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PRÓXIMA EDIÇÃO

Em março de 2015, a Revista Histórica Online volta ao site do Arquivo Público (http://www.ar-
quivoestado.sp.gov.br) com uma nova proposta, que inclui, além de artigos científicos, matérias 
jornalísticas sobre os fundos documentais e o trabalho desenvolvido na instituição. 

Para este número, que será o 63, estaremos recebendo artigos sobre o tema “Eleições”.
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Edito rial

 Entre os fundos documentais custodiados pelo Núcleo de Acervo Cartográfico do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo, encontramos mapas produzidos por instâncias do governo estadual, como a 
Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo e a Comissão Geográfica e Geológica. Esses documentos 
são datados do período de fins do século XIX à primeira metade do século XX. Foram elaborados numa 
época onde a administração buscava conhecer melhor o ambiente físico paulista, e mais particularmente 
o do Interior, do qual ainda restavam vastas porções de terra inexploradas. Tal acervo foi objeto de uma 
exposição recente no Arquivo, intitulada O Tempo e as Águas: formas de representar os rios de São Paulo. A 
exposição estreou em 2013 e ficou em cartaz até o primeiro semestre deste ano.

Como num espelho retrovisor, que nos mostra o local por onde acabamos de passar, estes mapas 
evidenciam dados recentes, mas já esquecidos, sobre a cidade onde moravam os paulistanos de fins do 
século XIX e começos do século XX. O resultado é uma São Paulo quase inimaginável, completamente 
diferente da que hoje conhecemos. E um dado fundamental salta aos olhos: esta era uma cidade cheia de 
rios.

O que houve com eles?

Neste número da Revista Histórica Online, procuramos responder a essa pergunta através de três das 
comunicações produzidas para o evento São Paulo e suas Águas: passado e presente. O seminário encerrou 
a exposição O Tempo e as Águas, e foi realizado no dia 20 de março de 2014. Em seus debates e mesas-
redondas, destacou-se a preocupação de resgatar a história de nossos rios, para explicar o presente e 
planejar o futuro. 

Assim, no primeiro texto desta edição, Na beira dos rios de São Paulo, gente, bichos e plantas, 1890-
1940, Janes Jorge nos mostra uma paisagem da cidade que hoje mal podemos imaginar – cortada por 
inúmeros rios e córregos, banhada por várzeas, abundante em caça e frutas, que eram encontradas às 
margens dos cursos d’água. A população usava essas áreas para o seu lazer, e também como fonte de 
alimentação. Mas o crescimento populacional – entre 1872 e 1934, São Paulo cresceu 5689% – e o avanço 
da área urbana modificaram essa relação, como explica Fábio Santos em Inundações na cidade de São 
Paulo: uma construção social. As enchentes, naturais numa área com tantos rios e várzeas, começaram 
a ser vistas como um empecilho ao progresso – ou, pior ainda, como eventos causadores de tragédias. 
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Isso porque a ocupação dessas mesmas várzeas fez com que enchentes atingissem as áreas urbanizadas, 
provocando prejuízo e até mortes. Ou seja, a relação do paulistano com a natureza que o cercava, e, mais 
particularmente, com seus rios, se modificou nessa época.

No artigo São Paulo e seus rios em finais do século XIX: dos planos à criação da Comissão de Saneamento 
das Várzeas, Cristina de Campos mostra como, ao longo desse processo, as várzeas dos rios paulistanos 
se tornaram alvo de intervenções para “saneá-las”. Isso aconteceu, inclusive, na contramão de algumas 
propostas que procuravam preservá-las, integrando-as à paisagem urbana. As propostas vencedoras 
apontavam na direção contrária: canalização de córregos, drenagem das várzeas e impermeabilização do 
solo. Nas décadas seguintes, o crescimento desordenado da cidade causou a degradação dos seus maiores 
cursos d’água. A principal vítima desse processo foi o Tietê, que passou de espaço de lazer e canal de 
navegação a um esgoto a céu aberto.

Saindo um pouco da cidade de São Paulo, o artigo de Sílvia Helena Zanirato, Patrimônio cultural 
e natural do Alto Tietê. Desafios da conservação das memórias no marco da gestão do espaço, discute os 
esforços de conservação do rico patrimônio natural e cultural às margens do rio, em cidades como Biritiba 
Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba 
e Santana do Parnaíba, entre outras. E Paulo Martinez, em Rio Paranapanema: Águas e Destinos Coletivos 
(1886-1966), mostra como outro importante curso d’água paulista foi modificado para servir à crescente 
necessidade de energia elétrica do Estado.

Esta edição da Histórica Online mostra também o trabalho do Núcleo de Acervo Cartográfico para 
construir os chamados mapas georreferenciados, usando ferramentas da Tecnologia da Informação. E na 
seção Imagens de uma época, as fotos da Repartição de Águas e Esgotos mostram um pouco da construção 
do Sistema Cantareira, em finais do século XIX.

A partir de março de 2015, uma nova versão da Revista Histórica Online chega ao site do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. Agora, além de artigos científicos, a revista também terá reportagens 
sobre a instituição, seus fundos documentais e o trabalho que ela vem desenvolvendo. Aguarde!
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Na beira dos rios de São Paulo, gente, bichos e plantas, 1890-1940

Janes Jorge 

Professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação do Departamento de História 
da Universidade Federal de São Paulo. Autor do livro Tietê, o rio que a cidade perdeu (Alameda; 
FAPESP, 2006). Integrante do grupo de pesquisa Hímaco – História, Mapas e Computadores.

Quem fosse pescar nos rios de São Paulo no início do século passado provavelmente não deixaria 
de recolher os frutos que encontrasse no caminho, fossem eles nativos ou vindos de outras terras. Os pés 
de frutas se espalhavam pelo terreno, espontaneamente ou por iniciativa de moradores. De fato, muitas 
pessoas iam para a beira dos rios e córregos especialmente para procurar gabirobas, amoras, pitangas, 
bananas do brejo, morangos do mato, a fruta do cambuí, joás, sapotis  e também os ingás, que têm forma de 
vagem e são adocicados (SÃO PAULO (Estado), 2002, p. 59, 61; PENTEADO, 1962, p. 162). Além de pássaros 
e outros animais que procuram suas frutas, os ingazeiros, que dispersam suas sementes pelas águas dos 
rios, têm flores melíferas que atraem abelhas. E, além de peixes e frutas, muito mais podia ser encontrado 
nos rios paulistanos e suas várzeas. Pássaros dos mais variados tipos e tamanhos faziam da beira-rio um 
local repleto de pios e cantos, especialmente pelas manhãs. 

Na São Paulo do início do século XX, com cerca de 240 mil habitantes – e crescendo de modo 
assustador, na visão de alguns contemporâneos – era comum que se buscasse na beira-rio a comida, ou 
as iguarias, que faltavam em casa. A capital paulista era uma cidade de pobres, em sua maioria de origem 
imigrante. Estes últimos compartilhavam com os nacionais um cotidiano de muito trabalho e dificuldades 
(PINTO, 1994, p. 35, 38, 50; DEAN, p. 163-164). Foi nas várzeas e terras baixas, em meio a fábricas e ferrovias, 
que grande parte das classes populares de São Paulo foi morar. Outra parte foi alocada em loteamentos 
distantes. Em ambos os casos, foram morar em terras de menor valor no mercado imobiliário, com 
infraestrutura mínima. Na verdade, como as áreas urbanizadas da cidade se mesclavam não só com rios 
e córregos, mas também com lagoas, várzeas, campos, matas, zonas agrícolas e pastoris ou gigantescos 
terrenos baldios e barrancos, eram comuns a pesca, a caça, a coleta de frutos e de plantas alimentares ou 
medicinais, e a cata de lenha.  

Animais, ervas e outros elementos da natureza eram procurados em busca de propriedades mágicas 
e medicinais, pois os moradores da cidade continuavam recorrendo às “boticas do sertão” dos mamelucos 
(HOLLANDA, 1994, p. 74), que se renovavam através dos tempos. Em meados do século XIX,  
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[...] mulheres pobres que praticavam a medicina caseira, do Tietê e afluentes costumavam 
retirar “amuletos, e mesinhas contra ramos de ar, estupor, mau-olhado, envenenamentos, 
mordeduras de animais”, que curavam com anhumas, esterco de vaca, de gambás, misturados 
com fumo, camina, pimenta da terra, suco de limão azedo. (DIAS, 1995, p. 241-242).

Já para fazer sangrias utilizavam-se, “em lugar de lancetas, bicos de aves, ou dentes de quati ou de 
cotia”. Em fins do século, quitandas e boticas vendiam folhas secas, raízes, casca de paus e frutas com que 
se tratavam “ares pestilentos, sezões e febres” (DIAS, 1995, p. 241-242).

Um inventário dos produtos vendidos pelos ervanários de São Paulo no Mercado Velho e na feira do 
Largo do Arouche, no ano de 1920 – e no qual se evidencia a presença de costumes e crenças religiosas 
afro-brasileiras – listava enorme quantidade de “ervas e cascas medicinais, amuletos e fetiches, bem como 
outros produtos vegetais, animais e mesmo minerais” que serviriam para “curar ou prevenir contra os males 
físicos e morais” (HOEHNE, F. C., 1920). Uma parte desses materiais vinha de fora, mas outra, ao que tudo 
indica, era encontrada na cidade e seus arredores, muitas vezes em seus rios e várzeas. As folhas, cascas e 
raízes muitas vezes eram obtidas de espécies vegetais relativamente fáceis de encontrar, como era o caso 
da goiabeira, cujas folhas combatiam a diarreia. Nesse caso, até o incrédulo botânico do Serviço Sanitário 
que realizara o inventário testemunhara a eficácia do remédio. Os produtos de origem animal não eram 
tão abundantes, mas, além de casca de lagarto e tatu, dentes de jacaré, unhas de tamanduá e onça e chifre 
de veado, podiam-se comprar, em pequenos vidros ou garrafas, banha de quati, de capivara, de gambá, 
galinha, tamanduá, tatu, anta e das cobras jiboia, sucuri, jararacuçu, cascavel, coral e urutu. As banhas 
serviam para tratar o reumatismo, mas a do quati era prescrita igualmente no combate à calvície (HOEHNE, 
1920, p. 9, 118, 214-218). 

Nem todos caçavam para uso mágico ou medicinal. Ao lado da pesca, “a caça de pequenos animais em 
matas próximas” era um divertimento apreciado por muitos moradores de bairros como a Vila Leopoldina, 
contígua à Lapa e ao rio Tietê (LOBO JR., 1986). Alguns bandos de caçadores eram formados por homens 
experimentados na atividade. Sempre que podiam posar para fotografias, registravam os resultados de 
suas incursões, posando lado a lado, e exibindo as espingardas, os cães de caça e as presas mortas. Por 
outro lado, havia grupos formados apenas por moleques, que saíam para pegar rãs alta noite nos barrancos 
de córregos. No dia claro, caçavam nas lagoas existentes às margens do Tietê, para os lados do Canindé e 
da Vila Maria, matando frangos d’água e outras aves que depois eram consumidas avidamente. Ou não. 
Zelia Gattai conta que seus irmãos, certa vez, sem o consentimento dos pais, 

[...] sumiram para os lados das Águas Férreas, lugar deserto, perigoso – transformado mais 
tarde [...] no elegante bairro do Pacaembu. As atrações desses ermos eram a caça e uma 
fonte de água cristalina que dava o nome ao lugar. Formava-se em torno dela um pequeno 
lago onde os bandos de moleques costumavam banhar-se nus.  Ao retornarem para casa, as 
crianças traziam uma coruja morta, com a cabeça esmagada, mas foram censurados pelos 
pais pela crueldade contra a ave indefesa (GATTAI, 1979, p. 112-113). 

As capivaras eram visadas pelos caçadores. Ficavam em pequenos grupos, pastando nas beiradas 
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dos rios ou mesmo dentro d’água, pois se alimentam igualmente de plantas aquáticas flutuantes. 
Exímias nadadoras, quando perseguidas submergiam nos rios, mas sua localização era denunciada pelas 
pequeninas bolhas de ar que expeliam do fundo d’água, ocultas muitas vezes por tranqueiras flutuantes, 
mas indisfarçáveis para o caçador ladino. Em meados do século XX, capivaras e veados ainda eram caçados 
para os lados do córrego Aricanduva, afluente da margem esquerda do Tietê na altura da Penha. No Rio 
Pinheiros, próximo à Fazenda Morumbi, depois de matar uma grande capivara e colocá-la em seu barco, 
um caçador teve de aportar rapidamente e “sapecar o fundo e os bordos da canoa com capim seco” 
tantos foram os carrapatos que se desprenderam do corpo do animal morto. Nos ermos às margens do 
Rio Pinheiros, além das capivaras, encontravam-se jaguatiricas; e no seu leito sinuoso, havia bandos de 
marrecas, ratões-do-banhado e aves pernaltas (MAGALHÃES, 1937, p. 244; UM CONSELHO, 1929, p. 24; 
SCHIMIDT, 1954, p. 25; ELES JURAM QUE PESCARAM NO PINHEIROS, 2000). 

Concorria para a popularidade das caçadas – além do aspecto utilitário do consumo da carne, que 
se constituía em motivação decisiva para as famílias carentes e numerosas, e mesmo para caçadores 
que apreciavam o sabor da caça, quando comparada às carnes dos animais de criação – a nostalgia e 
o costume, já que inúmeros moradores da cidade provinham de pequenas localidades onde a caça era 
praticada ordinariamente, em áreas rurais do Brasil e da Europa. Por outro lado, em boa parte das moradias 
paulistanas, mesmo as humildes, as pessoas criavam porcos, carneiros, e mais usualmente patos e galinhas. 
Assim, homens e mulheres nascidos na capital paulista acostumavam-se, desde cedo, à matança de animais 
e ao seu preparo para o consumo. 

A morte dos porcos, impressionante pelos gritos do animal, era um acontecimento, e ajuntava dezenas 
de pessoas, muitas das quais esperando conseguir alguma carne ou banha. Com o sangue e miúdos do 
porco se preparava o sarrabulho. A degola das galinhas e patos podia ser feita por crianças. As aves podiam 
ser mortas quebrando-se o pescoço ou abrindo um talho nele à faca, ou então na cabeça, de forma a 
provocar uma sangria. Nesses dois últimos casos, o sangue do animal podia ser recolhido numa vasilha, 
onde rapidamente coagulava, sendo então fervido, e depois devorado em pequenos pedaços. Mesmo 
o abate de gado bovino, ovino e caprino não era estranho aos moradores dos bairros mais afastados do 
centro da cidade, como a Vila Guilherme ou Itaquera – já que sítios, chácaras e vacarias se mesclavam aos 
loteamentos residenciais. 

Às vezes, um boi bravo atacava crianças ou mesmo adultos, provocando ferimentos graves, que 
podiam até levar à morte. Por outro lado, acontecia dos animais de criação que viviam parcialmente soltos, 
tornarem-se, eles próprios, alvo de “caçadores”. Os barqueiros, lembrados por Jacob Penteado, para obter 
alguma “caça” dependiam da habilidade do cachorro mestiço que levavam consigo. Saindo do barco, ele 
atacava as galinhas que encontrasse nas margens ciscando – o que causava encrenca, se o proprietário da 
ave estivesse por perto. 

Jacob Penteado sabia disso tudo porque, ainda criança, viajava pelo Tietê com os barqueiros italianos 
Nanetto, Alfredo e Bépi. Este último era sublocatário de um cômodo na casa de Jacó, onde morava com a 
esposa, e amigo da família de Jacob – a qual conseguia, assim, diminuir os custos com moradia. 
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O ponto de partida era o Tietê, no Belenzinho, onde terminava a Rua Catumbi. A jornada começava 
cedo, ao alvorecer, às cinco ou seis horas da manhã; mas o trabalho não, pois a barcaça fora carregada na 
véspera. Avançando lentamente rio abaixo, por volta das 11 horas chegavam à Ponte Grande pelo leito 
sinuoso do Tietê. Ali descarregavam e vendiam a mercadoria transportada a um representante de uma 
firma compradora (PENTEADO, 1962, p. 77).

No barco, além do almoço, preparado no fogareiro rústico que mantinham a bordo, os barqueiros 
levavam café e cachaça. No caminho de volta para casa, felizes pelo trabalho cumprido, eles “entoavam 
umas lindas canções de sua terra natal, a Toscana, e iam dirigindo piadas às pessoas conhecidas que, nas 
barrancas, aguardavam a passagem da barca”. Quantos barqueiros não começaram a aprender seu ofício, 
e a conhecer os perigos e possibilidades dos rios e suas beiradas, nessas aventuras de criança?

Assim, matar animais selvagens por medo ou para se defender, em busca de propriedades mágicas e 
medicinais ou simplesmente para comer ou comerciar, foi prática constante dos moradores de São Paulo 
ao longo dos séculos. Mas, à medida que o povoamento crescia, tal matança multiplicou-se e contribuiu 
para a diminuição do número de algumas espécies ou mesmo seu desaparecimento. Tal processo se 
intensificou a partir de fins do século XIX com a explosão demográfica e o avanço da urbanização, e com 
as atividades correlatas que elas provocavam no território paulistano e seus arredores. Quando não fossem 
mortos, os animais tinham que competir cada vez mais por espaço e recursos com a nova sociedade que 
surgia. 

Em 1892, poucos anos depois de proclamada a República, entrou em vigor uma legislação municipal 
que tratava da caça, pesca e navegação. Proibia a entrada em terrenos alheios, abertos ou fechados, para 
o exercício da caça sem consentimento dos donos; cães soltos na rua; a caça de perdizes e codornas; e a 
destruição de seus ninhos entre 1º de setembro e 1º de março. Estipulava ainda que a caça nos “lugares 
públicos” ou servidões municipais só poderia ocorrer a 500 metros de distância dos povoados, sendo que 
para isso seria preciso tirar licença de caçador. Quanto à pesca, era permitida livremente no rio “Tietê e 
outros do município”, mas as redes deveriam ter o tamanho mínimo de 41 milímetros em suas malhas. 
Aos pescadores, não era permitido ainda “abicar suas canoas ou embarcações nas margens, e entrar nos 
terrenos particulares, fazendo nele estragos ou danos”. O capítulo referente à navegação, por sua vez, 
proibia “o emprego da dinamite, raiz de timbó e outras drogas venenosas para a pescaria e matança de 
peixes”.  

Contudo, essa legislação não foi capaz de impor limites à caça e à pesca na cidade e arredores. Dez 
anos após sua promulgação, Hermnn Von Ihering, diretor do Museu Paulista – na época, principalmente 
um museu de História Natural – afirmava que, apesar da legislação, “muitas pessoas se dão à caça por 
todo o ano no município da Capital”. E ainda ressaltava que “os caçadores muitas vezes não respeitam os 
terrenos cercados, entrando sem licença, resistindo até, às vezes, às intimações dos respectivos donos”.  Os 
pássaros eram dizimados (VON IHERING, 1902, v. 5, p. 240-244). Mas a matança excessiva não era a única 
responsável pelo extermínio da fauna, pois a destruição de seu habitat era igualmente devastadora. No caso 
das aves, Von Ihering observava que o “aumento da população e de suas indústrias e vias de comunicação, 
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constantes queimas dos campos e outras circunstâncias diminuem as condições de existência para os 
pássaros, e as derrubadas das matas e capoeiras privam-nos das localidades apropriadas à sua procriação”.

Em 1913, numa colina contígua a um depósito de lixo, na margem direita do Anhembi, foi aberto o 
loteamento Vila Tietê, rebatizado pelo povo como Casa Verde. As várzeas recebiam – além do lixo depositado 
pela prefeitura e por particulares ou levado pelas chuvas – cargas de esgoto, quando próximas a locais 
mais densamente ocupados. A travessia pela várzea “mal cheirosa”, onde o lixo era disputado “por milhares 
de urubus esvoaçantes”, afastava compradores de lotes na Vila Tietê, o que contribuiu para que o local 
ficasse praticamente desabitado, a não ser por uns “pobres chacareiros recém-vindos do velho Portugal” 
(LEITE, 1940, p. 113-116). Os depósitos de lixo e a degradação das várzeas eram evidências suplementares 
da força destrutiva da urbanização paulistana. Na verdade, a cidade de São Paulo, desde os primeiros 
tempos da colonização, provocou uma sucessão contínua de perturbações no mundo natural em que se 
desenvolveu. Esses sucessivos reordenamentos ecológicos da região beneficiavam algumas espécies e 
prejudicavam outras – o que, entretanto, nem sempre causava incômodo aos moradores da cidade. 

Os sapos pareciam estar no grupo das espécies beneficiadas, pois havia um número enorme deles 
na São Paulo do século XIX. O que se devia, provavelmente, não só à abundância de comida e de rios, 
córregos, lagoas e charcos onde tais animais tem seu habitat, mas também, quem sabe, à diminuição de 
seus predadores naturais. O “beco do Sapo”  era chamado assim 

[...] porque sapo, ali, era cousa comum. De todos os tamanhos, qualidades e... sons, na 
orquestração noturna  e diuturna, a que se habituaram os antigos moradores, à míngua de 
outros afazeres, encarapitados na Ponte do Acu. Conta-se que desse hábito dos paulistas, de 
escutarem o coaxar dos sapos na Várzea do Anhangabaú (onde hoje está a Praça do Correio 
e o monumento a Verdi) e de apostarem, com olho comprido e ouvido afiado, sobre as várias 
tonalidades dos maviosos cantos, surgiu a expressão popular, ainda em voga – sapo, saparia 
– para designar a torcida muda, incomodativa, de espectadores de jogo.  Daí também a 
expressão nativa “sapo de fora não chia”. (SEVCENKO, 2004, p. 320).

 E se havia sapos, havia muitos, muitos insetos, como os pernilongos que se tornavam verdadeira 
praga em algumas épocas.

O impacto da urbanização nas várzeas paulistanas era mortal para espécies como a batuíra, que 
tinha nos brejos seu habitat. Em 23 de abril de 1936, Américo Tesarolo, caçador licenciado, levou ao Serviço 
de Caça e Pesca de São Paulo uma batuíra que matara em novembro de 1935 na várzea do Bom Retiro – 
bairro populoso, na margem esquerda do Tietê, onde muitas ruas terminavam na várzea.  A batuíra morta 
trazia em uma de suas pernas um anel marcado pela Biological Survey, entidade norte-americana que há 
tempos fichava exemplares dessa ave migratória nos EUA.

 Mesmo assim, o território paulistano continuava a abrigar muitos animais, pois algumas espécies 
se adaptavam ao novo ambiente que surgia e outras encontravam refúgios, ainda que temporários, 
nas várzeas, nos ermos, nas matas, nas poucas áreas naturais protegidas. Humanos, bichos e plantas 
continuariam a interagir. E essa interação podia gerar cenas inesperadas e magníficas como as presenciadas 

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 62, outubro 2014

11



por  Rodolpho Von Ihering: 

Voltando de uma viagem à Europa, e enquanto o último trem da “inglesa” nos transportava 
de Santos a São Paulo, contávamos a um amigo quais as cenas e as belezas que mais nos 
impressionaram no velho mundo. Já era noite fechada quando atravessamos a extensa 
várzea entre Pilar e São Bernardo. Vimos então aquela planície rebrilhar à luz de miríades de 
vaga-lumes e tal era a magnificência do espetáculo, que a comparação com um céu estrelado 
ainda lhe deprimia a beleza. Certamente não havia um palmo quadrado em toda aquela 
várzea imensa, em que não fulgisse pelo menos uma dessas vivas estrelas errantes. Correndo 
célere o trem vencia quilômetros e o espetáculo maravilhoso não diminuía em sua beleza e 
intensidade. (VON IHERING, R., 1946).
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Inundações na cidade de São Paulo: uma construção social
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Rede de drenagem da região de São Paulo, segundo AB’SÁBER (2007, p. 72). 
Os cursos d’água em destaque (negrito) são os rios Tietê (horizontal) e Pinheiros (vertical).

São Paulo enfrentou e enfrenta todos os problemas de uma cidade que cresceu desordenadamente. 
Em 1872, tinha pouco mais de 31 mil habitantes; em 1920, sua população já era de 580 mil. Nessa época, 
emergiram problemas urbanos que são historicamente construídos pela relação do homem com a natureza. 
Tais questões impactaram a história da cidade e a vida de sua população; e ainda continuam impactando, 
especialmente daqueles paulistanos que subsistem abaixo das condições mínimas de vida. Um destes 
problemas foi a construção social das inundações (SEABRA, 1987 e 1988). Aziz Ab’Sáber já demonstrou 
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a complexidade da rede de drenagem da região sobre a qual a cidade de São Paulo teve origem e se 
desenvolveu, evidenciando a importância dos cursos d’água e em especial das várzeas, que conferiram um 
caráter de isolamento a bairros e núcleos formadores de bairros,  especialmente nas regiões além-Tietê e 
além-Pinheiros (AB’SÁBER, 2007, p. 159-161). 

Se por um lado as várzeas foram responsáveis por uma certa dificuldade na formação orgânica do 
núcleo urbano, antes, porém, elas cumpriram funções importantes, num sítio geográfico permeado por 
cursos d’água. Essas terras, desde as primeiras ocupações da região, recebiam as águas dos rios e córregos 
paulistanos que “transbordavam e ocupavam as várzeas” (JORGE, 2007, p. 178).

O fluxo e refluxo das águas nas várzeas era uma característica natural das cheias, através da qual as 
águas extravasam o chamado leito menor e atingem o leito maior. A transformação da cheia em enchente 
ou inundação encontra um de seus fatores geradores no momento em que a interferência humana passa 
a agir sobre essas áreas, ocupando-as, impermeabilizando-as e, consequentemente, impondo-lhes limites 
antes inexistentes. No caso das águas, ao encontrar limites impostos pelos homens, elas acabam por gerar 
prejuízos materiais e humanos. Trata-se de um fenômeno socialmente construído.1 

As Inundações

Uma das primeiras subidas das águas que pode ser tomada como inundação em São Paulo (ou como 
o início do processo de sua construção social) ocorreu em 1º de janeiro de 1850, após uma “tromba d’água 
motivando o arrombamento dos açudes e a inundação do vale do Anhangabaú” (TAUNAY, 2004, p. 281), 
na região central da cidade. “Fez transbordarem os tanques do Reúno e do Bexiga, atirou pra fora do leito o 
romântico Anhangabaú, destruiu doze casas, botou abaixo a ponte da Abdicação, situada ali pelas alturas 
da Praça do Correio, e ocasionou três mortes, além de muitos prejuízos públicos e particulares” (SCHMIDIT, 
2003, p. 131). A inundação motivou um abaixo-assinado enviado à Assembleia Provincial pedindo 
providências, no qual os signatários narraram possíveis causas do problema, relacionaram suas perdas 
e declararam ter “lisongeiras esperanças de que sobrias medidas tomadas por esta assemblea tornarão 
impossivel a repetição de tão grande calamidade”. 

A história da cidade, contudo, revelaria situações adversas como esta com mais frequência do 
que esperavam os signatários do abaixo-assinado; e, na medida em que a cidade se transformaria 
urbanisticamente, o problema das inundações se consolidaria, como parte deste mesmo processo.

Denise Sant’Anna (2007) mostra que, na segunda metade do século XIX, o tema das enchentes passou 
a ter destaque nas discussões da Câmara e nos jornais da cidade. O debate incentivou o empreendimento de 
serviços e obras públicas diretamente relacionadas à necessidade de se evitar o problema, especialmente 
quando a riqueza advinda da consolidação do complexo cafeeiro começou a se materializar na capital, 

1 CUSTÓDIO (2005, p. 194). Os cursos d’água compõem o que se classifica como “natureza” – criação cultural ligada às representações humanas 
e seus respectivos grupos e significações. WORSTER (1991, p. 10). A relação da sociedade com a natureza deve ser compreendida como parte de 
um processo social, nas suas dimensões física e material, à medida que possui valores e significados pela sua presença na vida das pessoas, pois 
o ambiente é uma construção social.  MARTINEZ (2006, p. 21).
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sobretudo com a chegada das linhas férreas.2  

Nos debates, além da relação com os prejuízos de ordem material e humana, as “cheias” ou “inundações” 
também apareciam relacionadas à problemática das águas estagnadas, tidas como as responsáveis pela 
transmissão de doenças, através dos miasmas. Isso aconteceria principalmente nos períodos de chuvas, 
quando o problema das inundações se intensificava, formando brejos e atoleiros. Por isso as obras previam 
a melhoria do “fluxo d’água” dos rios para evitar sua estagnação.

Numa dessas obras, realizada em 1848, um canal reto foi aberto paralelo ao curso original do Rio 
Tamanduateí, com mais profundidade que este, deslocando sua margem para leste e ainda suprimindo as 
curvas naturais existentes em seu curso (as Sete Voltas). Em 1875, o Tamanduateí passou por outra obra 
na área central da cidade, região que compreendia a antiga Sete Voltas, com a construção da Ilha dos 
Amores e de um passeio público junto às águas do rio com jardins e quiosques3, que incorporava a área ao 
conjunto da cidade. Contudo, as enchentes persistiam. Tanto que, em 1879, por ocasião de uma enchente 
na região central, a Ilha dos Amores foi avariada, com prejuízos aos cofres públicos. Naquela inundação, 
as águas também atingiram as várzeas do Rio Tietê, a Rua 25 de Março e a passagem do bonde sobre o 
aterrado do Brás.  Algumas casas nas imediações do Gasômetro “ficaram inundadas” e, em outros pontos 
por ali, “algumas taipas e paredes” desmoronaram, segundo o jornal A Província de S. Paulo.  

 As inundações foram se sucedendo na mesma medida em que as mudanças atingiam a localidade, 
impactando com mais ferocidade a vida da população e, claro, demandando também mais reações dos 
poderes públicos. Assim foi constituída a Comissão de Saneamento das Várzeas, criada em 1890, sob o 
comando dos engenheiros Theodoro Fernandes Sampaio e Antonio Francisco de Paula Souza. A Comissão 
elaborou estudos para a retificação dos rios Tietê e Tamanduateí. Em 1897, teve sua denominação alterada 
para Comissão de Saneamento do Estado, sob o comando do engenheiro João Pereira Ferraz. Entretanto, 
devido à falta de recursos, as obras de retificação do Tietê não foram levadas adiante. No ano seguinte, a 
comissão foi extinta e somente as obras sobre o Tamanduateí prosseguiram (foram iniciadas em 1896 e 
concluídas em 1914). O Tamanduateí foi retificado na altura do Centro; a Ilha dos Amores foi extinta; e a 
área considerada como várzea foi drenada (CAMPOS, 2010, p. 208 e segs.). Já as obras de retificação do Rio 
Tietê só teriam início décadas mais tarde, no final da década de 1930.

As inundações se tornaram cada vez mais comuns, especialmente com os verões chuvosos 
(caraterísticos da região). Os jornais trazem informações que revelam como os impactos dessas enchentes 
atingiam a população da cidade. Em 1905, numa inundação que fez subir as águas dos rios Tietê e 
Tamanduateí, o Diário Popular descreve o susto da população diante dos estragos em prédios e muros, com 
prejuízos em casebres à beira do Tietê; casas invadidas pela água no Brás; ruas intransitáveis; interrupção 
de tráfego de bondes. O jornal também trazia reclamações da população, citando o calçamento baixo e 
a ausência de escoamento que facilitavam a estagnação e a invasão das águas nas casas nas ruas Cruz 

2 A ligação Santos-São Paulo ocorreu em 1866 e chegou a Jundiaí em 1867; a ligação São Paulo-Rio de Janeiro ocorreu em 1877. 
  
3 A obra foi empreendida pelo Presidente de Província João Theodoro Xavier (1872-1875). Sob sua administração, outras reformas e obras foram 
executadas: reforma do Jardim da Luz; regularização do Largo dos Curros (hoje Praça da República); abertura das ruas Conde d’Eu (atual Rua do 
Glicério), João Teodoro e Rua da Palha (hoje Rua 7 de Abril); alargamento das ruas do Gasômetro, do Pari, do Hospício (hoje Frederico Alvarenga) 
e Municipal (atualmente Ladeira General Carneiro); e reforma do Palácio do Governo.
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Branca, Sampaio Moreira, Flórida e parte da Monsenhor de Andrade.

Já numa enchente de 1912, alguns elementos evidenciam como os moradores de certas áreas 
da cidade se relacionavam com os cursos d’água e suas várzeas; ou, no limite, como gradativamente 
começavam a deixar de considerá-las como parte de seu ambiente “natural”. Isso acontecia à medida que 
não mais se relacionavam com estes elementos como faziam antes. Não viam mais os cursos d’água como 
locais para banhos, fonte de alimentos, meios de transporte ou locais para lavagem de roupas. Segundo 
matéria do jornal O Estado de São Paulo (1912a), as 

[...] águas sairam do seu leito [do rio Tamanduateí], invadindo os terrenos e quintaes das 
casas próximas. [...] Os passeios estão debaixo d’agua e as casas ameaçadas de serem 
invadidas. As casas da varzea estão no meio de um grande lago, dando-nos a idéa de uma 
nova Veneza. [...] Muitas dessas casas fóram tomadas pelas aguas que invadiram os quartos 
e as salas, estragando tudo e tirando para fóra moveis e outros utensilios. Os moradores 
desse local, vêm-se numa situa (sic) critica, lutando com serios embaraços para poderem sair 
das suas casas. Pelo meio das ruas, navegam canoas e outras embarcações, apinhadas de 
gente. [...] As fabricas Penteado, installadas na varzea, na parte que fica do outro lado da 
rua Glicerio, tambem foram invadidas pela corrente d’agua que prejudicou grandemente o 
serviço. 

Quem eram os invasores? Quem invadiu o quê? Ao que parece, a ocupação transformou o ocupante 
em vítima do “invasor”. A relação do homem com o meio, a “natureza” que o rodeava, se refazia a cada 
chuva que subia as águas dos rios.   

Dez anos depois, em 1922, o Estado de São Paulo tornara-se, segundo o censo de 1920, o maior 
produtor industrial do país, respondendo por 32% da produção nacional, mesmo que sua produção ainda 
fosse dependente do setor agroexportador e da importação de bens de capital. Estimulada pelo avanço 
industrial, a cidade registrava em torno de 580 mil habitantes no início da década. Continuava a atrair 
trabalhadores. A demanda por infraestrutura e serviços aumentava; prédios públicos eram edificados; ruas 
e avenidas eram abertas; e, é claro, as enchentes aconteciam.

Nessa década, várias inundações marcaram a história da cidade. Em 1922, por exemplo, diferentes 
regiões da cidade foram atingidas pelas águas, como os bairros da Vila Maria, Vila Guilherme, parte do 
Coroa, Bom Retiro, as “partes baixas” da Casa Verde, da Lapa, da Freguesia do Ó e do Limão – várzeas ou 
áreas sujeitas às cheias que estavam sendo ocupadas.

O Estado de S. Paulo (1922) registrou prejuízos como a interrupção dos serviços de correio; a 
intervenção da polícia sobre o trabalho de barqueiros (que cobravam para realizar salvamentos); 
trabalhadores “afflictos” que buscavam ajuda na delegacia, já que as águas “invadiram” os sítios e chácaras 
em que trabalhavam, deixando-os sem trabalho; e o abandono de animais em algumas regiões. Nesse 
ano, várias pontes da cidade, então edificadas para atender à sua expansão urbana, converteram-se num 
problema, pois obstruíram o escoamento ao reter resíduos em suas estruturas (aguapés, animais mortos, 
restos de árvores, barcos velhos, etc.), contribuindo com a retenção das águas. O fato obrigou a prefeitura 
a deslocar trabalhadores para várias pontes a fim de desobstruí-las.
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Mas a enchente de 1929, com o envolvimento da Light and Power,4 é a que mais simboliza a construção 
social do fenômeno aqui em reflexão. Após três dias de chuvas, várias inundações ocorreram em diferentes 
regiões da cidade entre 6 e 8 de fevereiro. Nos três dias seguintes, as chuvas diminuíram, mas retomaram 
com força nos dias 12 e 13. No dia 14 de fevereiro, a chuva diminuiu novamente, e os dias 15 a 20 foram de 
estiagem. Mas foi no dia 18 de fevereiro que veio a maior inundação, cinco dias após as últimas chuvas nas 
cabeceiras dos dois principais rios da região.

Este fato, segundo Odete Carvalho de L. Seabra, pode ser explicado da seguinte forma: desde o 
dia 14,  como mostram as inúmeras matérias dos jornais daqueles dias, a Light abrira as comportas dos 
reservatórios da região de Santo Amaro; ao passo que a barragem da usina de Santana de Paranaíba, à 
jusante, com capacidade limitada de escoamento, contribuiu para a inundação. Isso sem considerar “a 
possibilidade que parece bastante real, de terem sido fechadas” suas comportas (SEABRA, 1987, p. 176-
193).5

Os impactos da inundação de 1929 foram noticiados e debatidos durante muito tempo pelos jornais, 
que se referiam aos seus efeitos nas diferentes regiões da cidade e imediações dos rios Tamanduateí, Tietê, 
Pinheiros, Ipiranga, além de outros cursos d’água menores. Prejuízos materiais (públicos e privados), 
mortes, interrupção de tráfego (inclusive de bondes), ruas intransitáveis, desabamento de casas, 
população flagelada, êxodo de moradores, destruição de pontes, “invasão” das águas nas residências e 
clubes (interrompendo práticas esportivas) estão entre os impactos registrados em 1929.

É inegável que a inundação de 1929, em toda sua complexidade, foi uma das mais importantes 
da história da cidade, tanto em função da sua abrangência, de seus impactos e de suas consequências 
sociais e econômicas quanto do agente econômico envolvido na sua ocorrência. Entretanto, do ponto de 
vista da reflexão aqui proposta, será que essa enchente teria ocorrido se antes não tivesse sido instaurado 
um processo de construção social das enchentes, tornando-as um fenômeno do próprio processo de 
urbanização e, portanto, sendo capaz de justificá-las?

Esta reflexão adquire relevo, especialmente, quando se considera que à Light cabia o direito de 
declarar de utilidade pública as terras “atualmente alagadiças” ou “sujeitas a inundações”, desde que 
necessárias à sua operacionalização e às obras que fora autorizada a fazer, segundo a Lei de Concessão de 

4 Formada por capitais ingleses e norte-americanos, a São Paulo Light, Tramway & Power Ltd. instalou-se em São Paulo em 1899, inicialmente 
apenas com o objetivo de oferecer serviços de transportes urbanos (bondes); mas logo passou a atuar na geração e distribuição de energia 
elétrica, setores estratégicos para a expansão urbana e econômica do início do século XX.

5 Opinião diversa apresenta o engenheiro Reynaldo Maffei. Ele afirma que a Light não foi a responsável pela potencialização da enchente. 
Naquele momento, argumenta, as obras de retificação do rio Pinheiros que a empresa havia recebido autorização para realizar não tinham sido 
iniciadas. Por outro lado, como a barragem do Rio Grande se encontrava em construção, estava, portanto, aquém de sua estrutura; ao passo 
que continuava a receber as águas do reservatório Billings, também sob o risco de transbordamento. Por isso, foi necessário abrir as comportas 
instaladas nas futuras unidades de bombeamento, assim como do reservatório de Guarapiranga, que se encontrava cheio. O que ocorreu, 
afirma, foi uma opção técnica. Segundo ele, diversos fatores contribuíram para a responsabilização da Light pelas enchentes. Entre eles, estaria 
a existência de grupos interessados nas várzeas com fins imobiliários; esses argumentavam que as enchentes eram eventuais e ocasionadas pela 
existência da barragem da usina Parnaíba ou por sua inadequação. “Essa afirmação evitava a desvalorização daquelas terras e influía para que não 
se criasse uma legislação regulamentadora da sua utilização”. Os setores públicos, segundo o autor, também se isentavam de responsabilidade 
pela legislação relativa à área ou por obras de contenção de cheias. Em segundo lugar, existiam “profissionais, segmentos sociais e políticos” 
que, por falta de uma análise aprofundada ou por serem contrários ao “sistema de reversão da Light” consideravam o sistema de Parnaíba como 
responsável pela enchente. E, em terceiro lugar, “a falta de transparência da Light para apresentação e discussão ampla com a comunidade de 
suas regras, procedimentos operativos e informações sobre suas instalações” teriam também contribuído para a sua responsabilização. (MAFFEI, 
1995, p. 83-84).
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1927. Essa lei autorizou a empresa a utilizar as águas excedentes do rio Tietê para aumentar a geração de 
energia na sua usina em Cubatão. Isso seria feito por meio da inversão do curso e pela canalização do rio 
Pinheiros, cujas margens e adjacências seriam saneadas.

Na ocorrência de 1929, o interesse econômico pela terra urbana fez a inundação servir oportunamente 
aos propósitos da Light, que subsequentemente pôde incorporar as faixas de terra de seu interesse e 
executar as obras autorizadas. Ou seja, de qualquer modo, na construção social das inundações, também 
entram interesses econômicos.

Considerações Finais

A subida das águas no ribeirão do Anhangabaú, em meados do século XIX, parece ter iniciado um 
processo que ganhou ímpeto a partir do último quartel desse século: as inundações na cidade de São 
Paulo. Tal fenômeno encontra correspondência com a ocupação do solo e a transformação da cidade, em 
razão da consolidação do complexo econômico cafeeiro que atraía pessoas e capital. Se por um lado essa 
atração fazia aumentar largamente as atividades econômicas e a população, por outro também gerava 
problemas e novas demandas, numa cidade em expansão. Entre os problemas, estavam as enchentes que 
traziam prejuízos (públicos e privados), “invadiam” casas e fábricas e impunham mortes. 

Durante os verões marcadamente chuvosos, as inundações foram, assim, sendo gradativamente 
incorporadas ao calendário da cidade. Ao longo dos anos, passaram a compor parte do próprio processo 
de urbanização de São Paulo, talvez devido à falta de planejamento dos poderes públicos, como indicou 
Saturnino de Brito na década de 1920. Entretanto, algumas vozes tentaram apontar possibilidades de 
controle das inundações, como a Comissão de Saneamento das Várzeas, na década de 1890, ou mesmo 
a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, em 1926, sob a direção do próprio Saturnino de Brito (SÃO 
PAULO, 1926), que propôs soluções para inundações, possibilidades de uso dos rios para navegação, 
destinação de resíduos, geração de energia, etc.

Inúmeros foram os casos de enchentes registradas de meados do século XIX até a enchente de 1929. 
Assim indicam o relatório da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, de 1950, que registra o nível de 
subida das águas no rio Tietê (na Ponte Grande) de 1893 a 1949, os jornais do período e a historiografia 
sobre o tema. Porém, a enchente de 1929 – retratada por grande parte da historiografia como uma das 
maiores da história da cidade – talvez exemplifique com mais nitidez a construção social deste fenômeno, 
pois, em sua amplitude e complexidade, abarca tanto questões naturais quanto sociais (interesses privados 
e políticos) que se sobrepuseram aos interesses coletivos.  
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São Paulo e seus rios em finais do século XIX: dos planos à
criação da Comissão de Saneamento das Várzeas
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O século XIX foi marcado por várias turbulências no cenário político brasileiro: a Independência, a 
Abolição, a República e a ascensão de novos grupos sociais ao poder. A cidade de São Paulo absorveu os 
impactos de tais acontecimentos. Além disso, a província sentia os efeitos da boa receptividade do café 
nos mercados internacionais. A rubiácea, cultivada em terras paulistas já na década de 1830, conquistava 
o Oeste a partir do que é hoje a cidade de Campinas. E a capital da província, por sua vez, necessitava se 
metamorfosear para incorporar as novas funções impostas pela economia cafeeira em ascensão.

Nos periódicos que circulavam entre as décadas de 1850 e 1860, evidenciava-se um problema em 
particular que incomodava os paulistanos: as enchentes dos rios Tamanduateí e Tietê. A cidade crescia 
e sua população começava a ocupar as várzeas. Essas, por sua vez, eram um espaço de convívio social 
das camadas mais baixas da população, como homens livres pobres, ex-escravos e escravos. Pela sua 
promiscuidade, eram identificadas como locais impróprios, e condenadas também por constituírem 
ameaça constante à saúde dos habitantes da cidade (SANTOS, 1998, p. 195).

Assim, no século XIX, várias propostas são apresentadas para resolver o que era considerado pelos 
paulistanos como um problema de salubridade urbana e social. Neste artigo, analiso as propostas e planos 
elaborados ao longo do século XIX para as enchentes na cidade de São Paulo. Demarco como balizas 
algumas propostas apresentadas no início do século, passando pela do engenheiro Luiz Bianchi Bertoldi e 
culminando com o debate sobre o saneamento da Várzea do Carmo na década de 1890.

As propostas para essa várzea geraram um intenso debate e novas propostas (como a do coronel 
Joaquim de Sousa Mursa). É então que o governo estadual intervém e comissiona profissionais para 
formularem resposta definitiva ao assunto. A partir da Comissão de Saneamento das Várzeas da Capital, as 
enchentes seriam trabalhadas pela esfera do governo estadual, com a designação de equipes especializadas 
e voltadas para o controle do problema. Finalizo minha análise com essa Comissão, por acreditar que, a 
partir dela, inaugura-se outra etapa das intervenções nos rios e várzeas da cidade de São Paulo.1

1 Existe uma vasta bibliografia que trata do saneamento nas primeiras décadas do século XX. Cito em particular as obras de BERNARDINI 
(2007), COSTA (2003) e FARIA (2009).

H A REVISTA ONLINE DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Desta forma, espero produzir reflexão sobre as transformações dos espaços das áreas de várzea e de 
rios, realizadas na cidade de São Paulo nas décadas finais do século XIX. O conhecimento técnico veiculado 
à época indicava que a realização de mudanças e alterações substanciais da paisagem natural traria um 
ambiente mais salubre para a cidade. Essa era a visão predominante entre os profissionais que lidavam 
diretamente com as questões ligadas ao urbano, como médicos, engenheiros e bacharéis em direito.

As primeiras propostas e estudos para as enchentes – 1824-1887

Um artigo de Oliveira e Figueirôa (1984) traz uma relação das principais propostas veiculadas para o 
problema das águas fluviais paulistanas. Os autores destacam que em 1824, o Conselho Geral da Província 
de São Paulo emitiu ordem para encanar (colocar em tubos) o Rio Tamanduateí. A obra, de interesse 
público, visava ainda a construção de canais e açudes. Depois, somente a partir da década de 1850 é que 
debates similares começam a aparecer nas mensagens oficiais.

Em 1852, o Presidente da Província, José Thomaz Nabuco d´Araújo, relata a realização de 
melhoramentos, como a construção de vala para esgotamento das águas pluviais na várzea do Tamanduateí. 
A vala, salienta o presidente, não trouxe os melhoramentos esperados; pelo contrário, transformou-se 
em foco de pestilência. Além disso, impedia a população de atingir o rio, que era uma importante via de 
circulação à época (OLIVEIRA E FIGUEIRÔA, 1984).

Os autores destacam que, em 1855, o Presidente da Província, José Antonio Saraiva, apresentava 
proposta em seu relatório para total dessecamento da várzea do Tamanduateí. A proposta, mais ligada à 
questão do melhoramento da mobilidade dos citadinos, pretendia dar largura e profundidade necessárias 
para o trânsito de barcos pelo Tamanduateí (OLIVEIRA E FIGUEIRÔA, 1984).

Na década de 1860, a cidade assiste à inauguração de sua primeira ferrovia. O progresso urgia e 
transformações nas estruturas da antiga cidade colonial eram necessárias.

Mas foi só no governo do Presidente da Província João Theodoro Xavier (1872-1875) que se montou 
um plano de melhoramentos para a cidade, tendo como objetivo atender a três pontos em específico: 
higiene, estética e circulação (LEME, 1991). Xavier fomentou uma transformação substancial da paisagem 
com a demolição de antigos casarões de taipa, a abertura de ruas largas e a construção de drenagens e 
aterros na Várzea do Carmo. Para alguns autores, como Oseki (1992), João Theodoro promoveu a segunda 
fundação de São Paulo, mudando as feições do antigo burgo de estudantes.

Além do tratamento da várzea, com novos jardins e espaços para deleite das elites, João Theodoro 
iniciou os trabalhos para o novo sistema de distribuição de água da cidade. Os serviços relativos ao 
abastecimento seriam entregues a uma empresa privada, a Companhia Cantareira (CAMPOS, 2005).

Em 1887, quase dez anos depois das reformas de João Theodoro, o engenheiro Luiz Bianchi Bertoldi, 
da Inspetoria de Obras Públicas da Província, realiza um amplo estudo das águas dos rios Tamanduateí 
e Tietê, indicando alguns encaminhamentos. O texto de Bertoldi, apresentado por Oliveira e Figueirôa 
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(1984), já indicava que o saneamento das várzeas era uma tarefa quase que impraticável; por isso, muito 
sutilmente sugeria o convívio com aqueles terrenos alagadiços.

As soluções indicadas pelo engenheiro foram: 1) aumento das zonas bosquivas (áreas de matas ou 
bosques); 2) transformação da região da Água Branca em zona lacustre; e 3) aproveitamento dos terrenos 
da várzea para a agricultura de espécimes adequados aos terrenos inundáveis, já que os melhoramentos 
nas áreas de várzea não eram possíveis e o saneamento total era impraticável (BERTOLDI apud OLIVEIRA; 
FIGUEIRÔA, 1984).

As reflexões do engenheiro Bertoldi apontam para a necessidade de criação de uma comissão especial 
para o estudo da questão das várzeas. Além disso, recusam ações paliativas, por serem insuficientes, e 
também por terem efeitos de pouca duração (BERTOLDI apud OLIVEIRA; FIGUEIRÔA, 1984). Oliveira e 
Figueirôa não indicam quais foram os desdobramentos do estudo realizado por Bertoldi, que foi pouco 
referenciado em outros estudos sobre a questão das várzeas nas décadas seguintes. Mas a questão do 
saneamento das várzeas ainda era um debate presente na sociedade, depois do estudo do engenheiro. 
No início da década seguinte, ele é retomado com novo vigor. É disso que me ocuparei na seção seguinte.

O concurso da Câmara Municipal de São Paulo, o Plano Mursa 
e a Comissão de Saneamento das Várzeas, 1889-1891

Ao final da década de 1880, o país atravessava momentos de agitação política. Na província de São 
Paulo, a situação agravava-se pela ocorrência de epidemias com efeitos devastadores em várias localidades, 
na capital e em outras cidades.

O governo provincial trabalhava com os recursos de que dispunha para conter o avanço das doenças, 
mas com pouco sucesso (RIBEIRO, 1993). Na capital, o aumento da população e a expansão da cidade 
para além do triângulo central, em direção às várzeas, preocupavam as autoridades públicas. E as várzeas, 
principalmente a do Carmo, causavam desconforto em determinados segmentos da sociedade paulistana. 
Eram comuns nos jornais notícias condenando a situação da Várzea do Carmo.

Após vários clamores, em 1889 a Câmara Municipal de São Paulo organiza concurso público para 
empresas interessadas no saneamento da Várzea do Carmo. Nesse período, a terceirização de tais serviços 
era prática comum, visto que tanto os governos da Província como a Câmara dispunham de pouco pessoal 
para empreendimento de tamanho vulto.

Foram apresentadas duas propostas: a de F. Pennaforte Mendes de Almeida e J. Evaristo Alvez Cruz, 
e a de A. C. Miranda e Samuel Malfatti. O projeto vencedor acabou sendo o de Miranda e Malfatti, mas, 
logo após a revelação dos vencedores, surgiram várias críticas. O principal opositor do plano de Miranda 
e Malfatti foi o Correio Paulistano. Para esse jornal, a proposta apresentava irregularidades, pois faltava 
detalhamento das obras e de seus respectivos orçamentos. Mas, acima de tudo, o Correio Paulistano não 
concordava que um logradouro público fosse explorado por particulares.
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Na esteira do debate levantado pelo jornal, o Coronel Joaquim de Sousa Mursa – que, logo após a 
proclamação da República, viria a ocupar o triunvirato paulista2 – também ofereceu sua contribuição. O 
Plano Mursa foi publicado nas páginas do Correio Paulistano em junho de 1890. Logo nas primeiras linhas, 
o Coronel indicava a necessidade de sanear todas as várzeas da cidade, recomendando as seguintes obras: 

•	 construção de diques nas partes mais baixas das margens dos rios;

•	 construção de pequenos açudes que modificariam o perfil longitudinal dos rios, fazendo assim 
com que a descida da água fosse mais lenta (MURSA, 1890, p. 2).

A proposta indicava para o Tamanduateí a construção de um longo canal, que deveria possuir 
interligação com outros canais. Mursa estava consciente da função que esse rio desempenhava para o 
deslocamento de boa parte da população paulistana. Assim, sua proposta era de saneamento, mas 
preservando a função de transporte que aquelas águas cumpriam.

No desenrolar das críticas do Correio, o então Governador do Estado, Prudente de Morais, intervém 
na questão, anulando o concurso da Câmara e anunciando que o problema das várzeas e das enchentes 
seria de responsabilidade do governo do Estado. Em relatório apresentado em 1890, Prudente comunicava 
que havia intervindo por acreditar que o problema era de competência do governo estadual, e que estava 
comissionando dois engenheiros para apresentarem um plano definitivo para a várzea e para o problema 
das enchentes (SÃO PAULO, 1890).

Os dois profissionais escolhidos pelo governador eram Antonio Francisco de Paula Souza e Theodoro 
Sampaio, engenheiros que ocupavam funções importantes dentro do setor de Obras Públicas do governo 
do Estado. Paula Souza dirigia a Superintendência de Obras Públicas e Sampaio era engenheiro da 
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo; ambos detinham a expertise técnica necessária para os 
trabalhos da comissão.

Os trabalhos de campo ficaram a cargo de Paula Souza que, com o auxílio do pessoal da Comissão 
Geográfica e Geológica, realizaria as medidas e outros trabalhos de campo para a execução dos projetos. 
Sampaio ficou responsável pelo detalhamento e descrição das obras a serem executadas. Ambas as obras 
foram planejadas de comum acordo entre os dois engenheiros.

O relatório foi entregue em 1891 ao governador do Estado, e estava dividido em duas partes: 1) 
obras urgentes e indispensáveis e 2) obras de aformoseamento e regularização. Como os autores do plano 
indicam, as primeiras obras sugeridas deveriam ser realizadas para que a cidade ficasse livre dos problemas 
das enchentes e da várzea inundável. O segundo bloco de obras recomendadas deveria ser realizado em 
futuro próximo, e visava o embelezamento dos locais que seriam atingidos pelas medidas saneadoras.

Para as obras urgentes, os engenheiros sugerem a canalização e retificação dos rios, com a construção 
de diques marginais. Consequentemente, o enxugamento da várzea seria conquistado com a construção 
de drenos e galerias. A retificação dos rios traria um novo sistema viário para a cidade, com novas vias de 

2 Logo após a proclamação da República, foi constituído um governo provisório da Província (agora Estado) de São Paulo, formado por três 
indivíduos: Prudente José de Morais e Barros (Prudente de Morais), Francisco Rangel Pestana e Joaquim de Sousa Mursa. Este triunvirato ficou 
responsável pela organização e administração do governo estadual. 
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circulação que deveriam também ser arborizadas.

No “aformoseamento”, os engenheiros indicam que a área saneada da várzea deveria abrigar um 
parque público com museus e também os prédios do governo do Estado. O plano não se restringia às 
várzeas do Tamanduateí e Tietê, sugerindo obras para o Vale do Anhangabaú. Pela sua abrangência ao 
abordar questões de saneamento, circulação e embelezamento, esse foi considerado por determinados 
setores do governo estadual como um dos primeiros planos de conjunto para a cidade de São Paulo.3

Entregue ao governador em 1891, o primeiro desdobramento do relatório da Comissão das Várzeas 
foi a criação da Comissão de Saneamento do Estado, para realizar não somente o saneamento da capital, 
mas de todas as cidades paulistas que necessitassem de tais serviços, como Santos e Campinas. Nessa 
época, essas e outras cidades paulistas padeciam sob os efeitos de uma das mais violentas epidemias 
de febre amarela que já acometeram o estado. A Comissão de Saneamento surgiu dentro de um caráter 
emergencial, com vistas a retomar o controle do estado sanitário. Ao final da década de 1890, foi extinta, e 
parte de seus trabalhos foi incorporada pela Secretaria Estadual dos Negócios da Agricultura.4

Na capital, entretanto, a comissão foi especialmente organizada para solucionar o problema das 
várzeas. Outra equipe foi designada ao engenheiro João Pereira Ferraz e os trabalhos se estenderam até o 
ano de 1914, quando foram concluídos (CAMPOS, 2007).

A entrega do relatório da Comissão das Várzeas e a organização da Comissão de Saneamento marcam 
um novo período, no qual as questões do saneamento estão presentes na pauta do governo. Afinal, as 
doenças ameaçavam a permanência do Brasil no mercado mundial.

Considerações Finais

Nesse artigo, analisei um período da história de São Paulo em que se discutiam ideias e propostas 
para a cidade, com a intenção de livrá-la de problemas decorrentes de suas várzeas inundáveis e da cheia 
dos rios. Tais propostas tinham como objetivo realizar alterações no ambiente urbano a fim de torná-lo 
mais salubre.

O período analisado, que engloba principalmente as décadas finais do século XIX, é marcado pela 
divulgação de várias propostas e estudos, mas com ações muito pontuais no espaço, produzindo alterações 
de baixo impacto na paisagem. Destaco que o saber técnico e científico do período em tela indicava como 
necessárias alterações no curso dos rios e retificação de margens.

Das propostas e planos aqui discutidos, poucos foram executados de fato, mas tinham como 
característica comum a indicação de correções e outras alterações no terreno. O estudo de Bertoldi talvez 
fosse o único a trazer uma nova abordagem para o problema das várzeas. O engenheiro propunha um 
mínimo de intervenções e a reserva do local para agricultura. O plano de Mursa indicava intervenções, mas 
ressaltava a importância da manutenção da navegabilidade do rio.
3 Tal afirmação é feita no documento de criação da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo, em 1892.

4 Para uma análise da atuação da Secretaria de Agricultura, consultar BERNARDINI (2007).
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A partir da década de 1890, inaugura-se uma nova etapa: das ações pontuais e propostas para as 
intervenções de fato. O surgimento da Comissão de Saneamento das Várzeas – que resulta na criação da 
Comissão de Saneamento – é o evento que marca essa nova etapa, caracterizada pelas intervenções no 
espaço. Essas intervenções seriam levadas a cabo em várias cidades do interior paulista pela Comissão de 
Saneamento, provocando alterações significativas na paisagem em nome da salubridade urbana.

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 62, outubro 2014

28



Referências Bibliográficas

- BERNARDINI, S. P. Construindo infraestruturas, planejando territórios: A Secretaria de Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas do Governo Estadual Paulista (1892-1926). 2007. Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

- CAMPOS, C. A promoção e a produção das redes de águas e esgotos na cidade de São Paulo, 1875-1892. 
Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, v. 13, n. 2, jul./dez. 2005.

- ______. Ferrovias e Saneamento em São Paulo. O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza e a 
construção da rede de infraestrutura territorial e urbana paulista. Tese (Doutorado)– Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

- COSTA, L. A. M. O ideário urbano paulista na virada do século. O engenheiro Theodoro Sampaio e as 
questões territoriais e urbanas modernas (1886-1903). São Carlos: Rima; FAPESP, 2003.

- FARIA, R. S. A engenharia entre a técnica e a política na construção dos (disputa pelos) setores públicos de 
obras urbanas do estado de São Paulo: o caso da Comissão de Obras Novas do Abastecimento de Águas da 
Capital (1926-1927). Politéia: História e Sociedade, Vitória da Conquista, v. 9, p. 173-195, 2009.

- LEME, M. C. S. A formação do pensamento urbanístico, em São Paulo, no início do século XX. Espaço & 
Debates, São Paulo, n. 34, 1991.

- OLIVEIRA, M. C.; FIGUEIRÔA, S. F. M. Enchentes em São Paulo, um problema do século passado. Revista IG, 
São Paulo, 5 (1/2): 55-58, jan./dez. 1984.

- OSEKI, J. H. Pensar e viver a construção da cidade. Canteiros e desenhos de pavimentação, drenagem de 
águas pluviais e rede de esgotos em São Paulo. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

- RIBEIRO, M. A. R. História sem fim: inventário da saúde pública, São Paulo, 1880-1930. São Paulo: UNESP, 
1993.

- SANTOS, C. J. F. Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza, 1890-1915. São Paulo: Anna Blume; FAPESP, 
1998.

- SÃO PAULO (Estado). Exposição apresentada ao Dr. Jorge Tibiriçá pelo Dr. Prudente J. de Moraes Barros, 1º 
governador do estado de São Paulo ao passar-lhe a administração no dia 18 de outubro de 1890. São Paulo: 
Tip. Vanorden & Cia., 1890.

29

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 62, outubro 2014



Jornal

- MURSA, Joaquim de Sousa. Carta publicada com o título “Várzea do Carmo”. Correio Paulistano, 4 jun. 
1890, p. 2.

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 62, outubro 2014

30



Patrimônio cultural e natural do Alto Tietê: desafios da conservação 
das memórias no marco da gestão do espaço
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Ciências e Humanidades (Universidade de São Paulo) e dos Programas de Pós-Graduação 
em Ciência Ambiental e em Mudança Social e Participação Política, também da USP.

A Ocupação do Alto Tietê

O Tietê, maior rio do estado de São Paulo, nasce nos contrafortes ocidentais da Serra do Mar, a 840 
metros de altitude, no município de Salesópolis, a 22 quilômetros do Oceano Atlântico. Dirigindo-se para o 
interior do estado, no rumo sudeste/noroeste, percorre 1.100 quilômetros do território paulista e deságua 
no rio Paraná, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul (FRACALANZA, 2004).

É um rio que tem parte de sua história intrinsecamente relacionada às atividades humanas 
desenvolvidas em seu entorno. Suas margens de muitos meandros foram as primeiras terras ocupadas 
pelos colonizadores portugueses na segunda metade do século XVI, em missões da Igreja que tinham 
como objetivo converter os indígenas à religião católica. O Tietê foi considerado pelos Jesuítas o principal 
motivo para a instalação, em 1558, do povoado que deu origem à Vila de São Paulo (NÓBREGA, 1978).

Nas matas ao seu redor, de solo pantanoso e permanentemente úmido, predominavam as formações 
arbustivo-arbóreas, com espécies como a capororoca, a pimenta do brejo, a pindaíba e a figueira; e 
formações herbáceas, com espécies como a banana-do-brejo, o aguapé de rama, a ninfeia e a erva-de-
santa-luzia. Nessas matas se viam capivaras, catetos, lontras e mamíferos menores, como a paca e o mão-
pelada; aves como mutuns e saracuras, e também aves migratórias, como as garças e quero-queros.

O movimento de cheia do rio fertilizava o solo de suas margens. Este foi um dos motivos para a 
formação dos primeiros aldeamentos indígenas ao longo do Tietê. Ao leste da Vila de São Paulo estavam 
São Miguel, Barueri, Guarulhos, Carapicuíba e Itaquaquecetuba; a oeste, Santana de Parnaíba. A navegação 
do rio também contribuiu para a fundação, na segunda metade do século seguinte, do povoado de Mogi 
das Cruzes, convertido em 1661 em Vila (BRUNO, 1991).

Desde o século XVI, jesuítas e colonos navegavam pelo rio à procura de índios e de ouro. A busca do 
ouro levou à exploração das margens do Tietê entre Guarulhos e Mogi das Cruzes. Em Guarulhos, à beira 
do rio, ainda se veem os vestígios das lavras abandonadas (NÓBREGA, 1978). 
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Na segunda metade do século XVIII, com a diminuição do comércio de escravos indígenas e a 
intensificação do uso da mão de obra escrava africana, foi dado impulso à agricultura da região do Alto 
Tietê, com o incentivo à produção de algodão e cana-de-açúcar e também de milho, feijão, arroz e farinha 
de pau, enviados à capital (o Rio de Janeiro).

Os dois primeiros séculos após a chegada dos portugueses foram de transformações lentas. 
Assentada em uma colina, a cidade de São Paulo exibia suas edificações em taipa de pilão com ruas de 
terra ou, quando muito, cobertas com limonito vermelho e duro (BRUNO, 1991). Nesse tempo, a várzea do 
rio ainda mantinha as “matinhas beiradeiras e nos terrações fluviais se viam campos, manchas de matas, 
bosques de araucárias e florestas de várzeas, baixas e pouco densas” (AB´SÁBER, 2004). A entrada do café 
acabou por acelerar o processo de ocupação da várzea. 

São Paulo, de núcleo periférico com população flutuante, passou a polo econômico mais dinâmico 
do país. Num período de 62 anos, entre 1872 e 1934, a cidade cresceu 5689%. Atraídos por uma fabulosa 
acumulação de recursos e de oportunidades na indústria e no comércio, multidões ocorreram à cidade, 
vindas de todas as partes do Brasil e do mundo (SEVCENKO, 1992).

Para atender à demanda do crescimento, “as vigorosas matas existentes no seu território, pouco 
exploradas no século XIX, começaram a ser abatidas”. Dela se retirava madeira para as construções, assim 
como lenha e carvão vegetal. Rapidamente as regiões onde hoje estão São Miguel, Santa Isabel, Arujá e 
Mogi das Cruzes perderam suas matas ciliares (BOMTEMPI, 1970, p. 155).

Do rio também se extraía areia, argila e pedras para as construções que se erguiam em São Paulo. 
Muitas olarias foram implantadas nas margens do rio para a fabricação de telhas, tijolos, lajotas; todo esse 
material era transportado pelo leito fluvial (NÓBREGA, 1978).

O aumento da concentração populacional e as expectativas de higienização e modernidade levaram 
à impermeabilização dos núcleos urbanos e ao depósito de águas pluviais e esgotos no rio. No começo do 
século XX, já se constatava que as águas do Tietê, desde Mogi das Cruzes e por toda São Paulo, estavam 
impróprias para o consumo humano (ALVIM, 2006).

A instalação de ferrovias nas terras pouco valorizadas da várzea do Tietê e a ocupação sequencial por 
indústrias e moradias próximas à ferrovia contribuíram para a intensificação da destruição das condições 
originais da várzea. Degradou-se mais ainda o rio, desapareceram os campos, as matas, os bosques e as 
florestas.

Na capital, esse processo foi ainda mais intensificado quando indústrias, como a Nitro Química 
Brasileira, se instalaram ao leste do município e fomentaram o povoamento das margens do rio. As chácaras 
que haviam nesse espaço foram parceladas e tornaram-se espaço de moradias extremamente simples e 
pobres. “A propriedade imobiliária foi fragmentada em milhares de pequenos lotes [...] onde se erguem 
modestas casas, sempre por terminar” (BOMTEMPI, 1970, p. 160).

A ocupação da várzea prosseguiu, e na década de 1970, quase toda a área entre Guarulhos e Osasco 
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já se encontrava tomada. O que restou foi ocupado, ainda na década de 1980, pela maior favela cadastrada 
na Região Leste – o Jardim Pantanal (JORDÃO, 1991).

Mudanças semelhantes ocorreram nas terras do Alto Tietê, que viu seus lugarejos tornarem-se 
municípios. Na nascente do rio, onde estava a Vila de São José do Paraitinga, desmembrada de Mogi das 
Cruzes em 1857, formou-se um município que, em 1905, em homenagem ao Presidente Campos Sales, 
passou a ser denominado Salesópolis.

Mogi das Cruzes também foi desmembrada em outros municípios, como Suzano – outrora um 
povoado. Elevado a distrito anexo a Mogi, e depois à Paróquia, atingiu a condição de Município em 
1949. Poá, outrora também distrito de Mogi, em 1949 tornou-se município. Itaquaquecetuba igualmente 
desmembrou-se de Mogi das Cruzes e foi emancipado em 1954. E finalmente Biritiba Mirim, distrito de 
Mogi desde 1892, obteve sua emancipação em 1963 (TOMIYAMA, 2002).

Desde a década de 1920, a região de Mogi das Cruzes começou a receber imigrantes japoneses que 
investiram nos terrenos alagadiços da várzea, para a produção de hortifrutigranjeiros, comercializados 
em São Paulo. A produção se intensificou na década de 1950, mediante o uso intensivo de mecanização, 
insumos químicos e produtos fitossanitários. Mogi e Suzano passaram a compor o maior polo produtivo 
de hortaliças, frutas e flores do país, com destaque para a produção de cogumelos, “que representa 
80% do mercado nacional, e de caqui, na faixa de 30%, assim como o eucalipto, que chegou a ocupar 
aproximadamente 25.000 hectares, distribuída em cerca de 1.230 propriedades.” (TOMIYAMA, 2002, p. 45).

Biritiba Mirim, Salesópolis e Poá também se tornaram municípios agrícolas (PONTUSCHKA, 1979).

Na segunda metade do século XX, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba passaram a receber 
indústrias. Em Mogi, o impulso para a industrialização foi dado em 1947, com a inauguração da Mineração 
Geral do Brasil. O Bairro Rural do Taboão transformou-se em Distrito Industrial na década de 1990, com a 
instalação de empresas de médio e grande porte, entre elas a General Motors do Brasil (TOMIYAMA, 2002).

Guarulhos, Osasco, Barueri e Carapicuíba, muito próximas à capital, seguiram o processo industrial 
de São Paulo e foram impactadas com o crescimento populacional. Seus solos foram loteados sem grandes 
preocupações com a urbanização, infraestrutura e serviços de utilidade pública. 

Santana do Parnaíba assumiu, ao mesmo tempo, características de cidade industrial, dormitório e 
de veraneio. Ainda assim, ali o processo de especulação imobiliária incidiu sobre terrenos próximos ao 
centro, destinados principalmente a chácaras e casas de veraneio. Na área leste do município, instalaram-
se indústrias e vilas marginais e autônomas em relação ao centro (MAGNANI, 1984).

Em função do processo de crescimento acelerado, ampliaram-se os problemas, em especial no leste 
e extremo leste do município de São Paulo e nos municípios de Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das 
Cruzes. Nessas regiões, a população de baixa renda construiu habitações precárias que avançaram até 
as margens do rio Tietê e de seus afluentes, ocupando também parte de sua várzea e fundos de vale. A 
somatória de problemas como o tipo de ocupação do solo, a deficiência dos sistemas de esgotamento 

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 62, outubro 2014

33



sanitário, coleta de lixo e do assoreamento, assim como o elevado índice de impermeabilização do solo, 
resultou na degradação da maior parte da várzea do Alto Tietê, ao final do século XX.

O processo de ocupação do espaço se constituiu de distintas formas, sobrepostas ao longo do 
tempo. Os lugarejos, pousos dos tropeiros que navegavam pelo rio, foram convertidos em paróquias, 
vilas, distritos, cidades, metrópole. As renovações no espaço apagaram quase todos os traços da ocupação 
havida anteriormente; restaram poucas marcas, rugosidades (SANTOS, 1986), que contrariam a lógica da 
modernização e que se expressam no que agora denominamos patrimônio cultural. 

Ações de Conservação da Várzea do Alto Tietê

A ocupação da várzea do rio Tietê foi sentida em seu entorno. Cheias que extravasavam o leito eram 
frequentes, mas a ocupação das margens fez com que esse processo natural passasse a ser visto como 
um incômodo. Com vistas a contornar essa situação foram feitas retificações no rio para diminuir seus 
meandros, barragens para conter suas águas e desassoreamento do material deposto no seu leito, entre 
outras ações (NÓBREGA, 1978; ALVIM, 2006).

Como nenhuma delas conseguiu manter as águas do rio em sua calha, na década de 1970 foi 
considerado que o processo de ocupação da várzea era uma das razões para as cheias. Foi indicada, então, 
a implantação de um parque linear nas margens do rio, localizado no trecho do Tietê, compreendido entre 
Salesópolis e Santana do Parnaíba, e que abrigasse todos os seus meandros, não deixando áreas esparsas. 
Tal projeto expressa a necessidade de recuperação e conservação da várzea para amortecer as enchentes 
(SÃO PAULO, DAEE, 2004).

Parte do estudo foi encampada pelo Decreto nº 7.868, de 30 de abril de 1976, que criou o Parque 
Ecológico do Tietê, não para toda a faixa do Alto Tietê, desde Salesópolis a Santana do Parnaíba, mas 
apenas para dois pequenos trechos, de catorze quilômetros quadrados, em Engenheiro Goulart, na zona 
leste, e em Tamboré, perto de Osasco (TERAMUSSI, 2008).

A medida não resultou suficiente e, na década de 1980, outra ação foi adotada através da Lei Estadual 
nº 5.598, de 6 de fevereiro de 1987, que criou a Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê – uma 
faixa que acompanha a várzea do Alto Tietê desde a Represa Ponte Nova em Salesópolis, seguindo seu 
percurso pelas regiões urbanas e/ou rurais dos municípios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, 
Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri e Carapicuíba, até a represa Edgard de Souza, em 
Santana do Parnaíba (SÃO PAULO, DAEE, 2014).

A faixa compreendeu um espaço com dimensões correspondentes aos terrenos sujeitos às 
inundações anuais do rio na época das chuvas, e variou entre 200 e 600 metros, chegando a mil metros 
em alguns pontos. Ao passar por São Paulo, desde a Barragem da Penha até Osasco, a faixa se interrompia. 
A justificativa foi a de que na região mais ocupada da cidade de São Paulo já não havia atributos que 
caracterizassem uma várzea, o que levava à interrupção. A APA foi dividida em dois setores: o leste, que vai 
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da barragem Ponte Nova até a barragem da Penha, e o oeste, de Osasco até a barragem do reservatório 
Edgard de Souza (Figura 1). No primeiro trecho, o objetivo foi o de garantir a função reguladora das cheias 
do rio e, no segundo, manter as características naturais do Parque Ecológico Tamboré (ZANIRATO, 2011).

Figura 1: A APA Várzea do Rio Tietê superposta 
na imagem captada do Google Earth.

Desde quando a APA foi criada, já se sabia que a várzea vinha de um processo de ocupação do 
solo sem controle nem fiscalização, sobretudo entre Mogi das Cruzes e Barueri. Havia em seu entorno 
loteamentos clandestinos, desmatamentos, depósitos de lixo residencial e industrial etc. A manutenção 
da situação por mais de vinte anos após a criação da APA era justificada pela falta de uma normativa 
sobre a demarcação da área onde, de fato, estava a Área. Na parte mais urbanizada, as pressões vinham 
da expansão urbana e da atividade do mercado imobiliário; na parte mais rural, do uso de agrotóxicos e 
outras fontes poluidoras de ar e de água, assim como do desmatamento. 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são Unidades de Conservação constituídas em domínios de 
propriedade privada; nesses locais, é admitido o uso sustentável dos recursos naturais. A expectativa da 
implantação de uma APA é a de conciliar desenvolvimento e proteção ambiental; por essa razão, deve ter 
um Conselho Gestor que defina as ações permitidas em seu território. A APA deve ser regida por um Plano 
de Manejo, que ordene as formas de uso e ocupação de seu solo (BRASIL, 2000).

Os Conselhos Gestores das Unidades de Conservação da Natureza são uma exigência da Lei nº 9.985, 
sancionada em 2000, e que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tais conselhos 
devem ser compostos pelo maior número possível de representações de instituições que atuam na região 
da Unidade de Conservação, nos mais diferentes ramos, com responsabilidades jurídicas e legais sobre as 
decisões a respeito do espaço que administram.

O Conselho Gestor da APA Várzea do Rio Tietê foi criado pelo Decreto Estadual nº 42.837, de 3 
de fevereiro de 1998, com caráter consultivo. Entre as suas atribuições, constam as de “acompanhar a 
elaboração, implementação e revisão do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental, garantindo seu 
caráter participativo” e a de “propor formas de cooperação entre os órgãos públicos e a sociedade civil para 
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a realização dos objetivos da gestão da APA da Várzea do Rio Tietê” (CONSELHO GESTOR, 2014). 

O Plano de Manejo é definido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação como um 
“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (art. 
27). O Plano normatiza os usos das propriedades, ao estabelecer zonas com diferentes graus de proteção, 
restrição e permissão (BRASIL, 2000).

A APA Várzea do Rio Tietê, criada em 1987, teve uma proposta de zoneamento aprovada pelo Decreto 
Estadual 42.837/1998, o qual, entretanto, não foi implantado. Somente em 2004 é que começaram, no 
âmbito da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, estudos para “uniformizar os trabalhos 
para a regulamentação das APAs do estado”, e que resultaram num roteiro para a execução dos Planos de 
Manejo dessa e de outras APAs.

O zoneamento proposto em 1998 foi revisto em 2006, quando foi elaborado um novo plano, 
intitulado “Várzea do Rio Tietê - Proposta de Zoneamento Ambiental para APA Várzea do Rio Tietê”. Mais 
uma vez, o plano ficou no papel (SÃO PAULO, 2006).

No ano de 2009, houve a transferência da gestão das APAs para a Fundação Florestal do Estado de 
São Paulo. Um novo roteiro metodológico para elaboração dos Planos de Manejos de APAs foi elaborado. 
No mesmo ano, esse roteiro foi aprovado no Conselho Gestor (SÃO PAULO, 2010a).

Em outubro de 2010, foi elaborado o Termo de Referência para a contratação de serviços especializados 
para a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê – APA-VRT; a 
consolidação e georreferenciamento dos limites da APA-VRT (Lei Estadual nº 5.598/1987); e a ampliação 
de seus limites da Barragem Ponte Nova até a nascente do rio Tietê, em Salesópolis (SÃO PAULO, 2010b).

Os trabalhos tiveram início em 2011, sob a responsabilidade de uma equipe coordenada pela Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 

Para a sistematização dos trabalhos, foram organizados grupos temáticos incumbidos de diagnosticar 
o espaço na perspectiva física, biótica e antrópica, e em suas inter-relações. O módulo físico corresponde ao 
diagnóstico de elementos como o clima, a geologia, a hidrogeomorfologia. O biótico diz respeito à fauna, 
flora e vegetação remanescentes no espaço da APA. O módulo antrópico compreende levantamentos de 
dados socioeconômicos, instrumentos jurídicos (leis, decretos) e entidades sociais que atuam na região, 
assim como da história e do patrimônio cultural existentes no espaço. Pretendia-se assim um diagnóstico 
da situação física da APA, sua composição biótica, as relações sociais ali postas e as interpelações entre 
todos esses aspectos. Como parte do diagnóstico social, constavam o histórico da região e o patrimônio 
cultural e natural, tangível e intangível ali presentes.
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O Patrimônio Cultural e Natural no Plano de 
Manejo da APA Várzea do Rio Tietê

A equipe de elaboração do diagnóstico desse aspecto ficou encarregada de elaborar um histórico de 
criação da APA e de suas diversas fases de implantação, correlacionando-o com os eventos de conservação 
da natureza na região. Para isso havia que considerar a ocupação, as intervenções e as ações de conservação 
da várzea do rio Tietê. Na sequência, seria necessário realizar um inventário do patrimônio histórico-cultural 
– material e imaterial – da APA, de maneira a identificar e classificar este patrimônio e delinear estratégias 
para a sua conservação e valorização.

Na faixa onde se encontra a APA Várzea do Rio Tietê – um quilômetro à esquerda e à direita do rio 
Tietê – há uma série de elementos do patrimônio cultural material e imaterial, arqueológico e arquitetônico 
que permanecem, apesar das intensas transformações ocorridas na região. São bens que testemunham as 
várias formas de uso e ocupação do solo, muitas das quais dotadas de estilos arquitetônicos e técnicas 
construtivas que se tornaram raras, em face dos avanços da modernidade e de novos modos de uso desses 
espaços.

A identificação dos elementos materiais considerou as características arquitetônicas, construtivas 
e históricas, e as referências urbanísticas e paisagísticas que atestam a transformação do espaço e as 
dinâmicas socioeconômicas. Fizeram parte dessa análise capelas, casarões, artefatos de captação e 
distribuição da água e da energia hidráulica, assim como prédios industriais e singelas casas.

O patrimônio cultural em sua dimensão imaterial foi contemplado nos “saberes” e modus vivendi 
das comunidades locais. Tal patrimônio se expressa nas festas tradicionais dos municípios que compõem 
a APA, e que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social.

O patrimônio arqueológico corresponde às jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que 
representem testemunhos da cultura dos primeiros povos que habitaram a região. Foram encontradas 
indicações de sítios arqueológicos na região da APA, além de indícios da existência de outros sítios ainda 
não descobertos, que atestam a relevância dessa área para o desenvolvimento de atividades e programas 
de pesquisa, conservação e preservação, direcionados para a produção de conhecimento científico.

O Patrimônio Natural

Entre os bens identificados como patrimônio natural, o que tem expressão maior é o próprio Rio 
Tietê – o mais tradicional curso d’água do estado de São Paulo, que atravessa o território paulista desde a 
nascente no município de Salesópolis até o rio Paraná, no extremo oeste do estado. Ainda que a área da 
APA compreenda apenas o Alto Tietê, há que se olhar para o rio como um todo, da nascente à foz. Entre as 
justificativas para considerá-lo um patrimônio, estão seus valores históricos, arqueológicos, etnográficos, 
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paisagísticos e de conservação.

A proteção já existe para alguns trechos do rio – como suas nascentes – tombados pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), e descritos como 
“dois retângulos, um maior, de aproximadamente 48 km², que inclui os dois flancos do grande conjunto 
montanhoso da Pedra Queimada, ao norte do Vale do Tietê, assim como as cabeceiras do próprio rio 
Paraitinga, no quadrante sudeste”. O tombamento objetivou preservar e manter os formadores extremos 
dorio Tietê. “O retângulo menor, inscrito no primeiro e de área igual a 2 km², [é] destinado à preservação 
da cabeceira extrema do rio.” (CONDEPHAAT, 2014). 

Há partes protegidas do rio dentro do município de Mogi das Cruzes, no Parque Leon Feffer, onde 
outrora havia uma cava de exploração da areia do rio. O Parque foi inaugurado em agosto de 2004 e 
distribui-se por uma área de aproximadamente 26 hectares; nele se encontra ainda a mata ciliar que 
margeia o rio. A parte do rio que se encontra no Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Engenheiro Goulart, 
entre São Paulo e Guarulhos, à montante da barragem da Penha –, também está protegida por leis. É 
uma área de 7 quilômetros, outrora bastante degradada pela extração de areia, com lagos formados pelas 
crateras e uma vegetação parcialmente exótica. Do mesmo modo, há lei relativa à proteção do trecho 
do rio no Núcleo Tamboré do Parque Ecológico do Tietê, situado em parte no município de Santana do 
Parnaíba e em parte no de Barueri, numa área de cerca de 1.565.000 m² (TERAMUSSI, 2008). Ainda que 
esses espaços sejam fundamentais para preservar a várzea do Tietê, persiste a necessidade de estender 
a proteção não somente ao trecho do Alto Tietê, mas por todo seu percurso, que se estende até o Mato 
Grosso do Sul. 

O Patrimônio Arqueológico

Em relação a esse tipo patrimonial, há indicativos da existência de sítios arqueológicos em quase toda 
a extensão da faixa ao longo do rio. Os Estudos de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – 
EIARIMA da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (EMURB) –, efetuados por ocasião da Operação 
Urbana Consorciada Água Branca (SÃO PAULO - PMSP, EMURB, 2012), assim como pesquisas do Programa 
de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural das Obras de Dragagem e Derrocamento no 
Porto Organizado de Santos/SP (BRASIL, 2010) e o Relatório de Impacto Ambiental da Petrobras sobre o 
Plano Diretor de Dutos de São Paulo – PDD/SP, de setembro de 2007 (BRASIL, 2007), indicam a existência 
de sítios arqueológicos a céu aberto em Mogi das Cruzes e em Suzano.

Já o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural das Obras de Dragagem e 
Derrocamento no Porto Organizado de Santos/SP (BRASIL, 2010) faz referência a trabalhos de prospecção 
em sítios arqueológicos na região de Poá, na região de Itaquaquecetuba, em especial no Parque Ecológico 
de Itaquaquecetuba e na região de Guarulhos.

Para Guarulhos, há no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o registro 
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do Sítio Arqueológico Garimpo de Ouro Ribeirão das Lavras, na Capelinha, no rio Baquirivu-Guaçu, Bacia 
do Tietê, planície de inundação, tipo cerâmico. São cacos de cerâmica com estilo e gravura de influência 
africana, e que se encontram no cemitério de escravos, no adro da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos (IPHAN, 2014).

Para o município de São Paulo, o IPHAN aponta a existência de sítios arqueológicos na região da bacia 
do Tietê, entre os quais a Casa de Ferroviário, em Ermelino Matarazzo, na bacia do Alto Tietê – sítio histórico 
a céu aberto, próximo à linha de trem. Também a Capela de São Miguel é considerada um sítio histórico, 
pelo achado de vestígios materiais que remetem ao período entre os séculos XVII ao XIX; notadamente 
cerâmica encontrada nas proximidades da Capela (IPHAN, 2014). 

Há registro de sítio arqueológico no bairro da Aldeia de Barueri, na área externa da capela de Nossa 
Senhora da Escada, situada em alto terraço à margem direita do rio Tietê, já no limite do seu trecho 
navegável (SCATAMACCHIA; FRANCH, 2002).

O IPHAN também registra a existência de sítios arqueológicos na Aldeia de Carapicuíba, na Bacia do 
Tietê, a céu aberto (IPHAN, 2014). Um deles data do século XVI e é remanescente de aldeamento implantado 
nos primórdios da colonização portuguesa no planalto paulista. Foram encontrados fragmentos cerâmicos 
com características da cerâmica tupi-guarani, assim como louças stoneware e vidros do século XIX.

Esses foram alguns dos bens tidos como patrimônio arqueológico que foram identificados na faixa 
da APA Várzea do Tietê.

O Patrimônio Imaterial

O patrimônio imaterial da várzea do Alto Tietê foi identificado, sobretudo, nas tradições festivas que 
a região mantém. São celebrações que ocorrem nos municípios que compreendem a APA e que vão de 
Salesópolis a Santana do Parnaíba. A tradição se manifesta em festas como a Feira da Quinta, tradicional 
em Salesópolis, e que é realizada desde o final do século XIX; como também em grupos religiosos que 
homenageiam com suas músicas e danças seus santos padroeiros, como São Benedito, São Gonçalo, Nossa 
Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo. Em Mogi, por exemplo, a Festa do Divino ocorre desde 1752, 
quando a cidade ainda era a Vila de Sant’Anna de Mogi das Cruzes. Outra festividade desse município é 
a Festa de São Gonçalo, uma dança de cunho especialmente religioso, quase sempre em pagamento de 
promessa, e que expressa de forma especial a devoção a São Gonçalo do Amarante, beato português e 
protetor dos violeiros no Brasil. Considerado santo da fertilidade, os fiéis recorrem a ele quando querem 
se casar e ter filhos; e para pagar uma promessa feita ao Santo, o devoto oferece uma festa e dança em sua 
homenagem.

Em Itaquaquecetuba, o patrimônio imaterial está presente na Dança de Moçambique, em 
homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Trata-se de uma dança guerreira, de origem 
africana, utilizada para a catequese dos índios brasileiros. Itaquaquecetuba também celebra a Dança de 
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Santa Cruz, introduzida pelos padres jesuítas a fim de atrair os índios das matas para a igreja. Já Carapicuíba, 
celebra a Festa da Santa Cruz, datada de mais de quatro séculos e que apresenta danças indígenas, como 
o Zagaia e a Sarabaquê. Em Santana de Parnaíba, além do Carnaval – festa tradicional bastante conhecida 
na região – acontece também a festa de Corpus Christi, cujos registros reportam ao século XVII. 

As tradições podem remontar a séculos ou serem mais recentes, como a Festa do Caqui e das Flores 
do Itapeti, em Mogi das Cruzes. Essa festa é celebrada pelos japoneses e seus descendentes em torno de 
dois dos principais produtos agrícolas da cidade: as flores e as frutas. Também a Festa da Cerejeira e o Dia 
da Imigração ocorrem em Suzano há cerca de 30 anos. 

Todas essas práticas foram identificadas como patrimônio cultural imaterial da várzea do Alto Tietê; 
são celebrações que envolvem os habitantes da região em sua relação com o território que ocupam.

O Patrimônio Material Edificado

O patrimônio cultural material foi identificado em todos os municípios da área da APA. A tipologia 
religiosa é majoritária e se encontra, por exemplo, em Salesópolis, na Igreja Matriz São José, construída 
em 1908. A edificação tem em suas paredes pinturas do artista plástico Antônio Limones, que lembram o 
afresco e que retratam a Vida e Morte de São José, padroeiro do município. A obra é de estilo neoclássico, 
com colunas greco-romanas, arcos plenos, balaústres, nave central e lateral. Nela há também uma 
reprodução da obra de Rafael, intitulada “O Casamento de José e Maria”. As paredes internas exibem ainda 
arabescos e figuras que simbolizam a divindade, tais como o touro e a águia. As esculturas do altar-mor, 
portas, janelas e pilastras são de autoria do escultor italiano Artur Pedrozoli. 

Em Biritiba-Mirim encontra-se a Capela de São Benedito, de 1873 – primeira do local, edificada em 
taipa, e que hoje é a Igreja Matriz do município. 

No local onde se iniciou o povoamento do que depois veio a se tornar a cidade de Suzano, está a 
Capela Nossa Senhora da Piedade, ou Igreja do Baruel, erguida em 1660 pelo franciscano Salvador Baruel. 
A Capela chegou a desabar no final do século XIX, mas foi reconstruída em meados de 1916. 

A Capela de Santa Cruz, em Poá, foi construída de pau a pique e inaugurada na década de 1910; 
assim como a Igreja Matriz (Capela de Nossa Senhora de Lourdes), inaugurada em 1916, e a Capela de 
Santo Antônio, dedicada ao padroeiro do município, e cuja primeira missa foi registrada em 1923.

Em Itaquaquecetuba encontra-se a Capela Nossa Senhora D´Ajuda, uma construção de 1624 que 
serviu para a catequese dos índios, feita em taipa de pilão, com telhado com duas águas. Essa capela foi 
declarada patrimônio histórico municipal.

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que fica em Guarulhos, é uma construção em taipa 
de pilão, iniciada possivelmente em 1741 e terminada entre 1761 e 1763. A Igreja já passou por várias 
reformas, incorporando ampliações e outros materiais construtivos. Nela se encontra a imagem de Nossa 
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Senhora da Conceição, trazida de Portugal. Também em Guarulhos fica a Igreja do Bom Jesus de Pirapora 
do Macedo, tombada pela Lei nº 4635 de 1994 (OMAR, 2008, p. 181).

São Paulo, apesar de ser o município que mais alterou sua paisagem, ainda conserva bens como a 
Capela da Chácara Biacica, tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) em 1994 – uma construção de taipa, com 
características luso-brasileiras, construída no fim do século XVII. Outro bem importante é a Igreja de 
São Miguel Paulista. A primeira capela que deu origem a essa igreja foi construída por volta de 1580 e 
substituída pela atual em 1622. O edifício é em taipa de pilão, com madeiramento aparente e cobertura 
em duas águas. É o único exemplar de igreja alpendrada que restou das muitas que existiam em São Paulo, 
nos primeiros séculos de colonização.

Em Barueri está a Capela de Nossa Senhora da Escada, que remonta a 1560, quando a Fazenda Barueri 
foi doada aos jesuítas. A primeira missa nessa Capela foi realizada em 1560. A edificação foi alterada, mas 
sob seu piso pode-se ver o alicerce de uma das paredes em taipa de pilão. 

Em Carapicuíba está a Capela de Nossa Senhora da Graça, de 1727, que conserva paredes em taipa 
de pilão da antiga Capela de São João Batista, erguida no século XVI. A edificação é uma nave retangular 
com quatro cômodos laterais, um altar simples e imagens sacras bastante antigas.

A tipologia civil também é encontrada na área, como no Casarão Senzala, em Salesópolis; uma 
construção em pau a pique e taipa de pilão, do século XVIII, dividida em dois espaços, um com melhor 
acabamento e outro com piso de chão batido. Pressupõe-se que o primeiro espaço seria para os brancos 
e o segundo para os negros. O madeiramento é todo em encaixe, sem pregos. Serviu por muito tempo 
como ponto de parada dos comerciantes vindos da Capital e do Vale do Paraíba pela Rota do Sal, para a 
comercialização de produtos, e também para a compra e venda de escravos. 

Em Mogi das Cruzes está o Casarão do Chá, inaugurado em 1942 por um imigrante japonês, que 
no período da Segunda Guerra Mundial decidiu construir uma fábrica para ampliar a sua produção. O 
casarão é de dois pavimentos, com madeira de eucalipto nas estruturas das paredes em pau a pique. O 
madeiramento é aparente, não aparelhado, e nele se ressalta o formato original dos caules com partes 
das suas ramificações e encaixes das peças de madeira que dispensaram o uso do prego. A cobertura tem 
tesouras de grandes dimensões, com vãos de até 8,20 metros. 

Em Poá encontra-se o Centro Cultural Casa da Estação, da década de 1920 – antiga casa do chefe da 
estação, e que hoje abriga um centro cultural e a EMEI Padre Eustáquio, primeiro Grupo Escolar de Poá, 
construído, provavelmente, nas primeiras décadas do século XX.

Em Guarulhos estão o Antigo Paço Municipal, uma edificação de 1921, que funcionou como Delegacia 
de Polícia; a Escola Estadual Capistrano de Abreu, de 1926, que foi o primeiro Grupo Escolar de Guarulhos; 
e a antiga estação de trem de Guarulhos, uma construção de 1915.

Em São Paulo está a Casa da Sede do Sítio Mirim, um edifício com data de construção desconhecida, 
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mas com indicativos de que remonta a 1750. Trata-se de um exemplar único no conjunto das casas 
bandeiristas, construído em taipa de pilão, com paredes de 50 centímetros de espessura e telhados com 
dupla inclinação. 

Em Osasco está o Museu Municipal “Dimitri Sensaud de Lavaud”, um chalé construído no final do 
século XIX, que foi palco para Dimitri Sensaud de Lavaud idealizar, montar e realizar o primeiro voo em 
aeroplano na América do Sul. O primeiro monomotor brasileiro, batizado de “São Paulo”, decolou em 
janeiro de 1910. A construção expressa o estilo rural paulista oitocentista, com influências da arquitetura 
do norte da Itália. 

Em Carapicuíba, “está o único exemplo de aldeamento jesuítico que sobreviveu aos momentos 
posteriores” (ANDRADE, 2006). São casinhas (algumas moldadas com taipa de pilão) que representam as 
construções erguidas pelo trabalho de índios e jesuítas no século XVII/XVIII.

A APA termina em Santana do Parnaíba, na Barragem Edgar de Souza, primeira hidrelétrica da 
América do Sul, construída pela Light em 1901. Nela se veem os primeiros geradores elétricos do Brasil. 
O núcleo urbano está fora dos limites da APA, inclusive da área expandida, mas ainda assim cabe lembrar 
que nele se encontra um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do estado, com 209 edificações 
tombadas pelo CONDEPHAAT, através da resolução nº 49/82 - Processo nº 21.946/82.

Considerações Sobre O Patrimônio da Várzea do Alto Tietê

O objetivo que norteou o levantamento do patrimônio cultural e natural existente na região da APA 
Várzeas do Rio Tietê foi o de conhecer os processos de transformação do espaço ocorridos ao longo do 
tempo nos municípios que integram a APA, destacando as rugosidades (SANTOS, 1986) que, apesar da 
dinâmica havida, permaneceram no espaço, para que sobre elas incidam medidas de gestão com vistas à 
proteção.

A consideração do rio Tietê como patrimônio natural é, de fato, um desafio, em função da ocupação 
já consolidada em parte de sua várzea, e que expressa interesses e conflitos. Todavia, esse desafio precisa 
ser mantido, como forma de impedir a continuidade das ações humanas que insistem em descaracterizar 
e alterar sua fisionomia paisagística e impedir a vida em suas águas e no entorno de sua área de expansão. 
Ao mesmo tempo, é um meio de criar condições para as gerações que virão, para que possam conhecer e 
usufruir esse lugar tão especial para a história, a memória e a identidade paulistana.

O patrimônio imaterial é uma herança mantida nos municípios da APA, rememorada nas celebrações. 
Em que pesem usos que podem transformar a tradição em mercadoria para o consumo turístico, não se 
pode negar a permanência de práticas culturais imateriais que datam de tempos pretéritos e que estão 
relacionadas com as histórias de ocupação da área. 

O patrimônio cultural, traduzido em bens arqueológicos e bens edificados, foi reconhecido a partir 
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de uma metodologia que não contemplou a pesquisa primária, mas que se valeu da consulta aos órgãos 
de proteção nas escalas federal, estadual e municipal; da pesquisa com trabalhos técnico-científicos sobre 
a questão; e de oficinas com membros dos municípios que integram a APA, para confirmar, ou não, o 
levantamento feito. Em função desse limitador, mas não exclusivamente por isso, o diagnóstico apontou 
algumas lacunas do conhecimento, principalmente no que se refere ao patrimônio arqueológico. 

Segundo pesquisadores dessa tipologia patrimonial, o conhecimento sobre a arqueologia do lugar 
pode ser considerado muito baixo. A bacia do Alto Tietê continua pouco conhecida do ponto de vista da 
arqueologia pré-colonial (SÃO PAULO, EMURB, 2012).

Foram encontrados registros de sítios arqueológicos, relacionados a períodos diferentes de 
ocupação humana na região, e vestígios materiais remanescentes, representativos dos processos culturais 
que nela se sucederam; testemunhos dos mais de quinhentos anos de ocupação da região. Levando em 
consideração o tempo de existência, destacam-se em primeiro lugar os bens arqueológicos que remetem 
à ocupação pré-cabralina. Em seguida, encontram-se os que expressam a história dos primeiros contatos 
dos portugueses com a população nativa da área, notadamente nos sítios arqueológicos dos aldeamentos 
jesuíticos.

Justamente por ser uma área ainda pouco conhecida pela arqueologia, é necessário que se promova 
a preservação de prováveis sítios arqueológicos. Isso deve ser feito com o devido acompanhamento das 
atividades a serem desenvolvidas na região, por meio de projetos de diagnóstico, prospecção e resgate 
arqueológico, se preciso for.

Em relação ao patrimônio cultural edificado, foram considerados os imóveis que remetem aos 
primórdios da colonização portuguesa, prioritariamente de tipologia religiosa, bens que expressam técnicas 
construtivas europeias adaptadas à região em questão, boa parte em taipa de pilão, com coberturas de 
telhas cerâmicas do tipo capa e canal, e bens relativos ao processo mais recente de urbanização da região, 
em especial aqueles que se relacionam com atividades agroindustriais e com a imigração.

Ainda que haja bens protegidos por normas jurídicas nas escalas federal, estadual e municipal, há 
edificações com o seu estado de conservação comprometido e que necessitam de intervenções para a sua 
conservação, como a Capela da Biacica, o Sítio Mirim e o Casarão do Chá. A aprovação do Plano de Manejo 
seria um instrumento legal a mais para garantir a sobrevivência dessas marcas do tempo no espaço da APA 
Várzeas do Rio Tietê.

Síntese do Diagnóstico: A Importância da Região 
e da Manutenção dos Seus Patrimônios

Conforme define o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, todo plano de manejo de APAs 
“deve ser conduzido como um amplo processo de articulação de propostas advindas dos diversos agentes 
sociais que interagem em seu território, com vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos 
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recursos naturais às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes previamente 
acordados.” (BRASIL, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 2000). 

Por essa razão, ao ser concluída a fase do diagnóstico, devem ser realizadas oficinas participativas 
com os representantes de agentes envolvidos com o espaço em questão. 

Foram realizadas seis oficinas para a apresentação do diagnóstico e envolvimento da comunidade 
que tem interesses na APA. As oficinas visaram a identificar os problemas, as causas e consequências da 
situação e a definir prioridades de ação. 

Concluída essa parte, foi proposta uma minuta de zoneamento, com outra sequência de oficinas 
para avaliação da proposta apresentada pela Equipe Técnica. 

O zoneamento corresponde à “definição de setores ou zonas em uma UC com objetivos de manejo e 
normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos 
da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.” (BRASIL, 2000, artigo 2o, inciso XVI). É esse 
instrumento que estabelece zonas internas ao espaço diagnosticado, que devem ter com maior ou menor 
restrição de uso e ocupação. O zoneamento identifica e propõe menos usos em espaços mais íntegros, mais 
frágeis, de importância para a manutenção dos atributos da APA – entre os quais, os histórico-culturais.

A expectativa é a de que as oficinas favoreçam a implementação do Plano de Manejo, considerando 
a compreensão da necessidade de limites de uso do espaço pela população. Elas devem apresentar 
alternativas, ajustes ou complementações ao zoneamento, e identificar consensos e conflitos, com vistas à 
definição consensual de normas para o espaço (SÃO PAULO, 2010a). 

Entre as zonas consideradas num Plano de Manejo está aquela que detém o patrimônio natural, ou 
seja, que ainda apresenta áreas de especial interesse para a conservação e manutenção do patrimônio 
natural. O objetivo desta zona é conservar áreas mais íntegras e proteger as mais frágeis, restringindo a 
ocupação e a utilização dos recursos naturais. Também há a zona histórico-cultural, aquela na qual são 
encontradas o patrimônio histórico-cultural e arqueológico. O zoneamento para essa área deve ter como 
objetivo preservar, estudar, restaurar e interpretar para o público (quando cabível) os bens históricos e 
arqueológicos, que podem ser abertos para a pesquisa, a educação e o turismo.

O diagnóstico permitiu que, para a APA Várzea do Rio Tietê, fosse proposto um zoneamento mais 
restritivo nos lugares onde o patrimônio natural mantinha as características definidas para a conservação 
da vida e onde havia vestígios de sítios arqueológicos e bens culturais em risco, e um menos restritivo para 
os lugares onde se verificava que os bens culturais edificados estavam em condições de serem abertos à 
fruição.

A proposta final de zoneamento deve ser submetida à apreciação do Conselho Gestor da APA, para 
ratificação e identificação de diretrizes estratégicas e linhas de ação prioritárias para a gestão da APA, 
assim como as possíveis parcerias e atribuições relacionadas à sua implantação. A minuta de zoneamento 
foi elaborada, apresentada em oficinas e aprovada pelo Conselho Gestor da APA Várzeas do Rio Tietê em 
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10 de abril de 2012.

Finda essa parte, deveria se chegar à matriz de planejamento para gestão da APA, ou seja, a um 
relatório no qual estariam elencadas as linhas de ação prioritárias para cada uma das diretrizes, e indicados 
os parceiros para a execução, a área de atuação, o público-alvo, os prazos de execução e as potenciais 
fontes de recursos.

No caso das unidades de conservação estadual, a proposta deveria ser encaminhada para aprovação 
à Comissão de Biodiversidade e depois à Plenária do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e, 
se aprovada, deveria ser publicada, passando a ser, então, o instrumento oficial de gestão da APA.

Até a redação deste texto (junho de 2014), a proposta encontrava-se no CONSEMA.

Considerações Finais

Passados mais de dois anos da aprovação do plano de zoneamento pelo Conselho Gestor, 
permanecem indefinidas as diretrizes de uso e ocupação do espaço da estreita faixa que constitui a APA 
Várzea do Rio Tietê. Não foi possível até o momento uma construção consensual entre todos os atores 
sociais que atuam e/ou têm interesse na área. 

O que se constata nesse tempo é a continuidade do processo de deterioração da várzea, com o 
avanço da urbanização por espaços que deveriam ser protegidos e com a perda das condições mínimas 
de proteção do patrimônio cultural e natural ali existente, inclusive com a aceleração da degradação, em 
pouco mais de dois anos, de bens elencados como patrimônio, como é o caso da Casa do Sítio Mirim, em 
São Paulo, que está em ruínas.

A postergação de medidas tem contribuído para a agonia do patrimônio cultural e natural situado 
ao longo do trecho do rio, sobretudo o Tietê, ao passar pela região metropolitana de São Paulo e levar a 
depressão de suas águas para o interior do estado.

Por todo esse histórico é, infelizmente, extremamente procedente a afirmação de Mello Nóbrega de 
que “o Tietê deu a São Paulo quanto possuía: o ouro das areias, a força das águas, a fertilidade das terras, a 
madeira das matas, os mitos do sertão. Despiu-se de todo o encanto e de todo o mistério: despoetizou-se 
e empobreceu por São Paulo e pelo Brasil.” (NÓBREGA, 1978, p. 195).

Por toda sua história, e pelas memórias que ainda restam em testemunhos patrimoniais que insistem 
em se fazer lembrar, o rio e suas várzeas não são estorvos, mas patrimônios a serem protegidos.
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Rio Paranapanema: águas e destinos coletivos (1886-1966)

Paulo Henrique Martinez

Professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Autor de História Ambiental no Brasil 
(Cortez, 2006) e organizador de História Ambiental Paulista (Senac – SP, 2007).

O Rio Paranapanema era conhecido e utilizado com regularidade, durante a colonização portuguesa, 
como via de penetração e circulação no centro do continente sul-americano. Ao findar o século XIX, as 
autoridades da Província de São Paulo promoveram a expedição chefiada pelo engenheiro Teodoro 
Sampaio (1855-1937), com a finalidade de realizar o inventário das condições físicas, biológicas e sociais 
existentes em toda a extensão daquele rio e do seu vale. Incumbido desta missão pela recém-criada 
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, entre maio e agosto de 1886, Sampaio percorreu o curso do 
rio. Partiu de Itapetininga, pelo rio que dá nome à cidade, e por ele alcançou o Paranapanema, seguindo-o 
até a foz, no Rio Paraná, centenas de quilômetros adiante. Em seus relatos e relatórios, e no volumoso 
material coletado em campo, o engenheiro registrou as características geográficas, o potencial econômico 
e a presença demográfica de indígenas e posseiros, sitiantes e fazendas, casas e vilarejos que encontrou ao 
longo do trajeto (SAMPAIO, 1978).

As Águas de um Rio

Próxima de Sorocaba, a região de Itapetininga– na qual a expedição foi organizada, e de onde 
partiu com destino ao Paranapanema –, não foi um polo de expansão cafeeira, destacando-se, antes, pelo 
comércio tropeiro, com as províncias do sul, e fluvial, rumo às províncias do centro-oeste do Brasil, ao 
interior paulista e ao Paraná. Foi nessa região, por exemplo, que o italiano Francisco Matarazzo iniciou suas 
atividades comerciais, em 1881. Ali ele investiu tempo, energia pessoal e recursos familiares no comércio 
de tropas, principalmente o da banha de porco – produto abundante em toda a região de Sorocaba –, nos 
campos de Itapetininga, espraiando-se por Capão Bonito e Apiaí, em direção ao Rio Grande do Sul. A banha 
de porco proporcionava o armazenamento de carnes em barricas de madeira, assegurando transporte e 
consumo prolongados. Em pouco tempo esse rentável negócio possibilitou a expansão dos investimentos 
de Matarazzo e a sua transferência para a capital do estado, em 1890. Seu fortalecimento econômico não 
cessou mais, e as empresas Matarazzo dominaram o cenário econômico e industrial paulista na primeira 
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metade do século XX (MARTINS, 1973, p. 19-43).

As oportunidades econômicas eram influenciadas pelas experiências vividas durante a Guerra do 
Paraguai (1865-1870), quando as vias de comunicação e o contato comercial regular com a província de 
Mato Grosso e localidades no Alto Rio Paraguai estiveram obstruídas. A circulação de mercadorias e de 
pessoas era realizada pela navegação nos rios da Prata, Paraná e Paraguai. Nos anos seguintes, o isolamento 
comercial, militar e as dificuldades de comunicações rápidas e permanentes impulsionariam tanto a 
ocupação territorial do Brasil Central quanto a busca de rotas alternativas para maior fluidez nas relações 
diretas entre o interior e as cidades do litoral. As inovações técnicas em transportes e comunicações foram 
mobilizadas: o telégrafo, as ferrovias e a navegação a vapor estimularam a integração e a circulação interna 
nas escalas nacional, regional e interprovincial.

Em São Paulo, por exemplo, a Lei Provincial nº 57, de 22 de março de 1888, autorizava a exploração 
comercial da navegação no Rio Paranapanema, mediante a concessão desse serviço durante quinze 
anos ao engenheiro José Custódio A. Lima. A concessão permitia a exploração da linha de navegação 
no trecho compreendido entre o Rio Guareí (um afluente da margem direita do rio) e a cachoeira de 
Jurumirim. O fomento governamental à navegação fluvial acompanhou as concessões para construção 
de linhas férreas e a melhoria da rede viária em todo o território paulista. Outros rios também conheceram 
iniciativas de exploração comercial no transporte de cargas e de passageiros, como o Ribeira e o Mogi-
Guaçu (DOMINGUES NETO, 2009, p. 61-101). 

A acumulação de riqueza a partir do investimento de capitais na circulação mercantil de produtos 
agropastoris – café, carne, sal, couros, madeiras, gêneros alimentícios – demandava a existência de normas 
legais, informações precisas, mão de obra e infraestrutura. Esses serviços eram proporcionados pela ação 
do governo provincial e, posteriormente (sob o regime republicano) estadual. A Comissão Geográfica e 
Geológica de São Paulo cumpriu um papel relevante na identificação de tipos de solo e de vegetação 
nativa, relevo e traçado dos rios, oportunidades de extrativismo vegetal e mineral e locais adequados para 
assentamentos agrícolas e urbanos. Somente em 1931 a Comissão deixou de cumprir múltiplos papéis na 
localização e no inventário das riquezas naturais de São Paulo; ela foi convertida em Diretoria de Serviços 
Públicos e Carta Geral do Estado. Nesse momento, foi incumbida de tarefas específicas, como a avaliação 
do potencial de quedas d’água e das bacias hidrográficas para a geração de energia hidrelétrica destinada 
ao abastecimento de indústrias e das novas cidades que despontavam por todo o estado.

Em agosto de 1936, em carta ao sociólogo norte-americano Donald Pierson, professor na Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, o engenheiro Teodoro Sampaio expressava a tomada de consciência 
desse momento de transição. A carta discute a passagem de uma perspectiva a outra no aproveitamento 
econômico dos rios brasileiros, com o foco de interesse deslocando-se da navegação e do traçado do curso 
dos rios para a localização de pontos propícios à geração de energia elétrica. Dizia o engenheiro: “o Rio 
Paranapanema é antes um grande reservatório de energia hidroelétrica do que um traço de união ou de 
viabilidade entre o Paraná-Paraguai e a costa Atlântica do Sul do Brasil.” (MUSEU AFROBRASIL, 2008, p. 145).

Anunciava-se um novo ciclo de acumulação do capital, não mais baseado na mera circulação 
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mercantil. Agora os lucros eram impulsionados pela moderna produção industrial e o atendimento das 
demandas do mercado interno em expansão. O surgimento de um mercado consumidor constituído pelas 
camadas médias e pelo operariado fabril, concentrado nas capitais estaduais e núcleos urbanos do interior, 
respondia pela rotação de perspectivas econômicas quanto ao destino dos rios brasileiros.

Atividades Urbanas e Eletrificação no Interior Paulista

O Código de Águas, instituído em 1934, definiu como prerrogativa nacional a exploração de energia 
hidrelétrica. O governo federal poderia recorrer à concessão de serviços e obras no aproveitamento 
energético de rios e quedas d’água. A geração e a distribuição de energia elétrica expandiram-se 
rapidamente a partir da última década do século XIX. Inicialmente, a iluminação pública, doméstica 
e comercial, e as linhas de bonde – importante meio de transporte urbano – compunham o mercado 
de consumo da energia no País. Na década de 1920, a iluminação de domicílios e de estabelecimentos 
comerciais, e a propagação das salas de cinema, sorveterias, bares e restaurantes impulsionavam sem 
cessar a demanda por maior oferta de eletricidade nas áreas urbanas. Em pouco tempo o refrigerador 
doméstico ou comercial – a popular geladeira – tornou-se objeto de desejo, ao lado dos aparelhos de 
rádio. As máquinas utilizadas no processamento de produtos agrícolas, como café, arroz e algodão, e a 
expansão das fábricas de tecidos, bebidas e alimentos, consumiam vorazmente energia elétrica.

O historiador Boris Fausto, recompondo a trajetória de vida e de trabalho de sua família no Brasil, 
registrou as agruras dos empreendimentos econômicos no interior de São Paulo. Ele lembrou as dificuldades 
na manutenção e na expansão da atividade comercial da empresa familiar, diante da insuficiência e da 
instabilidade no fornecimento de energia elétrica capaz de atender às demandas de consumo:

No início da década de 1920, a irregularidade no fornecimento de energia elétrica no interior 
do estado – Alta Araraquarense – impediu que a empresa Levy Salem & Cia., por exemplo, 
pudesse incorporar uma prensa para o enfardamento do algodão, deixando-o pronto para a 
venda imediata, impelindo ao uso de máquinas com energia a vapor. (FAUSTO, 1997, p. 39).

A crescente demanda por energia elétrica, multiplicada pelo aumento progressivo da população das 
cidades, a disseminação de hábitos e de comportamentos da vida urbana, e a expansão das atividades 
industriais impunham às autoridades estaduais e industriais paulistas o desafio de garantir o suprimento 
de eletricidade. Houve uma rápida interiorização da energia elétrica. Já em 1927, 78% dos municípios no 
estado, em alguma medida, eram contemplados com o fornecimento de energia (LORENZO, 1997, p. 176). 
As principais empresas geradoras e fornecedoras de energia elétrica, em São Paulo, eram estrangeiras. A 
Ligth e a Amforp abasteciam, respectivamente, a capital e as cidades do interior. Existiam, ainda, muitas 
empresas privadas e municipais, de menor porte, que supriam os mercados locais e consumidores avulsos, 
como fazendas, armazéns e indústrias. Após a II Guerra Mundial, a retomada das atividades econômicas 
alargou os investimentos voltados para os mercados europeu e norte-americano. A urbanização continuou 
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aumentando. No Estado de São Paulo, o colapso no fornecimento de energia elétrica tornara-se, dia após 
dia, uma possibilidade concreta e alarmante.

Visando alcançar o equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica no estado, o governo 
paulista decidiu-se pela criação de empresas dedicadas à construção de usinas e à geração e distribuição 
de energia. Foram organizadas empresas públicas para agir regionalmente, em consonância com um 
Plano de Eletrificação. Em 1953, surgia uma nova empresa, denominada Usinas Elétricas do Paranapanema 
(USELPA), e encarregada do aproveitamento hidrelétrico do Rio Paranapanema. Já naquele ano foi iniciada 
a construção da Usina de Salto Grande, no município de mesmo nome. A usina levou cinco anos para ser 
concluída e entrar em operação, atendendo ao mercado local e regional em expansão (CESP, 1989). 

Em 1956, começaram as obras para o erguimento da barragem e construção da Usina de Jurumirim, 
na região de Avaré. Essa última foi concluída e inaugurada seis anos depois. Os projetos de engenharia e 
a construção de usinas e instalações para a geração e distribuição de energia exigiram a mobilização de 
grandes recursos financeiros e humanos. A realização dos investimentos e o desenvolvimento de tecnologia 
apropriada às condições dos rios e solos em zonas tropicais mobilizaram setores nacionais da indústria, e 
institutos técnicos e de ciências. O envolvimento destes setores resultou na aquisição da autossuficiência 
na elaboração de projetos, gerenciamento técnico e operacional, construção de barragens e de usinas, 
geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, e planejamento energético nacional. Tal 
conquista foi alcançada pela engenharia civil brasileira entre 1960 e 1985.

Essa capacidade e a autonomia nacional de empreendimentos no setor energético selaram o destino 
do Rio Paranapanema. O rio que Teodoro Sampaio conheceu em 1886 estaria completamente modificado 
menos de cem anos depois. Hoje, suas quedas e cachoeiras estão solapadas por enormes barragens de 
cimento, aço e concreto. Elas foram silenciadas por imensos e sucessivos reservatórios, responsáveis pela 
elevação do nível das águas ao longo de boa parte de seu leito, e pelo alagamento de terras agricultáveis, 
propriedades rurais, pontos de pesca e locais de extração de areia e argila, que havia nas margens e afluentes. 
O pedregoso, turbulento e arredio Paranapanema é hoje um colar de lagos; linha d’água que costura oito 
grandes reservatórios de suas usinas pioneiras. O rio sustenta um dos maiores sistemas hidrelétricos do 
Brasil, tanto em área alagada pelos reservatórios quanto em potencial de geração de energia (GIAVARA, 
2007, p. 245-258).

O período marcado pelo funcionamento da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, de 1886 
a 1931, correspondeu, na história do Rio e do Vale do Paranapanema, ao inventário, ocupação territorial 
e exploração econômica dos recursos naturais, florestas, pastagens, agricultura, parcelamento rural e 
urbano dos solos, construção de ferrovias, estradas e cidades. Nas décadas de 1930 a 1960, os habitantes 
do Vale, prostrados entre o entusiasmo e a perplexidade, assistiram à subida das grandes barragens, ao 
enchimento dos reservatórios, ao alagamento das margens e à iluminação e eletrificação de seu cotidiano. 
Este rápido e intenso processo de edificação e de unificação do sistema elétrico paulista estava concluído 
em 1966, quando foi organizada uma nova empresa regional: a Centrais Elétricas de São Paulo (CESP). Essa 
empresa pública reuniu e coordenou a expansão da geração e do fornecimento de energia elétrica em 
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áreas do interior, até o seu desmembramento e a privatização de suas atividades mais rentáveis, na década 
de 1990.

O reordenamento espacial e a definição de novas territorialidades foram resultados sociais 
e ambientais trazidos pela expansão da acumulação do capital industrial e financeiro no Vale do 
Paranapanema. Verdadeiros “enxertos técnicos” passaram a compor a paisagem de seus municípios e 
cidades. Não são apenas represas, linhas de transmissão, estações de energia, fios e postes, mas também 
lâmpadas e aparelhos elétricos, e novos hábitos de consumo, de formas de lazer e de sociabilidades, urbana 
e industrial, a dominar o cotidiano da população.

Durante o século XX, a energia elétrica consolidou-se como matriz energética e um dos pilares 
da economia nacional, ao lado do petróleo. No início, a constituição de economias alicerçadas no uso 
intensivo de energia tomou corpo localmente; depois alcançou escala nacional e, nos dias de hoje, espraia-
se como economia mundial da energia. Há demandas crescentes tanto pela diversificação das fontes de 
abastecimento energético quanto para o atendimento do mercado consumidor. Essas pressões dilatam 
o alcance das políticas públicas e também o campo de atuação de poderosas empresas de petróleo e de 
eletricidade no cenário internacional. Já no século XXI, acentuaram-se os riscos e as incertezas embutidas 
na possibilidade de escassez de energia, seja no abastecimento, seja na elevação dos preços. Desde as 
crises do petróleo, ocorridas em 1973 e 1979, o dia a dia da sociedade urbano-industrial é assombrado pelo 
receio da escassez. Nutre-se a esperança de uma nova era de abundância energética, como a desfrutada 
pelos países industrializados após 1945.

Os danos ao meio ambiente são também uma incômoda novidade social conhecida em episódios 
dramáticos, a partir da década de 1960. Surgem a contaminação e o envenenamento, os acidentes nucleares, 
as perdas irreversíveis da biodiversidade e das paisagens naturais, urbanas e rurais, as mudanças climáticas 
e o aquecimento global. As tensões sociais relacionadas à escassez energética também estão latentes nas 
ameaças de desemprego; queda e paralisação na produção industrial; contenção dos investimentos e do 
crescimento econômico; além de conflitos internacionais, como os do Oriente Médio e da Guerra do Golfo, 
na década de 1990. 

A economia da energia elétrica dinamizou também a vida social e cultural no Brasil. Ela fez surgir novos 
campos de estudos e de pesquisas científicas sobre os impactos sociais e os danos ambientais decorrentes 
da infraestrutura e do funcionamento de usinas hidrelétricas. É o caso da História Ambiental e da ecologia 
de reservatórios. A questão da energia elétrica também provocou a mobilização, a organização e novas 
formas de participação social, como a criação do Movimento dos Atingidos por Barragens, em 1989. O 
cinema nacional abordou, em várias produções, o drama das populações que padecem a dissolução de 
vínculos sociais tradicionais, as perdas de paisagens naturais e de referências sociais, culturais e religiosas, 
e o deslocamento forçado de seus locais de moradia, trabalho e lazer. Vale a pena assistir Narradores de 
Javé, filme de 2003, com direção de Eliane Caffé.

No âmbito da vida política interna, as relações pouco transparentes entre interesses econômicos, 
campanhas eleitorais e a contratação de obras públicas (como grandes hidrelétricas) arranham as práticas 
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de cidadania e o vigor da nossa democracia. No exterior, grandes empreiteiras brasileiras ocupam posição 
de destaque no mercado mundial, sobretudo em países do Oriente Médio, África e América Latina. Em 2001, 
os brasileiros viveram a experiência do temor de um “apagão” energético, fazendo ressurgir a sensibilidade 
coletiva experimentada nas décadas de 1940 e 1950, quando reinavam as incertezas da desorganização 
das rotinas regidas pela energia elétrica.

Patrimônio e História das Cidades

A crônica musical da cidade de São Paulo, presente nos sambas de Adoniran Barbosa (1910-1983), 
é inspiradora para a compreensão da história e do patrimônio cultural existentes na capital e em cidades 
do interior paulista. Nas letras de alguns de seus sucessos musicais em rádios, discos, apresentações e 
interpretações, há menções a inúmeros aspectos e objetos da economia elétrica que se instaurou em São 
Paulo, no período que corresponde ao da vida do cantor paulistano. Em sambas e canções que compôs 
entre as décadas de 1950 e 1970, Adoniran Barbosa nos permite conhecer a cultura material da iluminação 
na segunda metade do século XX e as formas de sociabilidade que gravitavam em torno dela. 

Em 1955, Adoniran lançou As mariposa. Nos versos do samba ele faz analogias comportamentais 
entre a sedução que a luz das lâmpadas exerce sobre as mariposas, atraindo-as para os pratos aquecidos 
pelo calor da iluminação elétrica, e a atração do protagonista sob as mulheres que, insistentemente, o 
assediam:

As mariposa quando chega o frio
Fica dando vorta em vorta da lâmpida pra se esquentá
Elas roda, roda, roda e dispois se senta
Em cima dos pratos das lâmpida pra discansá 
Eu sou a lâmpida e as muiê é as mariposa
Que fica dando vorta em vorta dos prato da lâmpida
Tuda as noite só pra me beijá (BARBOSA, 1955)

Em 1956, há nova alusão aos incômodos da dificuldade de iluminação doméstica, quando registra a 
defecção amorosa vivida por um marido, em Apaga o fogo, Mané: 

Inês saiu dizendo que ia comprar o pavio pro lampião
Pode me esperar, Mané, que eu já volto já
Acendi o fogão, botei água pra esquentar
E fui pro portão só pra ver Inês chegar
[...] 
E no chão bem perto do fogão
Encontrei um papel escrito assim:
Pode apagar o fogo Mané que eu não volto mais (BARBOSA, 1956)

Nos dois exemplos do cancioneiro de Adoniran Barbosa, em linguagem coloquial, os comportamentos 
ditados pela oferta e pela necessidade de iluminação doméstica comparecem na vida cotidiana. 
Positivamente, em As mariposa. Já em Apaga o fogo, Mané, o desfecho foi negativo. Nas duas situações o 
bem-estar, a satisfação pessoal e as relações afetivas dos indivíduos estão vinculadas à luz elétrica. Esse 
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mesmo paradoxo reapareceu, nos anos seguintes, em novas canções. Primeiro a falta de energia interfere 
positivamente; em seguida, ela é motivo de ansiedade e risco ao ensaio da escola de samba. As expectativas 
nos versos de Luz da Light, de 1965, são, assim, faceiras e insinuantes:

Lá no morro quando a luz da Light falta
Nós apela pra vela que alumia também, quanto tem
Se não tem, não faz mal 
A gente samba no escuro que é muito mais legal (BARBOSA, 1965)

Já o contraste com o sentimento de apreensão e de incerteza, em Acende o candeeiro, gravado em 
1972, é inquestionável:

Acende o candeeiro, ó nêga 
Alumeia o terreiro, ó nêga 
Vai avisar o pessoal 
Que hoje vai ter ensaio geral
Vai depressa Maria
Antes que fique tarde 
Daqui a pouco escurece
Não dá pra avisar ninguém 
Na volta não esquece 
De falar com dona Irene
E passar pelo armazém
Trazer um pacote de vela e um litro de querosene
Desta vez não pode acontecer 
O que aconteceu da outra vez 
Foi uma coisa incrível
O ensaio parou porque faltou combustível (BARBOSA, 1972)

São diferentes registros da cultura material da iluminação púbica e doméstica, contidos na menção 
à empresa de energia, a Light, e aos itens que asseguravam a iluminação, como lâmpada, pavio, vela, 
lampião, querosene e o candeeiro. Os objetos testemunham a perturbação que o cotidiano da vida e 
do lazer, sobretudo noturno, conheceu com a maior ou menor disponibilidade da iluminação propiciada 
pela energia elétrica. Essa interferência nas rotinas pode afetar, tanto positiva quanto negativamente, 
as relações sociais de indivíduos e de grupos de pessoas nas casas e nos bairros pobres da cidade de 
São Paulo, nos informa a crônica musical do sambista (KRAUSCHE, 1985, p. 71-87). As letras de Adoniran 
Barbosa nos fornecem estimulante perspectiva para entender hábitos de consumo e de comportamento 
a partir da cultura material da eletricidade, e da sua preservação e exibição em museus e espaços culturais 
no Vale do Paranapanema.

Em muitas cidades da região são facilmente encontrados testemunhos materiais da sociedade 
industrial surgida no Brasil. Esses registros podem ser vistos em acervos, coleções, reservas técnicas e 
exposições de museus locais. A composição heterogênea dos acervos museológicos é numericamente 
reforçada pelas ocorrências repetitivas e abundantes de objetos e aparelhos elétricos. Entres estes 
podemos enxergar aparelhos diversificados e modelos variados de ferros de passar roupa, vitrolas, rádios, 
televisores, computadores, batedeiras, toca-fitas, vídeos, projetores, enceradeiras, calculadoras, telefones 
e muito mais. Não raro, eles convivem com artefatos líticos e cerâmicos indígenas, utensílios domésticos 
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e de trabalho rural, cédulas e moedas, fotografias, jornais e revistas, fauna empalhada, cascos de jabutis, 
cabeças, peles e mandíbulas de onças, jacarés, veados e peixes. Esse acúmulo indiscriminado decorre da 
desorientação técnica observada na gestão de acervos e de exposições, e resulta na fragilidade da ação 
educativa ou mesmo na falta dela em muitos museus no interior paulista.

A situação deste patrimônio museológico expõe a urgência e a relevância da compreensão da 
vida material, das formas de sociabilidade e do cotidiano das cidades que surgiram e cresceram com a 
economia elétrica. É o caso da maioria das cidades no curso do Rio Paranapanema. A compreensão crítica 
da estrutura da sociedade industrial, da produção massiva de bens de consumo duráveis e semiduráveis, 
torna-se fundamental para apreender as especificidades da formação social, da vida urbana e do meio 
ambiente no Brasil do século XXI. Sem essa compreensão do passado não haverá políticas públicas de 
patrimônio, acervos, coleções e exposições museológicas que comportem a multiplicidade de elementos 
sociais, econômicos e culturais que animaram a história do Vale do Rio Paranapanema; multiplicidade essa 
que a desafia abertamente no novo século.
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Filme

- NARRADORES de Javé. Direção: Eliane Caffé. Produção: Fabiano Gullane, Caio Gullane e Vania Catani. 
Intérpretes: Benê Silva, José Dumont, Luci Pereira, Matheus Nachtergaele, Nelson Xavier. Roteiro: Eliane 
Caffé e Luis Alberto de Abreu. Bananeira Filmes / Gullane Filmes / Laterit Productions, 2003. 100 minutos, 
son., color.
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POR DENTRO DO ARQUIVO

Mapa georreferenciado produzido pelo Hímaco mostra como 
a urbanização de São Paulo interferiu em seus cursos d’água.

Um mapa tradicional, por mais sofisticado que seja, é apenas um pedaço de papel com algumas 
informações. E no momento em que fica pronto, já não recebe novos dados. Em suma, até agora, o mapa 
era um objeto bidimensional. 

Mas nos próximos anos isto pode mudar. A Tecnologia da Informação consegue construir mapas com 
várias camadas de informação, cruzando dados históricos e espaciais de diversas naturezas. Isso permite, 
por exemplo, que se pesquise o impacto social e urbanístico das enchentes na cidade de São Paulo, 
utilizando mapas que acumulam dados de diversas naturezas. Este é, no momento, o trabalho do Grupo 
Hímaco (História, Mapas e Computadores), uma bem-sucedida parceria entre a Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) e o Núcleo de Acervo Cartográfico (NAC) do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

O Hímaco foi parte importante da exposição O tempo e as águas: formas de representar os rios de 
São Paulo, que ficou em cartaz no Arquivo de outubro de 2013 a março de 2014, e cujas comunicações 
estão neste número da Histórica Online. Sua pedra angular é o gvSIG, um dos principais softwares livres  
baseados  no SIGs (Sistema de Informações Geográficas - sistema de hardware, software, informação 
espacial e procedimentos computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou representação do 
espaço e dos fenômenos que nele ocorrem). 

O gvSIG combina documentos cartográficos com bancos de dados, e permite o armazenamento, 
manipulação e exibição de informações geográficas, possibilitando análise e representação do espaço e 
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dos fenômenos que nele ocorrem. Ao instalar esse software em seu computador, com a licença Creative 
Commons, o usuário pode baixar e utilizar mapas da cidade de São Paulo de 1850, 1916, 1928 e 1929. Este 
último mapa, aliás, mostra uma das maiores enchentes já registradas na capital, e que teve profundos 
impactos no seu futuro.

Para ter uma ideia melhor do projeto, basta examinar, por exemplo, o mapa da cidade de São Paulo 
em 1916, produzido pelo Hímaco. Ele mostra, em várias camadas, a hidrografia da cidade, as ferrovias que 
a cortavam e o sistema viário. E nada impede que, no futuro, mais dados sejam acrescentados. Outros 
pesquisadores já desenvolvem projetos associados ao do Hímaco. Maíra Rosin, mestranda em História 
Social na Universidade de São Paulo, prepara, com o uso da base cartográfica desenvolvida pelo grupo, 
um mapeamento dos crimes de agressão registrados em Autos Crime na cidade de São Paulo, entre os 
anos 1890 e 1920. A graduanda Ana Carolina Nunes Rocha estuda a ocupação judaica da cidade de São 
Paulo pelo viés espacial. Além de se capacitarem e fazerem uso do banco de dados do Hímaco, as duas 
pesquisadoras devem acrescentar informações oriundas do seu próprio trabalho a esse banco. 

Financiamentos

O Hímaco foi fundado em agosto de 2010 pelos professores Luis Ferla e Janes Jorge, do Departamento 
de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP - Campus de Guarulhos). Desde 2011, o 
grupo se aproximou do Núcleo de Acervo Cartográfico do Arquivo Público, como seu principal parceiro 
nesse projeto. Através do projeto-piloto de mapeamento das enchentes na cidade de São Paulo, nesse 
mesmo ano o grupo obteve financiamento do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnologia) para suas atividades. Com esse dinheiro, foi possível montar no Arquivo o Laboratório do 
Hímaco, dotado de vários equipamentos necessários para o trabalho. “O Arquivo reúne os dois tipos de 
material de que precisamos para nosso trabalho: mapas e documentos”, diz o professor Luis Ferla. 

Num período inicial, a maior preocupação foi dominar a tecnologia e especialmente os elementos 
gráficos necessários à construção dos mapas. Com essa finalidade, ainda em 2011 o grupo fez um curso 
sobre o software gvSIG. Além disso, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, o professor Ferla participou 
de um programa de estágio junto ao “Spatial History Project”, da Universidade de Stanford (EUA), com o 
intuito de conhecer melhor as tecnologias e metodologias do uso de SIG em investigações históricas. A 
instituição é uma referência internacional importante na área. Além disso, a experiência possibilitou, mais 
tarde, a participação de uma pesquisadora do laboratório americano na equipe do Hímaco (a portuguesa 
Maria João Ferreira dos Santos, pós-doutoranda no “Spatial History Project”).

Em setembro de 2012 a relação entre a Universidade Federal de São Paulo e o Arquivo Público do 
Estado de São Paulo foi formalizada através da assinatura de convênio oficial entre as partes. O próximo 
passo foi a montagem do Laboratório do Hímaco, localizado no Núcleo de Acervo Cartográfico do APESP, 
e estruturado com os novos equipamentos obtidos pelo financiamento do CNPq. Estes recursos, aliás, 
possibilitaram a criação de uma pequena biblioteca com obras referenciais da área. Também a Fapesp 
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concedeu financiamento ao projeto do Hímaco, a partir de julho de 2013. Assim foi possível a aquisição 
de novos equipamentos e a contratação de três bolsistas de treinamento técnico, além da viabilização de 
consultorias internacionais.

O Hímaco faz reuniões de planejamento periodicamente e também se reúne a cada quinze dias 
para avançar a capacitação do pessoal. Com a parte de elementos gráficos já razoavelmente dominada, 
a maior preocupação agora é “rechear” os bancos de dados do grupo. Isto é feito através de pesquisas 
as mais diversas, que incluem desde jornais da época até fotografias, ou material produzido por outros 
pesquisadores. 

Outra preocupação é democratizar o conhecimento ali produzido. “No futuro, nossa ideia é 
criar interfaces amigáveis, que permitam o uso desses mapas mesmo sem o software”, explica Janaína 
Yamamoto, diretora do Núcleo de Acervo Cartográfico do Arquivo. Neste lado técnico do projeto, também 
existe a ideia de colocar um tutorial sobre o software e os mapas georreferenciados que foram produzidos. 
Assim, todo conhecimento acumulado poderá ser compartilhado mais rapidamente. 
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Em fins do século XIX, São Paulo começa a construir 
um moderno sistema de abastecimento

Ao mesmo tempo em que “saneava” suas várzeas e começava o processo de eliminação de córregos 
e rios, a cidade se dava conta de que precisava de água encanada para abastecer sua população. Uma saída 
encontrada foi a utilização dos numerosos córregos e ribeirões da Serra da Cantareira. Em 1875, é fundada, 
com capital inglês, a Companhia Cantareira de Águas e Esgotos. Entretanto, esta empresa privada não 
deu conta de abastecer São Paulo, que experimentava uma explosão demográfica. Acabou encampada, 
em 1893, pela recém-criada Repartição de Águas e Esgotos, que imediatamente começou a construir um 
sistema muito mais ambicioso de adução de águas na Serra. No acervo do Arquivo Público do Estado de 
São Paulo, O Álbum da Repartição de Águas e Esgotos da Cidade de São Paulo (1893), com fotografias de 
P. Doumet, testemunha os trabalhos de captação de água, represamento e construção de adutoras na 
Cantareira, que garantiram à cidade um acréscimo no fornecimento de 33.547.000 litros diários de água. 

Funcionários da Repartição de Água e Esgotos

A Repartição foi fundada em 1893, e uma 
de suas primeiras obras foi a adução dos 

mananciais da Serra da Cantareira.
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Da Cantareira, descem as águas



Represa do Bispo

O Córrego do Bispo foi um dos cursos d’água 
aproveitados para construir o chamado “sistema 

velho” da Cantareira. Depois de represadas, as 
águas desses córregos seguiam para a Represa 

do Guaraú, e daí para a cidade.
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Represa do Cassununga n.2

O Cassununga foi outro manancial 
integrado ao Sistema da Cantareira

Represa do Guarahu

As águas do Guaraú, depois de represadas, foram 
reunidas aos Córregos do Manino, Itaguassú, Bispo 
e Tanque, e dali foram abastecer a cidade, através 

de uma linha de tubos de 300 mm.
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Reservatório da Consolação

Este reservatório foi reformado pela Repartição 
e teve a sua capacidade ampliada. Ele recebia as 
águas dos córregos da ala direita da Cantareira, 

como o Guaraú.

Reservatório da Liberdade

A Repartição de Águas e Esgotos também 
construiu um novo Reservatório, o da Liberdade. 
Ele recebia as águas de mananciais da Serra da 

Cantareira, como o Cassununga e o Engordador, 
da ala esquerda da Serra.
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