e sistema viário 

As obras de retificação do rio Tietê, concluídas integralmente em fins da década de 1960 não 

solucionaram o problema das enchentes que tanto incomodava os governantes e a população do 

passado; ao contrário, ao confinar o rio entre paredes de concreto, diminuiu-se o espaço para seu 

extravasamento natural. Agregue-se a isso o fato de haver inúmeros córregos que nascem na encosta 

do espigão central da cidade e que foram sistematicamente canalizados e transformados em avenidas 

de fundo de vale, grande parte desaguando no rio Tietê. Esses córregos foram transformados em 

galerias construídas na década de 1960 e muitas delas encontram-se saturadas pelo aumento do 

volume de água que recebem numa cidade cada vez mais impermeabilizada, e cujo dimensionamento 

encontra-se defasado. 

Este fato é apontado por especialistas e pelo poder público como a principal causa das enchentes na 

região da Água Branca. Por essa razão, o plano de obras da Operação Urbana prevê a revisão do 

sistema de drenagem para a solução ou diminuição do problema. Entretanto, desde a aprovação da lei 

e mais recentemente com o aumento no fluxo de recursos advindos do mercado imobiliário, tais 

projetos ainda não foram implantados. 

O mesmo se dá com o sistema viário: o macroparcelamento que teve sua origem explicada nos itens 

anteriores permanece e dificulta a acessibilidade da região, que continua restrita à faixa entre a ferrovia 

e o rio com uma única avenida paralela às marginais, mas com pouca acessibilidade transversal, 

fazendo com que a circulação de veículos sobrecarregue a avenida marginal mesmo para percursos 

curtos. O mesmo se dá para a escala dos pedestres, aos quais o acesso aos imóveis comerciais e de 

serviços existentes (como os dois Fóruns – Penal e Trabalhista) é dificultado pelas grandes quadras e 

pouca integração com os meios de transporte (metrô e ônibus) disponíveis. 

Todos esses fatores geram as paisagens a seguir apresentadas, que não convidam ao uso da cidade e 

à criação de vínculos, mas se tornam apenas locais de passagem: 
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Fonte: SEMPLA/DPU – 2001 Apud Nunes (2004) pág.156 e foto da autora, 2004.  

7. Análise comparativa da estrutura fundiária – as transformações da paisagem 

7.1. O período de 1930 a 2004 

Para se fizer uma comparação da estrutura fundiária da região, foram utilizadas duas referências: a 

primeira, o levantamento topográfico realizado pela empresa SARA-Brasil, em 1930. Este levantamento 

foi pioneiro como levantamento aerofotogramétrico, e o terceiro deste tipo realizado no mundo. As 

plantas foram elaboradas na escala 1: 1.000 na região central e 1: 5.000 nas regiões periféricas da 

cidade. Sua alta precisão e excelente nível de detalhes faz com que seja ainda hoje utilizado como 

referência nos trabalhos que demandam o conhecimento da configuração da cidade no passado. 

A segunda referência é o mapa digital da cidade de 2001, elaborado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e que traz o traçado viário da cidade. Outro levantamento foi elaborado a partir de 2004, 

este com nível de detalhes cadastral (escala 1: 1.000), mas não se encontra inteiramente disponível 

para a população. 

Essas duas referências, entretanto, permitem identificar os principais elementos de intervenção 

descritos ao longo deste artigo, a saber: 

 A sinuosidade original do rio em relação ao leito retificado; 

 a barreira à ocupação representada pela ferrovia; 

 o macro parcelamento. 
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Estes elementos podem ser identificados numa visão zenital, a partir das plantas mencionadas 

sobrepostas, ambas georreferenciadas:  

Fontes: Levantamento Sara-Brasil – FAU-USP e Geolog-SEMPLA-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem colorida refere-se à planta de 1930, na qual se nota o parcelamento das áreas ao sul da 

ferrovia com lotes menores e totalmente ocupados. Correspondem aos bairros da Lapa, Pompeia e 

Barra Funda, que se formaram por loteamentos destinados aos operários que trabalhavam nas 

indústrias ao longo da ferrovia. Note-se  que além da ferrovia havia ocupação muito esparsa. Observe-

se ainda o traçado sinuoso do rio Tietê (em azul) e seus vários braços e áreas alagadiças. 

Na planta da cidade de 2001 (linhas cinza), observa-se que entre a ferrovia e o rio houve 

parcelamento, mas que se caracterizou por grandes áreas, parte delas destinadas a indústrias, e parte 

de propriedade pública ou com problemas fundiários. Note-se ainda que mesmo com o rio retificado há 

coincidência de traçado de alguns trechos do antigo leito, que são áreas de propriedade pública ou 

ainda não regularizadas. 

 

 

Leito do rio 

retificado 

Áreas com traçado 

coincidente com antigo leito 

Pontes atuais 

Parcelamento 

atual 
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7.2. Novos empreendimentos 

Como exposto anteriormente, novos empreendimentos surgiram na região a partir de 2004, no âmbito 

da Operação Urbana Água Branca. Contribuíram para isso vários fatores, dentre os quais, o 

crescimento do mercado imobiliário facilitado pelos incentivos de crédito proporcionados pelo governo 

federal, a flexibilização da lei de registros públicos que permitiu alterações e regularizações de registros 

de imóveis por via administrativa e não mais judicial e os próprios benefícios concedidos pela Operação 

Urbana. Com isso, verifica-se um aumento expressivo no adensamento construtivo da região, 

sobretudo para uso residencial. 

A situação da área em termos de infraestrutura, entretanto, pouco foi alterada e os novos 

empreendimentos vêm sendo implantados a despeito da realização de obras viárias, de drenagem ou o 

plano urbanístico.  

A lei da Operação urbana estimou, em 1995, um estoque adicional de área construída de 1.200.000 m² 

sendo 300.000 m² destinados a uso residencial e 900.000 m² a uso não residencial. Esta estimativa foi 

feita a partir da grande quantidade de áreas ainda desocupadas e pela potencialidade de atração de 

usos não residenciais em função da boa acessibilidade e vocação terciária da região. 

Conforme dados da Prefeitura, o estoque de área adicional para fins residenciais já foi totalmente 

consumido, e cerca de 50% do estoque de usos não residenciais também. 

 

Fonte: SMDU/Urbanismo. Disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/smdu. Acesso em 10/02/2013 

Para fins de análise das propostas, o perímetro da Operação Urbana foi dividido em setores segundo 

características homogêneas conforme mostra o mapa abaixo: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/smdu
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Fonte: SMDU/Urbanismo. Disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/smdu. Acesso em 10/02/2013 

A distribuição dos empreendimentos por setores mostra que os setores mais adensados são aqueles 

em que havia maior disponibilidade de área. Isto não significa, entretanto, grandes alterações na 

estrutura fundiária, uma vez que os empreendimentos são implantados em terrenos que resultam da 

unificação de em média 4 a 5 lotes, em áreas de cerca de 2.000 m². 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

A exceção está no empreendimento Jardim das Perdizes, que será implantado em área de 257.000 m², 

uma única gleba e que tem seu parcelamento previsto no programa de obras da Operação Urbana 

Água Branca. Ainda assim, o parcelamento aprovado não representa a inserção do empreendimento 

no tecido urbano, uma vez que o condomínio consistirá de 30 torres com usos residencial e comercial.  

A abertura das ruas internas ao condomínio já foi realizada.  As imagens a seguir mostram a área em 

2004 e a perspectiva artística do projeto a ser implantado: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/smdu
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Fonte: SEMPLA/DPU – 2001 Apud Nunes (2004) pág.156 

 

Fonte: Catálogo de venda promocional. Distribuição gratuita. 

O sistema viário projetado para o “parcelamento” da gleba, como se vê , terá a função de integrar os 

edifícios do empreendimento e as áreas de lazer. Não há, ao que tudo indica, a função de integração 

de com o restante do bairro. 

8. Considerações finais 

Ao considerarmos a estrutura fundiária como componente da paisagem, pretendemos demonstrar 

neste artigo que a forma como a sociedade se apropriou do espaço da várzea está intimamente ligada 

às suas características, e por isso, a sociedade deixa suas marcas no espaço. A acumulação dessas 

marcas, as sucessivas transformações verificadas, podem ser “lidas” conhecendo-se sua origem, e 

desse modo, propor mudanças. O conhecimento dos processos que levaram à configuração fundiária 

da várzea do rio Tietê pode auxiliar nos projetos futuros, para que estes não sejam orientados apenas 

por interesses do mercado imobiliário, mas nos quais o poder público como conhecedor do espaço e 

sua gênese, tenha o papel de indutor das mudanças necessárias. Como vimos, o simples 

adensamento construtivo da várzea não representará o resgate de problemas estruturais apontados, 

como a insuficiência de drenagem, o sistema viário descontínuo, a ausência de áreas verdes e 
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permeáveis e a negação da escala do pedestre. Este trabalho procura propor novas reflexões para 

velhos problemas. 
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