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Resumo 

 

A partir do fundamento de que as inundações são fenômenos naturais, onde sua 

ocorrência está condicionada a diversos aspectos do meio físico, os quais 

determinam sua frequência, duração e intensidade, é inserido o homem como 

agente geológico e cultural, modificador da paisagem, por meio de suas atividades 

econômicas com reflexo no processo de urbanização, implantando estruturas 

artificiais e causando desequilíbrios no sistema fluvial, em particular, e no ciclo 

hidrológico de modo geral. 

Nesse contexto, as experiências acumuladas ao longo do século XX na Bacia do 

Alto Tietê é parâmetro para a análise das inundações na Bacia do Rio Baquirivu 

Guaçu nos Municípios de Guarulhos e Arujá.  

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é a segunda maior em extensão territorial na área 

urbanizada do Alto Tietê, sendo menor somente do que a Bacia do Rio 

Tamanduateí. Cerca da metade da área da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é 

composta por fragmentos florestais e/ou terrenos permeáveis e importantes várzeas, 

uma condição privilegiada em relação às demais bacias do Alto Tietê, o que 

pressupõe a valorização dos serviços ambientais proporcionados por estas 

paisagens naturais, no sentido de uma ocupação urbana mais equilibrada. 

 

Palavra chave: inundação, enchente, Baquirivu Guaçu, processos geohidrológicos, 

expansão urbana, transformações antrópicas. 
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Abstract 

 

Taking the foundation that the floods are natural phenomenon and that its occurrence 

is conditioned to many aspects of  the physical environment which determines its 

frenquency, duration and intensity, the man is inserted as an ecological and cultural 

agent, modifier of the landscape through his economical activities with  implications 

in the urbanization process, implementing artificial structures and causing imbalance 

in the river system, particularly, as well as in the hydrologic cycle in general. 

In this context, the experiences accumulated during the twentieth century in the Alto 

Tietê watershed is a parameter for the analysis of floods in Baquirivu Guaçu river 

watershed in the municipality of Guarulhos and Arujá. 

The Baquirivu Guaçu River watershed is the second in territorial extension in area of 

the urbanized the Alto Tietê, and is only smaller than the Tamanduatei River 

watershed. About half the area of the Baquirivu Guaçu River watershed area is 

composed of fragments forest and/or permeable ground and important floodplains, a 

privileged condition in relation to other watersheds of the Alto Tietê, which 

presupposes the valorization of the enviromental services provided for these natural 

landscapes, towards a more balanced urban occupation. 

 

Key works: inundation, flood, Baquirivu Guaçu, geohydrologic process, expansion 

sprawl, anthropic transformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos dos fenômenos das inundações têm sido desenvolvidos 

historicamente por diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento do 

meio físico, econômico e social, como geólogos, geomorfólogos, climatólogos, 

engenheiros, geógrafos, urbanistas, entre outros. A abordagem metodológica 

desses estudos varia, igualmente, de acordo com as atribuições de cada um dos 

profissionais que, embora sejam exclusivas, estão também inseridas no conjunto de 

suas atribuições.  

Como exemplo, pode-se considerar os hidroclimatólogos que analisam a 

intensidade e frequência das inundações decorrentes dos fenômenos climáticos; os 

engenheiros que se dedicam a calcular a capacidade das calhas dos rios e o 

coeficiente de escoamento superficial; os geólogos e geógrafos que caracterizam o 

comportamento dos terrenos, seu substrato e a forma e tamanho das bacias 

hidrográficas e os urbanistas que consideram os demais estudos do meio físico, 

implicando em um zoneamento de áreas de risco, além de análises de impactos 

econômicos, sociais e ambientais das inundações, considerando todos estes 

levantamentos e complementando-os com a finalidade de planejar os espaços 

urbanos mais adequados. 

Dentre as diversas conceituações, e.g. Christofoletti (1980, 1981; Jorge e 

Uehara, 1998; Infanti Jr e Fornasari-Filho, 1998; Riccomini; Giannini e Mancini, 

2000; Mattes, 2001; Souza, 2005; Tucci, 2006), no presente trabalho considera-se 

inundações, cheias e enchentes como processos naturais de extravasamento das 

águas fluviais, quando de precipitações intensas, para as áreas marginais dos 

cursos d´água, suas planícies de inundações ou várzeas. As inundações são 

intensificadas pelo homem, mediante alterações no uso do solo em uma 

determinada bacia. Alagamentos, por sua vez, são causados pela falta ou 

insuficiência da capacidade da microdrenagem de promover o escoamento das 

águas, independente do regime fluvial. 

Em relação ao escoamento superficial, as águas sofrem ao menos duas 

variações anuais: o período de estiagem e o de cheias. Esta variação, mais ou 

menos pronunciada, está condicionada aos aspectos climáticos de uma determinada 
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região. Diante de tais aspectos, a intensidade, freqüência, duração das chuvas e sua 

distribuição numa determinada bacia hidrográfica irá definir os espaços de 

acomodação das águas que excedem o canal principal, a depender de suas 

características morfológicas e do grau de permeabilidade dos terrenos sujeitos aos 

diferentes usos do solo. As águas, dessa maneira, se acumulam nos terrenos mais 

planos e baixos, sendo estes espaços representados pela planície fluvial composta 

por várzeas, brejos, meandros abandonados, leito maior, leito menor, sendo estes 

os principais componentes do sistema fluvial. 

Assim, as inundações, em condições naturais, estão relacionadas a diversos 

condicionantes naturais, especialmente os geohidrológicos, geomorfológicos, 

pedológicos, geológicos e as condições climáticas e meteorológica de uma dada 

região. 

Tendo em vista à variabilidade climática, as diferentes condições 

meteorológicas diárias e mensais e a geodinâmica natural e antrópica das bacias, as 

inundações constituem em processos geohidrológicos altamente dinâmicos e 

evolutivos. 

Por outro lado, a inundação é um processo integrante do ciclo hidrológico 

que, de um modo geral, correspondem aos diferentes ambientes e estados físicos 

que a água se apresenta na biosfera. Isso significa dizer que a água se distribui por 

diferentes espaços no planeta e estão reservados naturalmente. 

Nesse contexto, o papel da vegetação no ciclo hidrológico é fundamental na 

retenção das vazões, mediante o processo de evapotranspiração. Segundo 

Karmann (2000), áreas florestadas de clima quente e úmido devolvem à atmosfera 

cerca de 70% da precipitação, cumprindo um importante papel no balanço hídrico, 

em particular, e nos serviços ambientais de um modo geral. 

Nesse quadro natural, o homem como agente geológico, promove profundas 

modificações nos processos naturais, decorrente de suas atividades econômicas 

com reflexo no processo de urbanização, implantando estruturas artificiais e 

causando desequilíbrios no balanço hídrico de uma bacia, em particular, e no ciclo 

hidrológico como um todo. 

As velocidades de modificação da paisagem no processo natural e da 

sociedade são grandemente diferentes, exigindo uma abordagem de várias áreas do 

conhecimento, e ao mesmo tempo, difícil de serem mensuradas, como afirmam 

Barbosa e Carvalho (2008): “O fato da evolução da natureza e da sociedade se dar 
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de forma completamente diferente permite-nos compreender a dificuldade de 

trabalhar a evolução destes dois componentes dentro de uma única abordagem”. 

Diante do exposto, verifica-se uma região marcada ao longo do século XX, 

por profundas alterações do meio físico mediante intervenções antrópicas, causando 

inúmeros impactos da qualidade de vida de seus habitantes e, em especial, as 

freqüentes inundações de seus principais rios. Trata-se da Região Metropolitana de 

São Paulo - RMSP. Dos 39 municípios da RMSP, 36 estão total ou parcialmente 

inseridas na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – BAT. A RMSP, com quase 20 milhões 

de habitantes, é uma das maiores conurbações urbanas do mundo. A BAT, por sua 

vez, possui uma área de drenagem de cerca de 5.650 Km² e como rios mais 

significativos temos: seu curso principal, o Rio Tietê, além do Pinheiros; 

Tamanduateí; Baquirivu Guaçu; Aricanduva e Pirajussara. 

Na BAT as inundações, principalmente ao longo do século XX, foram tratadas 

como um problema a ser resolvido e não como uma condição natural, sendo 

promovidas assim intervenções com o objetivo de disponibilizar espaços para 

ocupações urbanas, por meio de canalizações e retificações dos seus principais rios, 

conforme apontaram (e. g. SEABRA, 1987; MATTES, 2001). 

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu está localizada a nordeste da BAT, nos 

Municípios de Guarulhos e Arujá. Considerando o Tietê e Pinheiros como um único 

sistema, a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, com 165,5 km², é a segunda maior na 

área urbana no Alto Tietê, sendo menor somente do que a Bacia do Rio 

Tamanduateí, com 320 Km².  

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho é realizar a análise do uso do solo e das 

inundações na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, à luz das intervenções hidráulicas no 

Alto Tietê, tendo em vista a necessidade da aplicação de medidas preventivas, 

corretivas e de recuperação. A análise do uso do solo compreende o estudo do meio 

físico no contexto ambiental, destinado a compreender os processos geohidrológicos 

induzidos ou não pela ação do homem, que no presente trabalho são as inundações 

na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, considerando os serviços ambientais presentes. 
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1.1.1 Objetivos específicos 

 

 

Como objetivos específicos são destacados:  

• descrição e análise das obras hidráulicas nos principais rios da BAT – 

Tietê, Pinheiros e Tamanduateí e a ocupação dos espaços naturais das 

águas; 

• análise dos serviços ambientais, do ponto de vista do escoamento das 

águas, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu em relação às obras hidráulicas 

tradicionais. 

 

 

1.2 Justificativas 

 

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, com 165,5 km², constitui a segunda maior na 

área urbana do Alto Tietê, sendo menor somente do que a do Rio Tamanduateí (320 

km²), apresentando significativos remanescentes de várzeas e maciços florestais ao 

norte, onde ocorrem as nascentes de seus principais afluentes. Os órgãos públicos e 

a sociedade civil têm uma oportunidade histórica, na Bacia do Baquirivu Guaçu, de 

rever o modelo de ocupação urbana e de intervenções no sistema de drenagem que 

foram práticas nas principais bacias do Alto Tietê, valorizando assim os serviços 

ambientais que as áreas vegetadas e várzeas promovem e que ainda é possível 

encontrar de maneira significativa na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, em cerca de 

51,8% de seu território. 

Guarulhos tem apresentado índices de crescimento populacionais acima da 

média da RMSP e justamente a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é o vetor de 

expansão urbana do município e da região. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 A área de estudo corresponde à Bacia do Rio Baquirivu Guaçu nos 

Municípios de Guarulhos e Arujá – SP, porção nordeste da RMSP, no contexto das 

intervenções hidráulicas na BAT. No território de Guarulhos, município com cerca de 

320 km², inserido em quase sua totalidade na BAT (fig. 01), destaca-se a Bacia do 

Rio Baquirivu Guaçu (fig. 02) com área aproximada de 165,5 km², sendo 19,9 km² no 

território de Arujá e 145,6 km² em Guarulhos, correspondendo cerca da metade do 

território deste município.  

O curso do Rio Baquirivu Guaçu segue o sentido leste-oeste, a partir de suas 

nascentes localizadas no município de Arujá. No território de Guarulhos, atravessa 

uma ampla planície onde, no Bairro do Taboão, passa a ter seu curso no sentido 

norte-sul, passando sob as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, até desaguar 

no Rio Tietê. Seus principais afluentes encontram-se na margem direita, cujas 

nascentes estão localizadas ao norte do Município de Guarulhos, em áreas 

protegidas por legislação ambiental.  

Figura 01. Mapa da Bacia do Alto Tietê e da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. Emplasa (2002) 
modificado por LabGeopro/UnG, 2010. 
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Figura 02. Mapa da hidrografia nos municípios de Guarulhos e Arujá, com destaque para a Bacia do 
Rio Baquirivu Guaçu em vermelho. LabGeopro/UnG, 2010. 

 

Em seu trecho médio encontra-se o Aeroporto Internacional de São Paulo / 

Guarulhos, implantado no início da década de 1980 em sua planície, alterando 

significativamente seu regime fluvial. 

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, pertencente à BAT, é afluente da margem 

direta do Rio Tietê.  A Bacia do Rio Tietê é a maior do Estado de São Paulo, tendo 

seu curso total uma extensão de 1136 km e incide no espaço territorial de 282 

municípios, abrangendo parte da Região Administrativa de Campinas e da RMSP, 

incluindo a capital e grande parte de Guarulhos. As nascentes do Rio Tietê ocorrem 

no município de Salesópolis e sua bacia está dividida em seis unidades de 

gerenciamento: Baixo Tietê; Tietê Batalha; Tietê Jacaré; Piracicaba/Capivari/Jundiaí; 

Tietê Sorocaba e Alto Tietê, este último onde estão suas nascentes. A unidade da 

Bacia do Alto Tietê abrange, integralmente ou parcialmente, 36 dos 39 municípios da 

RMSP correspondendo, praticamente aos seus limites. 

A BAT possui uma área de cerca de 5.650 km² e o comprimento de seu curso 

principal (Rio Tietê) uma extensão de 130 km, entre suas nascentes e o reservatório 

da Barragem de Pirapora. Seus principais contribuintes, em ordem de dimensão da 

bacia em sua área urbana, são os rios: Pinheiros; Tamanduateí, Baquirivu Guaçu e 

Aricanduva. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para a elaboração do presente estudo, com vistas aos objetivos alcançados, 

foi adotada uma abordagem sistêmica, adotando-se a bacia hidrográfica como 

unidade de estudo e, posteriormente, a análise do meio físico – quadro natural – e 

as alterações do meio físico, decorrentes da urbanização, com destaque às 

inundações e suas consequências – quadro antrópico. Este método foi aplicado 

tanto nos fundamentos, como no quadro regional – BAT e no local, ou seja, na Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu. 

Foi realizada uma revisão histórica da ocupação urbana e das intervenções 

nos principais cursos da BAT como parâmetro para a análise das inundações na 

Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, tendo em vista seu processo de urbanização tardio. 

Para tanto, foram realizadas as seguintes etapas: atividades básicas; análise 

do quadro regional; análise da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu - do quadro natural do 

meio físico, do quadro antrópico relativo ao uso do solo e dos processos 

geohidrológicos – e as conclusões e considerações. 

 

 

3.1. Atividades básicas 

 

Dentre as atividades básicas temos os levantamentos bibliográficos e de 

dados disponíveis. 

 

 

3.1.1 Levantamento bibliográfico 

 

O levantamento da bibliografia especializada foi realizado em bibliotecas de 

universidades, em seus acervos de teses e dissertações, de revistas especializadas 

e trabalhos científicos apresentados em congressos. 
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3.1.2 Levantamento de dados disponíveis 

 

No Laboratório de Geoprocessamento da UnG – LabGeopro/UnG e em 

trabalhos realizados na Prefeitura de Guarulhos foram levantados os aspectos do 

meio físico da BAT e da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, como: hidrografia, 

delimitação da bacia e sub-bacias, geologia, geomorfologia, declividades dos 

terrenos, pedologia, cobertura vegetal, áreas protegidas e uso e ocupação do solo e 

o mapeamento dos trechos dos corpos d’água que sofreram intervenções.  

O levantamento de dados, em particular da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, 

teve como principais parâmetros o relatório da FAPESP “Bases Geoambientais para 

um sistema de informações ambientais do Município de Guarulhos” - Oliveira et al. 

(2009) e o PDD - Plano Diretor de Drenagem: diretrizes, orientações e propostas - 

Guarulhos (2008a). Além disso, foram considerados outros estudos realizados na 

Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, com destaque: Plano Diretor da Bacia do Baquirivu, 

elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa em 

1976; Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê, elaborado pelo Departamento 

de Águas e Energia Elétrica – DAEE da Secretaria Estadual de Saneamento e 

Energia, DAEE (2002) e demais estudos realizados por outros órgãos públicos e 

privados. 

Tendo em vista a importância do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos, implantado na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, foi dada especial 

atenção na análise do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, INFRAERO (2002), do 

empreendimento, além dos demais relatórios e estudos a ele relacionados, 

elaborados durante o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 

Além disso, foi realizada a coleta de dados e informações de eventos de 

inundações em Guarulhos no Departamento de Defesa Civil do município e registros 

históricos na imprensa local e regional, assim como dados meteorológicos 

disponíveis das estações existentes no município e região. 
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3.2. Análise do quadro regional – RMSP e BAT 

 

A análise do quadro regional contempla uma descrição do meio físico, do 

histórico da ocupação do território e das etapas de intervenções no sistema de 

drenagem, relacionando-as com as ocorrências de inundações na BAT. Ou seja, 

trata-se de uma revisão histórica, descritiva e analítica, de modo empírico, das duas 

principais bacias que compõem o Alto Tietê, a dos rios Pinheiros e Tamanduateí e 

seu curso principal, o Rio Tietê.  

A referida revisão histórica da BAT teve como objetivo servir como parâmetro na 

análise das inundações na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu que apresenta um 

processo tardio de ocupação e de intervenções em seu sistema de drenagem em 

relação às principais bacias que compõem o Alto Tietê. 

 

 

3.3. Análise da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu 

 

A análise da bacia considerou o geoambiente do quadro natural e antrópico para 

configurar os principais condicionantes dos processos geohidrológicos, 

especialmente as inundações. 

 

 

 3.3.1 Análise do quadro natural: meio físico 

 

Nesta etapa, a análise da bacia compreendeu a caracterização e descrição 

dos dados de chuvas, substrato geológico, relevo, solo e sistema fluvial com vista a 

relacioná-los ao comportamento do escoamento superficial na bacia objeto. Nesse 

sentido, procedeu-se à compartimentação, com critérios geomorfológicos, do 

sistema fluvial com objetivo de analisar o comportamento hidrológico, por meio de 

análise de mapeamentos pré-existentes, como por exemplo: Emplasa (1976); 

Oliveira et al. (2009) e Guarulhos (2008a), além do reconhecimento em campo. A 

base cartográfica utilizada é a decorrente do levantamento aerofotogramétrico de 
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Guarulhos de 1993, disponibilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 

município de Guarulhos. 

Além disso, foi reproduzida digitalmente a configuração natural do Rio 

Baquirivu Guaçu e do Rio Tietê, este último próximo a foz do primeiro, a partir dos 

mapas resultantes do levantamento aerofotogramétrico da VASP de 1971, por meio 

do software Auto Cad 2010. 

Foi realizada também a compartimentação da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu 

em sub-bacias, analisado o potencial de veiculação de vazões de cada uma delas, 

mediante ponderações entre as áreas de contribuição, os cálculos da Densidade de 

Drenagem, conforme Jorge e Uehara (1998) e o número de confluências dos cursos 

d’água nos terrenos cristalinos, com maior potencial de escoamento superficial. 

A Densidade de Drenagem consiste na somatória do comprimento de todos 

os cursos d’água de uma bacia hidrográfica em relação à área da bacia, segundo 

Jorge e Uehara (op. cit.) representada pela seguinte equação: 

 

                                             d   =   ∑ l  /  A                                                      (01) 

Onde: 

 

d = densidade de drenagem; 

∑ l = somatória do comprimento (l) de todos os cursos d’água da bacia; 

A = área da bacia. 

 

 

3.3.2 Análise do quadro antrópico: uso do solo 

 

Nesta etapa foram descritos o uso e ocupação do solo, contemplando as 

diversas classes de usos, incluindo a cobertura vegetal e várzeas. Além disso, foi 

realizado o levantamento do processo de urbanização na bacia e a alteração no 

meio físico, canalizações, retificações e aterramento de várzeas, especialmente 

decorrente à implantação da Rodovia Presidente Dutra e do Aeroporto Internacional 

de São Paulo/Guarulhos, por meio de planos e estudos, tais como: Plano Diretor de 

Drenagem do Baquirivu, Emplasa (1979); Estudo de Impacto Ambiental do 

Aeroporto, INFRAERO (2002), Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê, 
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DAEE (2002) e Plano Diretor de Drenagem de Guarulhos: diretrizes, orientações e 

propostas, Guarulhos (2008a). 

A partir do mapa da configuração natural do Rio Baquirivu Guaçu, 

referenciado pelo levantamento aerofotogramétrico da VASP (1971), foi possível 

analisar o grau de alteração do canal principal e de seus afluentes, assim como da 

planície de inundação. 

 

 

3.3.4 Análise dos processos geohidrológicos 

 

Por meio dos levantamentos bibliográficos, foram realizadas a descrição e 

análise dos índices de chuvas como condicionantes aos processos geohidrológicos, 

como os erosivos, os movimentos de massa, o assoreamento e as inundações. 

Em relação às inundações em particular, foram levantados os registros de sua 

ocorrência na imprensa local, no Departamento da Defesa Civil do Município e 

depoimentos de técnicos da municipalidade. O principal parâmetro para a análise 

das inundações, no entanto, foi o Mapa de Inundações Frequentes (GUARULHOS, 

2008a). 

 

 

3.4 Análise de tendência  

 

Tendo em vista a tendência verificada nos últimos anos, tanto no quadro 

regional, quanto na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, foi elaborado um quadro das 

inundações, considerando que não sejam realizadas as medidas corretivas e, 

principalmente, as preventivas. Este quadro foi fundamentado pelas análises 

precedentes da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, acerca do meio físico, uso do solo, 

intervenções realizadas e o histórico das inundações. 

Finalmente, as recomendações formuladas no presente trabalho fundamentaram-

se na análise das inundações realizada na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, objeto do 

presente trabalho, por meio dos condicionantes do meio físico, uso do solo e 

intervenções hidráulicas, à luz das experiências do processo de ocupação urbana e 
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das intervenções hidráulicas nas principais bacias do Alto Tietê, notadamente na 

capital paulista. Além disso, a avaliação do uso do solo na Bacia do Rio Baquirivu 

Guaçu, partiu da premissa da ocorrência de remanescentes de várzeas preservadas 

ao longo de seu canal e principais afluentes e, principalmente, com maior presença, 

das áreas vegetadas ao norte, as quais cumprem um importante papel nos serviços 

ambientais oferecidos. 

As tendências e recomendações estão descritas nas conclusões e considerações 

finais do presente trabalho. 

A síntese, em forma de fluxograma, das etapas do método empregado no 

presente trabalho está representada na fig. 03. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 03. Fluxograma das etapas do estudo. 
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4. FUNDAMENTOS 

 

 

Para fundamentar esta pesquisa acerca das inundações, foram considerados os 

principais aspectos das condições naturais em que ocorrem as inundações e as 

alterações decorrentes das intervenções antrópicas, especialmente as promovidas 

pelo processo de urbanização. 

 

 

4.1 Quadro Natural 

 

Para o entendimento da dinâmica das inundações, adotando a bacia como 

unidade de estudo, é necessária uma abordagem de todos os processos 

geohidrológicos envolvidos como os fluviais, os erosivos; de deposição de 

sedimentos, assim como os principais condicionantes destes processos, ou seja, o 

relevo, o solo, o substrato rochoso e o clima, especialmente o regime de chuvas. 

 

 

4.1.1 Bacia hidrográfica 

 

Bacia hidrográfica é uma região cujas águas de chuva escoam para um 

mesmo rio ou lago ou, segundo Karmann (2000), uma área demarcada por um 

divisor topográfico, composto por um sistema de drenagem, onde as águas pluviais 

convergem para um único ponto de saída: o exutório. Elas podem ser chamadas de 

bacias, sub-bacias e micro-bacias, de acordo com a escala de referência objeto de 

estudo, considerando a propriedade dos sistemas de se dividirem em subsistemas. 

A bacia hidrográfica é composta pelas suas vertentes e vales estes, 

constituídos por patamares de inundações, planícies aluvial, planícies de inundação 

ou várzeas e a rede de drenagem estruturada com um conjunto de canais fluviais 

que encaminham as águas e materiais sólidos, fornecidos pelos terrenos da bacia 

hidrográfica e pela precipitação, para o exutório. 
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A quantidade de água que entra no sistema, no caso a bacia hidrográfica, 

mediante as precipitações e as que saem, por meio do escoamento superficial, 

infiltração e evapotranspiração, abordados a seguir, é objeto, quando existem dados 

disponíveis, de uma análise comparativa, destinada a estabelecer o balanço hídrico 

de uma determinada bacia hidrográfica. 

 

 

4.1.2 Fatores condicionantes das inundações 

 

Fazem parte dos condicionantes das inundações o regime de chuvas, as 

características das vertentes e seu substrato e o uso do solo, este último com 

grande importância para a presença da cobertura vegetal. 

 

 

4.1.2.1 Clima e chuvas 

 

O clima apresenta-se em constante dinâmica, essa é sua essência. Ele é 

determinado por diversas condições atmosféricas, terrestres e oceânicas, 

processando-se a partir de trocas de energia, resultando em movimentos complexos 

e organizados que distribuem calor e frio provenientes dos trópicos e polos, 

mediante fluxos horizontais e verticais (ascendentes e descendentes), influenciado 

pela rotação da Terra, gerando os ventos predominantes e os padrões 

meteorológicos característicos nas diferentes regiões da Terra (MOREIRA; NETO, 

1998). 

Os principais fatores naturais que condicionam o clima, a partir da radiação 

solar, numa dada região, são principalmente: latitude, relação entre massas 

continentais e oceânicas, correntes marítimas, relevo, entre outros. Entretanto, estas 

condições têm sido alteradas pelas atividades humanas, seja quanto ao uso do solo 

ou quanto às emissões de gases de efeito estufa, segundo IPCC (2007), como será 

abordado posteriormente. 

As chuvas, principal manifestação climática a ser considerada no presente 

trabalho, se formam a partir da saturação de umidade na atmosfera. Esta saturação 
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acontece quando da ascensão de ar úmido a altitudes mais elevadas, atingindo 

temperaturas mais baixas. Como a capacidade da atmosfera em conter vapor 

d’água varia de acordo com a temperatura, o resfriamento da massa de ar promove 

a diminuição de seu volume, reduzindo a capacidade da atmosfera de mantê-la 

suspensa. Esta condensação ocorre preferencialmente sobre elementos 

higroscópicos, como os aerossóis, poeiras e sais, especialmente o cloreto de sódio – 

NaCl – originário da evaporação de águas marinhas, transformando-se em gotículas 

muito pequenas e ainda incapazes de se precipitar, formando as nuvens. Quando 

estas gotículas aumentam de volume, por um processo de colisão que as aglutinam, 

tornam-se suficientemente pesadas para vencer a resistência do ar e se precipitam. 

As chuvas podem se manifestar de três maneiras: convectivas, orográficas e 

frontais. 

As convectivas são precipitações formadas pela ascensão das massas de ar 

quente da superfície, carregadas de vapor d'água. Ao subirem, o ar sofre 

resfriamento provocando a condensação deste vapor e, consequentemente, se 

precipita. São características deste tipo de precipitação a curta duração, alta 

intensidade, frequentes descargas elétricas e abrangência local (MEDEIROS FILHO, 

2009). 

As chuvas orográficas são provocadas pela ascensão de camadas de ar 

úmido devido à existência de elevação natural do terreno por longas extensões, 

como cadeias de montanhas e serras. São caracterizadas pela longa duração e 

baixa intensidade, abrangendo grandes áreas por várias horas continuamente e sem 

descargas elétricas (MEDEIROS FILHO, op. cit.). 

Já as chuvas frontais, por sua vez, originam-se do deslocamento de frentes 

frias ou quentes contra frentes contrárias termicamente, associadas aos sistemas de 

alta e baixa pressões atmosféricas. São mais fortes que as orográficas abrangendo, 

porém, grandes áreas, precipitando-se intermitentemente com breves intervalos de 

estiagem e com presença de intensas descargas elétricas (MEDEIROS FILHO, op. 

cit.). 

 

 

 



 

 

 

16 

4.1.2.2 Natureza dos terrenos 

 

O relevo é um importante condicionante para o escoamento superficial ou 

para a infiltração da água no subsolo. As declividades acentuadas favorecem mais o 

escoamento superficial diminuindo a infiltração, enquanto terrenos mais planos 

propiciam a acumulação mais prolongada da água no solo e, consequentemente, 

sua infiltração. Essa condição depende do tipo de substrato rochoso e também da 

quantidade, frequência e duração da chuva, sendo que chuvas torrenciais favorecem 

o escoamento superficial, pois o solo é saturado rapidamente, enquanto chuvas 

regularmente distribuídas ao longo do tempo facilitam sua infiltração. 

 

 

4.1.2.3 Cobertura vegetal 

 

A cobertura vegetal é um importante componente na promoção da 

evapotranspiração. A evapotranspiração corresponde ao conjunto da água 

evaporada, pela ação da radiação solar, proveniente do solo ou das folhas das 

árvores, somada ao vapor d’água da transpiração das plantas.  

Áreas densamente florestadas podem devolver à atmosfera valores acima de 

70% da precipitação por meio da evapotranspiração, segundo Karmann (2000). Isso 

significa dizer que menos de 30% da precipitação é escoado pela bacia.  

Os fatores que influenciam a evapotranspiração são: temperatura e umidade 

do ar e o vento, segundo Jorge e Uehara (1998). Adiciona-se a esses fatores o grau 

de presença da cobertura vegetal numa determinada região ou bacia hidrográfica. 

Cerca de 30% do volume de água que não sofre evapotranspiração é 

retardado pela cobertura vegetal por meio de suas folhas e caules, promovendo, 

posteriormente o escoamento pela superfície das vertentes de maneira lenta e 

gradual até chegar aos cursos d’água. O conjunto de retenções e liberações de água 

sob forma de vapor promovido pela vegetação assegura os altos teores de umidade 

encontrados nas florestas que, assim, cumprem um importante papel regulador da 

temperatura, do ar e das chuvas.  

A cobertura vegetal serve também como proteção ao impacto direto da chuva 

no solo, impedindo a aceleração dos processos erosivos. 
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4.1.3 Ciclo hidrológico e balanço hídrico 

 

O ciclo hidrológico, partindo-se da precipitação, se desenvolve de um modo 

geral, pelo escoamento superficial e/ou subterrâneo, escoamento fluvial, evaporação 

e evapotranspiração, até atingir a atmosfera e se precipitar novamente.  

A partir da precipitação a água, antes de atingir o solo, é amortecida pela 

vegetação diminuindo seu impacto no solo, desviando parte dela em percursos das 

folhas e caules, o que, em parte, possibilita a absorção pelas plantas para a 

realização de sua atividade metabólica e, posteriormente, retorna à atmosfera por 

meio da evapotranspiração.  

A água que não sofre evapotranspiração é amortecida pela vegetação, o que 

possibilita, juntamente com a porosidade dos terrenos e seu substrato, promovida 

pela flora e pela fauna, a infiltração no solo, alimentando a reserva de água 

subterrânea, que por sua vez, atinge os fundos de vale regulando as vazões dos 

cursos d’água. Além disso, a cobertura florestal retarda a chegada da água no solo 

por meio de suas folhagens, liberando-a lentamente ao solo e propiciando assim 

melhores condições para a infiltração (PRANDINI; IWASA; OLIVEIRA, 1982). 

A parcela de água que não se infiltra no solo, por estar saturado, escoa 

superficialmente, formando os rios, córregos, ribeirões e lagos, propiciando as 

cheias que, por se acumularem nas várzeas, oferecem solo fértil e condições 

favoráveis a diferentes formas de vida. Essa água superficial se desloca pelos vários 

cursos d’água e, na maioria das vezes, se encaminham aos oceanos e, nesse 

trajeto, fica sujeito à ação da radiação solar que promove a sua evaporação, 

reiniciando assim o ciclo hidrológico. 

A diferença da quantidade de água precipitada em relação às suas perdas, 

mediante a evapotranspiração e a infiltração no subsolo, determina a quantidade de 

água que irá escoar no exutório de uma bacia hidrográfica, estabelecendo seu 

balanço hídrico. Este balanço depende, de um modo geral, da quantidade de chuva 

e sua distribuição pela bacia, da área da bacia, de seu substrato e do uso do solo. 
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4.1.4 Morfologia dos terrenos 

 

Os fundamentos da morfologia dos terrenos foram descritas separadamente 

sendo: a bacia e a morfologia do canal. 

 

 

4.1.4.1 Morfologia da bacia 

 

A morfologia de uma bacia hidrográfica é caracterizada, além de sua forma, 

propriamente dita, a disposição espacial dos canais fluviais, definido como padrões 

de drenagem, sendo condicionados pela disposição das camadas rochosas e sua 

resistência, pelas diferenças de declividades e pela evolução geomorfológica da 

região. Baseado em diversos autores, Christofoletti (1980), utilizando-se do critério 

geométrico, definiu os seguintes padrões de drenagem, conforme a fig. 04 e a 

descrição abaixo: 

a) Drenagem dendrítica – apresenta-se de forma semelhante à configuração 

de uma árvore com seu tronco e galhos, onde os tributários se distribuem 

em todas as direções sobre a superfície do terreno formando ângulos 

agudos entre os cursos intermediários e o principal. Desenvolve-se sobre 

rochas de resistência uniforme ou sedimentares; 

b) Drenagem em treliça - caracterizada por cursos d’água correndo 

paralelamente entre si e desembocando no rio principal, praticamente em 

ângulo reto. Isto se dá pela desigualdade das resistências rochosas das 

camadas inclinadas em estruturas de falhas; 

c) Drenagem retangular - é a evolução da drenagem treliça, caracterizada 

pelo aspecto ortogonal decorrente das bruscas alterações retangulares no 

curso das correntes fluviais promovidas pelas falhas ou sistemas de juntas 

rochosas; 

d) Drenagem paralela - quando os afluentes de um rio principal escoam 

quase paralelamente uns aos outros. Ocorrem em relevo de declividades 

acentuadas ou na presença de estruturas rochosas que propiciem o 

escoamento paralelo. Recorrente em áreas de falhas paralelas; 
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e) Drenagem radial - apresenta drenagens dispostas como raios de uma roda 

em relação a um ponto central, desenvolvendo-se por variados 

embasamentos e estruturas rochosas; 

f) Drenagem anelar - assemelha-se a anéis, típicas de áreas dômicas, 

profundamente entalhadas em estruturas rochosas com intercalações de 

camadas duras e frágeis, e; 

g) Drenagens desarranjadas ou irregulares - são aquelas com disposição 

espacial desorganizada, caracterizadas por formações muito recentes, 

onde as drenagens ainda não conseguiram se organizar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04. Padrões de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980). 
 

Em geral, terrenos relativamente impermeáveis naturalmente, decorrente de 

seu substrato rochoso, possuem maior densidade de drenagem, enquanto os 

terrenos mais permeáveis possuem menor densidade. Assim, bacias com alta 

densidade de drenagem, portanto: baixa capacidade de infiltração, declividades 

relativamente pequenas, além de cobertura vegetal pouco densa ou ausente, 

possuem rápida concentração de inundações (SOUZA, 2005). 

Esses condicionantes determinam o tempo de concentração na bacia, definido 

como o tempo, a partir do início da precipitação, que uma gota d’água de chuva leva 

para percorrer a distância entre o ponto mais afastado da bacia, da vertente ao seu 

exutório. 
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Esses parâmetros estão relacionados também com o tamanho da bacia, uso do 

solo, freqüência, duração, intensidade e distribuição pluviométrica. 

 

 

4.1.4.2 Morfologia dos canais fluviais 

 

Do ponto de vista da geomorfologia fluvial, segundo Christofoletti (1981), os 

padrões de canais fluviais refletem o ajustamento das vazões em determinada seção 

do canal. Ou seja, o padrão do canal é o resultado da ação do fluxo das águas sobre 

o substrato componente do leito e de suas margens, sendo que suas dimensões são 

controladas pelo equilíbrio entre as forças erosivas e de entalhamento e os 

processos de deposição dos sedimentos no leito e em suas margens. Assim, 

segundo o autor, a vazão “deve ter a força necessária para realizar o entalhamento 

e frequência e duração suficientes para manter a forma do canal”.  

Wolman e Miller (1974; apud Christofoletti, op. cit.) consideram que os 

eventos de magnitude moderada e de ocorrência relativamente frequente 

condicionam a forma do canal. Desta maneira, as vazões de margens plenas 

apresentam-se como as de maior poder efetivo na esculturação do canal, pois “as 

ondas de fluxo escoam com ação morfogenética ativa sobre as margens e fundo do 

leito, possuindo competência suficiente para movimentar o material detrítico”. Esta 

afirmação pode ser comprovada, por exemplo, nos rios meândricos., quando de seu 

transbordamento, os fluxos espraiam-se, diminuindo a velocidade de escoamento, 

não seguindo o canal meândrico e tornando-se menor a ação erosiva em suas 

margens. 

O padrão dos canais fluviais está relacionado com os regimes fluviais. Os 

estágios erosivos integrantes do processo de evolução de um regime fluvial foram 

reconhecidos por Davis (1899; apud Suguio, 2003), como: juventude, maturidade e 

senilidade. 

 A fase de juventude é caracterizada por canal em “V”, fluxo torrencial e 

pequena carga sedimentar. Com a diminuição do gradiente, os vales tornam-se mais 

largos, passando para a fase de maturidade. A fase de senilidade é caracterizada 

por amplos e largos vales e planícies de inundação. Essas três fases podem ser 

encontradas em um mesmo rio, da nascente à foz, conforme apresentado na fig. 05.  
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Figura 05. Estágios erosivos de um regime fluvial baseado em (MEDEIROS et al., 1971; REINECK; 
SINGH, 1975; apud SUGUIO, 2003). 
 

 As cabeceiras são caracterizadas por vales encaixados, com predominância 

de processos erosivos, em seu trecho intermediário predomina um equilíbrio 

aproximado entre erosão e sedimentação e em seu trecho final predomina a 

sedimentação. 

O transporte e a sedimentação em ambientes fluviais, como já mencionado, são 

governados pela hidrodinâmica. As águas que escoam em um leito fluvial sofrem 

atritos nas paredes laterais, no fundo do canal e na superfície com o ar, diminuindo 

suas velocidades. As maiores velocidades de fluxos em um perfil transversal estão 

localizadas abaixo do nível superficial, variando conforme a forma e sinuosidade dos 

canais. Leighley (1934; apud Christofoletti, 1980), tendo em vista a turbulência e 

velocidades nos cursos fluviais, assinalou que em canais simétricos, a velocidade 

máxima está abaixo da superfície e centralizada, sendo que, próximo às laterais e 

no fundo as velocidades diminuem e a turbulência aumenta. 

Em canais assimétricos as velocidades serão maiores onde o canal se 

apresentar mais profundo. Nesses casos, a margem mais rasa apresentará maior 

turbulência, enquanto a margem mais profunda a turbulência será menor, como nos 

canais meandrantes, tendo maior poder de erosão na margem de maior 

profundidade e deposição na margem de menor profundidade. 

Padrões de canais fluviais, portanto, correspondem ao arranjo espacial que o 

leito apresenta ao longo do rio, resultado do poder de esculturação e deposição, da 

carga sedimentar transportada, descarga líquida e declividade do canal. Riccomini; 

Giannini e Mancini (2000) apresentam quatro padrões básicos de canais: retilíneo, 
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meandrante, entrelaçado e anastomasado, conforme fig. 06, caracterizados a partir 

de parâmetros morfométricos, como sinuosidade, grau de entrelaçamento e relação 

entre largura e profundidade. 

Figura 06. Padrões de canais fluviais (MIALL, 1977; apud RICCOMINI; GIANNINI; MANCINI, 2008). 

 

Os canais que apresentam um trajeto relativamente reto são chamados de 

retilíneos, apesar de que rios verdadeiramente retos são raros na natureza, 

excetuando-se, principalmente, os que seguem uma linha tectônica ou estrutural. 

Apresentam baixo volume de carga de fundo, alto volume de carga suspensa e 

baixas declividades. 

Rios anastomasados são os que apresentam múltiplos canais desordenados, 

decorrentes das constantes migrações de ilhotas, resultado do transporte de 

material grosseiro em grande quantidade pelo rio, com pouca potência para conduzi-

lo ao nível de base final. São caracterizados também por canais largos de pouca 

profundidade. Apresentam grande carga de fundo e rápido transporte de 

sedimentos.  

Rios meandrantes são caracterizados por canais sinuosos, apresentando um 

contínuo trabalho de escavação na margem côncava (ponto de maior velocidade da 

corrente e de profundidade do canal) e de deposição na margem convexa (ponto de 

menor velocidade da corrente e de menor profundidade do canal). A sinuosidade do 

canal aumenta de montante para jusante, juntamente com a diminuição da 

declividade. O transporte do volume de cargas em suspensão e de fundo são mais 
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ou menos equivalentes, possuindo capacidade e competência de transporte mais 

baixas do que a dos canais anastomasados. 

Finalmente, os canais entrelaçados são caracterizados por sucessivas divisões 

e reuniões de canais, contornando barras arenosas e/ou de cascalho, 

frequentemente longitudinais. São típicos de rios com grande quantidade de carga 

sólida em relação à descarga líquida e canais rasos. 

Todas essas características altamente complexas são integrantes do sistema 

fluvial em evolução até encontrar o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é 

alcançado quando os processos erosivos, de transporte e de sedimentação estejam 

mutuamente ajustados de modo que se modificam na mesma proporção. Neste 

caso, as formas e os processos se encontram em estabilidade, podendo ser 

considerados como independentes do tempo, tendo um comportamento balanceado 

entre as forças opostas, erosão, transporte e sedimentação em relação aos 

movimentos tectônicos (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Em relação ao sistema fluvial, Carvalho (1994) salienta que a natureza procura 

um equilíbrio considerado estável para o rio. 

Se há mudança na quantidade de descarga sólida, o rio responde, 

reagindo conforme as alterações impostas. Se a carga sólida é 

grande, haverá uma tendência de depósitos, ocorrendo a ‘agradação’ 

do leito do rio. Ao contrário, se a carga sólida é pequena, o rio 

responde com a ‘degradação’ do leito (CARVALHO, 1994, p. 58). 

A idéia de partículas “pequenas” ou “grandes” está relacionada com a escala 

do regime fluvial, pluviosidade e, consequentemente, suas vazões, declividades dos 

terrenos, padrões de drenagem do canal, além de outros condicionantes. Qualquer 

alteração nessa dinâmica tende a provocar desequilíbrio, induzindo o canal a 

alcançar um novo equilíbrio ao longo do tempo. Ou seja, se houver alteração no 

fornecimento de energia, como exemplo, alterações climáticas ou de matéria, o 

sistema reagirá de modo a alcançar uma nova estruturação e um novo estado de 

estabilidade. 

 Chorley (1962; apud Christofoletti, 1980) por sua vez, lembra que no equilíbrio 

dinâmico os aspectos das formas não são totalmente imutáveis, mas são mantidos 

pelo fluxo de matéria e energia que atravessa o sistema. Por outro lado, segundo o 

mesmo autor, no caso de um contínuo e “infinito” soerguimento e se os processos 

erosivos, de transporte e sedimentação acompanharem o mesmo ritmo, a paisagem 



 

 

 

24 

poderá não sofrer grandes modificações, independente de uma perspectiva 

temporal. 

Por outro lado, quaisquer mudanças no uso do solo, assim como alterações 

climáticas, ou qualquer outra perturbação repercute em todo o sistema de uma bacia 

hidrográfica, acelerando seus processos, buscando assim novamente um equilíbrio 

dinâmico. 

 

 

4.1.5 Processos geohidrológicos 

 

Em termos de processos na dinâmica das inundações, destacam-se os de 

erosão e sedimentação que, em conjunto com os regimes fluviais de inundações irão 

condicionar o sistema fluvial, composto, de um modo geral, pela planície aluvial, 

planície de inundação ou várzeas e canais fluviais. 

 

 

4.1.5.1 Processos erosivos e deposicionais 

 

Erosão, transporte e sedimentação são três categorias de processos 

geológicos que atuam nas dinâmicas superficiais da Terra, com tendência a nivelar a 

superfície emersa do planeta, ou seja, os continentes. Em condições naturais, estes 

processos, partindo do intemperismo, atuam na remoção e transporte de partículas 

de solo ou fragmentos de rochas pela ação, combinada ou não, da gravidade com a 

água, o vento, o gelo e os organismos vivos até posterior sedimentação. Assim 

sendo, os agentes erosivos são também os agentes de transporte e sedimentação. 

No Brasil as erosões predominantes são as de caráter pluvial devido a sua 

fisiografia tropical e subtropical na maior parte de seu território promovendo, de um 

modo geral, altas taxas de precipitações. No presente trabalho destacam-se os 

processos erosivos promovidos pela ação da água.  

A erosão pela ação da água se dá pelo impacto direto das gotas de chuva no 

solo, desencadeando a degradação das partículas e a remoção e transporte, 

mediante o escoamento superficial, e se apresenta de duas maneiras: laminar e 
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linear. A erosão laminar é promovida pelo escoamento da água de maneira difusa ou 

em lençol, que promove uma remoção progressiva e relativamente uniforme. A 

erosão linear é resultante do escoamento da água de maneira concentrada, que 

provoca incisões na superfície do terreno formando sulcos, ravinas e boçorocas, 

seguindo os condicionantes destacados pela formação natural da perda de solos 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990). 

Esses processos estão relacionados à intensidade, frequência e duração das 

chuvas (erosividade), à cobertura vegetal, às condições do relevo (comprimento e 

declividade da rampa da encosta ou vertente) e aos tipos de solo (erodibilidade). 

Nas manifestações dos processos erosivos lineares de grande porte, como as 

boçorocas, os substrato geológico constituem importante condicionante da erosão. 

A erodibilidade dos solos depende de suas propriedades de textura, ou seja, 

tamanho das partículas e estrutura, relativa ao arranjo e coesão entre essas 

partículas.  De um modo geral, os solos arenosos possuem maior textura e sua 

estrutura é pouco coesa em relação aos argilosos tendo, desta maneira, maior 

erodibilidade, sendo mais propícios à desagregação e arraste de suas partículas. 

Os processos erosivos pluviais atuam nas vertentes ou encostas, modelando-

as, sendo o material erodido transportado até as porções mais baixas e planas do 

relevo, nos fundos dos vales, eventualmente se associando aos materiais 

produzidos pelo solapamento das margens dos cursos d’água, ou seja, do desgaste 

de suas margens. 

As partículas são transportadas por suspensão, arraste ou saltação no curso 

d’água, depositando-se quando diminui a capacidade de transporte, promovendo 

assim depósitos de sedimentos, conhecidos como assoreamento. 

Nos cursos d’água, o sedimento transportado ou depositado tende a 

estabelecer equilíbrio dinâmico com o regime fluvial que responde a vários fatores, 

como geometria do canal, declividades, entre outros. 

 

 

4.1.5.2 Regimes fluviais 

 

As águas que não se infiltram no subsolo escoam superficialmente até 

chegarem aos cursos d’água, representados, por rios, córregos, ribeirões ou todo 



 

 

 

26 

curso natural de água doce, com canal definido e fluxo permanente ou sazonal para 

um oceano, lago ou outro rio (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

As águas do escoamento fluvial são provenientes das águas superficiais e 

subterrâneas as quais são parte integrante do ciclo hidrológico, conforme 

mencionado anteriormente. O escoamento fluvial é, portanto, a somatória das águas 

pluviais que é imediato e das águas precipitadas que, posteriormente e de modo 

lento, alcança o rio por meio da infiltração no solo (CHRISTOFOLETTI, op. cit.). 

Os cursos d’água drenam nas regiões de cabeceiras, normalmente, áreas de 

grandes declividades produzindo alta velocidade de escoamento. Quando a 

declividade passa a ser menos acentuada, consequentemente, a velocidade de 

escoamento diminui, podendo ocorrer inundações. 

Infanti Jr. e Fornasari Filho (1998) definem inundações como 

extravasamentos das águas de chuva para áreas marginais, relacionadas às 

enchentes ou cheias. Ainda segundo os mesmos autores, cheias referem-se “às 

maiores vazões diárias ocorridas em cada ano, independente de causarem 

inundação ou não". 

Christofoletti (1981) define cheias como as vazões mais elevadas que 

anualmente ocorrem em determinada seção transversal de um canal, ou “o maior 

débito [ou vazão] diário que ocorre em cada ano, independente do fato de causar ou 

não inundação. Cada cheia, portanto, representa um evento anual”. O mesmo autor, 

em 1980, utiliza o termo débito ou vazão de margens plenas definindo-a como o 

volume de água que preenche, de medida justa, o canal fluvial, e acima do qual 

ocorrerá transbordamento para a planície de inundação e, ainda, “o nível de 

margens plenas corresponde ao estágio das cheias que ocorrem com frequência de 

1,58 anos de intervalo”. 

Riccomini; Giannini e Mancini (2000) definem inundações quando a descarga 

do rio torna-se elevada e excede a capacidade do canal, extravasando para suas 

margens, alagando as planícies adjacentes e as diferenciam de enchentes, 

definindo-as como decorrentes das ações antrópicas: “a ação antrópica pode ser 

responsável por grandes enchentes, como no caso de rupturas de barragens e 

diques artificiais”. Neste caso, os autores inserem outro termo, “alagando” na 

descrição dos processos de inundações. 
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Para Souza (2005), inundações e enchentes são problemas geoambientais 

derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter hidrometeorológico ou 

hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica.  

Cheias constituem extravasamentos naturais das águas de um curso d’água 

para as áreas marginais, enquanto enchentes e inundações são processos 

antrópicos para (MATTES, 2001). 

Tucci (2006) diferencia inundações naturais ou ribeirinhas de antrópicas, 

resultantes da urbanização. Segundo o autor, as inundações naturais ou ribeirinhas 

ocorrem no leito maior dos rios, derivadas das variabilidades temporal e espacial, da 

precipitação e do escoamento numa determinada bacia hidrográfica. 

Tricart (1966; apud Christofoletti, 1981), considerando as vazões e tipologia 

dos canais fluviais, classificou os tipos de leitos em: leito vazante; leito menor; leito 

maior periódico ou sazonal e leito maior excepcional, a saber: 

• Leito vazante é por onde escoa a vazão de base e acompanha o 

talvegue, que é a linha de maior profundidade ao longo do leito; 

• Leito menor é a área bem delimitada entre as margens do curso 

d’água; 

• Leito maior periódico ou sazonal é a área regularmente ocupada pelas 

cheias pelo menos uma vez por ano, e; 

• Leito maior excepcional é onde ocorrem as cheias mais elevadas, as 

enchentes em intervalos irregulares, mas nem todos os anos. 

Diversos autores, considerando regimes fluviais em grande escala, 

subdividem os leitos e áreas marginais de um sistema fluvial em diversos 

compartimentos. Tucci (2006), analisando rios urbanos simplifica a classificação dos 

canais fluviais em dois tipos: leito menor e leito maior ou limite da área de 

inundação, conforme fig. 07. Segundo o autor, o leito menor é aonde a água escoa 

na maioria do tempo e é limitado pela frequência de 1,5 a 2 anos. O autor prossegue 

afirmando que as inundações ocorrem quando o escoamento atinge níveis 

superiores ao leito menor, atingindo o leito maior. Portanto, as cotas do leito maior 

atingidas pelas inundações identificam sua magnitude. 
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Figura 07. Características dos leitos de um rio (TRICART, 1966; apud TUCCI, 2006). 

 

 

Na ausência de uma conceituação mais precisa em relação às inundações, 

enchentes e cheias e.g. (Christofoletti, 1980/1981; Jorge e Uehara, 1998; Infanti Jr e 

Fornasari-Filho, 1998; Riccomini; Giannini e Mancini, 2000; Mattes, 2001; Souza, 

2005; Tucci, 2006), no presente trabalho, considera-se inundações, enchentes e 

cheias como um processo natural de extravasamento das águas de um curso d’água 

para as áreas marginais, superando as vazões em relação à capacidade de 

escoamento de seu leito menor ou calha fluvial. 

Já as diferenças de vazões numa perspectiva temporal, são classificadas 

conforme seus períodos de retorno ou períodos de recorrência, que correspondem 

ao tempo em que ocorreram valores de vazões iguais ou superiores a um 

determinado valor estipulado, ou o intervalo de tempo entre duas vazões de igual 

magnitude, segundo Christofoletti (1981). Porém, como estes intervalos são obtidos 

de dados estatísticos ao longo do tempo, estes valores referem-se a probabilidades 

o que, em tese, vazões esperadas para um tempo de retorno de 50 anos, por 

exemplo, podem ocorrer em intervalos de tempo maior ou menor. 

 

 

4.2 Quadro antrópico 

 

O balanço hídrico é perturbado pelas intervenções realizadas pelo Homem para 

suprir suas necessidades. 

Os impactos ambientais gerados pelas atividades econômicas, incluindo os 

decorrentes da urbanização, têm chamado, cada vez mais, a atenção da sociedade 
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civil e de órgãos públicos em todo o mundo. O crescimento urbano acelerado, 

notadamente nos países em desenvolvimento, com uma população crescente e com 

expectativas de qualidade de vida cada vez mais exigentes, se contrapõe à 

demanda social por um desenvolvimento sustentável que possa garantir a 

preservação ambiental e o direito à qualidade de vida. 

O modelo de desenvolvimento vigente tem qualificado o homem moderno como 

um importante agente geológico. 

 

 

4.2.1 O homem como agente geológico. 

 

Segundo Ter-Stepanian (1988), no passado, antes do Holoceno, o homem 

paleolítico, como agente geológico, não era diferente dos outros animais se 

comportando, durante um longo período, como um dentre diversos componentes da 

natureza. A partir dessa época, florestas densas virgens foram cortadas e 

queimadas para o cultivo de cereais e para pastagens bovinas. Campos e pastagens 

primitivas transformaram-se em estepes e depois em semi-desertos e desertos. 

Desde então, o homem começou a conquistar a natureza, procurando dominá-la e 

transformá-la de acordo com seus interesses e necessidades. A fim de acumular 

riquezas, ele extraiu da natureza tanto quanto lhe agradasse, intensificando as 

técnicas agrícolas, superando a fase de caçador e coletor. 

Dada a importância do impacto do homem sobre a natureza, Ter-Stepanian 

(op. cit.) propõe que o Holoceno seja considerado a época de transição do 

Pleistoceno para o Quinário ou Tecnógeno. 

Mumford (1965) afirma que a partir da drenagem dos pântanos e da 

regularização dos níveis d’água, a terra desses vales revelou-se muito fértil, o rico 

solo depositado por ocasião das cheias garantiam colheitas quase cem vezes 

maiores que a sementeira original. O homem no Holoceno reconheceu a importância 

primitiva da água, controlando suas vazões para o cultivo, e também como reserva 

para suprir suas necessidades de sobrevivência, o uso como transporte e, mais 

tarde, para a higienização e disposição de detritos. Cinco mil anos de história do 

desenvolvimento das cidades e mais alguns milhares de anos da proto-cidade, 

portanto, é fruto de uma enorme mobilização de vitalidade, poder e riqueza que, a 
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princípio, esteve restrito a poucos grandes rios, em regiões especialmente 

favorecidas.  

Serra (1987) investiga as relações entre as formas urbanas e as formas do 

espaço natural e constata que a “superfície dos continentes é adaptada para a 

sustentação da vida humana, assim como para abrigar os instrumentos e objetos” 

que as pessoas “supõem necessários à sua existência”. Constata ainda que estas 

ocupações não estão dispostas de maneira uniforme pela superfície dos continentes 

mas, ao contrário, “se aglomeram em determinados pontos do território”, se 

interligando por meio de “redes”, ao longo das quais “se observam movimentos” .  

O conjunto dessas adaptações resulta na forma urbana. A formação das 

cidades é resultado do esforço coletivo e, portanto social, cultural e político, do 

homem ao longo de sua história evolutiva, impondo-lhe um processo de 

interrelações, a qual Park (1987) chamou de Ecologia Urbana. Nesse processo os 

setores, público e privado, caminham juntos na produção da cidade. Segundo 

Seabra (1987), é pela via do Estado, teoricamente garantidor do interesse público, 

mediante investimentos públicos, que se criam condições gerais para a 

concretização do fenômeno urbano, “materializando-se no espaço da cidade”. 

A partir da intensificação das relações capitalistas e, sendo as maiores 

cidades, especialmente as européias, as pioneiras no processo de industrialização, 

modificaram-se as relações de trabalho, do artesanato rural ao sistema fabril, e a 

divisão social do trabalho, entre os séculos XIX e XX, fenômeno estudado por Marx 

(2005). Seabra (1987) afirma que no desenvolvimento das relações de produção 

capitalista é necessário preservar maneiras de apropriação da terra, pois, antes de 

tudo, a terra é um meio de produção, além de ser uma mercadoria como outra 

qualquer. Esse processo concentrou as atividades modificadoras da paisagem 

natural num tempo e espaço cada vez mais restrito, causando desequilíbrios em 

especial no escoamento superficial das águas pluviais. Passou de um espaço 

natural para um social e cultural. 

Esse grande esforço inseriu, de modo acelerado, o Homem na qualidade de 

agente geológico e ser cultural numa perspectiva histórica a partir do início do 

Holoceno.  
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Segundo Oliveira et al. (2005),  

[...] assim como os ambientes geológicos da Terra podem ser 

associados aos agentes geológicos (vento, gelo, água, etc.) 

responsáveis pelas suas principais características, os novos 

ambientes, criados pelo Homem em substituição aos ambientes 

passados, conferem-lhe a qualidade de agente geológico. 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

Chadwick (1979; apud Serra, 1987) afirma que o espaço natural, cenário da 

atividade humana é apenas: 

[...] uma delgada película de matéria que pesa talvez uma 

milionésima parte da Terra, fenômeno dificilmente detectável em 

termos planetários (CHADWICK, 1979; apud SERRA, 1987, p. 

50). 

No entanto, conforme demonstrado em vários trabalhos científicos, as taxas 

de transformações antrópicas ultrapassam as condições naturais em várias ordens, 

condição só alcançada em fases de grande atividade tectônica nas transições de um 

período a outro que, no entanto, duraram centenas e até milhares de anos, segundo 

Ter-Stepanian (1988). No tempo geológico, quando as superfícies geomorfológicas 

tendem a se aproximar de uma situação de equilíbrio, taxas de soerguimento 

tectônico são em grande parte contrabalançadas por taxas de denudações 

continentais. Entretanto, em um intervalo consideravelmente menor de erosão 

antropogênica, a transferência de sedimentos para os rios rapidamente excede as 

taxas de transportes possíveis pelo sistema fluvial que deve ter mais ou menos 

atingido um equilíbrio geomorfológico durante um período pré-histórico 

significativamente mais longo, com um consideravelmente inferior fluxo de 

sedimentos. 

Lal (1988; apud Oliveira et al., 2005) estima, por exemplo, que os volumes de 

sedimentos lançados pelos rios aos oceanos passou de 10 bilhões de t/ano, antes 

da influência humana, para valores entre 25 a 50 bilhões t/ano, decorrentes da 

introdução de técnicas agrícolas, domesticação de animais, mediante o processo de  

pastagens, e outras mudanças de uso do solo. 

Wilkinson (2005), por sua vez, quantifica as taxas de denudação da superfície 

continental promovidas pelo homem, principalmente por práticas agrícolas, a uma 
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taxa média de ~ 643 m/m.a, dezenas de vezes maior do que as taxas de erosão no 

tempo geológico, inferidas dos processos naturais que são da ordem de  24 m/m.a.  

Hooke (2000; apud Wilkinson, 2005) estimou que a quantidade de solo e 

rochas sedimentares movimentadas pelas atividades antrópicas, per capita, 

mostram diferentes trajetórias de aumento durante os últimos 5000 anos, mas que 

ambos aumentaram, durante a história da expansão humana, a um valor atual de 21 

t por pessoa/ano. Com estas taxas, este material poderia preencher o Grand 

Canyon, no Arizona, em ~ 50 anos (WILKINSON, 2005). 

Nesse processo, os espaços naturais são substituídos por espaços 

construídos. Serra (1987) diferencia a paisagem natural da construída da seguinte 

maneira: 

[...] espaço natural, quando se refira a uma parte da superfície da 

Terra que não tenha ainda sofrido qualquer adaptação pela ação 

humana. Em oposição, chamar-se-á espaço físico adaptado, ou 

simplesmente espaço adaptado, uma parte da superfície de terra que 

já sofreu modificações pela ação humana (SERRA, 1987, p. 29). 

No entanto, as mudanças climáticas evidenciadas em diversos trabalhos 

científicos, como exemplo mais significativo o IPCC (2007), têm demonstrado que 

mesmo em ambientes desabitados as alterações no clima, provenientes da ação 

humana, tem causado desequilíbrios nos processos naturais e, consequentemente, 

no meio físico. Portanto, é cada vez mais imprecisa a caracterização de um 

ambiente natural ou de um antrópico.  

Mota (1981), por sua vez, entende a cidade como um ecossistema, pois: 

[...] é formado de dois sistemas intimamente inter-relacionados: o 

‘sistema natural’, composto do meio físico e biológico [...] e o 

‘sistema cultural’, consistindo do homem e de suas atividade 

(MOTA, 1981, p. 15). 

Para Aristóteles (1960, p. 14), a cidade fazia parte “das coisas da natureza”, 

era um relacionamento “natural”. 

O relacionamento do homem com a natureza já havia sido analisado em 

diversas obras pelo filósofo alemão Karl Marx (1818 – 1883), e nesse particular, 

Lefebvre (2009), citando o autor, menciona que esta é uma relação fundamental, 

não porque ele se reconheça parte dela, mas, ao contrário, porque ele luta contra 

ela. É uma relação dialética. No decorrer desta luta, o homem extrai da natureza 
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aquilo que necessita para manter sua própria vida e para superar uma vida 

simplesmente natural. Na ênfase dos estudos da sociedade, Marx elaborou a crítica 

à economia clássica: a teoria do “materialismo histórico” ou “dialética materialista”, 

onde, mediante a transformação da natureza, o homem produz o que é necessário 

para sua existência. Tal teoria desvinculou o homem do mundo natural e determinou 

que seu desenvolvimento fosse, em primeiro lugar, uma transformação social. Desta 

maneira, na abordagem da dialética de Marx, o homem é sujeito das interações 

sociais e a natureza objeto e mediadora de suas relações. 

Segundo Foster (2005) Marx e Engels escreveram extensivamente sobre os 

problemas ecológicos levantados pelo capitalismo e pela sociedade de classes em 

geral, incluindo os debates sobre a crise dos solos no século XIX, que levaram Marx 

a desenvolver a sua teoria de uma ruptura metabólica entre a natureza e a 

sociedade. Esta quebra no necessário ciclo metabólico entre a natureza e a 

sociedade requeria, para Marx, nada menos que a “restauração” da sustentabilidade 

ecológica ao serviço das “gerações futuras”. 

Ainda, segundo Foster (op. cit.): 

Marx e Engels levantaram os principais problemas ecológicos da 

sociedade humana: a divisão entre cidades e campos, a 

depauperação dos solos, a poluição industrial, a desordenada 

proliferação urbana [...] a desflorestação, as cheias provocadas 

artificialmente, a desertificação, as faltas de água, as mutações 

climáticas regionais (FOSTER, op. cit., p. 15). 

Coelho (2000) propõe uma abordagem da questão dos impactos ambientais 

decorrentes das atividades humanas de maneira complementar entre a dialética de 

Marx e a análise sistêmica dos fenômenos da natureza, ou o entendimento dos 

princípios da estruturação da sociedade com os processos do meio físico. 

Toda essa dinâmica, interações sociais com o meio físico, desencadeia 

desequilíbrios, causando impactos ambientais entendido por Coelho (op. cit.), como:  

[...] o processo de mudanças sociais e ecológicas causado por 

perturbações [...] no ambiente. Diz respeito à evolução conjunta das 

condições sociais e ecológicas estimulada pelos impulsos das 

relações entre as forças externas e internas à unidade espacial e 

ecológica, histórica ou socialmente determinada. É relação entre 

sociedade e natureza que se transforma diferencialmente e 

dinamicamente. Os impactos ambientais são descritos no tempo e 
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incidem diferencialmente, alterando as estruturas de classes sociais e 

reestruturando o espaço (COELHO, op. cit., p. 24-25). 

 Ainda, para Serra (1987), o que caracteriza a ação humana sobre o meio 

ambiente é “o caráter acumulativo dos modos pelos quais responde às exigências 

da vida”, ou seja, “a cultura, que pode ser definida também como a parte do 

ambiente feita pelo homem ou o conjunto complexo que inclui conhecimento, crença 

arte, moral, lei, costume e sociedade”. Ainda, segundo o mesmo autor: 

[...] a tecnologia é o conjunto das técnicas que em cada momento é 

utilizada pelos homens para obter do espaço natural a satisfação de 

suas necessidades [...]. E através dos aspectos tecnológicos da 

cultura que os homens modificam seu meio ambiente, alteram o 

espaço natural, adaptando-se às suas necessidades, construindo, 

assim um espaço humano (SERRA, op. cit., p. 55). 

Aspectos do meio físico, durante milhares de anos, foram limitadores da 

expansão dos espaços construídos. A partir do avanço tecnológico, como exemplo a 

retificação dos corpos d’água e ocupação de várzeas, possibilitou o processo de 

urbanização e metropolização. Mas não somente o avanço tecnológico, também 

fatores econômicos e sociais fazem parte desse processo. Acerca disto, Seabra 

(1987) afirma: 

A vida dos rios só teve algo a ver com a vida dos homens ou, a vida 

dos homens só teve algo a ver com a vida dos rios, quando começou 

a atribuí-lo a condição de recurso natural. Num primeiro momento os 

homens enfrentaram como tal, ou seja, na sua existência natural 

para, em seguida, fazerem-no objeto da aplicação de conhecimentos, 

descobrindo-lhes as leis de sua própria existência e, submetendo-o, 

por inteiro, à intervenção (SEABRA, 1987, p. 12). 

Entende-se como urbano o espaço construído onde o homem exerce suas 

atividades econômicas, culturais, sociais e políticas em grande concentração. 

Urbanização, por sua vez, é o processo de expansão dos espaços construídos ou 

urbanos, a partir de núcleos pré-existentes. 

 Considerando a humanidade parte integrante dos ecossistemas, segundo 

CBD (2001; apud Rodrigues; Victor e Pires, 2006), no contexto da Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio - AEM, o meio urbano se configura, ao mesmo tempo, em 

habitat do ecossistema humano e em grande gerador de vetores de alteração 

ambiental, evidenciando a relevância das tendências demográficas. Esta afirmação 
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converge com a dialética da natureza em Marx no sentido do reconhecimento desta 

dialética e a necessidade de sua superação. 

O homem como agente geológico deve ser entendido, portanto, como: 

homem sinônimo do conjunto da sociedade que, por sua vez, está dividida em 

classes sociais, com diferentes apropriações da riqueza no contexto capitalista e, 

consequentemente, promovendo diferentes impactos ambientais.  

Dentre os impactos advindos das atividades humanas destaca-se o 

agravamento das inundações, objeto do presente trabalho, aumentando sua 

freqüência e abrangência, gerando maiores impactos e tornando-se um problema 

crescente à medida que a ocupação urbana se amplia em determinada bacia 

hidrográfica e nos espaços naturais das águas. 

 

 

4.2.2 O agravamento das inundações 

 

No presente trabalho, como já mencionado, considera-se inundações, 

enchentes ou cheias como um processo natural de extravasamento das águas de 

um curso d’água para as áreas marginais, superando as vazões em relação à 

capacidade de escoamento de sua calha, podendo, ou não, ser potencializado 

mediante as intervenções provocadas pela ocupação humana decorrente, 

principalmente pelo processo de urbanização. 

Souza (2005) considera alagamentos processos que ocorrem distantes dos 

canais fluviais sobre terrenos com ocupação antrópica, de declividade baixa, 

decorrentes às obras de engenharia mal dimensionadas ou outras intervenções 

antrópicas. 

Consideramos alagamentos processos causados pela falta ou insuficiência da 

capacidade da micro-drenagem de promover o escoamento das águas, 

independente do regime fluvial. É possível, entretanto, que durante as chuvas 

intensas as inundações se associarem aos alagamentos. 

Segundo Tucci (2006), as inundações, como já mencionado, podem ser 

ribeirinhas e as resultantes da urbanização, sendo a primeira considerada inundação 

natural e a segunda decorrente da impermeabilização do solo, canalizações e 

obstruções do escoamento. No entanto, fica cada vez mais difícil definir inundações 
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naturais uma vez que, mesmo em bacias sem ocupações ou pouco ocupadas, 

sofrem influência com as mudanças do clima, já constatadas em diversos trabalhos 

científicos, sendo o mais significativo o IPCC (2007), alterando o regime das chuvas 

e, consequentemente, o regime fluvial. Por outro lado, as mudanças pluviométricas 

decorrentes das “ilhas de calor”, promovidas pela urbanização local, se apresentam 

muito mais evidenciadas, conforme demonstrou Pereira Filho; Santos e Xavier, 

(2007), em relação às mudanças globais. 

Numa bacia sem ocupação, o processo de urbanização inicia-se, 

normalmente, pela implantação de lotes ou loteamentos nas vertentes, em terrenos 

com relevo mais suaves, em colinas, e distantes das áreas inundáveis, muitas vezes 

com a presença de cobertura vegetal. Com a supressão da vegetação inicia-se o 

processo de alteração do regime fluvial, a princípio decorrente da diminuição do 

processo de evapotranspiração e, posteriormente, com a alteração no escoamento 

superficial. 

Toda intervenção humana altera as condições naturais do escoamento das 

águas pluviais, o regime fluvial e o ciclo hidrológico de um modo geral. Partindo 

dessa premissa, a alteração do regime fluvial, decorrente do processo de ocupação 

urbana e de alterações hidráulicas, numa bacia ainda não ocupada, pode atuar de 

forma isolada ou combinada, mas de um modo geral, segue a seguinte sistemática: 

A) ocupação das vertentes – (1) supressão da cobertura vegetal; (2) processos 

erosivos e assoreamento; (3) impermeabilização do solo, B) ocupação das planícies 

de inundação – (1) canalizações e retificações dos cursos d’água; (2) ocupações de 

várzeas e de áreas de proteção permanente; (3) implantação de condutos e 

travessias mal dimensionadas; e (4) obstrução de condutos por resíduos sólidos, 

conforme fig. 08. 

 

 
Figura 08. Fluxograma do processo de intensificação das inundações decorrente da urbanização. 
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• Supressão da cobertura vegetal 

 

Áreas densamente florestadas podem devolver à atmosfera mais de 70% da 

precipitação por meio da evapotranspiração, segundo Karmann (2000) e como 

demonstrou Lacava (2007) na Bacia do Rio Cabuçu de Cima em Guarulhos. Esse 

atributo garante altos teores de umidade contribuindo para o equilíbrio da 

pluviosidade.  

A supressão da vegetação altera as taxas de evapotranspiração e do balanço 

hídrico. Além disso, como descrito anteriormente, a cobertura vegetal retarda o 

escoamento superficial por meio de suas folhas e caules, transferindo de forma lenta 

e gradual seu excedente aos cursos d’água. Sua supressão, portanto, acelera o 

escoamento superficial, gerando maiores vazões em cursos d’água naturalmente 

incapazes de promover seu escoamento, intensificando assim as inundações. 

Ademais, a vegetação constitui um importante componente na proteção do 

solo contra a intensificação dos processos erosivos.  

 

• Processos erosivos e de assoreamento 

 

Com a supressão da cobertura vegetal, o solo passa a ser diretamente 

atingido pela chuva, intensificando os processos erosivos e carreando os 

sedimentos aos cursos d’água em maior intensidade agravando o assoreamento o 

que provoca a supressão dos espaços das águas nas calhas dos cursos d’água, 

dificultando o escoamento e, consequentemente, intensificando as inundações. 

 

• Impermeabilização do solo 

 

Provoca aumento em até sete vezes no escoamento superficial em relação às 

condições naturais, segundo Tucci (2006), diminuindo o tempo de concentração na 

bacia, fig. 09. Este incremento da vazão torna o canal fluvial incapaz de escoar este 

excedente, promovendo inundações acima das condições naturais, com maior 

freqüência e mesmo em áreas onde antes elas não ocorriam. 
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Figura 09. Hidrograma antes de depois da urbanização (TUCCI, 2005). 

 

• Canalizações e retificações dos cursos d’água 

 

Essas intervenções têm sido aplicadas, historicamente, com o objetivo de 

disponibilizar espaços para fins de urbanização, o que promove o aumento da 

condutividade hidráulica, transferindo as inundações à jusante. Esta medida 

demanda a execução de cada vez mais obras de canalizações e retificações, com o 

objetivo de tentar livrar as áreas das novas e crescentes inundações que são 

transferidas à jusante. Além disso, são extremamente onerosas aos cofres públicos, 

pois tem de lidar com vazões cada vez maiores, a serem acomodadas em estruturas 

que vão tomando dimensões agigantadas, disputando os espaços já urbanizados 

(GUARULHOS, 2008a). 

 

• Ocupações de várzeas e de áreas de proteção permanente  

Mediante o aterramento das várzeas e sua ocupação por edificações são 

suprimidos os espaços das águas nas planícies de inundações, transferindo 

volumes cada vez maiores à jusante, conforme fig. 10. 
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Figura 10. Foto de galpões industriais e/ou de serviços implantados nas margens do Rio Tietê, em 
suas várzeas, no Município de Mogi das Cruzes/SP. Este e quaisquer outros tipos de ocupação nas 
várzeas majoram as inundações à jusante. Fonte: Google Earth, acessado em 06 nov.2010. 

 

 

• Condutos e travessias sub-dimensionadas 

 

Essas estruturas artificiais frequentemente têm sua capacidade de 

escoamento superada, pois normalmente são implantadas, fruto do atendimento do 

poder público, muitas vezes, de solicitações pontuais de moradores locais, sem um 

estudo mais apurado na bacia como um todo. 

 

• Resíduos sólidos 

 

Nos corpos d`água são considerados dois tipos de resíduos sólidos que 

dificultam o escoamento: os sedimentos gerados pelos processos erosivos e os 

resíduos produzidos industrialmente e descartados conhecidos por lixo, além do 

entulho da construção civil. A soma destes componentes é chamada de resíduos 

totais ou resíduos sólidos, segundo Tucci (2006). Apesar da idéia muito disseminada 
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que o lixo é o principal responsável pelas inundações, ele é um condicionante 

incipiente nos espaços das calhas dos rios. Segundo Santos, A. (2002): 

o lixo urbano, ainda que se destaque no aspecto visual, representa 

apenas 5% do volume total de material de assoreamento, ou seja, 

95% deste volume correspondem a sedimentos finos provenientes 

dos processos erosivos e material areno-pedregoso originado da 

construção civil (SANTOS, A. 2002, p. 81).  

O lixo, portanto, é responsável pela obstrução da micro-drenagem, 

provocando alagamentos localizados, atingindo as vias de tráfego, mas dificilmente 

podem ser considerados como responsável pelas inundações. À medida que avança 

o processo de urbanização na bacia, a produção de sedimentos erosivos é reduzida, 

pois as áreas de solo exposto são substituídas por superfícies pavimentadas. Ao 

mesmo tempo, o aumento de aporte de lixo nos cursos d’água se eleva 

gradativamente.  

Todos esses condicionantes modificam os processos naturais geológicos: 

erosão, transporte, sedimentação, infiltração no solo, evolução fluvial, entre outros, 

causando profundos desequilíbrios, intensificando as inundações. Entretanto, o 

aumento da condutividade hidráulica, ou seja, as canalizações e retificações podem 

diminuir a intensidade e frequencia das inundações em determinados trechos da 

bacia, mas, consequentemente, são intensificadas à jusante. 

Em muitas cidades brasileiras as inundações são ainda mais agravadas pela 

falta de tratamento de esgotos que, juntamente com a poluição difusa, expõe a 

população ao contato com as águas contaminadas, causando doenças de 

veiculação hídrica, principalmente a leptospirose. 

As situações apresentadas anteriormente demonstram que a drenagem 

urbana precisa ser tratada, inicialmente, a partir do conceito básico e elementar de 

que as águas necessitam de seus espaços e que os mesmos estão definidos e 

reservados na natureza. Qualquer supressão ou redução desses espaços obriga as 

águas a procurarem áreas alternativas, rompendo as condições de equilíbrio, 

causando novas inundações ou intensificando as já existentes. 

Ademais, segundo Greenpeace (2006), com base em informações do 

Caderno de Saneamento Ambiental de 2004 do Ministério das Cidades, as 

inundações nas cidades brasileiras já causam um prejuízo anual superior a 1 bilhão 

de dólares. 
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4.2.3 O efeito das “ilhas de calor” 

 

A ocorrência de “ilhas de calor” é consequência do aumento da temperatura 

do meio ambiente decorrente da re-irradiação da energia solar pelas áreas 

urbanizadas, constituídas, predominantemente, de concreto e asfalto e com áreas 

vegetadas pouco expressivas ou inexistentes, segundo Lombardo (1985). Trata-se, 

portanto, de uma alteração do microclima provocada pelas áreas mais urbanizadas 

de uma cidade. O aumento da temperatura nas áreas de concreto e, principalmente, 

de asfalto com coloração mais escura, cria condições para a formação de 

movimentos ascendentes de ar quente, atingindo temperaturas mais frias em 

grandes altitudes, promovendo chuvas intensas e concentradas – chuvas 

convectivas. 

 

 

4.3 Quadro legal e institucional 

 

Como citado anteriormente, as planícies de inundação cumprem um importante 

papel na acomodação natural das cheias. Em sítios urbanos, estas áreas, quando 

ocupadas, tornam-se as mais vulneráveis e sofrem intensas intervenções, como 

aterramentos para a implantação de vias de trânsito, edificações de toda ordem, 

desde moradias de baixa renda até grandes empreendimentos empresariais. 

Para coibir as ocupações inadequadas destas áreas estratégicas, e proteger os 

recursos naturais, várias legislações foram elaboradas, desde o período colonial. Foi 

um intenso processo de revisão de concepções, com a participação da sociedade.  

A partir da constatação do avanço da degradação ambiental verificou-se a 

necessidade de proteger espaços naturais mais significativos, objetivando sua 

conservação e proteção. Partindo dessa premissa, os Estados Unidos foram os 

pioneiros criando em 1872 o Parque Nacional de Yellowstone, pois sentiram a 

necessidade da implementação de monumentos públicos naturais ou de territórios 

que, por suas características ou singularidades, possuíssem valores científicos e 

estéticos. 
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A primeira experiência brasileira foi em 1937 com a criação do Parque 

Nacional de Itatiaia e, ao longo do século XX e XXI, foram criadas novas unidades 

de conservação, tendo em vista a preocupação ambiental que já vinha sendo 

manifestada pela opinião pública. As áreas protegidas foram criadas para permitir o 

pleno desempenho das funções ecológicas e ambientais exercidas pelas áreas 

vegetadas, além de contribuírem para a perpetuação da flora e fauna, sob risco de 

extinção e a proteção dos mananciais. 

No Brasil, a Lei Federal nº 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, estabelecendo critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, priorizando o uso 

sustentável dos recursos naturais, garantindo que a exploração do meio ambiente 

não afete a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos e mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de modo 

socialmente justo e economicamente viável.  

O SNUC é dividido em dois grupos de unidades de conservação com 

características específicas e graus de restrições diferenciados. O primeiro é a 

Unidade de Proteção Integral que tem como objetivo a preservação da natureza, 

mediante a manutenção dos ecossistemas livres da interferência humana. O 

segundo grupo é a Unidade de Uso Sustentável que tem como objetivo a 

compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de 

seus recursos naturais. 

 Em relação aos recursos hídricos em particular, tendo em vista sua 

importância para a manutenção ambiental, fornecimento de água à população e as 

atividades recreativas, econômicas e sociais, o Estado de São Paulo instituiu a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, lei nº7663/1991 e, posteriormente, criou o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, lei nº9034/1994, estabelecendo 22 (vinte e 

duas) Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI, 

objetivando um gerenciamento descentralizado, integrado e participativo, tendo em 

vista o processo de degradação e a necessidade de garantir esse recurso para as 

atuais e futuras gerações.  

O Rio Tietê, como exemplo, cujas nascentes se encontram no Município de 

Salesópolis, tem sua bacia dividida em 6 unidades de gerenciamento, sendo: Baixo 

Tietê, Tietê Batalha, Tietê Jacaré, Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Tietê Sorocaba e a 

Bacia do Alto Tietê – BAT (esta última onde estão localizadas suas nascentes e a 
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RMSP). A BAT abrange, totalmente ou parcialmente, 36 dos 39 municípios que 

compõem a RMSP, uma das maiores conurbações urbanas do planeta. 

Portanto, no contexto da BAT, os recursos hídricos nos seus diferentes usos: 

hidroenergéticos, abastecimento público e controle de cheias, devem ser regulados 

de maneira integrada. Para tanto é necessário, segundo Barbosa e Carvalho (2008), 

a compatibilização das atividades urbanas com os espaços naturais das águas, que 

decorre do conhecimento prévio do meio físico, assim como o conhecimento das leis 

que regem a transformação do solo urbano em mercadoria numa sociedade 

capitalista, bem como, as implicações deste processo na espacialização diferencial 

de classes sociais. 

Assim, ao longo principalmente do século XX, os diferentes usos dos recursos 

hídricos na BAT, como será abordado posteriormente e no APÊNDICE A, foi objeto 

de muitos conflitos e também de alguns avanços do ponto de vista legal e das 

instituições públicas.  

As principais legislações relativas aos recursos hídricos em particular, e 

ambiental de modo geral, além do Sistema Nacional de Recursos Hídricos (lei 

nº9433/1997, são: o Código Florestal Brasileiro (Decreto n° 23.793/1934), este 

considerado um marco ambiental no país; lei federal de parcelamento do solo, em 

1979, conhecida como Lei Lehmann (Lei nº6766), além de diversas resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

O Código Florestal sofreu diversas retificações ao longo desses setenta e seis 

anos, como exemplo, sua principal revisão: em 1965, estabelecendo áreas de 

proteção permanente das florestas (lei nº 4.771); em 1986, a Lei Federal nº 7.511; 

em 1989, Lei Federal nº 7.803 e ainda, no segundo semestre de 2010, foram 

propostas alterações que tramitaram, em 2011, no Congresso Nacional. 

A Lei Lehmann (Lei nº6766 de 1979) estabeleceu a faixa “non aedificandi”, ao 

longo dos cursos d’água, da seguinte maneira: 

ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio 

público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de 

uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo 

maiores exigências da legislação específica (BRASIL, 1979). 

A Política Estadual de Recursos Hídricos que é parte integrante do Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos estabelece uma série de procedimentos e a 

formação de organismos institucionais como o Comitê de Bacia, o Plano de Bacia e 
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a Agência de Bacia, destinados a garantirem a disponibilidade dos recursos hídricos 

na bacia, à toda a população. 

O Comitê de Bacia é composto por órgãos públicos estaduais, municipais e 

representantes da sociedade civil, tendo como função deliberar acerca dos 

procedimentos gerais na gestão dos recursos hídricos da bacia. O plano de Bacia é 

um estudo que se destina ao diagnóstico dos recursos hídricos em seus diferentes 

usos, propondo medidas preventivas e corretivas. A Agência de Bacia, por sua vez, 

é o órgão executivo do Comitê. Para o financiamento desta estrutura são destinados 

recursos públicos, além dos advindos da cobrança pelo uso da água. 

Não obstante as legislações existentes, além da crescente discussão no 

conjunto da sociedade acerca dos impactos ambientais, em especial as inundações 

decorrentes das atividades humanas, o Estado tem um papel fundamental como 

mediador da vontade coletiva, tendo a função de controlar a propriedade para 

minimizar a desigualdade social e regular a relação de exploração irrestrita do 

espaço urbano pelo capital, segundo Barbosa e Carvalho (2008). Entretanto, 

segundo os mesmos autores, nos países de economia capitalista muitas vezes o 

Estado tem representado os interesses dos grandes proprietários do solo urbano, 

estabelecendo o controle da produção do espaço sem o mandato do conjunto da 

sociedade.  

Ainda, segundo Seabra (1987), diante a inexorabilidade do fato de que a 

propriedade se sobrevaloriza com os investimentos públicos, em situações históricas 

concretas, forças políticas viram-se em conflito. No Brasil a Constituição Brasileira 

garante a propriedade privada da terra, entretanto prevê seu uso social, 

regulamentada pela Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto 

da Cidade que, no entanto, não tem sido aplicada na maioria dos municípios da 

federação.  

O maior ou menor agravamento das inundações pela condição de ocupação 

ausente de um planejamento de uso do solo, onde estas legislações são ignoradas, 

está relacionado com o nível de controle urbano pelos órgãos públicos e a 

correlação de forças – mercado imobiliário e sociedade civil – esta última 

condicionada a seu nível de organização, de participação na tomada de decisões e 

na formulação e implementação das políticas públicas. 
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4.4 A importância dos serviços ambientais 

 

Os serviços ambientais podem ser resumidos pelo conjunto de processos do 

meio físico e biótico destacando, entre muitos outros, os que garantem a qualidade 

do ar, o regime de chuvas e aspectos climáticos locais, como a umidade do ar, a 

provisão de água de qualidade para os centros urbanos, o equilíbrio que a cobertura 

vegetal que, juntamente com o substrato rochoso, promove na regulação do 

escoamento superficial das águas pluviais, o que é de grande importância para o 

controle das vazões em áreas urbanas. Os principais componentes de regularização 

dessas vazões são: cobertura vegetal e as planícies de inundação que, muitas 

vezes, são definidas como áreas protegidas. 

 

• Cobertura vegetal 

 

No meio urbano as áreas verdes, (espaços livres caracterizados pela 

presença de vegetação), exercem uma importante função na manutenção da 

qualidade ambiental. O desempenho dessas áreas verdes, de modo geral, tem as 

seguintes funções básicas: as ecológicas, as estéticas e de lazer, segundo Nucci e 

Cavalheiro (1999) ou como serviços ambientais, segundo a Avaliação Ecossitêmica 

do Milênio (AEM). Fazem parte das funções ecológicas, entre outras, segundo Nucci 

e Cavalheiro (op. cit.), a amenização do superaquecimento de áreas pavimentadas e 

concretadas (efeitos da “ilha de calor”), proteção dos recursos hídricos, tanto 

qualitativos como quantitativos, incluindo as águas subterrâneas, diminuição da 

poeira, proteção do solo (erosões e escorregamentos), atenuação do vento e 

suporte da fauna. Integram as funções estéticas os benefícios relacionados às 

emoções e sentimentos que as áreas verdes propiciam, enquanto que as funções de 

lazer envolvem todo tipo de utilização relacionada ao descanso, passeio, 

entretenimento em horas de ócio, passeio e recreação. 

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), iniciada em 2001 e finalizada 

em 2005, foi promovida pela Organização das Nações Unidas, envolvendo 1350 

cientistas de 95 países que, segundo Rodrigues; Victor e Pires (2006) configura o 

maior esforço já empreendido de diagnóstico dos ecossistemas do planeta. Este 

estudo teve como objetivo valorizar os serviços que a biosfera nos oferece, mediante 
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o diagnóstico de uma dada região objeto de pesquisa chamada de avaliações sub-

globais (ASGs), apontando vetores, tendências e cenários de degradação para, 

posteriormente, indicar propostas de intervenções (OLIVEIRA et al., 2009).  

Quanto aos serviços da biosfera, segundo os estudos da AEM, a cobertura 

vegetal promove os serviços de sustentação, de provisão, de regulação, de aspectos 

culturais e para ciência. 

Desses, podem ser destacados os serviços de sustentação que envolvem o 

suporte da fauna, a garantia os processos de intemperismo físico e químico, 

pedogenéticos e biológicos que, no âmbito da biosfera, não podem ser separados, 

especialmente os serviços de provisão e disponibilidade hídrica, além do serviço de 

regulação, em especial o clima e, conforme (OLIVEIRA et al., op. cit.): 

A ação da regulação também se faz nos escoamentos superficiais 

pelos efeitos das coberturas florestais preservadas de interceptação, 

reservação ou armazenagem na biomassa presente, atenuação das 

velocidades de escoamento, propiciando infiltração. Desta maneira, o 

serviço de regulação do comportamento hídrico reflete-se na 

atenuação dos processos geológicos de superfície decorrentes, ou 

seja, erosão, escorregamentos, assoreamento, enchentes, 

inundações e alagamentos (OLIVEIRA et al., op. cit., p. 5). 

Rodrigues; Victor e Pires (2006), afirmam, por sua vez, que estes serviços 

estão vinculados ao cotidiano metropolitano e são influenciados por vetores diretos e 

indiretos de alteração ambiental, gerados pelo mesmo aglomerado urbano. 

 

• Planícies de inundação 

 

As planícies de inundação constituem uma forma de relevo baixa e plana, 

localizada junto às margens dos rios e são compostas por feições variadas, 

componentes do sistema fluvial. A planície de inundação, também conhecida como 

leito maior ou várzea, constitui-se de patamares pouco elevados, posicionados 

acima do nível médio das águas, frequentemente inundados por ocasião das 

inundações, que se desenvolvem junto às margens dos cursos d`água. 

Normalmente, pelo menos uma parte da planície sofre inundações a cada 2 anos. A 

importância da planície de inundação está nas diferentes funções ambientais que 

desempenha, destacando-se especialmente: 
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− A acomodação das cheias quando as descargas dos rios são 

superiores à capacidade de escoamento de suas calhas; 

− A retenção dos sedimentos transportados de diferentes locais de 

sua bacia hidrográfica; 

− A manutenção de um ecossistema com características específicas, 

incluindo a sua vegetação, como as matas ciliares, amenizando 

também os efeitos de “ilha de calor”;  

− A recarga de aquífero, contribuindo sobremaneira para a sua 

reposição, considerando a ligação praticamente direta com a 

superfície do lençol freático subjacente. Esta condição depende da 

composição do substrato rochoso. 

Essas características fazem com que as planícies de inundação, juntamente com 

a respectiva calha dos cursos d’água e planícies aluviais, constituam espaços 

extremamente frágeis e críticos. Isto, levando-se em conta que qualquer intervenção 

ou alteração em qualquer local da bacia hidrográfica se reflete na quantidade de 

água transportada ou acomodada pelo seu curso d’água, ou pela sua planície de 

inundação, poderá contribuir para a intensificação das inundações. 
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5. QUADRO REGIONAL – RMSP E BAT 

 

 

A contextualização do quadro regional tem como objetivo apresentar as 

experiências nas intervenções no sistema de drenagem, notadamente nos principais 

cursos d’água componentes da BAT, na cidade de São Paulo. Para tanto, foram 

descritos os aspectos do meio físico e uma revisão histórica do processo de 

urbanização e de alteração no sistema de drenagem, contextualizado com maior 

detalhe no APÊNDICE A. Assim, foi possível estabelecer parâmetros para a análise 

das inundações na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. 

 

 

5.1 Meio Físico 

 

A descrição do meio físico é, fundamentalmente, a caracterização dos 

aspectos climáticos, com ênfase no regime de chuvas, e dos aspectos geológicos e 

geomorfológicos da BAT. 

 

 

5.1.1 Clima e chuvas 

 

Segundo CBHAT (2009), a média pluviométrica na BAT é de cerca de 1400 

mm, sendo os maiores volumes nas vertentes da Serra do Mar e na Serra da 

Cantareira, diminuindo à medida que se aproxima de sua planície, conforme fig. 11. 

A BAT está sob influência da Massa Polar Atlântica (mPa) no centro-sul do 

Brasil, marcando significativamente os totais pluviométricos nesta região, além da 

ocorrência de chuvas convectivas. 

A passagem do sistema frontal, que antecede a chegada do ar polar 

propriamente dito, promove condições de forte instabilidade gerando chuvas antes, 

durante e depois da passagem da frente em várias áreas do território paulista, 

segundo (TARIFA, 1975; apud GALVANI; AZEVEDO, 2003; MONTEIRO, 

1968/1973; apud GALVANI; AZEVEDO, 2003). 
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Figura 11. Mapa de isoietas da BAT (CBHAT, 2002). 
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O ar frio que vem na retaguarda, alimentando este sistema, por ser 

relativamente mais denso, avança pelo continente sul-americano elevando o ar mais 

quente do sistema tropical que se encontra em sua trajetória. O ar deslocado 

termina por atingir a temperatura do ponto de orvalho. Portanto, a mPa não 

transporta umidade, mas seu deslocamento em direção aos trópicos é que gera 

condições necessárias para a ocorrência de chuvas.  

Uma grande quantidade de umidade que resulta em chuva está presente no 

ar do sistema tropical deslocado pelo ar polar. As chuvas resultantes da atuação da 

frente situada na borda da massa polar são denominadas de chuvas frontais.  

A BAT sofre também influência das chuvas convectivas, que são 

intensificadas, principalmente, pelo efeito das “ilhas de calor”, conforme apontado 

por (e.g. LOMBARDO, 1985; CABRAL, 1990; CABRAL; JESUS, 1994; PEREIRA 

FILHO; HAAS; AMBRIZZI, 2002; PEREIRA FILHO; HALLAK; BARROS, 2004; 

PEREIRA FILHO et al., 2004; PEREIRA FILHO; SANTOS; XAVIER, 2007). 

 

 

5.1.2 Natureza dos terrenos 

 

De modo geral, os aspectos geomorfológicos da BAT são bastante 

heterogêneos, com uma grande variedade de unidades, desde as amplas e 

extensas planícies aluvionares e colinas, até as formas bastante acidentadas, 

compostas por montanhas, morros e serras. Dois compartimentos se destacam: os 

terrenos da Bacia Sedimentar de São Paulo, compostos, essencialmente, por 

relevos suavizados, contendo planícies, colinas e espigões tabulares com níveis 

escalonados, e seu entorno de relevo mais acidentado, composto por rochas 

cristalinas pré-cambrianas, conforme CBHAT (2002). Do ponto de vista da topografia 

regional, Ab’Sáber (1957) assim a descreve: 

Relevo ondulado e colinoso, onde se sucedem colinas 

tubuliformes de diversos níveis, terraços fluviais descontínuos e 

alongadas planícies de inundação, ficando as altitudes 

regionais compreendidas entre os limites de 720-730 metros 

(nível dos talvegues, planícies e baixos terraços fluviais) e 790-



 

 

 

51 

830 metros (nível das plataformas interfluviais principais e 

colinas mais elevadas) (AB’SÁBER, 1957, p. 67). 

Segundo CBHAT (2002), os terrenos de rochas sedimentares correspondem 

a unidade geomorfológica Colinas de São Paulo, perfazendo cerca de 60% da BAT, 

entre as altitudes de 715 e 900 m que, juntamente com a Morraria de Embu, formam 

o Planalto Paulistano, subzona geomorfológica do Planalto Atlântico. As Colinas de 

São Paulo se desenvolvem tanto sobre os sedimentos da Bacia de São Paulo, como 

em rochas pré-cambrianas. A Bacia Sedimentar de São Paulo foi formada a partir do 

período Paleógeno Inferior, decorrente da formação do Rift Continental do Sudeste 

do Brasil – RCSB, ocorrido durante o processo de separação dos continentes sul-

americano e africano, se desenvolvendo no Neógeno e Quaternário (RICCOMINI, 

1989). 

As demais porções da BAT apresentam morrotes, morros e serras. Na porção 

norte e noroeste da bacia (subzona Serraria de São Roque) são encontrados 

sistemas montanhosos (Serras Alongadas), com declividades, em média, altas e 

amplitudes locais acima de 300 m (CBHAT, op. cit.). 

Ainda segundo Ab’Sáber (1957), o fato da Bacia Sedimentar ser pouco 

espessa,  entalhada na forma de colinas tabulares suavizadas, criou um “relevo 

pouco movimentado e homogêneo”, compondo o sistema de colinas, guardando 

excepcional importância para o estabelecimento das atividades urbanas intensas na 

região. 

As nascentes do Rio Tietê ocorrem nas vertentes continentais cristalinas da 

Serra do Mar, seguindo para o interior no Planalto Paulistano, por meio de um eixo 

hidrográfico com gradiente bastante moderado, decorrente da existência de soleiras 

rochosas, em especial, a soleira granítica de Barueri que estabelece seu nível de 

base, segundo Almeida (1964). A soleira de Barueri também é a referência 

geológica que determinou o limite da unidade de planejamento e gestão da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê, no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

A rede de drenagem da BAT, que tem como principais afluentes do Rio Tietê, 

o Rio Pinheiros e o Rio Tamanduateí é acompanhada por planícies aluviais bastante 

desenvolvidas, na forma de terrenos baixos e mais ou menos planos ao longo de 

suas margens, além de menores e dispersas planícies, integrando suas feições 

geomorfológicas. De um modo geral, possui um padrão de drenagem altamente 
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centrípeta, uma tendência bem marcada para a concentração, exatamente à altura 

da Bacia Sedimentar de São Paulo (AB´SÁBER, 1957). 

Suas planícies aluviais e os baixos terraços são resultantes da esculturação 

morfológica, desenvolvida mediante a superimposição do sistema de drenagem do 

Tietê e seus afluentes sobre a Bacia Sedimentar de São Paulo no Período 

Quaternário, aliada às imposições de maciços antigos e mais resistentes, em 

especial, a soleira granítica de Barueri já referida, que ao determinar seu nível de 

base e padrões de drenagem, configurando assim um gradiente bastante moderado 

(ALMEIDA, 1964). 

A fig. 12 mostra sua rica rede de drenagem, onde em sua porção central 

predomina uma associação de padrões de drenagem dentrítica e paralelas, 

passando a tipicamente dentrítica em áreas de rochas cristalinas. Apresenta 

também trechos com padrões paralelos e subparalelos nas colinas representados, 

especialmente, pelos Rios Aricanduva, Tatuapé, Tamanduateí, Anhangabaú e 

Pacaembu (AB´SÁBER, op. cit.). 

Ab’Sáber (op. cit.) aponta ainda como muito significativa para a análise do 

escoamento superficial da bacia, a existência de uma tendência bem marcada para 

concentração da drenagem, na Bacia Sedimentar, onde seus principais contribuintes 

(Pinheiros, Tamanduateí, Aricanduva e Cabuçu de Baixo) têm seus cursos naturais 

fortemente orientados, justamente onde foram implantadas as vias marginais, que 

compõem o fundamental sistema viário da RMSP. 

O Rio Tietê, originalmente, ao longo de sua via marginal, apresentava uma 

conformação meândrica, com largura oscilando entre 200 e 400 m, antes de sua 

retificação, fig. 13, e em suas margens eram encontrados pântanos, áreas brejosas, 

lagos e diques abandonados. Seu canal que possuía uma extensão de 46,3 km e, 

após sua retificação, foi reduzido para 26 km, correspondendo a 56% de sua 

extensão original.  
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Figura 12. Mapa da rede de drenagem nas imediações dos Rios Tietê e Pinheiros na BAT 
(AB’SÁBER, 1957). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Mapa da calhas fluviais naturais e indicação de retificação do Rio Tietê (CARDIM, 1897). 
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A declividade nos 15 km iniciais, a partir de suas nascentes, varia entre 7 e 40 

m/km. No trecho entre o Município de Mogi das Cruzes e a Barragem da Penha é de 

0,09 m/km e entre a Barragem da Penha e o Cebolão é de 0,025 m/km, (CBHAT, 

2009).  

As fig. 12 e fig. 13 mostram as calhas fluviais do sitio urbano de São Paulo e 

as características do sistema de drenagem. Mostram também o padrão meandrante 

dos rios Tietê e Pinheiros, cuja planície aluvial, do Rio Tietê, ainda apresentava, em 

1897, uma ocupação incipiente, antes da implantação das obras de canalização.  

A extensão do vale do Rio Pinheiros, por sua vez, alcança mais de 20 km 

entre Santo Amaro e sua confluência com o rio principal, segundo Ab’Sáber (1957). 

A fig. 14 mostra a topografia e a drenagem do sitio urbano de São Paulo, permitindo 

visualizar as áreas mais planas e as respectivas calhas fluviais ao longo dos cursos 

d’água, constituindo espaços amplos para o amortecimento das cheias.  

 
 

Figura 14. Mapa das características topográficas nas imediações dos Rios Tietê e Pinheiros 
(AB’SÁBER, 1957). 
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A disposição espacial da rede de drenagem nos compartimentos 

geomorfológicos encaminha as águas captadas nas bordas da bacia para o Rio 

Tietê com velocidades de escoamento variadas, determinadas, principalmente, pelos 

seus gradientes hidráulicos e pela capacidade de amortecimento de suas águas nas 

planícies de inundação (MATTES, 2001). 

Todo o sistema estava adaptado para receber elevadas concentrações de 

volumes d’água que se dirigem para o Rio Tietê, ocupando as suas planícies de 

inundação nos períodos de chuvas intensas. Na realidade a própria Bacia 

Sedimentar, com a sua morfologia mais suave em relação ao seu entorno, contribui 

para o amortecimento das águas. 

Essa configuração demonstra claramente o caráter natural de amortecimento de 

cheias em sua planície aluvial. 

 

 

5.2 Urbanização e alterações no meio físico 

 

Na BAT, os problemas advindos das inundações não tem sido uma mera questão 

hidráulica ou hidrológica, mas de gestão do espaço urbano. 

Como visto, a inundação é um fenômeno natural que passa a se tornar problema 

na medida em que se alteram as condições de escoamento superficial e quando se 

ocupam os espaços naturais de amortecimento de cheias de uma determinada 

bacia, no processo de urbanização, cujas consequências ambientais são resultado 

direto do modelo de expansão urbana adotado. As consequências ambientais das 

inundações se interrelacionam com as sociais e econômicas, cuja complexidade 

transcende os limites do presente trabalho. No entanto, uma descrição 

complementar é apresentada no (APÊNDICE A).  
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5.2.1 Processo de urbanização 

 

O início do processo de urbanização significativa na BAT remonta à segunda 

metade do século XIX quando começaram a florescer as atividades urbanas, 

associadas a uma economia cafeeira, que promoveu grande expansão do mercado 

de trabalho, gerando migrações de trabalhadores. A rápida incorporação de terras 

destinadas a esta cultura teve como ponta de lança a ferrovia, a partir da qual se 

desenvolveram algumas cidades que compõem a RMSP e o Estado de São Paulo. A 

economia cafeeira demandou diversas atividades de caráter urbano, como um 

moderno comércio varejista, atividades da construção civil, pequenas indústrias, 

bancos e uma série de outras atividades ligadas ao processo de urbanização. A 

cidade de São Paulo passou a ser um ponto de convergência, tanto para os 

negócios cafeeiros, como para o recebimento e distribuição de imigrantes. 

Em decorrência, segundo Sempla (2010), a cidade de São Paulo passou de 30 

mil habitantes em 1872 para 65 mil em 1890. Nessa última década do século XIX, 

até 1900, a população da capital tem um extraordinário salto para 240 mil. Cinqüenta 

anos depois atingiu a marca de 2,2 milhões de habitantes. Na RMSP os índices de 

crescimento seguiram igualmente altos neste período (tabela 01). Apesar disso, 

entre 1882 e 1914, o território urbanizado não havia se expandido na mesma 

proporção, fig. 15, mesmo tendo taxas de crescimento, entre 1900 e 1920, de 4,2% 

a.a. (SEMPLA, op. cit.).  

Seabra (1987) afirma que a demanda por habitações nesse período atuou como 

um dos componentes para a elevação do preço da terra, além de um forte controle 

privado sobre ela e, ainda: 

Essa constatação indica a existência do mecanismo de retenção de 

terras com vistas a apropriação de rendas fundiárias que o 

crescimento da cidade por si só tornava possível. Ao mesmo tempo 

põe em evidência a articulação subjacente entre o movimento da 

riqueza e a propriedade da terra (SEABRA, op. cit., p. 33). 
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Tabela 01. Evolução populacional e taxas de crescimento da capital e RMSP. 

População nos anos de levantamento Censitário Município e RMSP - 1872 a 2000 

Município de São Paulo Região Metropolitana de SP 
Anos 

População  Taxa de 
Crescimento pop. (1) População  Taxa de 

Crescimento pop. (1) 
1872        31.385   -  

  4,1  - 
1890        64.934   -  

  14,0  - 
1900       239.820   -  

  4,5  - 
1920       579.033   -  

  4,2  - 
1940    1.326.261      1.568.045   

  5,2  5,3 
1950    2.198.096      2.622.786   

  5,6  6,1 
1960    3.781.446      4.739.406   

  4,6  5,6 
1970    5.924.615      8.139.730   

  3,7  4,5 
1980    8.493.226    12.588.725   

  1,2  1,9 
1991    9.646.185    15.444.941   

  0,9  1,6 
2000  10.434.252     17.878.703    

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2002. (1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual 

Fonte: (SEMPLA, op. cit.) 

Figura 15. Mapa da área urbanizada, 1882/1914 (SEMPLA, op. cit.). 
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 A partir da década de 1940, especialmente em São Paulo, houve uma crise 

estrutural, decorrente da II Guerra Mundial, no mercado de provisão habitacional, 

segundo Bonduki (1998). Ao mesmo tempo verificou-se um enorme êxodo das áreas 

rurais do Estado de São Paulo para as cidades, principalmente para a capital, de 

uma população que procurava melhores oportunidades que vieram a surgir com a 

expansão do parque industrial e das atividades comerciais. Nesse período, a 

especulação oriunda do processo de industrialização reuniu as classes média e alta 

e expulsou as camadas mais pobres da sociedade dos centros urbanos 

consolidados (BONDUKI, op. cit.). Começou então um movimento aonde centenas 

de trabalhadores ocuparam loteamentos na periferia. Em contrapartida, os que 

resistiam, fixaram-se de modo irregular em favelas, intensificando-se assim o 

processo de segregação sócio-espacial. 

Segundo Seabra (1987), a segregação sócio-espacial está na essência da 

conformação da cidade capitalista e atinge a RMSP na década de 1950 de maneira 

exacerbada, e ainda: 

Enquanto as elites armavam incessantemente, suas estratégias de 

individualização no espaço da cidade [de São Paulo], dos 

subterrâneos da ordem estabelecida vinha a luta para ocupar os 

interstícios desse mesmo espaço. E quando começaram a surgir as 

favelas como forma de resolução da necessidade de morar [...]. 

Alguns loteamentos, internos à cidade foram ricamente planejados, 

como os bairros jardins e, outros periféricos foram destinados à 

prática de auto construção [...]. A riqueza e a pobreza da Metrópole, 

já nos anos [de 19]50 se revelavam na sua materialidade urbana 

(SEABRA, op. cit., p. 5). 

Famílias sem condições de disporem de recursos financeiros para adquirir ou 

mesmo locar uma moradia em áreas dotadas de infraestrutura se estabeleceram 

onde o preço da terra ainda não tinha sido objeto de interesse do mercado 

imobiliário, ou seja, as áreas inundáveis e topos de morro, principalmente, criando 

núcleos de favelas em Áreas de Preservação Permanente – APPs, gerando áreas 

de risco. 

Segundo Rolnik (2002) em 1957 havia cerca de 50 mil pessoas vivendo em 

favelas na capital. Em 1987 eram 815.450. Em 1993, houve um enorme salto para 

1.901.892, segundo Marques; Torres e Saraiva (2003). No ano de 2000 essa 
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população representava 2 milhões de moradores de favelas, ou cerca de 20% da 

população (PMSP, 2004). Na RMSP, até o ano de 2004, eram 5 milhões de 

habitantes vivendo em habitações irregulares, loteamentos ilegais, favelas e cortiços 

(PMSP, op. cit.). 

Analisando-se ainda a Tabela 01, verifica-se que houve uma explosão 

populacional na cidade de São Paulo na virada do século XX. Igualmente altas são 

as taxas de crescimento entre os anos de 1940 e 1960, tanto na capital, como na 

RMSP. Esta região se constituiu em um grande polo de atração populacional , entre 

1940 e 1960, que chegou a registrar um saldo migratório superior a três milhões de 

pessoas, sendo o fator determinante pelo crescimento da população. A partir de 

meados da década de 1960, observa-se o decréscimo das taxas de crescimento 

populacional na capital que, no entanto, continuaram elevadas nos demais 

municípios que compõem a RMSP, promovendo a expansão da área urbana de 

maneira acelerada, conforme fig. 16. 

Figura 16. Mapa de evolução da área urbana na RMSP (CESAD/FAUUSP, [19--]). 
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A partir de 1980, as taxas de crescimento populacional na RMSP 

apresentaram valores inferiores a 2,0% anuais. Não obstante esta redução do 

crescimento populacional e a diminuição dos fluxos migratórios de outras localidades 

para a RMSP, estabeleceu-se uma tendência de esvaziamento populacional nas 

áreas urbanas centrais mais servidas de infraestrutura e, simultaneamente, um 

aumento populacional acompanhado de um crescimento horizontal acelerado nas 

áreas periféricas mais carentes de infraestrutura, conforme fig. 17.  

Figura 17. Mapa adensamento populacional, mudança da população ponderada pela área dos 
distritos entre 1991 e 2000. Nota-se que os valores positivos encontram-se nas porções periféricas da 
RMSP, enquanto na porção central há um decréscimo populacional, índices negativos (NADALIN e 
IGLIORI, 2010). 
 

Os dados apresentados evidenciam três fases de crescimento populacional e 

urbano, sendo a primeira fase na virada do século XX, a segunda entre os anos de 

1940 e 1960 e a terceira, entre 1970 e meados de 1990. As duas primeiras fases de 

crescimento foram marcadas pela transição de uma economia cafeeira para um 

processo de industrialização. Diferentemente das duas primeiras, na terceira fase, 

entre os anos de 1970 e 1990, as cidades que compõem a RMSP assistiram ao 

fechamento maciço de fábricas, num processo de desindustrialização, 

estabelecendo uma tendência oposta à relação clássica de crescimento industrial e 

de urbanização. Para Davis (2006), a urbanização sem crescimento econômico é 

- 44  a -9 

-8  a -1 

2 a 6 

7  a 16 

17 a 63 
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mais obviamente resultado de uma conjuntural global, relativo à crise mundial da 

dívida externa do final da década de 1970 e a “conseqüente reestruturação das 

economias do Terceiro Mundo sob a liderança do FMI nos anos de 1980, do que 

uma linha férrea do progresso da tecnologia”. 

De acordo com Emplasa (2002), a área urbanizada da RMSP é de 27,79%, 

sendo que a área de cobertura vegetal em diferentes estágios representa 56,59%. 

Segundo Seade (1992), em 1970, a população na RMSP era de 8 milhões de 

habitantes, (segundo IBGE, 2010, acima de 19 milhões neste ano). A área 

urbanizada na região cresceu, entre 1974 e 1980, 469 km², área maior que o 

território de Guarulhos, que é de 320km²; entre 1980 e 1985 cresceu 210 km² e entre 

1985 e 1989, 184 km², conforme fig. 18. Entretanto, esses dados por si só, não 

indicam o fenômeno de esvaziamento urbano e o adensamento periférico. 

Figura 18. Gráficos da expansão da área urbana em km², segundo CBHAT (2000) e Emplasa (2002) 
e incremento populacional na RMSP (NADALIN e IGLIORI, 2010). 

 

Nadalin e Igliori (2010), por sua vez, analisaram o fenômeno de espraiamento 

urbano na RMSP. Definiram espraiamento urbano como a área urbanizada cada vez 

menos concentrada, menos densa e com mais vazios urbanos. Verificaram que no 

período estudado (1962 a 2002) houve dinâmicas diferenciadas, sendo que o 

espraiamento urbano somente foi identificado a partir de 1985. Em suma, este 

estudo apresenta os seguintes dados: no período de 1974 a 1985, houve um 

acréscimo bastante acentuado da população, e em proporção semelhante ao 

crescimento da área urbanizada. No período de 1985 a 1997, a população cresce 

em proporção maior que a área urbanizada, enquanto no período de 1997 a 2002, 

ocorre o inverso, conforme tabela 2, confirmado na fig. 18.  
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Tabela 02. População e área urbanizada na RMSP. 

Período População total 
no fim do período 

Crescimento 
(%) 

Área urbanizada total 
no fim do período (km²) 

Crescimento 
(%) 

 Até 1974 9.963.061  1.151  

1974 - 1985 13.970.764 40,23 1.589 38,05 

1985 - 1997 15.763.650 12,83 1.693 6,54 

1997 - 2002 18.453.398 17,06 2.199 29,89 
Fonte: Mapa da Expansão da Área Urbanizada na RMSP, Emplasa (2002) e população: Ipeadata. 
 

Os autores concluem ainda que: 

O crescimento da área urbanizada começou a acontecer em 

quantidades cada vez menores a partir de 1980. Já o índice de 

espraiamento somente cresceu entre os períodos de 1975-1980 e 

1981-1985. Assim, podemos dizer que a partir de 1985 o crescimento 

urbano que aconteceu em menor quantidade foi também se 

localizando de maneira cada vez mais esparsa na fronteira da 

metrópole. Portanto, esse período mais recente é condizente com o 

fenômeno de espraiamento urbano (NADALIN; IGLIORI, op. cit., p. 

32). 

 Esses dados indicam, portanto, o avanço das frentes de expansão urbana na 

RMSP e o esvaziamento dos centros consolidados. Segundo Nobre (2007), entre 

1980 e 2000 a região central da cidade de São Paulo, por exemplo, perdeu 180 mil 

residentes (decréscimo de 1,8% a.a.), resultando em 46.638 imóveis inutilizados 

(vagos e fechados). Enquanto isso, regiões ambientalmente protegidas como 

Parque Estadual da Cantareira, Guarapiranga e as imediações da APA do Carmo, 

“ganharam” 360.000 moradores, taxa de crescimento de 6,3% a.a., muito superior a 

média da metrópole que foi de 1,75% a.a neste período. Segundo Dawbor (2004) o 

Bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, por exemplo, teve um 

crescimento de 8% na década de 1990. Ainda, segundo o mesmo autor, em 1980, 

havia 12,6 milhões de habitantes na RMSP, sendo que aproximadamente 13,1% dos 

imóveis na região se encontravam vagos. 

Isso significa que a BAT, em decorrência da expansão urbana e o processo 

de especulação imobiliária, tem perdido progressivamente sua cobertura vegetal, 

intensificando os processos erosivos, aumentando sua área impermeabilizada, 

gerando vazões cada vez mais crescentes em um sítio que naturalmente é propício 

ao amortecimento de cheias, resultado do modelo de gestão urbana vigente. 
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5.2.2 Alterações no meio físico 

 

Esse modelo de expansão urbana tem ameaçado os últimos remanescentes 

florestados da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – 

RBCV -, que abrange a RMSP e a RM da Baixada Santista integralmente e as 

Regiões Administrativas de Campinas, Registro, São José dos Campos e Sorocaba 

parcialmente. A RBCV foi reconhecida pela Unesco pelo papel estratégico que 

desempenha na promoção de serviços ambientais, tais como a manutenção do 

microclima, a regulação térmica, a produção de água, o equilíbrio da pluviosidade 

regional e o controle do escoamento superficial. Por outro lado, a crescente 

supressão da vegetação tem promovido o fenômeno de “ilhas de calor”, fig. 19, 

aumentando as chuvas em áreas urbanas, conforme identificou (e.g. LOMBARDO, 

1985; CABRAL, 1990; CABRAL; JESUS, 1994; PEREIRA FILHO; HAAS; AMBRIZZI, 

2002; PEREIRA FILHO; HALLAK; BARROS, 2004; PEREIRA FILHO, et al., 2004; 

PEREIRA FILHO; SANTOS; XAVIER, 2007). 

A alteração do meio físico, com a mudança do uso do solo, mediante a 

supressão da cobertura vegetal e a construção de espaços artificiais, refletoras de 

radiação solar e, consequentemente, formadoras de “ilhas de calor”, tem provocado 

mudanças profundas no clima local, muito mais pronunciadas em relação às 

mudanças climáticas em escala global. Estas mudanças locais são comprovadas em 

estudo realizado por Pereira Filho; Santos e Xavier (2007), por meio de dados 

coletados na estação meteorológica localizada no Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga, entre 1936 e 2005, demonstrando que nestas últimas sete décadas houve 

em São Paulo: menos garoa e mais tempestades; em média 395 mm de chuvas a 

mais por ano; 7% a menos de umidade do ar e aumento da temperatura média anual 

de 2,1°C nos últimos 100 anos, bastante contrastante com os 0,7°C de aumento 

médio da temperatura global em 100 anos, calculado pelo (IPCC, 2007). 

As alterações no meio físico, por meio de movimento de terra, assoreamento 

e canalizações e retificações nos principais rios da BAT, serão objeto de análise 

específica no próximo item, pois se deram em função da ocupação urbana de suas 

planícies de inundação. 
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Figura 19. Mapa de temperatura aparente da superfície da RBCV (OLIVEIRA et al., 2009). 
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5.3 Ocupações das planícies de inundação na BAT e as concepções das 

intervenções em seus principais rios 

 

 As intervenções nos principais cursos d’água da BAT podem ser resumidas 

em três concepções: (1) aumento da condutividade hidráulica (canalizações e 

retificações), entre o final do século XIX e os anos de 1980, com duas abordagens 

diferenciadas (sanitarista e de controle das inundações) e (2) reservação dos 

volumes à montante, oposto ao primeiro, mediante a instalação de reservatórios de 

detenção/retenção, destinados ao controle das inundações, a partir da década de 

1990. 

 

 

5.3.1 Canalizações e retificações 

 

 Desde as primeiras intervenções, os argumentos para a execução das obras 

nos principais rios da BAT foram inicialmente sanitaristas e, posteriormente, para o 

controle das inundações. No entanto, conforme demonstrou Seabra (1987) e Mattes 

(2001), essas intervenções, em última instância, serviram para a ocupação das 

planícies de inundação para fins urbanos e a viabilização de interesses imobiliários, 

além do aproveitamento hidroenergético. A descrição das implicações sociais, 

políticas e econômicas, decorrentes do processo de intervenções nos Rios Tietê, 

Pinheiros e Tamaduateí, é apresentada no (APÊNDICE A). 

 As obras propriamente ditas no Rio Tietê, ocorreram em três momentos: 

sanitarista, como já mencionado, iniciada em 1892, no âmbito da Comissão de 

Saneamento do Estado de São Paulo (CSE), como expressão da Política Sanitária 

do Governo Estadual; controle das inundações, iniciada em 1923, no âmbito da 

Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê e, posteriormente, dar uso urbano às 

várzeas, em consonância com o Plano Rodoviário Nacional, a partir de 1967. 
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5.3.1.1 Abordagem sanitarista 

 

 Ao longo da década de 1880, com as mudanças na produção cafeeira devido 

à adoção de mão-de-obra assalariada e a chegada em massa de imigrantes, a 

demanda por moradias foi intensificada, desencadeando, entre 1886 e 1900, a 

primeira crise habitacional em São Paulo (BONDUKI, 1998). 

A abertura de novos loteamentos, indiscriminadamente, deu origem a 

diversas demandas de caráter urbano e ambiental: calçamento, canalização de 

córregos, drenagem de várzeas, controle das enchentes, entre outros. Já em 1866 é 

defendida a drenagem das várzeas dos Rios Tietê e Tamanduateí pelo Presidente 

Estadual João Alfredo Correia de Oliveira (ELETROPAULO, 1992). 

Os serviços de distribuição de água e de coleta de esgoto eram realizados 

pela Companhia Cantareira expandindo-se de modo insuficiente. A questão sanitária 

passou a ser a ordem do dia. O problema que começou a mobilizar as autoridades 

era o agravamento das condições ambientais das habitações da massa 

trabalhadora, tanto que, no final do século XIX, houve inúmeros surtos de epidemias, 

passando a receber prioridade do Estado. O poder público e o setor privado passam 

a promover obras de infraestrutura, em especial, no sistema de drenagem, mediante 

retificações, canalizações e aterramentos de várzeas estas, justificadas, a princípio, 

pela nova ordem sanitarista e, posteriormente, pelo controle de inundações. 

Entre o fim do século XIX e início do século XX, as obras hidráulicas ainda 

eram fortemente influenciadas mais pelo efeito sanitário do que pelos prejuízos que 

as inundações causavam, segundo Mattes (2001), reforçando os interesses de 

aproveitamento hidroenergético e de ocupação urbana. Isto porque as extensas 

várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí possuíam meandros e lagoas 

marginais, possibilitando o surgimento de várias doenças. 

Com o argumento sanitarista preconizava-se, como medida de saúde pública, 

a eliminação sistemática das águas paradas. Portando, as canalizações e 

retificações de rios e córregos eram consideradas obras sanitárias, fazendo parte 

das medidas de combate às epidemias. Ao mesmo tempo, as áreas drenadas eram 

incorporadas nos espaços urbanos da cidade (MATTES, op. cit.).  

Nesse contexto, as várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, 

principalmente, foram objetos da reprodução da área urbanizada, durante o século 

XX. A retificação destes rios, assim como o aterramento de suas várzeas 
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possibilitaram São Paulo se expandir, a partir de seu núcleo urbano inicial, para 

além Tietê, além Pinheiros. 

 

 

5.3.1.2 Abordagem do controle das inundações 

 

Com o argumento do controle das inundações, o avanço da urbanização 

sobre as várzeas que eram pouco valorizadas, foi acompanhado com a implantação 

do sistema viário, conforme Mattes (2001): 

Nas áreas de mancha urbana já consolidada, as planícies de 

inundação eram as únicas áreas desocupadas que poderiam ser 

utilizadas com menores custos de desapropriação para a implantação 

desta nova malha viária. Propaga-se, então o modelo de ocupação 

das [várzeas e implantação] das avenidas de fundo de vale, 

viabilizadas com a execução de obras de canalização. Cria-se um 

novo espaço para o mercado imobiliário (MATTES, 2001, p. 133). 

Assim, entrou em cena a possibilidade de grandes negócios de terras que 

foram viabilizados em amplas superfícies, mediante a retificação e canalização dos 

rios e aterramento das várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamaduateí. Tem-se o 

cenário, entram os atores: a loteadora City of San Paulo Improvements and Freehold 

Land Co. Ltd. ou, simplesmente, Companhia City; a Brasilian Traction Light & Power 

Cy. Ltd., ou simplesmente Light e a Prefeitura de São Paulo. Essa contextualização 

histórica da participação da Light na reprodução da cidade e os mecanismos que ela 

se utilizou para viabilizar seus interesses, assim como, a descrição com mais afinco 

do processo de intervenções nos Rio Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, estão 

descritos no (APÊNDICE A). 

Em 1887, o engenheiro Bianchi Bertoldi elabora estudos e defende que as 

intervenções dos Rios Tietê e Tamanduateí deveriam ser realizadas em conjunto, 

sendo o primeiro projeto de retificação na BAT (MATTES, 2001). 

Somente em 1924, o então Prefeito Firmino Pinto decide formar a Commissão 

de Melhoramentos do Rio Tietê, sob a responsabilidade do engenheiro sanitarista 

Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, com o objetivo do controle das inundações, 

afastamento dos esgotos, navegabilidade e aproveitamento de terras para fins 

urbanos. A ocupação nas proximidades do Rio Tietê já era realidade desde 1905.  



 

 

 

68 

No texto de justificativa do projeto, Saturnino de Brito destaca a importância 

das matas na regularização das vazões do Rio Tietê e a necessidade de manter à 

montante de São Paulo o “atual regime de inundações de suas várzeas, ao menos 

que se façam obras extraordinárias de detenção das águas, ou que se aumente a 

capacidade das obras de proteção de São Paulo e de escoamento à jusante” 

(BRITO, 1926). 

No entanto, a crise de 1929 e a Revolução de 1930 adiaram as obras de 

retificação do Rio Tietê, retomadas e estendendo-se ao longo da década de 1960. 

Além disso, a “grande enchente de 1929” redefiniu também os projetos no Tietê, 

segundo (SEABRA, 1987).  

A década de 1920 é marcada pelo embate técnico entre dois notórios 

engenheiros. De um lado Saturnino de Brito e de outro o engenheiro Prestes Maia. 

Saturnino de Brito preconizava o resgate da orla fluvial urbana, preservando o leito 

maior dos rios, conforme fig. 20. 

 

Fig. 20. Projeto de recuperação da orla fluvial do Rio Tietê proposto por Saturnino de Brito, (BRITO, 

1926). 

 

Em estudo realizado para a prefeitura de São Paulo em 1925, alertava:  

[...] querer agora tomar definitivamente a várzea de expansão das 

águas para nela edificar é estabelecer o problema das inundações” 

(BRITO, 1926, p. 126). 
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Lembrava também que a inundação é um fenômeno da natureza e que as 

várzeas constituem elementos reguladores das águas correntes. Estudioso e grande 

observador do regime fluvial, desde o final do século XIX, Saturnino de Brito já se 

opunha aos interesses da Light and Power Company de propiciar grandes vazões 

para o aproveitamento hidroenergético. O engenheiro propunha o amortecimento 

das cheias em reservatórios à montante da área urbanizada. Por outro lado, o 

engenheiro Francisco Prestes Maia, juntamente com o colega Ulhôa Cintra, a pedido 

do então Prefeito de São Paulo José Pires do Rio (1926 – 1930), elaboram um plano 

viário para a cidade, conhecido como Plano de Avenidas. 

Este plano previa um sistema radial concêntrico como das cidades européias, 

mas de maneira diferenciada, propunham ocupar os fundos de vales, áreas ainda 

desocupadas e que, com baixos custos, ainda servia para a valorização dos terrenos 

no entorno após a obra. Eram os técnicos que a elite paulistana queria ouvir. No 

entanto, omitiu que as cidades européias já haviam implantado um anel ferroviário e 

fluvial, antes da implantação do anel viário, evitando assim o caos no tráfego como 

pode ser observado em São Paulo atualmente. Entretanto, o Prefeito José Pires do 

Rio finalizou seu mandato sem implantar o que estava previsto no plano. 

O projeto da Commissão de Melhoramentos, apresentado por Saturnino de 

Brito, fora abandonado em muitos de seus aspectos e, em 1937, a coordenação dos 

trabalhos de retificação do Rio Tietê é assumida por João Florence de Ulhoa Cintra. 

Em São Paulo o interventor Adhemar de Barros indica, em 1938, o 

engenheiro Prestes Maia como prefeito da capital, cargo que exerceu até 1945. 

Nesse período, o engenheiro realizou a retificação do Rio Tietê, fig. 21, canalização 

e tamponamento do Córrego do Vale do Itororó, implantando sobre ele a Avenida 9 

de Julho, além de uma série de obras de canalização e abertura de um sistema 

viário que prometia modernizar São Paulo. 

Segundo Travassos (2004), somente a partir de 1940 o critério de tempo de 

recorrência passou a ser considerada em obras hidráulicas, sendo adotado um 

padrão de 10 anos. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, a cidade de São Paulo apresentava uma 

taxa de crescimento geométrico anual em torno de 5,2%, aumentando a 

necessidade de mais pessoas habitarem e se locomoverem. Em 1953, as obras de 

retificação do Rio Tietê já estavam bem desenvolvidas, fig. 21 e 22. 
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Figura 21. Mapa da conformação natural do Rio Tietê e retificações realizadas até 1943 (LIGHT, 1943). 

 



 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 Figura 22. Mapa das retificações realizadas até 1952 no Rio Tietê (LORENZ, 1952) 
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À medida que o canal ia sendo construído, novos problemas também 

surgiam. Um deles diz respeito ao volume de resíduos sólidos que se acumulavam 

no Rio Tietê, provocando assoreamento em seu canal. O volume deste 

assoreamento, em 1940, era da ordem de 10.000 m³ mensais, o que equivale a 

120.000 m³ ao ano. Os serviços de desassoreamento não entraram nos custos da 

obra, mas sim na manutenção permanente do canal (SEABRA, 1987) 

A partir de 1960, em decorrência do agravamento das inundações, começou a 

fase de um entendimento mais amplo da drenagem. Tornava-se consensual que seu 

agravamento estava ligado à própria retificação do canal e também ao processo de 

urbanização na bacia, que nesse período está em seu auge. 

Em maio de 1963, instala-se na Câmara Municipal de São Paulo uma 

comissão parlamentar destinada a avaliar os trabalhos de retificação do Rio Tietê e 

apurar as causas das inundações que persistiam em São Paulo. Naquele ano 

ocorreram grandes inundações. Foi apurado que, naquele momento, 80 a 85% do 

novo canal já estava aberto. Os maiores responsáveis pelas inundações apontados 

eram a Barragem de Parnaíba, hoje conhecida por Edgard Souza, além do 

assoreamento e os estreitamentos decorrentes das pontes instaladas. 

[...] estamos em um minueto: 2 passos pra frente e 2 passos para 

traz! Abre-se um canal, tira-se centenas de milhares de metros 

cúbicos de terra, e vem de novo o assoreamento e torna a cobrir boa 

parte do leito. Depoimento do Prefeito Francisco P. Maia – 133ª 

sessão Especial da Assembléia – 1963 (SEABRA, op. cit., p. 134). 

Segundo Travassos (2004), somente em 1968, a Prefeitura de São Paulo 

passou a adotar um período de retorno de 25 anos para os principais cursos d’água 

e 10 anos para seus afluentes e galerias. 

Em 1968, a Secretaria dos Negócios, Serviços e Obras Públicas do Governo 

do Estado e o DAEE desenvolveram estudos abrangendo a BAT como um todo, pois 

concluíram que os problemas causados pelas inundações do Rio Tietê, 

especialmente ao longo da década de 1970, não estavam mais circunscritos 

somente à capital. Tal estudo recomendava o controle das vazões, mediante a 

construção de reservatórios nas cabeceiras. Trata-se dos reservatórios Ponte Nova, 

Taiassupeba, Paraitinga I e II, Biritiba e Jundiaí, obras, inclusive, recomendadas 

quarenta e dois anos antes por Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, em 1926. 
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Apesar de já haver um entendimento dos reais condicionantes das 

inundações, entre os anos de 1969 e 1973, intensificou-se a implantação do sistema 

viário em fundo de vales e, em consequência, as canalizações tamponadas dos 

cursos d’água, decorrente dos recursos que o poder público dispunha, período 

conhecido como “milagre econômico”, no governo de exceção do Presidente Emílio 

Garrastazu Médici. Ao mesmo tempo, nesse período e ao longo da década de 1970, 

as consequências das intervenções nos cursos d’água e nas alterações de 

escoamento superficial na BAT, assim como nos desequilíbrios climáticos, em 

escala local, já eram sentidos. 

Segundo Seabra (1987), já na década de 1970, os espaços do rio e das 

várzeas já estavam socializados. Socializados também os problemas das 

inundações. Eram problemas velhos que apareciam redimensionados como 

problemas novos, resultantes da urbanização na RMSP e das muitas intervenções 

que haviam sido realizadas, até então, nos Rios Tietê e Pinheiros. 

Em 1979, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, o DAEE e a CETESB 

contrataram a empresa Promon Engenharia S.A. para desenvolver um projeto de 

retificação do Rio Tietê e outras melhorias. Os principais aspectos do estudo são: o 

desassoreamento, a retificação e a ampliação do canal entre os anos de 1979 e 

1982. A última retificação do Rio Tietê foi realizada no início dos anos de 1980, com 

a implantação do Parque Ecológico do Tietê e da Rodovia dos Trabalhadores, 

posteriormente renomeada como Rodovia Ayrton Senna, à montante da Barragem 

da Penha, em Guarulhos. Conhecido como Projeto Leste, de nível metropolitano, 

que segundo Emplasa (1976) pretendia a “retificação do Tietê, e a recuperação de 

suas várzeas com usos urbanos adequados”, nesse caso, o sentido de 

“recuperação” é o aterramento das várzeas para fins de ocupação urbana de 

maneira “adequada”, guardava o mesmo caráter adotado desde o início do século 

XX. 

Até 1982 o Rio Tietê foi reduzido de 46,3 km para 26 km, entre Osasco e a 

Barragem da Penha. À montante da Barragem da Penha, em Guarulhos, na fase 

final, cerca de 15 km foram retificados. 
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5.3.2 Etapa de implantação dos reservatórios de detenção na BAT 

 

A partir da década de 1980, iniciou-se o entendimento da necessidade de 

uma abordagem, relativo às inundações, no âmbito da bacia hidrográfica e a 

necessidade de preservação de várzeas e reservação de volumes à montante.  

A partir da década de 1990, um novo conceito entra em cena: a vazão de 

restrição e a reservação dos volumes nas cabeceiras das bacias de drenagem. O 

marco desta nova concepção foi a construção do reservatório do Pacaembu, 

embaixo da Praça Charles Müller, em 1995, na capital paulista. A idealização do 

conceito de reservação, com estrutura conhecida hoje como “piscinão”, foi 

desenvolvida pelo coordenador da Comissão Permanente de Enchentes da 

Prefeitura de São Paulo, Tecnólogo Carlos de Jesus Campos, de acordo com ofício 

nº CPE/01/91, ANEXO I, encaminhado à Secretaria de Vias Públicas, órgão 

responsável por obras hidráulicas, conforme fig. 23. 

Figura 23. Esboço de proposta de “patamares de inundação”, ofício nº CPE/01/91 da Secretaria das 
Administrações Regionais, assessoria técnica de obras e serviços – PMSP (ANEXO I). 
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Na ocasião, tais reservatórios foram denominados por seu proponente de 

“patamares de inundação”, sendo parte integrante de um “Programa de Construção 

de Canais”. Esta concepção se desenvolveu mediante observações em campo de 

trechos marginais dos canais que ainda não havia ocupações. Os “patamares de 

inundações” tinham os seguintes objetivos: 

a) retenção de picos de cheias ao longo dos cursos d’água [...]; 

b) impediria a ocupação das margens, o que vale dizer, congelando-

as: quando da construção definitiva do canal, não haveria 

necessidade de novas remoções. Ofício nº CPE/01/91 – 

SVP/PMSP.  

Além de rechaçar a idéia de “produto acabado (desapropriação e construção 

de grandes galerias seguidas também da construção do viário de fundo de vale)”, 

propunha estabelecer a meta: “em toda e qualquer área ainda não ocupada, ao 

longo dos córregos deve ali ser construído um ‘patamar de inundação’”. Propunha 

ainda medidas preventivas, como: mudanças na legislação de uso do solo; 

fiscalização em margens de córregos; inclusão de disciplina ambiental no currículo 

da rede municipal de ensino e campanhas de conscientização da população por 

meio da Defesa Civil. Posteriormente, esta nova concepção foi desenvolvida com 

mais profundidade pela equipe do Secretário de Vias Públicas, geólogo Delmar 

Mattes, durante a gestão da Prefeita Luiza Erundina, entre os anos de 1989 a 1993, 

sendo o “piscinão” da Praça Charles Müller inaugurado na gestão seguinte, em 

1995. 

A partir dessas iniciativas, o DAEE passou a desenvolver o Plano Diretor de 

Macrodrenagem do Alto Tietê - PDMAT, propondo e implantando reservatórios em 

diversas bacias que compõem o Alto Tietê. 

Entre 1996 e 1997, o DAEE elaborou, no âmbito do PDMAT, um plano geral 

de implantação de reservatórios de detenção para a Bacia do Rio Tamanduateí, no 

trecho à montante do Ribeirão dos Meninos no ABC paulista, propondo 34 

reservatórios. O estudo estabeleceu também uma vazão de restrição da ordem de 

480 m³/s na foz do Rio Tamanduateí com o Tietê. 

Após estudos mais detalhados na Bacia do Rio Tamanduateí, foram 

recomendados um total de 43 reservatórios para as sub-bacias do Tamanduateí 

Superior, no Ribeirão dos Meninos e no Tamanduateí Inferior, além do 

desassoreamento do canal do Rio Tamanduateí, no trecho próximo ao Mercado 
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Municipal e obras de reforço da galeria do Anhangabaú, túnel Moringuinho e Moinho 

Velho, totalizando o montante de investimentos da ordem de R$184.189.053,63, 

segundo (DAEE, 2008). 

Segundo DAEE (op. cit.), foram construídos na Bacia do Rio Tamanduateí, 

até 2008, 18 reservatórios pelo Governo Estadual e pela Prefeitura de São Bernardo 

do Campo, num total de reservação de 3.848.664 m³. 

 

 

5.3.4 Demais intervenções previstas e realizadas na BAT  

 

Além dessas intervenções na Bacia do Rio Tamanduateí, foram realizadas 

intervenções em outras bacias: 6 reservatórios na Bacia do Rio Pirajuçara, 7 na 

Bacia do Ribeirão Vermelho, além do rebaixamento da calha do Rio Tietê, este 

último desenvolvido independentemente do PDMAT. 

Apesar do PDMAT se apresentar como um conjunto de “soluções técnicas 

ambientalmente melhor adaptadas”, DAEE (2002), na prática é um conjunto de 

projetos hidráulicos, como canalizações, retificações e reservatórios. De maneira 

controversa em relação à afirmação ambiental, aponta “um vasto conjunto de obras 

de controle de cheias” e ainda “privilegia [...] a construção de reservatórios de 

contenção de picos de enchentes”, repassando a responsabilidade do controle das 

erosões, do desassoreamento e do controle da expansão urbana aos municípios. Ou 

seja, em última instância, um plano de obras. 

De modo geral, o total de obras realizadas no âmbito do Plano Diretor de 

Macrodrenagem do Alto Tietê na BAT, segundo DAEE (2008), foram: 42 

reservatórios de retenção; 40 Km de rebaixamento da calha do Rio Tietê; 10 Km de 

canalização do Rio Cabuçu de Cima em Guarulhos; construção de 2 reservatórios 

(barragens) no Alto Tietê e 1,5 Km de canalização do Ribeirão Vermelho na região 

de Osasco. A somatória dos gastos, em 10 anos do referido plano, foi de dois 

bilhões de reais. A manutenção dos dispositivos, limpeza e desassoreamento de rios 

e córregos (incluindo o Tietê) e dos reservatórios, é da ordem de 49 milhões de reais 

anuais, segundo dados do DAEE. 

As intervenções previstas no PDMAT, com os respectivos estágios de 

desenvolvimento em 2008, são relatados pelo DAEE (op. cit.), da seguinte maneira: 
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• “canalização do Pirajuçara (em contratação); 

• canalização do córrego Jacú-Pessego (já contratado); 

• estudo de canalização do Oratório (projeto concluído); 

• estudo de canalização do ribeirão Vermelho (projeto contratado); 

• revisão do Plano Diretor (contratado); 

• implantação de novos ‘piscinões’; 

• estudos para beneficiamento de material de assoreamento; 

• recuperação e preservação de várzeas (contratado)”. 

As intervenções previstas no PDMAT para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu 

serão abordadas no contexto de sua análise. 

As obras de rebaixamento da calha do Rio Tietê, por sua vez, foram 

realizadas a partir do ano de 1995 pelo Governo do Estado de São Paulo, mediante 

financiamento do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), com um custo 

total de mais de dois bilhões de reais. Essas obras foram divididas em duas fases. 

Na fase I, o DAEE executou obras à jusante da confluência dos Rios Pinheiros e 

Tietê, cerca de 16,5 km, onde está localizado o complexo viário “Cebolão”, numa 

profundidade média de 2,5 m. Na fase II, foram 24,5 km, desde o Cebolão até a 

Barragem da Penha, com rebaixamento da calha de 2,5 m, além da remoção de 6,8 

milhões de m³ de solo e rochas, ampliação da largura da calha de 41m para 46 m 

que, segundo o DAEE, aumentou a vazão do Rio Tietê de 640 m³ para 1.060 m³ na 

altura do “Cebolão”. A obra foi totalmente finalizada no segundo semestre de 2005, 

fig. 24. 

Figura 24. Foto da calha do Tietê depois de seu rebaixamento. Fonte: acervo próprio. 
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5.3.5 Implantação do Parque Ecológico do Tietê e Projeto Parque 

Várzeas do Tietê 

 

Em 1976 é criado o Parque Ecológico do Tietê, mediante Decreto nº 7868, 

com o objetivo de proteger as várzeas e controlar as vazões à montante da capital. 

O projeto original previa uma extensão de 60 km² até suas nascentes em 

Salesópolis, com projeto paisagístico do arquiteto Rui Ohtake. No entanto, limitou-se 

à 14 km², devido às dificuldades ligadas às desapropriações, mostrando-se inviável 

economicamente. O Parque Ecológico do Tietê resume-se hoje a dois trechos em 

sua planície aluvial: à leste, da Barragem da Penha às proximidades da Nitro 

Química em São Miguel Paulista e à oeste, o Parque Tamboré, situado no Município 

de Barueri.  

Ao longo de trinta anos de existência, o parque foi ocupado por equipamentos 

públicos implantados justamente pelo Governo Estadual, como Centros de Detenção 

Provisória – CDP e conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. 

A partir de 2008, o governo estadual iniciou o desenvolvimento de projetos 

que denominou Programa de Recuperação das Várzeas da Bacia do Alto Tietê, com 

o informe de ser o “maior parque urbano do mundo”. Na realidade trata-se de um 

relançamento do projeto original do arquiteto Rui Ohtake de 1979. O projeto prevê a 

ampliação do atual limite do parque, promovendo a remoção de cerca de 10.000 

famílias que ocupam 107 km², segundo DAEE (2010). O projeto está dividido em 

três etapas: etapa I – 25 km à jusante da Barragem da Penha, nos municípios de 

Guarulhos e São Paulo; etapa II – 11.3 km, nos municípios de Poá, Suzano e 

Itaquaquecetuba e etapa III – 33,7km, nos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba 

Mirim e Salesópolis. 

 

 

5.4 Inundações 

 

Como foi descrito anteriormente, a BAT possui uma configuração geomorfológica 

propício ao amortecimento de cheias o que há muito tempo faz parte do cotidiano 

dos paulistanos que, no entanto, nas últimas décadas tem prejudicado a vida nas 
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cidades com mais freqüência e intensidade, provocando dezenas de mortes e 

enormes prejuízos materiais, afetando principalmente as populações mais carentes, 

causando também deseconomias, principalmente pela paralisação do sistema viário, 

já caótico na região. 

Na BAT há registros de inundações já no início da colonização pelos jesuítas 

portugueses, conforme aponta Pereira Filho (2006): "Em 1556, após uma 

tempestade enorme, o padre José de Anchieta comentou em uma carta que, por 

pouco, a Vila de Piratininga não foi arrasada" (PEREIRA FILHO, 2006). 

As inundações mais significativas do final do século XIX e ao longo do século 

XX foram nos anos de 1893 (retratada pelo artista plástico Benedito Calixto 1853 – 

1927, fig. 25), 1906, 1918, 1926, 1929, 1947, 1958, 1963, 1966, 1976, 1983, 1991, 

1994, 1996, 1999, principalmente. No século XXI, praticamente todos os anos foram 

marcados por ocorrências de inundações nos principais rios que compõem a BAT, 

em especial, os anos de 2000, 2005, 2009 e 2011, amplamente divulgados na 

imprensa. 

Figura 25. Pintura de B. Calixto das inundações na várzea do Carmo (SEMPLA, 2010). 

 

Como abordado no APÊNDICE A, Seabra (1987) demonstrou como a 

“enchente de 1929” foi provocada para garantir os interesses da Companhia Light na 

Bacia do Rio Pinheiros. 
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Cabral e Jesus (1994) constataram que, em virtude da consolidação de uma 

tendência de urbanização, a partir de 1960, houve um agravamento substancial das 

inundações na BAT. Além disso, os mesmos autores constataram, com base em 

dados da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, uma tendência do 

aumento do número de pontos críticos de inundações entre os anos de 1978 a 1991, 

conforme tabela 03. 

Tabela 03. Evolução de pontos críticos de inundações na cidade de São Paulo (1978 – 1991). 

Fonte: (CABRAL e JESUS, 1994). 

Segundo Cabral e Jesus (op. cit.), as fortes chuvas ocorridas em 1983, 2236 

mm de precipitação total anual, foram decorrentes do fenômeno El Niño de escala 

global. Foram registrados elevados índices pluviométricos, entre os dias 01 e 02 de 

fevereiro de 1983, chovendo em toda a bacia um total acumulado, em 24 horas, de 

até 160 mm na planície do Rio Tietê, 11,4% do total médio anual na BAT em um 

único dia, na altura da confluência do Rio Pinheiros, e índices de 200 mm na 

vertente sul da BAT. 

Cabral e Jesus (op. cit.) analisaram ainda as fortes chuvas no ano de 1991, 

onde os três primeiros meses foram registrados índices pluviométricos de 310, 234 e 

471 mm, respectivamente. Destaca-se nesse estudo o dia 19 de março de 1991, 

quando houve um acumulado de chuvas de 121 mm, 8,64% de chuva em relação à 

média anual para a BAT, provocando grandes inundações na Marginal Tietê e 

Pinheiros, nos Bairros do Ipiranga e Butantã, na Avenida Pacaembu, no Parque. D. 

Pedro II e nos municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Piraporinha e Mauá. O resultado desta chuva foi um total de 20 pessoas 

mortas, 100 pessoas desabrigadas e cerca de 12.000 chamadas ao corpo de 

bombeiros. Foram 8 horas de chuvas, entre 05h40m e 13h37m, sendo, até então ,as 

maiores inundações dos últimos 12 anos na região. 

Pereira Filho, et al. (2004) analisaram as chuvas e ocorrências de inundações 

entre os anos de 2000 a 2004, complementando estudos já realizados por Pereira 
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Filho; Haas e Ambrizzi (2002), relativos aos anos de 1999 a 2000 e concluíram que 

a maioria dos episódios de inundações na BAT, cerca de 67%, estão associados ao 

forte aquecimento diurno, convergência induzida pelo aquecimento e interação com 

a circulação de brisa marítima associada ao fenômeno de “ilha de calor”.  

Ainda, segundo Pereira Filho et al. (2004), o núcleo de alta freqüência de 

chuvas intensas na RMSP é até três vezes maiores do que o das áreas vizinhas. Ou 

seja, nos casos de inundações causadas por brisa marítima e “ilha de calor”, há 

maior probabilidade de eventos extremos sobre a RMSP, especialmente sobre a 

região leste da Cidade de São Paulo.  

No dia 24 de maio de 2005, no auge do outono, a BAT foi assolada por 140,4 

mm de chuvas, registradas na estação meteorológica localizada no mirante de 

Santana, na zona norte de São Paulo. O recorde anterior foi do dia 21 de dezembro 

de 1988, quando foram registrados 151,8 mm. Nesse dia, em 2005, as obras de 

rebaixamento da calha do Rio Tietê estavam em fase final, realizando apenas as 

obras de arte, ou seja, já possuía sua capacidade máxima prevista em projeto. As 

águas do Rio Tietê reivindicaram novamente seus espaços, conforme fig. 26. 

Figura 26. Foto da marginal do Rio Tietê depois do temporal do dia 24 de maio de 2005. Alex 

Silva/AE, 2005. 
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Em 2009 foi registrado como o quarto ano de maiores índices pluviométricos 

dos últimos 30 anos, segundo INPE (2010), mas o mais importante é que neste ano 

houve inundações e alagamentos em praticamente todos os meses. E o Rio Tietê 

volta a inundar sua via marginal, fig. 27. 

Figura 27. Marginal do Rio Tietê em dezembro de 2009. Fonte: foto de Luiz Guarnieri/Futura Press. 
 

No verão de 2009/2010, a BAT e toda região sudeste do Brasil sofreu com 

intensas chuvas decorrentes do fenômeno El Niño, além de chuvas convectivas 

intensificadas pelo efeito das “ilhas de calor”. Apesar da grande dimensão dos 

problemas gerados neste período, há precedentes de índices pluviométricos na 

BAT, semelhante ou maiores aos que se observou em 2009/2010 que, no entanto, 

não resultaram num impacto social de tal magnitude. Na ocasião, bairros inteiros da 

região do Jardim Pantanal e Vila Romana, zona Leste de São Paulo, divisa com 

Guarulhos, ficaram meses inundados, fig. 28, decorrente, entre outros fatores, da 

gestão das barragens existentes no Rio Tietê, conforme demonstrou Campos (2010) 

em seu relatório para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 
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Figura 28. Foto da Rua Capachós no Jardim Romano, nas imediações do Jardim Pantanal, inundado 
durante dois meses. Acervo próprio. 
 

O INPE já havia alertado as autoridades, estadual e da capital paulista, desde 

meados de 2009, sobre a ocorrência de chuvas acima da média no Sudeste do 

Brasil, em vista da presença do fenômeno El Niño. 

A ocorrência dos problemas no Jardim Pantanal e Vila Romana, na ocasião, 

foram decorrentes da gestão do sistema de macrodrenagem, onde as comportas da 

Barragem da Penha foram fechadas para proteger a marginal Tietê, o que contribuiu 

para inundar a zona leste de São Paulo, segundo apurado pela jornalista Fabiana 

Uchinaka e publicado no sítio da  Uol Notícias, em 17 de dezembro de 2009: 

As seis comportas da barragem da Penha, na zona leste de São 

Paulo, foram completamente fechadas às 2h50 do dia 8 de 

dezembro, dia em que a cidade enfrentou fortes temporais e viu 

diversos pontos alagarem como há muito tempo não se via. Somente 

dois dias depois, às 17h20, todas as comportas foram abertas. Os 

dados, fornecidos pelo engenheiro responsável pela barragem, João 

Sérgio, indicam que houve uma clara escolha da empresa 

responsável: alagar os bairros pobres da zona leste para evitar o 

alagamento das marginais e do Cebolão, conjunto de obras que fica 

no encontro dos rios Tietê e Pinheiros. [...] Sérgio explicou que a 

decisão vem da direção da Emae (Empresa Metropolitana de Águas 

e Energia). Ele acrescentou ainda que no dia 9 duas comportas foram 

abertas às 10h10 e mais duas às 21h. O engenheiro argumenta que 
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cada barragem (são quatro em São Paulo: Móvel, Penha, Mogi das 

Cruzes, Ponte Nova) é responsável apenas por administrar o fluxo de 

água do local e não sabe o que acontece nos outros pontos, porque 

não há comunicação. Mas ele acredita que as comportas foram 

abertas nas barragens de cima, em Mogi, e isso influenciou no 

alagamento da região da zona leste. [...] Moradores e deputados 

estaduais fizeram nesta quarta-feira (17) uma inspeção no local [...]. 

O movimento, formado por moradores de diversos bairros localizados 

na várzea do rio Tietê, acusa o governo do Estado e a prefeitura de 

manterem a água represada além do necessário como forma de 

obrigar as famílias a deixarem a região, onde será construído o 

Parque Linear da Várzea do Rio Tietê. Há anos, os moradores 

resistem em sair dali, porque dizem que o governo não apresenta um 

projeto habitacional concreto e apenas oferece uma bolsa-aluguel. 

[...] (UCHINAKA, 2009). 

Além disso, segundo José Arraes, membro do Comitê da Bacia do Alto Tietê, 

em entrevista ao jornalista Luiz Carlos Azenha, no dia 31 de janeiro de 2010, e 

publicado em seu sítio (www.viomundo.com.br), a operação dos reservatórios que 

ofertam água do Sistema Produtor de Água do Alto Tietê – SPAT, à montante da 

Barragem da Penha foram tercerizados, onde um consórcio de empresas regula, 

administra, mantém e fornece água para a Estação de Tratamento de Taiaçupeba. 

Quanto maior for a oferta de água, maior a obtenção de lucro a estas empresas. 

Esses reservatórios teriam que permanecer com sua capacidade máxima reduzida, 

mediante um controle rígido de suas vazões ao longo do tempo, pois, quando de 

períodos de intensas chuvas, estes reservatórios possam absorver o excedente.  

No entanto, o que se observou foi a manutenção de níveis máximos, 

potencializando os lucros dessas empresas e, quando das grandes precipitações, as 

barragens foram abertas, causando uma onda de cheias contidas na Barragem da 

Penha, resultando níveis de inundações históricas num longo período nas 

comunidades residentes (Jardim Pantanal e Jardim Romano), localizadas entre 

essas barragens.  

A partir das inundações de 2005, e mais intensamente em 2009 e 2010, 

autoridades e técnicos dos governos estadual e municipal (capital) apontaram quatro 

condicionantes das inundações que assolaram a BAT, especialmente no último 

verão de 2009/2010: excesso de chuvas; a não conclusão das obras previstas no 
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Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê, principalmente os reservatórios de 

detenção e retenção; a falta ou insuficiência de limpeza e desassoreamento do Rio 

Tietê; e o excesso de lixo espalhados nas ruas este último, com um peso muito 

maior externando, portanto, a responsabilizando o cidadão comum. Entretanto, o lixo 

tem uma participação pouco expressiva nas grandes inundações, conforme 

demonstrou Santos, A. (2002). Estas afirmações foram fortemente defendidas pela 

grande mídia, conforme publicado, em 16 de dezembro de 2009, pelos jornalistas 

Daniel Salles e Maria Paola de Salvo, no periódico Revista Veja, em seu sítio 

http://vejasp.abril.com.br/noticias/lixo-foi-voce-quem-jogou. : 

Quem joga lixo na rua é culpado pelas enchentes 

O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo (DAEE) e a Empresa Metropolitana de Água e Energia (Emae) 

retiram, todos os anos, 140.000 metros cúbicos de lixo das águas do 

Tietê e do Pinheiros. ‘Qualquer saco plástico ou bituca jogados nas 

calçadas acabam nos rios ou em alguma boca de lobo’, explica Malu 

Ribeiro, coordenadora do programa de águas da SOS Mata Atlântica. 

‘Se a população não se conscientizar, as enchentes continuarão 

ocorrendo’ (SALLES e SALVO, 2009). 

E ainda, no dia 07 de dezembro de 2010, na edição do programa televisivo 

“Bom dia Brasil” da Rede Globo: 

Tem de haver educação das prefeituras para que a população não 

jogue lixo nas ruas. Não só não jogue nas ruas principais, como as 

populações que moram em habitações de baixa renda que jogam nos 

seus córregos. Tem de evitar isso em todos os municípios’, alerta o 

professor de engenharia da Faculdade de Engenharia Industrial (Fei), 

Luiz Sérgio Coelho (BOM DIA BRASIL, 2010). 

A idéia de ser o lixo o principal condicionante das inundações tomou tamanha 

dimensão, que um renomado acadêmico da Fundação Instituto de Administração – 

FIA, ministrando o curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, no dia 24 de junho 

de 2009, na Escola Superior de Administração Pública da Prefeitura de Guarulhos 

chegou a afirmar: 

o fumante pode se considerar co-autor de assassinato, pois ao jogar 

a bituca de cigarro no chão entope os bueiros e causa os 

alagamentos, matando muitas pessoas. 
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As inundações no Jardim Pantanal e Jardim Romano, em particular, ganham 

uma dimensão diferenciada. Esta área é objeto de desapropriação por parte do 

Governo do Estado de São Paulo para viabilizar o Projeto Parque Várzeas do Tietê. 

Visa a remoção dos moradores da região, com objetivo de ampliar a área do Parque 

Ecológico do Tietê. Chamado pelas autoridades como o “maior parque linear do 

mundo”, além da remoção das famílias, este empreendimento tem grande potencial 

de sobrevalorizar a área em seu entorno. Assim, não somente as comunidades 

carentes serão atingidas diretamente com a remoção para a ampliação do parque, 

mas indiretamente a sobrevalorização da área promoverá a expulsão das demais 

famílias de baixa renda em seu entorno, abrindo espaço para grandes 

empreendedores imobiliários.  

No processo de procura de culpados pelas inundações, as suas principais 

vítimas tornaram-se responsáveis, conforme publicado, em 16 de dezembro de 

2009, no periódico Revista Veja, em seu sítio http://vejasp.abril.com.br/noticias/lixo-

foi-voce-quem-jogou. : 

Não há uma política de remoção de ocupações irregulares: Cerca de 

16.000 pessoas ocupam ilegalmente a área de várzea do Tietê, que 

deveria ficar livre para quando o rio transbordar. Para reverter o 

problema, o governo do estado planeja criar um parque de 75 

quilômetros de extensão ao longo do Rio Tietê, entre a Zona Leste e 

o município de Salesópolis, a 110 quilômetros da capital. A obra vai 

custar 1,7 bilhão de reais (SALLES e SALVO, 2009). 

Historicamente, as várzeas do Tietê e dos demais rios da BAT, foram 

sistematicamente ocupadas por grandes empreendimentos, suprimindo suas 

várzeas. É o caso da sede da Editora Abril, responsável pela mesmo periódico, a 

revista Veja, conforme aponta (SEABRA, 1987): 

Após a retificação a Editora Abril e o jornal O Estado de São Paulo e 

outras indústrias implantadas na marginal em meados da década de 

1970 quando as obras de retificação estavam praticamente 

concluídas e o sistema viário em gestação (SEABRA, op. cit.,p. 7). 

Um grande projeto urbanístico, Projeto Parque Várzeas do Tietê, moradores 

carentes vivendo na área de interesse, controle das comportas ocasionando as 

inundações. Processo muito semelhante ao que ocorreu nas várzeas do Rio 

Pinheiros, que teve como atores a Companhia Light e a “enchente de 1929”, descrito 
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no APÊNDICE A, mas com uma diferença fundamental: o Poder Público não 

somente como instrumento, mas como agente direto das ações. 

No início da noite do dia 10 de janeiro de 2011, houve fortes chuvas que se 

estenderam ao longo da madrugada do dia 11, com um acumulado de 98,8 mm 

registrado, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Cidade de São 

Paulo, provocando inundações em várias regiões do Alto Tietê e ao longo da 

marginal Tietê, fig. 29, além da interdição total deste sistema viário e da marginal do 

Rio Pinheiros. 

 
Figura 29. Marginal Tietê inundada na altura da Ponte das Bandeiras no dia 11 jan. 2011. Fonte: 
Cristiano Novais/CPN. 
 

Embora seja difícil correlacionar precisamente o número de ocorrência de 

inundações e os índices pluviométricos, uma vez que a eficiência do escoamento no 

sistema de drenagem depende de sua manutenção e a distribuição de chuvas na 

bacia, além da sua intensidade, frequência e duração, os dados evidenciam, em 

média, uma tendência de aumento da freqüência de ocorrências de inundações 

intensas nos últimos anos na BAT, comprovadas por Cabral e Jesus (1994); Pereira 

Filho; Haas e Ambrizzi (2002); Pereira Filho, et al. (2004); Pereira Filho; Santos e 

Xavier (2007), além dos registros da imprensa nas últimas décadas. 

As intervenções realizadas no sistema de drenagem na BAT ao longo de 

décadas, com a justificativa de eliminação das inundações não têm surtido o efeito 
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esperado. Ademais, as obras que prometem resolver o “problema” das inundações 

acabam passando a falsa sensação de segurança, o que, em tese, incentiva o 

avanço da urbanização, ocupando as várzeas.  

Somam-se a esse estado de coisas, as mudanças do clima local, confirmado 

por Pereira Filho; Santos e Xavier (2007) onde, nos últimos setenta anos, houve um 

aumento em média 395 mm de chuvas por ano na RMSP. A tendência é que as 

estruturas hidráulicas, implantadas e em projeto, não sejam capazes de suportar as 

vazões cada vez mais elevadas. Para ilustrar, segundo DAEE (2002), no trecho do 

Rio Tietê, situado entre a foz do Rio Tamanduateí e o Município de Osasco, a vazão 

de projeto no ano de 1894 era de 174 m³/s, passando a 400 m³/s no projeto de 

Saturnino Brito (1925); 650 m³/s no Plano HIBRACE (1968) e 1.188 m³/s no Projeto 

PROMON, de 1986. Os estudos elaborados pelo Consórcio HIDROPLAN (1995) já 

indicaram valores cerca de 20% superiores aos obtidos pelo PROMON em estudos 

de 1998 e, por meio do consórcio ENGER-PROMON-CKC para a elaboração do 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, chegou-se a 

vazão de 1.200 m³/s com as últimas intervenções. 

Além dos altos custos das obras e da manutenção das estruturas hidráulicas, 

esta última na ordem de 49 milhões de reais por ano, segundo DAEE (2008) e 36 

milhões de dólares no sistema Tietê/Pinheiros, estimado por Ramos (2002), na 

prática, essas intervenções não tem dado resposta às frequentes e intensas 

inundações.  
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6. BACIA DO RIO BAQUIRIVU GUAÇU 

 

 

O Rio Baquirivu Guaçu é afluente da margem direita do Rio Tietê, à montante 

da Barragem da Penha. Sua extensão total é de 25 km. 

Sua área é de 165,5 km², cerca da metade do território de Guarulhos. Para 

efeito de comparação com outras bacias urbanas do Alto Tietê, destaca-se a Bacia 

do Rio Aricanduva, com 100 km², e do Rio Pirajussara, com 72 km². Assim, a Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu é inferior somente a do Rio Tamanduateí, com 320 km².  

A maior porção de sua bacia pertence ao Município de Guarulhos (145,6 km²), 

sendo que no Município de Arujá, na Vila Ferreira, possui área de 19,9 Km², ou 

12,02% do total, em relação à área total da bacia, numa cota em torno de 775 m, 

onde estão localizadas suas nascentes. Sua foz, no Rio Tietê, possui cota em torno 

de 719 m, apresentando, portanto, uma declividade geral de 2,24 m/km. 

De Arujá à Guarulhos, o rio tem sentido leste-oeste, atravessando uma ampla 

planície, incidindo em 17 Bairros integralmente e em 6 parcialmente, conforme mapa 

do (APÊNDICE B). 

No Bairro do Taboão, passa a ter seu curso direcionado no sentido norte-sul, 

passando sob as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, até chegar ao Rio 

Tietê, conforme o (APÊNDICE B).  

As nascentes de seus principais afluentes encontram-se na margem direita, 

ao norte do Município de Guarulhos, em áreas de Unidades de Conservação 

Ambiental. Estes afluentes, de montante a jusante, são: Córrego do Pilar, em Arujá, 

Ribeirão Guaraçau e das Lavras e córregos Tanque Grande, Água Suja, Capão da 

Sombra, Cachoerinha, Taboão e Sítio Alto, em Guarulhos. Pela margem esquerda 

os córregos da Laranja Azeda, em Arujá, o Córrego Taboão, na divisa dos 

municípios e os córregos Ana Mendes, Fazenda Piratininga, Água Chata, Cocho 

Velho e Baquirivu Mirim em Guarulhos, conforme (APÊNDICE B). 

A toponímia Baquirivu Guaçu é recente, possivelmente originária de língua 

indígena, modificada ao longo do tempo. Em 1953, ocorre a toponímia Baquirivu 

Guassu, PMSP (1953). Registros mais antigos, conforme PMSP (1923) apresenta o 

nome Buquirivú e em SAESP (1797), ocorre o Bairro de Baquiruvu. Antes ainda, a 

toponímia Ribeirão Maquirobu consta na carta de sesmaria de 1612, do Bandeirante 
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Paulista Geraldo Correia Sardinha para lavrar ouro neste rio e, em 1717, Ribeirão 

Maquiroby na carta de sesmaria de Amador Bueno da Veiga. 

 

 

6.1 Quadro natural 

 

Para o entendimento do fenômeno das inundações, parte-se da premissa de 

que se trata de uma manifestação natural, como ocorre em todos os rios, urbanos ou 

rurais, que possui planícies de inundação como o Baquirivu Guaçu. A ocorrência das 

inundações depende, fundamentalmente, das condições do meio físico e biótico, de 

sua bacia hidrográfica e das características pluviométricas. 

 

 

6.1.1 A Bacia hidrográfica 

 

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, como mencionado, tem uma área de 

drenagem de 165,5 km², com uma rica rede de drenagem na margem direita, 

coincidente às rochas cristalinas, onde ocorrem as maiores altitudes e declividades 

mais acentuadas. Possui 24 afluentes diretos na margem direita e 19 na margem 

esquerda.  

 

 

6.1.2 Clima e chuvas 

 

Em Guarulhos, segundo Oliveira et al., (2008), o clima é caracterizado como 

sub-tropical úmido, com chuvas médias anuais de 1470 mm, temperatura média 

anual entre 17°C a 19ºC, sendo a média do mês mais frio de 15ºC e nos meses de 

verão varia entre 23°C e 24ºC. Os ventos dominantes são de sudeste - noroeste. 

Como característica básica, o clima apresenta um inverno seco e um verão chuvoso, 

com influência da umidade oceânica e frentes frias antárticas. 
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Guarulhos está condicionado às características regionais climáticas do 

Sudeste Brasileiro, numa zona de transição entre a Frente Polar Atlântica e a Zona 

de Convergência do Atlântico Sul, conforme já descrito no item 5.1.1. 

Coutinho; Sato e Oliveira (2003) propõem que se considere o relevo de 

Guarulhos, desde montanhas aos terrenos baixos das planícies, como 

condicionantes do clima local, em duas áreas distintas e suas sub-unidades 

climáticas: 

• área com altitudes que variam entre 700 e 800 m, predominantemente, 

colinas e planícies, correspondente à unidade climática “Clima Tropical 

Úmido de Altitude de Planalto Paulista”, coincidente com a Bacia 

Sedimentar de São Paulo, onde está presente a maior porção urbana 

do município, e;  

• área do conjunto da Serra da Cantareira, correspondente ao “Clima 

Tropical Úmido Serrano da Cantareira”, com altitudes mais elevadas, 

variando de 800 a 1400 metros, com uma significativa presença de 

Mata Atlântica e altos teores de umidade. 

Segundo os mesmo autores, na primeira área, são identificadas as sub-

unidades climáticas:  

• várzeas e baixos terraços, com altitudes entre 700 e 750 m, 

condicionando temperaturas mais elevadas, por se tratarem de 

terrenos baixos e planos; 

• colinas intermediárias e terraços, entre 750 e 800 m, compondo um 

meso-clima, cujas temperaturas passam a ter uma pequena queda em 

relação à primeira sub-unidade, e;  

• terrenos mais elevados de colinas, entre 800 e 850 metros, com 

temperaturas mais amenas em relação às duas primeiras. Sua 

condição altimétrica está sujeita também à maior ventilação. 

Lacava (2008), por sua vez, demonstrou a importância da preservação de 

maciços vegetais no regime de chuvas, pois garantem altos teores de umidade na 

atmosfera. A área do referido estudo foi o Parque Estadual da Cantareira - Núcleo 

Cabuçu, área contígua à Bacia do Rio Baquirivu Guaçu – porção noroeste. Trata-se 

de uma bacia sem ocupação e intensa vegetação em estágio avançado, um 

reservatório de abastecimento público operado pelo Serviço Autônomo de Água e 
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Esgoto de Guarulhos – SAAE, com dados de vazões de saída da bacia, dados 

pluviométricos disponíveis da estação meteorológica que opera no local e análise do 

substrato rochoso, constatando que a infiltração das águas no solo é incipiente. 

Assim, identificou níveis de evapotranspiração próximos a 80% no ano hidrológico 

de 2006/2007.  

 

 

6.1.3 Natureza dos terrenos 

 

A caracterização da natureza dos terrenos destina-se a avaliar a capacidade 

que a bacia hidrográfica terá no escoamento superficial e seu potencial na geração 

de inundações, condicionando sua intensidade, freqüência e duração. 

 

 

6.1.3.1 Geologia 

 

De modo geral, a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é composta por dois 

conjuntos geológicos: as rochas cristalinas pré-cambrianas e um pacote sedimentar, 

formado nos períodos Paleógeno e Neógeno e de aluviões do período Quaternário, 

fig. 30. 

As rochas cristalinas estão presentes, predominantemente, na porção norte 

da bacia, margem direita, coincidente com altitudes mais elevadas e altas 

declividades. Estas rochas estão relacionadas ao Orógeno Ribeira, integrante da 

Província Mantiqueira, segundo Almeida et al. (1977/1981), que teve início no Pré-

Cambriano, cerca de 880 Ma, e se findou há cerca de 480 Ma, no período 

Ordoviciano, do qual resultou a formação do paleocontinente Gondwana Ocidental. 

Segundo Oliveira et al. (2009), este processo ocasionou dobras, forte xistosidade e 

lineamentos de estiramento, resultando em zonas de cisalhamentos.  

As rochas cristalinas, ao norte da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, evidenciam 

esses antigos processos geológicos, como a Falha do Rio Jaguari. 
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Figura 30. Mapa geológico da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu em Guarulhos (OLIVEIRA et al., 2009) e em Arujá (DINIZ, 1996; apud EMPLASA, 1980). 
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Na RMSP, de um modo geral, e na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, em 

particular, segundo Diniz (1996), o embasamento cristalino é essencialmente 

formado por duas unidades geológicas separadas pelas falhas de Taxaquara e do 

Rio Jaguari. O conjunto ao norte das falhas foi denominado de Grupo São Roque 

por Coutinho (1972) e, posteriormente, denominado por Grupo Serra do Itaberaba 

por Juliani et al. (1986). O conjunto situado ao sul destas falhas foi denominado de 

Complexo Embu por (HASUI; SADOWSKI, 1976). 

Após a formação do paleocontinente Gondwana, há 480 Ma, houve um 

período de calmaria até o período Jurássico onde se iniciou um processo de 

reativação tectônica que resultou na separação do Gondwana e a formação dos 

continentes sul-americano e africano. Este evento ocasionou a formação de 

derrames basálticos e, no Paleógeno, o soerguimento de uma extensa faixa do atual 

litoral brasileiro, entre os Estados do Paraná, São Paulo e Espírito Santo, cerca de 

900 km de extensão, seguidos pela geração de bacias do tipo rift. Trata-se do Rift 

Continental do Sudeste Brasileiro – RCSB, conforme identificou (RICCOMINI, 1989). 

Segundo Freitas (2007), no Mioceno Superior, a Bacia Sedimentar, 

decorrente do RCSB, sofreu movimentação transcorrente sinistral no sentido E-W, 

com componente distensiva NW-SE e compressiva NE-SW, que conduziram à 

segmentação do gráben nas bacias de São Paulo, Taubaté, Resende e Volta 

Redonda, mediante o desenvolvimento das soleiras de Arujá e Floriano. Estas 

reativações tectônicas não só condicionaram a deposição como também imprimiram 

deformações nos sedimentos cenozóicos (ANDRADE, 1999).  

Diniz (1996), analisando o potencial hidrogeológico do gráben do Rio 

Baquirivu Guaçu, observou a ocorrência de rochas alteradas muito abaixo do nível 

de base deste rio, sendo um forte indício de abatimento de blocos de rochas sob 

condições de esforços tectônicos e concluiu que, quanto maior a espessura da zona 

de alteração encontrada, maior a altitude da rocha original, condição que pode ser 

observada na fig. 31.  

O gráben do Baquirivu Guaçu é composto por uma sucessão de blocos altos 

e baixos, interceptados por falhas que podem chegar a 220 m ou mais. No Mioceno 

inferior, houve a sedimentação em sistemas fluviais entrelaçados da Formação 

Itaquaquecetuba. 
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Figura 31. Ilustração tridimensional do embasamento cristalino do Baquirivu Guaçu (DINIZ, 1996). 

A disposição dos blocos de rochas, decorrente da formação do gráben e, 

posteriormente, a deposição e sedimentação, foram condicionantes para a atual 

conformação do Rio Baquirivu Guaçu, como sua baixa declividade, configuração 

meândrica e sua mudança de direção de leste-oeste para norte-sul, no trecho médio, 

na altura do Bairro do Taboão. 

Até o desenvolvimento da Soleira de Arujá, o Rio Paraitinga era as nascentes 

do Rio Tietê. Este soerguimento desencadeou um processo de erosão remontante, 

segundo Ab’Sáber (1957), influenciada especialmente pelo fato da declividade do 

Rio Paraíba do Sul ser seis vezes superior ao do Rio Tietê, o que acelerou a captura 

de drenagem do Rio Paraitinga pelo Paraíba do Sul, segundo Grohmann (2008). O 

estabelecimento deste alto estrutural, de direção NW-SE, propiciou a separação das 

drenagens dos Rios Paraitinga e Tietê.  
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O Rio Paraitinga, que é o trecho superior do Paraíba do Sul, corre exatamente 

em direção oposta ao segundo. A inflexão ou cotovelo se dá na região de 

Guararema. Ab’Sáber (1957) identificou esta captura como uma “grande anomalia 

de drenagem existente na curvatura brusca que inverte totalmente a direção do 

curso do Paraíba paulista, região de Guararema” e “a mais sugestiva anomalia de 

drenagem do território brasileiro”.  

Antes, entretanto, Washington Luís descreve uma expedição realizada por 

Guilherme Glymmer, em 1601, destinada a descobrir metais preciosos no interior de 

São Paulo que já identificava o “cotovelo” do Paraíba do Sul:  

Tendo descido este rio maior, em dois dias, encontramos outro ainda 

muito maior, que nasce no lado septentrional da serra de 

Paranapiacaba (assim como o Anhembi nasce no lado austral da 

mesma Serra), e correndo, a princípio, para o Ocidente, na mesma 

direção dos montes, depois, formando um cotovelo, se encaminha 

por algum tempo para o Norte, e, afinal, como geralmente se crê, se 

lança no Oceano entre o Cabo Frio e a Capitania de Espírito Santo; 

chama rio de Sorobis [...] (grifos nossos) (WASHINGTON LUÍS, 2004, 

p. 291). 

Esse evento geológico é bastante marcante na geologia regional, com 

evidências na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu e do Rio Jaguari, fig. 32. 

 
Figura 32. Mapa geológico regional (DINIZ, 1996; apud EMPLASA, 1980). 
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Na vertente norte da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, no trecho do Município de 

Arujá, é evidente o resultado do desenvolvimento da Soleira de Arujá. O depósito de 

sedimentos Quaternários em Arujá transpõe a vertente e o divisor de águas da Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu, adentrando a Bacia do Rio Jaguari, pertencente ao Paraíba 

do Sul. Este fato indica que a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu possuía uma área de 

drenagem maior e está intimamente ligada a esta grande singularidade, a captura de 

drenagem do Rio Paraíba do Sul em relação ao Rio Paraitinga. E ainda, é bastante 

instigante o fato desses sedimentos Quaternários terem sido depositados, 

transpondo as bacias dos Rios Baquirivu Guaçu e do Jaguari, posteriormente ao 

ativamente do Alto Estrutural de Arujá que ocorreu no Mioceno. Fato que, entretanto, 

não é objeto do presente trabalho. Ademais, é possível verificar outro processo de 

captura de drenagem em atividade com erosão remontante do Rio Jaguari em 

relação ao Baquirivu Guaçu, sendo o primeiro com um nível de base bastante 

inferior em relação ao segundo. 

Finalmente, sobre as rochas cristalinas pré-cambrianas, essencialmente do 

Complexo Embu, estabeleceu-se a Bacia Sedimentar de São Paulo. A região da 

Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu insere-se regionalmente na Bacia 

Sedimentar de São Paulo, integrante de um conjunto de bacias sedimentares no 

contexto do RCSB. Recobrindo o pacote sedimentar ocorrem aluviões do período 

Quaternário. 

 

 

6.1.3.2 Pedologia 

 

A análise dos solos em uma bacia hidrográfica aponta a capacidade que 

determinados terrenos possuem para a infiltração e o escoamento superficial, sendo 

um condicionante para a ocorrência de inundações. Assim, terrenos com 

declividades mais acentuadas ocasionam solos pouco profundos e, 

consequentemente, maior potencial de escoamento superficial. De um modo geral, 

segundo Rossi et al. (2008), em Guarulhos, os solos são “argilosos, com fertilidade 

baixa, ácidos e excessivamente ácidos, com profundidade variada, dominando os 

solos pouco profundos nas vertentes mais declivosas”, fig. 33. 
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LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
LVA 1 - Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico; e 
Cambissolo Háplico Tb distrófico típico ou léptico, ambos textura argilosa e 
pedregosos (LVA+CX) e LVA 2 - Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico típico e Cambissolo Háplico Tb distroférrico típico ou léptico, ambos 
textura argilosa e pedregosos (LVA+CXf). 
 

LATOSSOLO AMARELO 
LA - Associação de Latossolo Amarelo distrófico típico ou câmbico, pouco 
profundo; com Cambissolo Háplico Tb distrófico típico ou léptico, ambos textura 
argilosa (LA+CX). 
 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 
PVA - Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico latossólico ou típico, 
textura argilosa/muito argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, 
textura argilosa. 
 

CAMBISSOLO HÁPLICO 
CX 1 - Cambissolo Háplico Tb distrófico típico, textura argilosa, pedregoso e 
rochoso (CX); CX2 - Cambissolo Háplico Tb distroférrico típico, textura argilosa, 
pedregoso e rochoso (CXf); CX3 - Associação de Cambissolo Háplico Tb 
distrófico típico ou léptico e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, ambos 
textura argilosa e pedregosos (CX+LVA); CX4 - Associação de Cambissolo 
Háplico Tb distroférrico típico ou léptico e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
típico, ambos textura argilosa e pedregosos (CXf+LVA); CX5 - Associação de 
Cambissolo Háplico Tb distrófico típico ou léptico; e Latossolo Amarelo distrófico 
típico, pouco profundo, ambos textura argilosa (CX+LA(LVA) e CX6 - Associação 
de Cambissolo Háplico Tb distrófico típico, textura média a argilosa, pedregoso 
ou não pedregoso e Neossolo Litólico distrófico típico, textura arenosa a média 
(CX+RL).  
  

PLINTOSSOLO 
Ff - Plintossolo Pétrico ou Háplico, litoplíntico ou concrecionário, distrófico. 
 

GLEISSOLO 
GM1 - Associação de Gleissolo Melânico ou Háplico Ta/Tb distróficos e eutróficos 
típico, textura argilosa e Organossolo Háplico e GM2 - Associação de Gleissolo 
Melânico ou Háplico típico, textura argilosa; com Neossolo Flúvico, ambos Tb 
distróficos.      

 
 

Figura 33. Mapa pedológico, em Guarulhos (ROSSI et al., 2008) e em Arujá extrapolado a partir das características geológicas e geomorfológicas. 
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Na margem direita da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, especialmente, a 

profundidade do solo varia de acordo com a declividade do terreno, sendo, de um 

modo geral, na porção montanhosa, solos pouco profundos, atingindo maiores 

profundidades à medida que alcança as colinas e planícies.  

Diniz (1996) identificou nos sedimentos Quaternários camadas de areias 

argilosas finas e médias, argilas siltosas pouco arenosas, sendo capeadas por uma 

camada de argila orgânica, por vezes pouco siltosa e pouco arenosa, com 

consistência muito mole.  

Rossi et al. (2008), por sua vez, agrupou os sedimentos aluviais em planícies 

fluviais e planícies de inundação onde dominam gleissolos (12,5% da área). Nas 

planícies fluviais estão associados aos neossolos flúvicos (1% da área), enquanto 

que nas planícies de inundação ocorre juntamente com os organossolos (7,3% da 

área), fig. 33. 

A fig. 33 evidencia também a presença de gleissolos que, por serem solos 

encharcados, sendo um importante indicativo das áreas a serem preservadas pela 

sua função natural de amortecimento de cheias. 

Diniz (1996) evidenciou, a partir da realização de um balanço hídrico na Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu, que a presença de argila retarda a infiltração, 

potencializando assim as inundações. Com efeito, este balanço hídrico realizado 

pelo autor demonstrou também que o escoamento superficial é de 650 a 850 

mm/ano, considerando uma pluviometria média de 1400 mm/ano, ou seja, 46,43 a 

60,71% do total precipitado anualmente escoa superficialmente pelo Rio Baquirivu 

Guaçu. 

 

 

6.1.3.3 Geomorfologia 

 

A seguir são apresentadas as principais características geomorfológicas da 

bacia e sub-bacias do Rio Baquirivu Guaçu e do vale de seu curso principal. 

 

• Bacia e sub-bacias 

A Bacia do Rio Baquirivu Guaçu está inserida na Província do Planalto 

Atlântico, Subzona do Planalto Paulistano, caracterizada por terrenos cristalinos e 
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sedimentares. As vertentes de maiores altitudes, até 1200m, e altas declividades 

estão presentes na margem direita do curso principal. A vertente esquerda, por sua 

vez, é caracterizada por altitudes não muito superiores à 800 m e declividades 

menos acentuadas. 

Na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu destacam-se, segundo (ANDRADE, 1999), 

três compartimentos geomorfológicos predominantes: as planícies aluvionares de 

sedimentos Quaternários na porção sul, as colinas de sedimentos Terciários, na 

porção central e os morros e montanhas de rochas cristalinas Pré-Cambrianas na 

porção norte, conforme fig. 34.  

Posteriormente, considerando alterações antrópicas no relevo, como a 

implantação do aeroporto, Oliveira et al. (2009), baseado em Andrade (1999) e 

Ponçano et al. (1981), delimitaram os sistemas de relevo com base em critérios 

morfo-estruturais, levando em consideração também as formas de relevo e a 

geologia, conforme fig. 35. 

Assim, a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é compartimentada, de norte a sul por 

uma sequência de formas de relevo de altas a baixas energias, da seguinte maneira: 

montanhas e morros com cotas superiores a 1000 m; montanhas e morros e 

morrotes com cotas superiores a 900 m; morros médios com cotas abaixo de 900 m; 

morros baixos e morrotes; colinas pequenas; colinas grandes; planícies amplas e 

planícies restritas. 

De um modo geral, possui uma rica rede de drenagem, especialmente na 

vertente da margem direita, coincidentes com as rochas cristalinas, caracterizada 

por um padrão de drenagem dendrítico, com canais encaixados e fortemente 

condicionados por estruturas tectônicas e altamente centrípeto, com uma tendência 

à concentração, com altas energias de escoamento até a bacia sedimentar, onde 

passa a ter um padrão de drenagem subparalelo, com vales mais amplos e menor 

energia de escoamento. 

Nas rochas cristalinas a infiltração encontra maior dificuldade, propiciando 

maiores condições de escoamento superficial, potencializando a esculturação dos 

canais fluviais nesses terrenos. 
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Figura 34. Mapa geomorfológico da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu (ANDRADE, 1999).
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Figura 35. Mapa geomorfológico da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu: Guarulhos - (OLIVEIRA et al., 2009) e Arujá - (DINIZ, 1996;apud EMPLASA, 1980).
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Tendo por base o mapa de sub-bacias, fig. 36, foram tabulados informações 

de cada sub-bacia, como área, comprimento do talvegue principal à montante da 

planície e a somatória do comprimento de todos os cursos d’água. Foi possível, 

desta maneira, calcular a densidade de drenagem e quantificar o número de 

confluências em terrenos em colinas, morrotes, morros e montanhas. Além disso, 

foram calculadas as declividades de cada sub-bacia, desconsiderando o trecho de 

planície, ou seja, o comprimento do talvegue a partir do limite mais à montante da 

planície, até o ponto mais alto da sub-bacia, em relação ao seu desnível. Com base 

em dados do DAEE (2002), foram tabulados dados de vazão de projeto para chuvas 

de 6h e com tempo de concentração – TR de 25 anos, da foz de algumas sub-bacias 

de interesse do referido plano. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 

04. 

Os resultados evidenciam que a margem direita do Rio Baquirvu Guaçu 

apresenta a maior área, 105,66 km², ou 63,84% do total, apresentando também as 

maiores declividades, chegando a 12,54% no Córrego Água Suja. A densidade de 

drenagem da margem direita como um todo é da ordem de 2,32 km/km², enquanto a 

margem esquerda é de 0,92 km/km², mostrando forte assimetria da Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu. Na margem esquerda, as áreas das sub-bacias ficam abaixo dos 7 

km², com exceção do sistema córregos Moinho Velho, Cocho Velho e Baquirivu 

Guaçu. Entretanto, devido à presença da rodovia Presidente Dutra, que atravessa a 

maioria dos contribuintes da margem esquerda, não é possível considerar as sub-

bacias como um todo, em decorrência das travessias que estabelecem restrições no 

escoamento natural, além do aterramento que sofreram com a implantação deste 

sistema viário. 

Dentre as sub-bacias analisadas, podemos destacar a do Ribeirão das 

Lavras, com a maior área (24,47 km²), seguida pela sub-bacia do Córrego Guaraçau 

com 20,5 km² e da sub-bacia do Córrego Tanque Grande com 15,78 km², todas da 

margem direita. Em relação à declividade, dos três contribuintes anteriormente 

citados, a sub-bacia Guaraçau apresenta declividade bastante superior 11,6%. Em 

relação à densidade de drenagem a ordem se inverte. Em primeiro o Córrego 

Tanque Grande com 2,95 km/km², seguido pelo Ribeirão das Lavras com 2,77 

km/km², e por fim o Córrego Guaraçau com 2,36 km/km². 
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Figura 36. Mapa de sub-bacias.
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Tabela 04. Dados das sub-bacias do sistema Baquirivu Guaçu. 

 

Já o número de confluências em relevos de colinas, morrotes, morros e 

montanhas, destacam-se o Córrego Tanque Grande e o Ribeirão das Lavras com 

57, evidenciando maiores escoamentos superficiais, contribuindo sobremaneira no 

incremento das vazões no Rio Baquirivu Guaçu. Apesar do Córrego Guaraçau ter 

maior declividade em relação aos dois citados anteriormente, apresenta 17 

confluências, bastante inferior aos dois primeiros. A vazão de projeto, segundo 

ORDEM TOPONÍMIA
ÁREA 
(KM²)

COMPRIMENTO  
DO TALVEGUE 

(M)
DESNÍVEL (M)

DECLIVIDADE  
(%)

SOMA DO 
COMPRIMENTO  
DOS CURSOS 

D'ÁGUA

DENSIDADE 
DE 

DRENAGEM

Nº DE 
CONFLUÊNCIAS** 

VAZÃO DE 
PROJETO* (M³/S) 

PARA CHUVAS DE 6 
H E TR 25 ANOS

- Cabeceiras 1,83 2800 _ _ 1821 0,99 _ _

01 D córrego do pilar 0,73 _ _ _ 2065 2,83 1 _

02 D _ 0,37 _ _ _ 626 1,68 _ _

03 D _ 0,29 _ _ _ 621 2,14 _ _

04 D _ 1,29 _ _ _ 4364 3,41 2 _

05 D _ 0,55 _ _ _ 499 0,9 _ _

06 D _ 2,19 _ _ _ 365 0,16 _ _

07 D _ 3,43 541 775 - 820 8,31 0,39 _ _

08 D Córrego Guaraçaú 20,5 929 800 - 908 11,6 48447 2,36 17 _

09 D _ 1,44 330 780 - 812 9,7 931 0,64 0 _

10 D Ribeirão das Lavras 24,47 4536 850 - 1107 5,67 67668 2,77 57 68,1

11 D Córrego Iguaçu Tietê 2,42 1390 757 - 810 3,81 4113 1,7 3 _

12 D _ 2,14 1521 750 - 801 3,35 614 0,29 0 _

13 D Córrego Tanque Grande 15,78 6153 770 - 1129 5,83 46488 2,95 56 50,39

14 D Córrego Água Suja 3,69 1866 770 - 1004 12,54 12197 3,31 11 13,85

15 D
Córrego Capão da 

Sombra
7,61 3040 760 - 921 5,3 14881 1,96 30 34,36

16 D Córrego Cachoerinha 7,47 3981 750 - 952 5,07 19164 2,56 26 30,21

17 D Córrego do Taboão 3,49 640_ 760 - 868 16,87 6859 1,97 3 34,12

18 D _ 0,64 624 740 - 787 7,53 853 1,33 _ _

19 D Córrego Cristolândia 0,74 272 755 - 770 5,51 931 1,26 _ _

20 D _ 0,42 500 740 - 768 3 853 2,02 _ _

21 D _ 1,24 744 750 - 772 2,96 775 0,62 _ _

22 D _ 0,53 _ _ _ 993 1,87 _ _

23 D Córrego Sítio Alto 1,27 _ _ _ 2843 2,24 _ _

24 D _ 0,38 _ _ _ _ _ _

TOTAL 105,66 244616 2,32 _ _

01 E _ 1,06 _ _ _ 1271 1,2 _ _

02 E _ 0,47 _ _ _ 1208 2,55 _ _

03 E _ 0,25 _ _ _ 473 1,88 _ _

04 E Córrego Laranja Azeda 2,39 _ _ _ 4085 1,71 2 _

05 E _ 2,07 _ _ _ 1740 0,84 _ _

06 E _ 0,5 _ _ _ 698 1,4 _ _

07 E Córrego Taboão 2,9 _ _ _ 6977 2,41 7 16,21

08 E Córrego Ana Mendes 1,52 2498 776 - 820 _ 1129 0,74 _ 4,91

09 E _ 1,19 _ 760 - 814 _ _ 0,46 _ _

10 E
Córrego Fazenda 

Piratininga
2,3 _ 780 - 800 _ ? 0,52 2 _

11 E _ 1,36 _ 780 - 800 _ _ 0,53 _ _

12 E Córrego Água Chata 6,22 _ 776 - 800 _ 7722 1,24 1 34,75

13 E _ 0,66 _ 770 - 800 _ _ 1,17 _ _

14 E _ 1,29 _ 775 - 810 _ _ 0,67 _ _

15 E _ 1,79 _ 760 - 800 _ 0,29 _ _

16 E _ 2,64 _ 770 - 800 _ 0,16 _

17 E
Sistema córregos Cocho 
Velho, Moinho Velho e 

Baquirivu Mirim
14,78 _ 770 - 800 _ 13796 0,93 1 _

18 E Córrego Cumbica 3,5 _ _ 3,82 7052 2,01 _ _

19 E _ 0,75 _ _ 3,77 _ 0,65 1 _

Aeroporto 12,25 _ _ 9000 0,73 _ _

TOTAL 59,89 55151 0,92

BAQUIRIVU 
GUAÇU

165,55
299767+25000 (curso 

principal)=324767
1,96

* Segundo DAEE (2002) ** em Colinas, morrotes, morros e montanhas

MARGEM DIREITA

MARGEM ESQUERDA
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DAEE (2002), por sua vez, apresenta o Córrego Guaraçau com valores bastante 

superiores em relação às demais sub-bacias, ou 88,6 m³/s, o Ribeirão das Lavras 

com 68,1 m³/s e o Córrego Tanque Grande com 50,39m³/s. 

De acordo com os dados apresentados, as três sub-bacias (Guaraçau, 

Tanque Grande e Lavras) possuem, de modo geral, índices muito superiores em 

relação às demais sub-bacias, o que significa grande potencial de geração de 

vazões no Rio Baquirivu Guaçu, em seu trecho médio, onde originalmente seu canal 

principal se apresentava com meandros e cuja planície aluvial apresenta maior 

amplitude, variando entre 1000 e 3000 m. 

 

• Vale fluvial 

 

A partir do levantamento aerofotogramétrico, executado pela VASP 

Aerofotogrametria S.A. de 1971, foi digitalizada a configuração natural do Rio 

Baquirivu Guaçu e principais afluentes por meio do software Auto Cad 2004. A 

sobreposição com o mapa geomorfológico de Andrade, (1999), resultou na fig. 37. 

Por ausência de informações da década de 1970 do trecho no Município de Arujá, 

foi considerado o mapeamento do DAEE (2002), o que se presume ser próxima à 

configuração natural, pois comumente a porção de cabeceiras se apresenta 

naturalmente retilíneo. 

O curso do Rio Baquirivu Guaçu, com seus meandros, possuía, originalmente, 

38,7 km, tendo sido reduzido à 25 km com as obras de retificação. Foi possível 

verificar também que, naturalmente, o Rio Baquirivu Guaçu apresentava meandros e 

uma ampla planície aluvial, em seu trecho médio, e baixa densidade de drenagem 

com pântanos, áreas brejosas, lagos, diques abandonados e várzeas. Entretanto, é 

possível verificar no Rio Baquirivu Guaçu e em alguns afluentes, trechos retilíneos 

associados a meandros, em seu trecho médio, indicando que, em 1971, já haviam 

sido realizadas retificações.
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As características meândricas, amplas planícies e terrenos mal drenados 

indicam que a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu possui um estágio de evolução 

bastante avançado. Entretanto, a ocorrência da tectônica do Alto Estrutural de Arujá, 

desenvolvida no Mioceno, sugere que a configuração fluvial do Baquirivu Guaçu é 

recente. A complexidade geológica local, associada com as pesquisas regionais, é 

um excelente objeto de análise, entretanto, está além do presente trabalho, mas 

enseja a realização de novos estudos. 

Considerando a fig. 37, a planície aluvial do Rio Baquirivu Guaçu pode ser 

compartimentada, da seguinte maneira: 

 

• Trecho A - cabeceiras, canal retilíneo, cerca de 1500 m a partir de suas 

nascentes até a divisa dos municípios com planícies restritas. Suas 

nascentes estão localizadas próximo ao contato dos sedimentos Terciários 

com as rochas cristalinas (migmatitos). Possui uma singularidade, onde 

parte de sua planície, com sedimentos Quaternários, na margem direita se 

estende até a vertente, transpondo-a, em baixíssimas declividades, fig. 32 

e fig. 38, para a vertente oposta, na Bacia do Rio Jaguari, pertencente ao 

Rio Paraíba do Sul, ou seja, uma topografia plana e baixa, que limita duas 

grandes bacias hidrográficas: a do Rio Tietê e a do Paraíba do Sul, por 

intermédio das bacias do Jaguari e Baquirivu Guaçu; 

• Trecho B - com planície restrita, passando o canal de retilíneo à 

meândrico, de largura média de 300 m, entre a divisa municipal e o 

Córrego Água Chata; 

• Trecho C - com planície de largura média de 1000 m, canal meândrico, 

entre a foz dos Córregos Água Chata e Cocho Velho, trecho de foz de dois 

importantes afluentes: Guaraçau e Ribeirão das Lavras; 

• Trecho D - de ampla planície, até 3000 m, canal meândrico, entre o 

Córrego Cocho Velho e a Rodovia Presidente Dutra; 

• Trecho E - final – canal retilíneo, por vezes, entrelaçado - foz no Rio Tietê.
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Figura 37. Compartimentação fluvial do Rio Baquirivu Guaçu, em Guarulhos: Andrade (1999) e Arujá: Diniz (1996, apud; Emplasa, 1980), com a rede de 
drenagem reproduzida digitalmente, a partir do levantamento aerofotogramétrico (VASP, 1971).
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Figura 38. Foto da planície do Rio Baquirivu Guaçu. Do lado esquerdo a BAT e do direito a Bacia do 
Rio Paraíba do Sul. Acervo próprio. 
 

 

6.2 Quadro antrópico: uso do solo 

 

Cerca de 51,8% da área da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é composta por 

cobertura vegetal de diferentes estágios de desenvolvimento, fig. 39. Entretanto, sua 

distribuição no território é bastante heterogênea, sendo sua maior concentração na 

porção norte, coincidente com rochas cristalinas e relevos mais acidentados, 

especialmente em morros altos. 

Essa cobertura vegetal ao norte da bacia corresponde aos últimos 

remanescentes de Mata Atlântica da RBCV, que cumprem um importante papel na 

promoção de serviços ambientais, dentre os quais, a qualidade da água no 

Reservatório Tanque Grande, formado pelo curso d’água homônimo e afluente da 

margem direita do Rio Baquirivu Guaçu. Além disso, essa vegetação garante o 

controle do escoamento superficial, proteção dos solos e regulação térmica regional, 

dentre outros serviços ambientais. 

Na área urbana ao sul, a porção do território composta por cobertura vegetal 

é muito inferior em relação ao setor norte, embora ainda haja fragmentos em áreas 
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não ocupadas por usos urbanos, onde pode ser observada vegetação pioneira como 

os campos e capoeira. 

Figura. 39. Mapa da cobertura vegetal na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu no Município de Guarulhos - 
Guarulhos (2008a) e em Arujá Emplasa (2002), adaptado pelo LabGeopro/UnG, 2010. 
 

Em fotos recentes, fig. 40, e no mapa de uso e ocupação do solo da planície 

do Rio Baquirivu Guaçu, fig. 41 e fig. 42, é possível verificar fragmentos de várzeas, 

tanto próximos às suas nascentes em Arujá, como ao longo do curso principal e em 

seus principais afluentes, como o Ribeirão Guaraçau e Lavras, que ainda cumprem 

seu papel de receber as águas das cheias e, portanto, amortizá-las. 

Os 48,2% restante da bacia é ocupado por diversos usos urbanos, como os 

residenciais com alta densidade populacional, como no Bairro Presidente Dutra, 

planície do Rio Baquirivu Guaçu e no Bairro dos Pimentas, vertente sul da bacia, 

indústrias, ao longo da Rodovia Presidente Dutra e de serviços, especialmente no 

Bairro do Taboão e no entorno do aeroporto, fig. 41. Em particular, no trecho médio 

da planície do Rio Baquirivu Guaçu, destaca-se a presença do aeroporto que 

ocasionou profundos impactos no regime fluvial, objeto de análise a seguir.  
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Figura 40. Foto das várzeas remanescentes no Rio Baquirivu Guaçu em Arujá sofrendo aterramento. 
Acervo LabGeopro/UnG, 2010. 

 
 
 

 
Figura 41. Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu em Guarulhos, Oliveira 
et al. (2009) e em Arujá, Emplasa (2002). 
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Figura 42. Mapa de uso e ocupação do solo na planície do Rio Baquirivu Guaçu (GUARULHOS, 2008a)
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Ainda, conforme fig. 43, podem ser observadas favelas e ocupações com 

deficiente infraestrutura, especialmente ao longo dos cursos d’água. Esse tipo de 

ocupação é frequentemente atingida pelas inundações, consideradas áreas de risco, 

conforme periódico Diário de Guarulhos do dia 04 de fevereiro de 2010: 

Na madrugada de ontem, por volta das 2h, uma casa desmoronou 

próxima à margem do Rio Baquirivu [...] o morador João Batista de 

Souza, aposentado, 74 anos, estava no local na hora do 

desabamento, mas conseguiu se salvar (DIÁRIO DE GUARULHOS, 

2010). 

Figura 43. Mapa de favelas na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, segundo Guarulhos (2008a), 
modificado pelo LabGeopro/UnG, 2010. 

 

Do ponto de vista econômico Guarulhos ocupa a 9º posição entre os 

municípios brasileiros com maior PIB e a 2º posição no Estado de São Paulo, atrás 

somente da Capital, segundo informações da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico. Entretanto, segundo Guarulhos (2011a), “Guarulhos 

se caracteriza como um município economicamente dinâmico e de baixo 

desenvolvimento social, embora sua produção industrial seja economicamente 

expressiva”. Ainda, segundo o mesmo estudo, o déficit habitacional em Guarulhos é 
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de aproximadamente 52.647 residências, correspondendo a assentamentos 

precários (favelas e loteamentos clandestinos). Desse total, cerca de 40,22% são de 

residências em áreas de risco de inundações e escorregamentos. A partir destes 

dados foi possível estimar em 8.271 os domicílios precários em áreas inundadas ou 

nas faixas non aedificandi na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu e afluentes. 

 

 

6.2.1 Urbanização e alterações no meio físico 

 

As primeiras atividades econômicas e ocupações na Bacia do Rio Baquirivu 

Guaçu que se tem registro remontam ao período colonial. Em 1597, Afonso 

Sardinha, o velho, descobriu ouro na Serra do Jaguamimbaba, atual Bairro do Morro 

Grande, também conhecida por Pico do Gil ou do Itaberaba, conjunto de elevações 

geomorfológicas que separam as drenagens do Alto Tietê (Baquirivu Guaçu) com a 

do Paraíba do Sul e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A atividade ourífera nessa 

região antecede a de Minas Gerais em mais de 100 anos (OLIVEIRA et al., 2008). A 

exploração de ouro em território guarulhense e na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, 

ocorreu em seis garimpos: Catas Velhas, Bairro das Lavras, Monjolo de Ferro ou 

Lavras do Geraldo, Campo dos Ouros, Bananal e Tanque Grande e estendeu-se até 

1812. Esta atividade foi responsável pela consolidação das primeiras estruturas 

urbanas no município, pela escravização indígena e de negros africanos, deixando 

depósitos tecnogênicos ainda hoje presentes, como exemplo, sítios arqueológicos 

nas localidades mencionadas. Nesse período, a extração de ouro esteve ligada às 

intervenções, ainda que de impacto localizado, no sistema de drenagem. 

Do final do período colonial ao início da República, iniciou-se outra fase 

econômica em Guarulhos, a produção de tijolos cozidos para abastecer o mercado 

da construção civil em Guarulhos e na capital. Esta técnica foi trazida pelos 

imigrantes italianos, sendo intensamente desenvolvida, entretanto, não incentivou a 

ocupação urbana de maneira significativa, fig. 44.  
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Figura 44. Foto aérea de 1948 contendo: a BASP, o primeiro loteamento em Cumbica, a Estrada Rio-
São Paulo, atual Rodovia Presidente Dutra e a planície, as  colinas e os morrotes da Bacia do Rio 
Baquirivu Guaçu. Acervo (INFRAERO, 2002). 

 

No início dos anos de 1960 começaram a ser implantados os primeiros 

loteamentos, mas ainda com incipiente infraestrutura.  

Segundo DAEE (2002), na implantação da Rodovia Presidente Dutra, década 

de 1940, as travessias dos afluentes do Rio Baquirivu Guaçu, Córregos Água Suja, 

Cocho Velho, Baquirivu Mirim, Ana Rita e Taboão, entre outros pequenos cursos 

d’água, APÊNDICE B, foram redimensionadas, tendo em vista o estágio de 

ocupação daquela ocasião. A empresa concessionária que atualmente administra a 

rodovia substituiu, em 2002, essas galerias por tunnel liner, tendo em vista o 

aumento da seção hidráulica, destinado a veicular maiores vazões decorrentes ao 

então estágio de ocupação destas sub-bacias. A partir dessa intervenção, o DAEE 

restringiu a capacidade da seção do Córrego Cocho Velho, à jusante da travessia 

com a rodovia, tendo em vista a ocupação, especialmente por moradias de baixa 

renda em sua margem.  
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DAEE (op. cit.) aponta que a primeira intervenção no Rio Baquirivu Guaçu 

que se tem conhecimento foi sua retificação e alargamento no trecho do Município 

de Guarulhos, próximo ao limite com Arujá, entre os anos de 1962 e 1970.  

No ano de 1971, com a previsão da intensificação da ocupação urbana na 

bacia, assim como em todo município, o poder público municipal indica em seu 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Lei nº 1689 de 30 de dez. 1971, 

intervenções no sistema de drenagem, que previa o aproveitamento dos fundos de 

vale para a implantação do sistema viário.  

Em 1976, havia apenas duas vias pavimentadas em toda bacia e a existência 

de estradas rurais e caminhos, com uma população total de 81.696 habitantes, 

concentrando-se nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, segundo 

(EMPLASA, 1976). Entre os anos de 1975 e 1976 foram eliminados pequenos 

meandros no trecho médio – inferior do Rio Baquirivu Guaçu, entre a foz do Córrego 

Cocho Velho e a Rodovia Presidente Dutra, conforme fig. 45 e fig. 46, executado 

pelo então Departamento de Águas e Energia do Governo Estadual, com apoio da 

Prefeitura de Guarulhos, obra resultante dos estudos realizados pela empresa 

Engevix S/A (DAEE, 1975). 

Figura 45. Foto panorâmica do trecho médio do Rio Baquirivu Guaçu, onde podem ser observados 
seus meandros e o canal construído. Acervo INFRAERO, 1979. 
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Figura 46. Foto aérea da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, em 1976, já com os pequenos meandros 
eliminados. Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

 
 

Figura 47. Trecho do Rio Baquirivu Guaçu em Arujá já retificado em 1976 (EMPLASA, 1976). 



 

 

 

118

Registros fotográficos de Emplasa (1976) apontam também a retificação do 

Rio Baquirivu Guaçu no território de Arujá já em 1976, conforme fig. 47. 

No ano de 1976 foram realizados estudos no âmbito do Plano Diretor de 

Drenagem da Bacia do Rio Baquirivu pela Emplasa – Emplasa (1976), tendo como 

objetivo o “aproveitamento de áreas atualmente inundáveis que, abertas à 

urbanização, facilitam a ocupação...”, evidenciando assim, como apontou na cidade 

de São Paulo Seabra (1987) e Mattes (2001), a eliminação de várzeas para fins de 

ocupação urbana. O referido plano não estudou a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu 

como um todo, mas algumas sub-bacias, nas quais já existia urbanização, 

loteamentos abertos e onde havia áreas com possibilidades de ocupação rápida, ou 

“onde o desenvolvimento da área é desejável para preenchimento de vazios 

urbanos”. Os cursos d’água estudados nesse plano foram: Córregos Parati Mirim 

(hoje conhecido como Taboão, na divisa dos municípios), Água Chata, Cocho Velho, 

Capão da Sombra, Invernada (afluente do Córrego Cachoerinha), Taboão e 

Ribeirões Guaraçau, Lavras, Tanque Grande, além do canal do Rio Baquirivu 

Guaçu. O plano apontava nessas sub-bacias “inúmeros problemas de deficiência de 

escoamento de águas superficiais, causadores de inundações locais”, conforme fig. 

48, considerando assim as inundações como um problema e não como um 

fenômeno natural, pois estabelecia restrições à ocupação urbana.  

 
Figura 48. Foto de áreas inundadas na atual Avenida Jamil João Zarif, entroncamento do Córrego 
Capão da Sombra com o Rio Baquirivu Guaçu, em 1976 (EMPLASA, 1976). 
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O plano tinha como objetivo principal disponibilizar espaços para a 

urbanização, mediante a canalização de seu curso d’água principal e contribuintes, 

além da eliminação de brejos e áreas encharcadas, e ainda: 

As inundações ocorrem mais frequentemente não só em 

consequência de bueiros ou passagens insuficientes, como também 

pela deficiência das calhas dos escoadouros naturais, pelos 

excessivos depósitos de material assoreado, enfim, pela conservação 

praticamente inexistente destes escoadouros naturais (grifos nossos) 

(EMPLASA, 1976, p. 1). 

Em relação à “deficiência das calhas dos escoadouros naturais”, em 

condições naturais, como já abordado e conforme Wolman e Miller (1974; apud 

Christofoletti, 1981), os eventos de magnitude moderada e de ocorrência 

relativamente frequente de cheias, condicionam a forma do canal, sendo suas 

várzeas e áreas marginais esculpidas para receber o excedente sazonalmente. 

Portanto, é uma condição natural que as calhas dos cursos d’água não comportem 

os excedentes em períodos de cheias. As várzeas, brejos e regiões alagadiças são 

partes integrantes do sistema fluvial.  

E o plano conclui: “É mister aumentar a capacidade de tais escoadouros ou 

substituí-los”. 

De acordo com os dados apresentados nesse plano, além de foto aérea de 

1948, fig. 44, e fotos do referido plano, a Bacia do Baquirivu Guaçu encontrava-se 

na década de 1970 com um grau relativamente próximo às condições de equilíbrio 

natural. No entanto, as inundações são tratadas como problema para um potencial 

de ocupação urbana.  

O plano ainda identificava a crescente ocupação urbana e recomendava ao 

poder público municipal um “programa de medidas preventivas”, como a abertura de 

vias de fundo de vale na tentativa de coibir as ocupações nas faixas non aedificandi, 

apesar da implantação de sistema viário causar impactos nas áreas inundáveis e 

ainda induzir a ocupação urbana.  

Apesar de esse estudo ter uma abrangência da bacia quase como um todo, 

preocupa-se apenas com a ocupação das faixas marginais dos cursos d’água e 

apontava diretrizes de micro-drenagem e escoamento entre lotes. 

Considerava ainda a ocupação até os contrafortes da Serra da Cantareira 

para os vinte e cinco anos seguintes, ou seja, até o ano 2000, com uma população 
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de duzentos mil habitantes. Entretanto, não indicava diretrizes de uso e ocupação do 

solo que pudessem garantir um escoamento equilibrado das águas pluviais, além de 

não apontar áreas estratégicas a serem preservadas, destinadas ao amortecimento 

de cheias. O plano indicava também uma vazão de pico, para a foz do Rio Baquirivu 

Guaçu, de 238,8 m³/s com um tempo de recorrência de 25 anos, de 279,9 m³/s para 

50 anos e de 327,0 m³/s para 100 anos. O plano adotou em seus estudos um tempo 

de recorrência de 50 anos. DAEE (2002), por sua vez, adotou um tempo de 

recorrência de 25 anos para uma vazão de 145m³/s. Isso indica que as previsões de 

Emplasa (1976) de expansão da urbanização até os contrafortes da Serra da 

Cantareira não se confirmaram e seus estudos foram super-dimensionados. Tudo 

indica que esse plano, Emplasa (1976), foi destinado aos projetos de construção do 

então denominado aeroporto metropolitano, cuja implantação já estava prevista 

desde 1969, na planície do Rio Baquirivu Guaçu. 

Entre 1979 e 1980 foi abreviado novamente o curso do Rio Baquirivu Guaçu, 

em cerca de 360 m, decorrente da última retificação do Rio Tietê, destinado à 

implantação do Parque Ecológico do Tietê. O trecho final do Rio Baquirivu Guaçu 

passou da direção NO-SE para N-S, além do aterramento de lagoas e várzeas que 

existiam junto à foz com o Rio Tietê, redefinindo os limites da bacia em seu trecho 

final, conforme fig. 49 e fig. 50. Com efeito, o Córrego Cumbica passou a desaguar 

no Rio Baquirivu Guaçu e não mais no Rio Tietê. O próprio Tietê com sua 

conformação meândrica indicava um escoamento lento, refletindo no Baquirivu 

Guaçu, fig. 49. Este mapa indica também a intensa atividade oleira na planície do 

Rio Baquirivu Guaçu, especialmente junto à foz do Ribeirão das Lavras, com 43 

olarias ao longo desse curso d’água, atividade que promoveu alterações 

significativas em seu trecho final. 



 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Reconstituição digital da configuração natural do Rio Baquirivu Guaçu e do Rio Tietê, a partir do levantamento aerofotogramétrico de VASP (1971), sobreposta à configuração atual. 
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Figura 50. Foto panorâmica da foz do Rio Baquirivu Guaçu, onde é possível verificar a retificação de 
seu trecho final e o aterramento executado. PMG, 2000. 
  

Entre os anos de 1979 e 1985, foram realizadas modificações profundas no 

regime fluvial do Rio Baquirivu Guaçu com a construção do Aeroporto Internacional 

de São Paulo/Guarulhos “Governador André Franco Montoro”. O aeroporto ocupa 

uma área de 14 km² no trecho médio do Rio Baquirivu Guaçu (em sua margem 

esquerda) e no centro geográfico do Município de Guarulhos. 

A vocação aeroportuária da região remonta a 1934, quando parte da Fazenda 

Cumbica foi transformada em campo de pouso e decolagem de planadores. Em 

1940 a área, pertencente à empresa Marillis Ltda e à família Guinle, foi doada para a 

implantação da Base Aérea de São Paulo – BASP, inaugurada em 1945. Sua 

finalidade era proteger o maior centro industrial do Brasil durante a Segunda Guerra 

Mundial. A ocupação da BASP, na planície do Rio Baquirivu Guaçu, foi descrita por 

Ab’Sáber (1957) da seguinte maneira: 

A Base Aérea de Cumbica [...] possui suas pistas e hangares em 

áreas das várzeas do rio Baquirivu-Guaçu [...]. Ali, enquanto os [...] 

edifícios [...] foram construídos em suaves colinas e terraços fluviais, 

a gigantesca pista internacional foi construída em trechos enxutos da 

própria várzea (AB’SÁBER, 1957, p. 159). 

Durante quase quarenta anos a ocupação pela BASP não alterou 

significativamente o sistema fluvial do Rio Baquirivu Guaçu, tendo uma convivência 

harmoniosa das atividades aeroportuária com as cheias deste rio. 
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Com a crescente demanda de Congonhas na capital paulista e a necessidade 

de implantação de um aeroporto de grande porte, em 1977, o Ministério da 

Aeronáutica definiu que o local para a instalação do aeroporto seria a BASP, 

iniciando os processos de desapropriação e das obras em 1979.  

Em fins dos anos de 1970 houve uma grande movimentação das 

comunidades que seriam atingidas pela desapropriação do aeroporto. Em 27 de 

julho de 1979, o jornal O Repórter de Guarulhos noticiou: “Quem vai lucrar com o 

aeroporto? [...]. Uma ameaça paira Cumbica”. E ainda: 

Um aeroporto que estava condenado passou a ser a grande opção 

para S. Paulo. Uma história pouco clara e com muitos lances mal 

contados ameaça toda a população de Guarulhos [...]. Em 1973, 

Cumbica foi considerado o local ideal para a construção do aeroporto 

[...] em 1975 ele foi considerado tecnicamente inviável além de muito 

caro; em 1979 novamente Cumbica volta a ser considerado o local 

ideal para o principal aeroporto de S. Paulo. Esses são apenas 

alguns lances de uma novela que completou 29 anos (O REPÓRTER 

DE GUARULHOS, 1979) 

Em agosto de 1979, o mesmo periódico noticiou: “População reage contra o 

aeroporto”. E em outubro de 1979 informou: “Aeroporto: ‘Só sairemos de nossas 

casas mortos’” e “Cumbica se arma para derrubar o aeroporto”. 

No entanto, já no ano de 1979, iniciou-se o processo de desapropriação para 

a construção do aeroporto, onde o loteamento Jardim Maringá, totalmente, e o 

Jardim São Luiz, parcialmente, foram suprimidos. Cerca de 8 mil pessoas tiveram 

que deixar suas casas. 

Em 02 de fevereiro de 1982, o jornal O Repórter Guarulhos noticiou: “São 

Luiz, o bairro que não existe mais”. 

O aeroporto foi inaugurado em 20 de janeiro de 1985 sob administração da 

INFRAERO. Desde então os moradores do entorno do aeroporto tem sentido os 

impactos causados pelas atividades aeroportuárias. Estes impactos estão descritos 

no item 7.2. 

 A urbanização no entorno do aeroporto, em grande parte, é composta por 

uma população atraída pelo potencial de geração de emprego e renda, no início das 

obras de sua implantação, estimulado por parcela da imprensa naquela época, 

comprovado na Folha Metropolitana de 07 de janeiro de 1984: “Levar o Município a 
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ser conhecido em todo o mundo e o de criar cerca de 3 mil empregos diretos para 

sua população a partir de [19] 85”.  

Já o jornal Metrô News, de 12 de novembro de 1984 clamava com a 

manchete: “Aeroporto trazendo progresso e valorizando extensa região” e ainda 

segundo o mesmo periódico: 

Nunca, no mercado imobiliário guarulhense, se aguardou com tanta 

expectativa por uma valorização. [...] Calcula-se, por exemplo, que 

mais de 30 mil pessoas vão (sic) circular diariamente dentro do 

aeroporto. Desses, 90 mil são funcionários do aeroporto e das 

empresas aéreas e 40% dessa força de trabalho está sendo 

contratada junto à população guarulhense. [...] Um Bom Negócio 

(METRÔ NEWS, 1984). 

O processo de adensamento no entorno do aeroporto é concomitante às más 

condições socioeconômicas da população decorrente da crise em que se 

encontravam os países periféricos no final dos anos de 1970 e ao longo de 1980 

onde as áreas de menor valor de mercado, justamente por serem mais degradadas 

ambientalmente, como as várzeas do Rio Baquirivu Guaçu, apresentando também 

condições sanitárias insatisfatórias, atraíram, por essa razão, famílias carentes. 

Além disso, o potencial de emprego e renda prometido pelo empreendimento 

propiciou a ampliação de núcleos urbanos próximo ao aeroporto de maneira 

precária. É o caso da ocupação clandestina denominada Malvinas, fig. 51, que se 

iniciou justamente neste período e que, gradualmente, tem se expandindo em áreas 

de várzeas remanescentes, na margem direita do Rio Baquirivu Guaçu, mediante o 

aterramento de suas várzeas. 

Parte dos terrenos ocupados de modo clandestino no referido loteamento, 

inclusive, é público, de propriedade da União, reservado a uma possível terceira 

pista de pouso e decolagem, ao norte do aeroporto, prevista no Plano Diretor do 

Aeroporto, desenvolvido entre os anos de 1980 e 1981 e principal objetivo da 

empresa aeroportuária na retomada das discussões do licenciamento ambiental do 

empreendimento em 2002. 
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Figura 51. Foto panorâmica da ocupação denominada Malvinas. Fonte: acervo da PMG  

INFRAERO (2002) alega haver restrição legal na ocupação dessas áreas, 

decorrentes da curva de ruído aeronáutica e de segurança aeroportuária e que as 

ocupações ocorreram posteriormente ao início da implantação do aeroporto, 

valendo-se de direito adquirido e que nada tem haver com o incremento 

populacional em seu entorno, relegando a responsabilidade às autoridades 

municipais por ausência de fiscalização.  

Entretanto, conforme Antunes (2002) demonstrou, partindo do exemplo de 

uma indústria, assim como no caso do aeroporto, estes atraem à sua volta 

povoações e aglomerados humanos, em busca de emprego e renda. O crescimento 

dessas aglomerações, muitas vezes, é acompanhado por condições de vida 

extremamente difíceis e prejudiciais à saúde desta população, bem como, não raro, 

causando danos profundos ao meio ambiente. Essas circunstâncias podem 

acarretar a absoluta impossibilidade técnica de manter o empreendimento no local e, 

consequentemente, assegurar níveis mínimos de salubridade e qualidade ambiental. 

Surge deste conjunto de fatos a questão de que existe, ou não, o direito adquirido do 

empreendimento de permanecer no local, pois ele foi implantado antes daqueles que 

ocuparam seu entorno. Em assim sendo, teoricamente, os problemas não teriam 

sido causados pelo empreendimento, mas, ao contrário, por aqueles que se 

dirigiram ao mencionado entorno. Entretanto, o direito brasileiro rechaça a tese da 

pré-ocupação e não reconhece a existência de tal direito. Tanto o Decreto-Lei n. 

1413 de 14 de agosto de 1975, como a Lei 6938 de 31 de agosto de 1981- Política 
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Nacional de Meio Ambiente, apresentam um importante conceito jurídico que é o do 

não reconhecimento ao direito adquirido de pré-ocupação do solo. Destaca-se o Art. 

1º do Decreto – Lei nº1413/1975: 

As indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são 

obrigadas a promover as medidas necessárias a prevenir ou corrigir 

os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do 

meio ambiente [...]. Art. 3º. Dentro de uma política preventiva, os 

órgãos gestores de incentivo governamentais, considerarão sempre a 

necessidade de não agravar a situação de áreas já críticas, nas 

decisões sobre a localização industrial [...]. Art. 4º: Nas áreas críticas, 

será adotado esquema de zoneamento urbano, objetivando, 

inclusive, para as situações existentes, viabilizar alternativa adequada 

de nova localização, nos casos mais graves, assim como, em geral, 

estabelecer prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos de 

controle de poluição (grifos nossos) (BRASIL, op. cit.). 

E ainda, segundo Guarulhos (2004a), “a ocupação existente em torno do 

Aeroporto está, em parte, relacionada a ele e foi por ele induzida”. 

Nas últimas décadas Guarulhos tem apresentado índices de crescimento 

demográfico (registrando 47,89% entre 1980 e 1991) acima dos registrados na 

RMSP (22,7%), enquanto a capital paulista apresentou índices de 13,57% neste 

mesmo período. Estes dados evidenciam um processo de fluxos migratórios internos 

dessa região que engloba 39 municípios, estabelecendo-se uma tendência de 

esvaziamento populacional nas áreas urbanas centrais, especialmente na capital, 

mais servidas de infraestrutura urbana e, simultaneamente, um aumento 

populacional acompanhado de um crescimento urbano horizontal acelerado nas 

áreas periféricas mais carentes de infraestrutura. Fato demonstrado por Santos 

(2006), onde na década de 1980, “entre os 532.724 moradores de Guarulhos, 

379.652 (71,3%) eram de outros municípios, sendo a grande maioria do Estado de 

São Paulo”. Fato confirmado também por Weick et al. (2002), apontando que, do 

total do crescimento populacional de Guarulhos, entre 1991 e 1996, 67% foram de 

imigrantes. 

O crescimento populacional, especialmente nas décadas de 1970, 1980 e 

1990, período de forte instabilidade econômica nos países periféricos, ocasionou um 

aumento do número de demandas acumuladas não atendidas pelo poder público, 

condição bastante presente em Guarulhos. O esvaziamento dos centros 
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consolidados e a expansão urbana periférica, observados na RMSP, ocorre em 

escala municipal em Guarulhos, conforme fig. 52 e fig. 53. 

Figura 52. Taxas de crescimento populacional de Guarulhos, segundo IBGE (1980, 1990, 1991, 1996, 
2000 e 2010). * totalmente inserido na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, ** parcialmente inserido na 
Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. 

Figura 53. Crescimento populacional, números absolutos, de Guarulhos, segundo IBGE (1980, 1990, 
1991, 1996, 2000 e 2010). * totalmente inserido na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, ** parcialmente 
inserido na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. Nota-se que o Tanque Grande e Capelinha não aparecem, 
pois sua população é incipiente em relação ao município. 
 

 

A partir dos dados populacionais das Unidades de Planejamento Regional – 

UPRs (conjunto de bairros com características semelhantes), instituída pela 

Secretaria de desenvolvimento Urbano de Guarulhos, mediante o Decreto Municipal 

nº 25.303 de 2008, foi possível realizar a evolução populacional do município. 
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De acordo com os gráficos foi possível verificar que, entre 1980 e 1991, nas 

regiões do Pimentas, Tanque Grande, Capelinha e Jaguari, as taxas de crescimento 

populacional tiveram forte ascensão, enquanto as regiões do Centro e Vila Galvão, 

mais servidas de infraestrutura e serviços públicos, mantiveram baixos índices, 

inclusive negativos. Entre os anos de 2000 e 2010, as regiões de Bonsucesso, 

Capelinha e Jaguari destacaram-se na ascensão das taxas de crescimento em 

relação às demais regiões, muito embora as duas últimas possuam uma população 

pouco expressiva em relação ao município como um todo. 

Em relação aos números absolutos (fig. 53), entre os anos 2000 e 2010, 

houve um decréscimo populacional na região de Vila Galvão e uma certa 

estabilidade no Centro e Pimentas, enquanto no Taboão, Bonsucesso e São João 

apresentaram taxas crescentes, todas inseridas na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. 

Com esses dados foi possível relacionar a expansão urbana e o crescimento 

populacional, fig. 54 e fig. 55, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, entre os anos de 

1976 à 2010. 

Figura 54. Crescimento populacional, números absolutos, segundo IBGE (1980, 1990, 1991, 1996, 
2000 e 2010) e área urbanizada, segundo Guarulhos (2008a) e Emplasa (2007) na Bacia do Rio 
Baquirivu Guaçu. 
 

Na fig. 54 e fig. 55 é possível verificar que a área urbanizada tem aumentando 

mais em relação à população, a partir de 2002. Em relação à densidade 

demográfica, temos: em 1976 – 8.948 hab./km²; 1993 – 6.534 hab./km²; 2002 – 

9.558 hab./km² e em 2007 – 7.488 hab./km², evidenciando assim uma expansão da 

área urbanizada predominante com usos industriais e de serviços nos últimos anos e 

não necessariamente por residências. 
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Figura 55. Mapa da evolução da área urbana da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, segundo (GUARULHOS, 2008a). 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social de 

Guarulhos, lei nº 6.055, de 30 de dezembro de 2004, Guarulhos (2004b), estabelece, 

justamente na planície aluvial do Rio Baquirivu Guaçu, fig. 56, uma macrozona de 

dinamização econômica e urbana, onde: 

[...] é composta por áreas de uso predominantemente industrial, 

comercial e de serviços, com potencialidade para atrair novos 

investimentos imobiliários e produtivos, nas quais há moradias com 

altas incidências de terrenos vazios e subutilizados ou áreas de 

circulação e preservação ocupadas, possuindo infra-estrutura 

deficiente e sob forte influência do aeroporto internacional 

(GUARULHOS, 2004b). 

Figura 56. Mapa do Macrozoneamento de Guarulhos (GUARULHOS, 2004b). 
 

As ações do plano nesta macrozona têm como objetivos: 

 

• “incrementar as atividades produtivas; 

• viabilizar a permanência e o aumento da geração de empregos; 
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• possibilitar acesso à moradia adequada; 

• melhorar a qualidade do espaço público; 

• complementar a infraestrutura urbana e a prestação de serviços 

públicos; 

• promover a regularização urbanística e fundiária das moradias; 

• melhorar a acessibilidade”. 

 

Porém, nesse plano, Guarulhos (2004b), não indica novamente, como nos 

planos Guarulhos (1971) e Emplasa (1976), áreas estratégicas para amortecimento 

de cheias. Ao contrário, estas áreas são objeto de incentivo à ocupação urbana e 

consideram as áreas de várzeas como “terrenos vazios e subutilizados”, sem 

importância do ponto de vista dos serviços ambientais por eles promovidos. 

Guarulhos (2008a), por sua vez, indica áreas com suas várzeas ainda 

presentes ao longo da planície do Rio Baquirivu Guaçu e aponta a necessidade de 

preservá-las. 

Ainda, segundo DAEE (2002), a Prefeitura de Arujá canalizou “recentemente”, 

o Rio Baquirivu Guaçu em Arujá. Segundo relato do engenheiro Francisco Acosta 

Filho da Prefeitura de Guarulhos (relato verbal)1 esta canalização foi realizada entre 

os anos de 1997 e 1998 com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FEHIDRO, sem outorga do DAEE, fato difícil de ser confirmado pela total falta de 

informações dessa obra, tanto por parte da Prefeitura de Arujá, como por órgãos 

estaduais, tampouco no Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê – Bacia do 

Rio Baquirivu Guaçu, DAEE (2002).  

Com isso o canal do Rio Baquirivu Guaçu passou a ter uma geometria 

trapezoidal, com revestimento de concreto, fig. 57, numa extensão de 

aproximadamente 4700 m à montante da divisa dos municípios e 400 m em seção 

retangular à montante desse trecho, conforme fig. 58. Essa obra aumentou a 

condutividade hidráulica de 54,0 m³/s, segundo Emplasa (1976) para 74,64 m³/s, 

segundo DAEE (2002), para um tempo de recorrência de 25 anos. A vazão de 

projeto, no Rio Baquirivu Guaçu, na divisa dos municípios atualmente é de 135 m³/s. 

Esta condição ocasionou a elevação das vazões na região do Bairro Aracília em 

Guarulhos e, consequentemente, a intensidade e frequência da inundação. 

 
                                                 
1
 Relato realizado em 19 nov. 2010. 
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Figura 57. Foto da seção trapezoidal do Rio Baquirivu Guaçu em Arujá. Acervo LabGeopro/UnG, 
2010. 

Figura 58. Foto da seção retangular em Arujá. Acervo LabGeopro/UnG, 2010. 
 

À montante do trecho de canal trapezoidal, o curso do Baquirivu Guaçu 

desenvolve-se em galeria fechada, seguindo o traçado da Avenida Amazonas em 

Arujá. Os cursos d´água que compõem suas nascentes, em sua maioria, encontram-

se pouco antropizados.  

De modo geral, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, as canalizações dos cursos 

d’água são pouco presente em relação às demais bacias que compõem a BAT, 

conforme fig. 59. Justifica-se, desse modo, uma revisão dos critérios adotados por 

parte do poder público municipal, para que não se reproduzam os equívocos 

cometidos, especialmente relativo às experiências na capital paulista. 
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Figura 59. Mapa de canalizações (canal revestido de concreto) existentes na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, segundo Guarulhos (2008a).
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Á medida que o processo de urbanização se intensificou, a qualidade das 

águas do sistema de drenagem, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, também se 

agravou, piorando as condições ambientais das comunidades que enfrentam as 

inundações anualmente. Na classificação dos cursos d’água pelo Governo do 

Estado de São Paulo, mediante Decreto Estadual 10755/1977, estabelece o Rio 

Baquirivu Guaçu como categoria 3. O Decreto nº 8.468/1976, art. 7º, por sua vez 

estabelece que: 

[...] o rio Baquirivu Guaçu e todos os seus afluentes, com exceção do 

Reservatório do Tanque Grande e seus afluentes até a confluência 

com o Rio Tietê [Decreto estadual 10755/1977, cujas as] águas [são] 

destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional, à preservação de peixes em geral e de outros 

elementos da fauna e da flora e à dessedentação de animais 

(BRASIL, 1976). 

Até fins da década de 1970 era possível prever esta destinação para o Rio 

Baquirivu Guaçu. Não é difícil ouvir antigos moradores que relatam as pescas e 

banhos nos rios, córregos, ribeirões e lagoas na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, 

conforme fig. 60. 

Figura 60. Moradores se refrescando na “prainha” às margens do Rio Baquirivu Guaçu, no natal de 
1980, no trecho à montante da confluência com o Córrego Água Chata, no Bairro do Bonsucesso. 
Acervo Prefeitura de Guarulhos. 

 

A urbanização promoveu uma rápida deterioração da qualidade das águas do 

Rio Baquirivu Guaçu e de seus afluentes. Esta degradação suprimiu da vida desses 

habitantes qualquer significação histórica desses espaços naturais, tornando as 

relações, antes imediatas e até afetivas, em relações abstratas. Assim, produziu-se 

um espaço tecnológico estranho aos habitantes. Gradativamente tem se configurado 

um espaço segundo a lógica produtivista e que visa, incessantemente, maiores 

rentabilidades, socializando os prejuízos ambientais e materiais ao conjunto da 

sociedade. 
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6.2.3 Planos e estudos realizados 

 

De acordo com as pesquisas realizadas a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu foi 

objeto de seis planos, sendo quatro de âmbito ambiental e/ou do sistema de 

drenagem, sendo: Plano Diretor de Drenagem do Baquirivu, Emplasa (1976); Plano 

Diretor de Macrodrenagem, DAEE (2002); Plano Diretor de Drenagem de Guarulhos: 

diretrizes, orientações e propostas, Guarulhos (2008a) e Projeto Bases 

Geoambientais para um sistema de informações ambientais no Município de 

Guarulhos, Oliveira et al. (2009), e dois de uso do solo, sendo: Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Guarulhos, Guarulhos (1971) e Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social de Guarulhos, Guarulhos (2004b). 

A tabela 05 aponta as principais características dos referidos planos e suas 

principais abordagens e propostas. 

 

Tabela 05. Comparação dos planos e estudos desenvolvidos na bacia do Baquirivu Guaçu. 

 
Propõe 
controle 
urbano 

Aspectos 
ambientais 

Avalia os 
condicionantes 
das inundações 

Propostas de 
medidas 

preventivas 

Propostas de 
medidas 

corretivas 

Guarulhos 
(1971) 

Não, 
abordagem 

desenvolvime
ntista 

Não Não aborda Não considera Não considera 

Emplasa 
(1976) 

Não, 
abordagem 

desenvolvime
ntista 

Não 

Não. Considera 
como problema e 

não fenômeno 
natural 

Não 

Obras destinadas 
a disponibilizar 
áreas para fins 

urbanos 

DAEE 
(2002) 

Sim. Relega 
ao poder 
público 

municipal  

Não 
Superficial 

mente 

Delega a 
outras 

instâncias 

Fundamentalmen
te um plano de 

obras 

Guarulhos 
(2004b) 

Sim, mas não 
do ponto de 

vista 
hidrológico. 

superficial Não Não Não 

Guarulhos 
(2008a) Sim Sim Sim fundamentalm

ente 
Sim, mas de 

modo criterioso 

Oliveira et 
al. (2009) Sim Sim Sim, baseado em 

Guarulhos, 2008. 

Não 
Orientações 

para o 
planejamento 
e gestão por 

unidades 
geoambientais 

Não 
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Necessário observar que Guarulhos (1971) e Emplasa (1976) foram 

elaborados num contexto em que as preocupações ambientais eram pouco 

difundidas e que ainda prevalecia a concepção de obras destinadas a aumentar a 

condutividade hidráulica e dar usos aos fundos de vale para fins urbanos, 

especialmente pelo sistema viário. Esse era então o conceito de desenvolvimento 

naquela época. 

 

 

6.3 Quadro legal e institucional 

 

Do ponto de vista institucional, a gestão do sistema de drenagem no 

Município de Guarulhos está dispersa em diversos órgãos que adotam diferentes 

diretrizes. A Secretaria de Obras, como exemplo, promove intervenções pontuais, 

muitas vezes adotando concepções ultrapassadas, como as canalizações, além da 

implantação de sistema viário em fundos de vale. A autarquia municipal Proguaru, 

contratada pela prefeitura, segue diretrizes próprias e a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano emite frequentemente concessões para a ocupação em 

faixas non aedificandi. Isso porque ainda não existe um marco regulatório que 

aponte as diretrizes para um desenvolvimento urbano que possa garantir o equilíbrio 

do escoamento pluvial e qualidade ambiental. 

 A Lei Orgânica do Município de Guarulhos de 1990 já previa a elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem: 

Art. 161. Plano diretor de drenagem, atualizado a cada três anos, 

completando os planos de micro e macrodrenagem, contendo as 

obras necessárias à prevenção de enchentes no âmbito do Município 

e direcionando a ocupação do solo (GUARULHOS, 1990) 

A Lei nº 6046 de 05 de novembro de 2004, Código de Edificações e 

Licenciamento Urbano do Município de Guarulhos, Guarulhos (2004c), revogou a Lei 

nº 5617/2000, onde previa a reservação de águas pluviais para todos os lotes 

particulares ou públicos na ordem de 6 l/m² de área construída.  

Na Lei 6046/2004 está prevista a implantação de reservatórios para lotes 

somente acima de 5000 m². Trata-se de uma exigência de baixo impacto no controle 

de vazões, além de ser genérica, pois não indica os volumes que devam ser 
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reservados. Além disso, em análise de uso e ocupação do solo no município, a 

predominância é de lotes abaixo dessa dimensão, o que implica num baixo impacto 

no controle das inundações. Neste mesmo código, 6046/2004, ainda está previsto a 

conservação de 5% de área permeável em lotes acima de 2000 m², assim como no 

caso dos reservatórios particulares tem baixo impacto, pois a predominância é de 

lotes com áreas bem abaixo dessa dimensão. 

O mesmo código ainda prevê a preservação de uma faixa non aedificandi de 

15 m de acordo com a lei federal 6766/1979, mas, no entanto, permite a redução 

para um mínimo de 6 m, mediante “estudos técnicos” aprovados pela municipalidade 

ou quando se tratar de obras de canalização e retificação. Confirma-se a postura da 

administração pública municipal no sentido da conservação de práticas superadas 

do ponto de vista técnico, além da sobreposição de uma legislação federal ora em 

vigor, a 6766/1979. Está previsto ainda na referida lei a redução da faixa ainda 

menor de 6 m “regulamentada pelo Plano Diretor de Drenagem”. Ocorre que, 

segundo relatos de técnicos da municipalidade envolvidos no plano, o referido plano 

estava sendo desenvolvido quando da elaboração da lei 6046/2004, entretanto, seus 

técnicos não participaram de sua formulação. Ou seja, os técnicos que elaboraram o 

Plano Diretor de Drenagem do Município de Guarulhos estavam alheios às 

discussões da lei 6046/2004. Ademais, as premissas do chamado Plano Diretor de 

Drenagem: diretrizes, orientações e propostas, 2008, não coadunam com as do 

Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município, Lei nº 6046/2004. 

Além disso, o Código de Edificações trata de forma confusa microdrenagem, 

escoamento entre lotes, e macrodrenagem e a preservação de faixas non 

aedificandi, conforme (ANEXO II). 

Em relação às diretrizes de uso do solo foi aprovado, em 2004, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social de Guarulhos, Lei nº 6.055, 

onde estabelece justamente na planície de aluvial do Rio Baquirivu Guaçu, uma 

macrozona de dinamização econômica e urbana, conforme descrito no item 6.2.1 e 

evidenciado na fig. 56 do presente trabalho. 

Ao longo dos anos de 2002 a 2008 foi elaborado o Plano Diretor de 

Drenagem: diretrizes, orientações e propostas, Guarulhos (2008a) que, juntamente 

com o Projeto Bases Geoambientais para um Sistema de informações Ambientais 

do Município de Guarulhos, Oliveira et al. (2009), são importantes momentos de 

discussão e elaboração de diagnósticos e propostas, tanto do ponto de vista da 
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drenagem em particular - Guarulhos (2008a), como dos serviços ambientais como 

um todo (OLIVEIRA et al., 2009). 

Isso porque, no caso do plano, analisa todos os condicionantes das 

inundações e promove análise nas relações sociais e de interesses difusos os quais, 

sem a revisão do Código de Edificações e do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, Econômico e Social, assim como de demais práticas no âmbito da 

administração municipal, não é possível impedir a tendência de agravamento das 

inundações e da degradação ambiental. Tamanho é o distanciamento do referido 

plano das práticas adotadas pelo município que, até o ano de 2011, não foi 

transformado em lei. Ressalta-se que ele foi elaborado ao longo de seis anos com a 

participação de técnicos de diferentes secretarias municipais, tendo uma abordagem 

intersecretarial e intersetorial não se tratando, portanto, como é casual, 

simplesmente de um plano de obras, além de ter como principal premissa a adoção 

de medidas preventivas. 

O Projeto Bases Geoambientais para um Sistema de informações Ambientais, 

por sua vez, sofre com o comumente distanciamento que a administração pública 

tem em relação à academia. No entanto, serviu de parâmetro, baseado em seu 

mapa termal, Oliveira et al. (2009), para a formulação e, posteriormente, aprovação 

da Lei 6551/2009, conhecido como “Programa Ilhas Verdes - PIV” e implementado 

como um programa de incremento da cobertura vegetal no município pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

Em relação à preservação de áreas de interesse ambiental e, 

consequentemente, de escoamento pluvial, o Governo do Estado de São Paulo, 

mediante Decreto 55662, de 30 de março de 2010, criou o Parque Estadual de 

Itaberaba, o Parque Estadual de Itapetinga, a Floresta Estadual de Guarulhos, o 

Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, abrangendo importante 

remanescente de Mata Atlântica da RBCV, ao norte de Guarulhos e da Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu, conforme fig. 61. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

139

Figura 61. Mapa da proposta do Parque Estadual de Itaberaba. LabGeopro/Ung. 
 

Por parte do Poder Público Municipal, em 28 de dezembro de 2010, foi 

aprovada no legislativo e sancionada pelo executivo a Lei Municipal 6798 que 

estabelece a APA Cabuçu - Tanque Grande localizada nas franjas do Parque 

Estadual da Cantareira, Bacia do Rio Cabuçu de Cima, até o reservatório Tanque 

Grande, Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, conforme fig. 62, servindo assim como uma 

área de transição entre o urbano e o referido parque. Esta proposta foi elaborada no 

LabGeopro/UnG, com a participação de técnicos da prefeitura e membros da 

sociedade civil.  

Antes, porém, o Tanque Grande já possuía proteção ambiental, mediante as 

Leis Estaduais 898/75 e 1.172/76 que definem como Área de Proteção aos 

Mananciais áreas no entorno do reservatório até sua barragem. Além disso, a Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu é abrangida pelo Parque Estadual da Cantareira, nas 

cabeceiras do Córrego Capão da Sombra, Decreto Estadual 41.626/63, e a Reserva 

Biológica e Horto Municipal “Burle Marx”, Lei Municipal 3.703/90, no trecho médio do 

Ribeirão Guaraçau.  
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Figura 62. Mapa da APA Cabuçu – Tanque Grande (OLIVEIRA et al., 2009). 
 

Apesar dessas iniciativas, historicamente em Guarulhos, assim como nas 

demais grandes cidades brasileiras, o avanço das discussões e das ações de 

caráter de proteção ambiental, mesmo as já previstas em lei, não conseguem 

progredir numa velocidade capaz de impedir a degradação, imperando, muitas 

vezes, interesses imediatos de loteadoras e grupos econômicos de muitas 

naturezas, quando não, o poder público sendo agente do processo de degradação. 
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7. PROCESSOS GEOHIDROLÓGICOS 

 

 

A erosão, os movimentos de massa, o assoreamento dos cursos d’água e as 

inundações fazem parte dos processos geohidrológicos. As atividades humanas 

ocasionam a aceleração desses processos a taxas dezenas de vezes superiores, 

colocando o homem na qualidade de agente geológico, aspecto já abordado no item 

4.2.1. 

O avanço da urbanização observada nas últimas décadas na Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu, induzidas pela presença do aeroporto, assim como por questões 

socioeconômicas e políticas, tem produzido a aceleração dos processos de 

movimentos de massa, como os escorregamentos e os erosivos, especialmente na 

porção norte da bacia, com altas declividades e solos de alteração em rochas 

cristalinas, aumentado o aporte de sedimentos aos cursos d’água, intensificando 

assim as inundações. 

Entretanto, os impactos antrópicos no meio físico também se manifestam de 

maneira indireta, como a alteração do clima local, desencadeado pela mudança do 

uso do solo, resultando no aumento dos índices pluviométricos e, 

consequentemente, a aceleração dos processos geohidrológicos, em especial as 

inundações. 

Partindo dessas premissas, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, a presença do 

aeroporto, a partir da década de 1980, teve um impacto significativo na mudança do 

clima local, assim como no escoamento das águas decorrente da retificação de seu 

curso principal e aterramento de suas várzeas. 

Esse quadro implica na necessidade de se conhecer as alterações desses 

condicionantes, sobretudo, a alteração do clima local e os escoamentos, decorrentes 

da implantação do aeroporto e os de ordem mais geral, apresentados nos itens 

anteriores, ou seja, o uso do solo na bacia. 
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7.1 Alterações dos condicionantes 

 

A construção do aeroporto na planície do Rio Baquirivu Guaçu implicou em 

intensas alterações dos condicionantes dos processos geohidrológicos, 

especialmente o clima local e o escoamento superficial. 

 

 

7.1.1 Alteração no clima local 

 

Como abordado nos itens anteriores, a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu passou 

por um processo tardio de urbanização, passando por uma aceleração após a 

inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a partir da década 

de 1980. A presença do aeroporto causou um impacto imediato no clima local, 

evidenciando o aumento dos índices pluviométricos, comprovado por estudos 

realizados nos últimos anos, dentre os quais (EMPLASA, 1976; CABRAL, 1990; 

DINIZ, 1996; OLIVEIRA et al., 2009; ZUFFO, 2010). 

Cabral (1990) analisou os aspectos climáticos de ocorrência de nevoeiros na 

área do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, utilizando-se de dados 

mensais e anuais, de número de dias e horas de nevoeiros e de médias de 

temperaturas mínimas das Estações Meteorológicas da Base Aérea de Cumbica 

(1969-1984) e do Aeroporto de Guarulhos (1985-1997). Apesar da grande 

variabilidade anual do fenômeno analisado, o referido estudo mostra a diminuição de 

horas de nevoeiro em todo o período estudado, intensificado sobremaneira após o 

início da construção do aeroporto. Este diagnóstico, segundo o autor, evidencia o 

papel da vegetação no fenômeno de nevoeiro, que vem sendo substituída por 

superfícies pavimentadas, perdendo assim, os serviços ambientais de regulação 

térmica.  

O nevoeiro local era potencializado pela penetração de brisa marítima, pois 

nela são transportados núcleos higroscópicos (sais marítimos e particulados) e alto 

conteúdo de umidade oriunda da ascensão forçada da massa úmida sobre a Serra 

do Mar, da Baixada Santista ao Planalto Paulistano, associado ao processo de 

evapotranspiração, proveniente da vegetação, além de fontes de umidade como as 
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lagoas e áreas encharcadas, então presentes nas várzeas e lagoas na planície 

aluvial do Rio Baquirivu Guaçu, antes da implantação do aeroporto. 

Em relação às temperaturas mínimas predominantes, Cabral (1990) aponta 

um aumento médio de 3,5° C, no período de 1961 a 1997, na área do aeroporto, 

evidenciando o desenvolvimento do fenômeno “ilha de calor”. 

As observações de Cabral (op. cit.), na área do aeroporto, são coerentes com 

as de Pereira Filho, Santos e Xavier (2007), para a RMSP, que demonstrou a 

alteração do clima na cidade de São Paulo, no período de 1936 a 2005, onde houve 

menos garoa e mais tempestades, em média 395 mm de chuvas a mais por ano, 7% 

a menos de umidade do ar e, se as temperaturas globais tiveram um aumento de 

0,7ºC nos últimos cem anos, segundo IPCC (2007), em São Paulo nos últimos 

setenta anos foram 2,1ºC maiores. 

Oliveira et al. (2009), elaboraram mapa de temperaturas aparentes da 

superfície, fig. 63, onde é possível destacar a presença do aeroporto na geração de 

“ilha de calor” na porção central da Bacia do Baquirivu Guaçu. Observa-se no mapa 

uma diferença de temperatura da ordem de mais de 16º C, na área do aeroporto, em 

relação às temperaturas mais baixas registradas na região nordeste do município. 

Mesmo em uma distância relativamente pequena, das pistas de pouso e decolagem 

do aeroporto, em relação às matas da Base Aérea de São Paulo, cerca de 1500 m 

ao sul da primeira, a diferença de temperatura é superior a 13º C. Este estudo é um 

importante referencial dos impactos negativos decorrentes das atividades antrópicas 

no município, em especial do aeroporto.  

Revelado pelo sensor termal de imagem do satélite Landsat, em 14 de 

setembro de 2006, é possível estabelecer uma correlação de temperaturas mais 

elevadas em áreas urbanizadas ou de solo nu, em relação aquelas com cobertura 

vegetal significativa e homogênea, nas regiões ao norte e nordeste do município. 

Este estudo evidencia a importância dos serviços ambientais promovidos pelas 

áreas vegetadas ainda presentes em Guarulhos. 
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Figura 63. Mapa de temperatura aparente na superfície da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu (OLIVEIRA et al., 2009) 



 

 

 

145

Oliveira et al. (op. cit.), analisaram ainda os aspectos climáticos, com base em 

medições de quatro estações de monitoramento do clima, sendo: na Serra do 

Itaberaba, pertencente à Companhia de Bebidas das Américas – AmBev, porção 

nordeste do município; no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos; e duas 

pertencentes à Universidade Guarulhos, sendo uma no centro histórico de 

Guarulhos, e a outra no Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Cabuçu, esta 

instalada com o apoio da FAPESP.  

Nas medições da estação da Universidade Guarulhos, medidas entre os anos 

de 1983 a 2009, as temperaturas máximas dos meses mais quentes superam os 

30°C e as mínimas em meses mais frios podem chegar abaixo de 10°C. O mais 

importante neste estudo é a constatação de uma tendência de elevação da 

temperatura na região central de Guarulhos, nesses 23 anos, além de um total 

médio anual de 1519,5 mm de pluviosidade, acima da média da BAT, que é de 1400 

mm, no mesmo período. 

Emplasa (1976), baseado em dados da Diretoria de Rotas Aéreas do Posto 

Cumbica, referente ao período de 1961 a 1965, apontou temperaturas médias 

anuais em torno de 35,8°C (máximas) e -1,8°C (mínimas), bastante diferente das 

identificas por Oliveira et al. (2009), entre 30°C (máximas) e 10°C (mínimas). Em 

relação à pluviosidade, Emplasa (op. cit.) identificou um total de 1.355,1 mm, índices 

abaixo do registrado por Oliveira et al. (2009), que foi de 1519,5 mm, entre 1983 e 

2009. 

Zuffo (2010) realizou quatro equações de chuvas para Guarulhos para o 

Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, a partir de dados fornecidos por duas 

estações pluviométricas, sendo uma operada pela Universidade Guarulhos, na 

região do centro histórico da cidade, e outra em Bonsucesso, a leste do município, 

além de um pluviógrafo operado pelo aeroporto. Comparados com as equações de 

chuvas do Município de São Paulo, desenvolvidas por diversos órgãos, o autor 

concluiu que os índices pluviométricos em Guarulhos são, em média, 20% 

superiores em relação à capital. 

Diniz (1996), ao analisar o potencial hidrogeológico do gráben Baquirivu, 

estimou o balanço hídrico na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, utilizando dados do 

posto pluviométrico de Bom Sucesso, E3-002, situado na porção central da bacia, no 

Bairro do Bonsucesso que possui uma série histórica desde 1965 e dados de 

monitoramente de poços do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, de 
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1989 a 1994, concluindo que no período de 1965 a 1996, 60,71% do total 

precipitado retornou à atmosfera, por meio do processo de evapotranspiração. 

Os dados apresentados evidenciam dois importantes aspectos, o aumento 

das temperaturas e dos índices pluviométricos nas últimas décadas e a relevância 

da presença da vegetação para a regulação do clima. Certamente estas alterações 

climáticas não podem ser totalmente atribuídas à presença do aeroporto. Entretanto, 

além do evidente aumento da temperatura de superfície aparente em seu sítio, este 

equipamento promoveu a indução à ocupação urbana em seu entorno, como 

abordado no item 6.2.2, o que contribui para a alteração do clima local. 

 

 

7.1.2 Alteração nos escoamentos 

 

Guarulhos (2004a), baseado em INFRAERO (2002) e DAEE (2002) 

apresentaram os principais impactos no sistema de drenagem no Rio Baquirivu 

Guaçu e afluentes, decorrente da implantação do aeroporto, sendo: 

a) Canalizações e retificações: com a implantação do Aeroporto foi 

efetuada a retificação e canalização do curso médio do Rio Baquirivu 

Guaçu, assim como seus afluentes da margem esquerda (Córregos Cocho 

Velho e Baquirivu Mirim) e alteração da conformação de seu maior 

meandro original, fig. 64, por um canal de concreto, aumentando a 

velocidade de escoamento, reduzindo em aproximadamente 2 km o seu 

curso e abreviando o tempo de concentração na bacia hidrográfica em 

cerca de 7%. As canalizações e retificações dos Córregos Baquirivu Mirim 

e Cocho Velho desviaram os cursos naturais, produzindo novas 

conformações geométricas.  
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Figura 64. Mapa da conformação natural (azul escuro) e da atual (azul claro) do Rio Baquirivu Guaçu. 
A mancha verde é o potencial de inundação das várzeas suprimidas (GUARULHOS, 2004a). 
 

b) Supressão das áreas de amortecimento: constituiu alterações causadas 

pela eliminação das várzeas, brejos, lagoas e demais terrenos inundáveis 

que exerciam a função de amortecimento natural das águas desta bacia 

hidrográfica nos períodos de cheias.  

Fotos e mapas anteriores à implantação do aeroporto indicam que, em 

suas condições naturais, a área era constituída por uma extensa planície 

aluvial com declividade em média inferior a 0,2%, contendo diversas 

lagoas, zonas alagadiças e terrenos mal drenados, conforme fig. 65. 

A área utilizada pelo aeroporto representa a porção mais ampla da planície 

do Rio Baquirivu Guaçu, em terrenos naturalmente sujeitos às inundações. 

Parcela significativa das águas que chegavam à planície aluvial pelo Rio 

Baquirivu Guaçu e afluentes, ficavam armazenadas nos terrenos mais 

baixos durante o período das cheias, num volume estimado em 3,5 milhões 

de m³, segundo Guarulhos (2004a) e fig. 64, fluindo, posteriormente, de 

maneira lenta em direção ao Rio Tietê. As modificações introduzidas pelas 

obras do aeroporto, mediante o aterramento de parte da planície aluvial, 

várzeas e demais áreas alagadiças, promoveram uma profunda alteração 

nas condições de acomodação das cheias. 
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Figura 65. Foto panorâmica do trecho médio do Rio Baquirivu Guaçu onde podem ser observadas 
áreas alagadiças, várzeas e lagoas. Acervo da INFRAERO, 1979. 

 

c) Impermeabilização da área patrimonial do Aeroporto: a 

impermeabilização envolve, fundamentalmente, a contribuição das águas 

pluviais, captadas na atual superfície da área do aeroporto (cerca de 14 

km²) que se dirigem para o Rio Baquirivu Guaçu. A execução do 

aterramento da planície, além de eliminar uma porção significativa da 

várzea, como já foi visto, tornaram os terrenos praticamente impermeáveis, 

contribuindo no incremento das vazões contribuintes para o Rio Baquirivu 

Guaçu. 

Quanto aos impactos relacionados, INFRAERO (2004) alega que os cerca de 

9 km de canais de escoamento artificial das águas pluviais, além das duas lagoas de 

decantação de efluentes dentro do sítio aeroportuário, têm volume suficiente para 

compensar as várzeas eliminadas pelas obras de implantação do aeroporto, 

baseando-se na legislação municipal ora em vigor, durante as discussões do 

licenciamento ambiental (2002 a 2004), Lei nº5617/2000, que previa o 

armazenamento de 6 l/m². Esse relatório, no entanto, considera somente a área 

edificada do aeroporto e não toda a área patrimonial que foi aterrada, eliminando o 

potencial de amortecimento que a antiga planície cumpria, além do fato das lagoas 
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existentes permanecerem constantemente com sua capacidade máxima de 

reservação, não possuindo potencial de amortecimento de vazões excedentes. 

INFRAERO (2004) considera somente as superfícies pavimentadas ou 

edificadas (pistas, pátios, hangares, terminais, etc.), totalizando cerca de 3% do sítio 

aeroportuário. No entanto, ignora a troca de cerca de 13,3 km² de solo e sua 

compactação, elevando a cota dos terrenos e eliminando as várzeas existentes. 

Alem disso, alega que “a área plana do Aeroporto de Guarulhos, hoje, é muito maior 

do que antes da construção do aeroporto (1980)”, pois os terrenos mais elevados e 

morrotes, de composição terciária ou cristalina, foram “aplainados”, conforme os 

mapas geomorfológicos, fig. 44 e fig. 45. Esta afirmação evidencia a tentativa de 

estabelecer a idéia de que houve um impacto positivo no sistema de drenagem com 

a implantação do aeroporto. Na realidade, a avaliação de impacto ambiental no 

sistema de drenagem por parte do aeroporto, mediante o Estudo de Impacto 

Ambiental e seu Relatório de Impacto do Meio Ambiente – EIA/RIMA é deficiente, a 

partir do momento que apresenta os limites da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu de 

modo equivocado, englobando parte da Bacia do Rio Paraíba do Sul, fig. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Mapa da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu (INFRAERO, 2002) 
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7.3 Erosão, movimentos de massa e assoreamento 

 

A região norte da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu é a porção do território que 

apresenta maior potencial de aporte de sedimentos, mediante processos erosivos e 

de movimentos de massa, por possuírem maiores declividades e solos de alteração 

em rochas cristalinas que apresentam erodibilidade bastante elevada. A 

suscetibilidade natural à erosão pode ser observada na fig. 67. 

Conforme a fig. 67, mapa desenvolvido por Andrade (1999), a porção norte da 

Bacia do Rio Baquirivu Guaçu apresenta potencial muito alto de erodibilidade, por se 

constituir de terrenos com solos de alteração pouco espessos em rochas cristalinas. 

Santos e Nakazaka (1992), analisando o grau de erodibilidade relativa no Bairro do 

Bonsucesso, à leste da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, concluíram que os solos do 

Horizonte C ou solo de alteração de rochas cristalinas são de 70 a 130 vezes mais 

erodíveis em relação aos sedimentos terciários. Além disso, esses terrenos ao norte 

são caracterizados por altas declividades, associado às altas densidades de 

drenagem e, portanto, maior energia no escoamento superficial e potencial de 

transporte de sedimentos para os fundos de vale. 

Os movimentos de massa identificados na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu são 

predominantemente do tipo escorregamento e referem-se, principalmente, a 

processos induzidos relativos à urbanização, em especial, aos aterros executados 

em encostas, “mesmo porque são raros os escorregamentos naturais” segundo 

(OLIVEIRA et al. 2009). 

O relevo de morros altos e altas declividades, como encontrado ao norte da 

bacia, e ainda com solos rasos, favorecem a concentração de águas pluviais em 

direção ao sistema de drenagem, influenciando os processos erosivos e de 

escorregamentos, Oliveira et al. (op. cit.), promovendo assoreamento a taxas 

bastante elevadas em relação às condições naturais, intensificando assim as 

inundações. 
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Figura 67. Mapa de Suscetibilidade natural à erosão na bacia do Rio Baquirivu Guaçu (ANDRADE, 1999).
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Andrade (1999) delimitou, em Guarulhos, as principais áreas degradadas por 

erosão desenvolvidas em solos de alteração de rochas cristalinas, revelando-se as 

mais marcantes em termos de extensão e gravidade, as relacionadas aos 

loteamentos Parque Continental, Glebas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Recreio São Jorge, Parque 

Mikail e Jardim Fortaleza, sendo os dois últimos localizados ao norte da Bacia do 

Rio Baquirivu Guaçu. 

Guarulhos (2004d) realizou mapeamento de áreas de risco de 

escorregamentos e identificou, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, áreas com 

potencial erosivo nos seguintes loteamentos: Parque Primavera, Parque Mikail, 

Jardim Fortaleza, Água Azul, Cidade Soberana e Parque Santos Dumont. 

Oliveira et al. (2009), por sua vez, realizando a análise geoambiental de 

Guarulhos, compartimentou o município em duas macrozonas, ao norte e ao sul, 

usando principalmente critérios geomorfológicos e constatou que cerca de 8% da 

porção norte do município encontra-se em processo acelerado de erosão, 

decorrentes do processo de urbanização. 

Em particular, as maiores fontes de sedimentos gerados por erosões na 

bacia, fig. 68, são às associadas a áreas de loteamentos não consolidados, como é 

o caso do Jardim Fortaleza, implantado nas nascentes do Ribeirão das Lavras, 

afluente da margem direita do Rio Baquirivu Guaçu, região de rochas cristalinas, 

morros altos e elevadas declividades. A fig. 69 demonstra ainda que, além dos 

loteamentos irregulares, de um modo geral, a bacia possui áreas de produção de 

sedimentos associadas à abertura de grandes empreendimentos que foram 

abandonados, como na porção sul da bacia, no Bairro Cumbica, onde está prevista 

a implantação do sistema viário Jacu-Pêssego, além de extensa área ao norte do 

aeroporto pertencente à União. 

Durante a elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Guarulhos (2002-

2008), registrou-se a deficiência nos serviços de desassoreamento dos cursos 

d’água no município que, até então, era um forte condicionante das inundações em 

Guarulhos. A partir do ano de 2002 foi desenvolvido o Programa Emergencial de 

Prevenção de Enchentes (2002-2006) no âmbito do referido plano e parte integrante 

das ações preventivas da Defesa Civil de Guarulhos.  
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Figura 68. Mapa das áreas sujeitas à processos erosivos na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, (GUARULHOS, 2008a). (1) Secretaria do Meio Ambiente de 
Guarulhos, (2) e (3) Mapa de Uso e Ocupação do Solo (EMPLASA, 2002). 
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Segundo relatos do engenheiro Francisco Acosta Filho da prefeitura (relato 

verbal)2, o Programa Emergencial diminuiu a freqüência e intensidade das 

inundações em Guarulhos. No entanto, a execução dos serviços de 

desassoreamento é dificultada pelo fato do Governo do Estado exigir licenciamento 

ambiental, pois entende se tratar de dragagem. Associado a isso existe poucas 

áreas passíveis de deposição desses sedimentos, por serem contaminados, 

dificultando sobremaneira o desassoreamento e, consequentemente, o 

enfrentamento das inundações no município. 

A partir de 2006, passou a desencadear um processo acelerado de 

solapamento de suas margens no trecho do aeroporto, comprometendo sua via 

marginal, fig. 69, decorrente da canalização do sistema de drenagem do aeroporto. 

Na realidade, em sua configuração natural, seu curso apresentava-se meândrico e, 

após sua retificação, o rio tenta voltar a uma conformação de equilíbrio, mediante 

processos erosivos de suas margens, condicionado por suas características 

naturais, como: declividade do talvegue e substrato, induzido também pela alteração 

de escoamento decorrente da impermeabilização e aumento da intensidade das 

chuvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 69. Fotos seqüenciais do solapamento das margens do Rio Baquirivu Guaçu na altura do 
aeroporto. (A) próximo ao CECAP, em 2008; (B) idem, em 2006; (C) canal da INFRAERO revestido 
de concreto em 2006 e (D) vista do canal do aeroporto para a margem do Rio Baquirivu Guaçu– 
2006. Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, 2006/2008. 
                                                 
2
 Relato realizado em 19 nov. 2010. 
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7.4 Inundações 

 

À medida que a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu se urbanizava, a percepção 

das comunidades locais era de que aumentava a freqüência e intensidade das 

inundações registradas por periódicos da época. Entretanto, não é possível 

estabelecer uma relação direta entre as intervenções realizadas nos cursos d’água e 

o aumento ou até diminuição da freqüência e intensidade das inundações. Isso 

porque, a inundação é um fenômeno natural e faz parte do regime fluvial que passa 

a se tornar problema à medida que estruturas urbanas ocupam os espaços naturais 

das águas. Ademais, não há registros do nível e intensidade das inundações antes 

do início do processo de urbanização na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, 

principalmente antes da década de 1970.  

Apesar da ausência de registros históricos de inundação, os aspectos 

naturais da bacia, tais como as altas declividades na vertente norte, gerando 

elevadas energias de escoamento em direção à sua ampla planície aluvial, além do 

fato de seu canal principal apresentar-se originalmente meândrico, possuindo baixas 

declividades no curso principal, indica uma área naturalmente propícia a ocorrência 

de inundações naturais intensas e freqüentes. 

Conforme abordado em Emplasa (1976), as inundações, no trecho médio do 

Rio Baquirivu Guaçu já fazia parte das preocupações do poder público em parte por 

se tratar de área de interesse para a implantação do então aeroporto metropolitano. 

Além disso, naquele contexto histórico, década de 1970, todos os estudos indicavam 

intervenções no sistema de drenagem, destinadas a disponibilização de espaços 

para fins de urbanização.  

Após a eliminação dos pequenos meandros do Rio Baquirivu Guaçu, entre os 

anos de 1975 e 1976, pelo DAEE com apoio da Prefeitura de Guarulhos, 

aumentaram os registros de ocorrências de inundações atingindo, a partir dessas 

obras, áreas urbanizadas, conforme relatado no Jornal O Repórter de Guarulhos de 

02 de fevereiro de 1977: 

Mas no dia 1º de fevereiro [1977], [...] perto de cem pessoas ficaram 

desabrigadas e as aproximadamente 60 famílias de Cumbica 

sofreram enormes prejuízos com a água que invadiu suas casas, 
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numa repentina inundação do Baquirivu provocada pela retificação do 

leito do rio (O REPÓRTER DE GUARULHOS, 1977). 

INFRAERO (2004) aponta que no dia 02 de fevereiro de 1983, a cota do nível 

d’água atingiu 723,20 m na Barragem da Penha, onde o nível máximo de sua 

comporta é de 723,00, ou seja, 0,2 m acima de sua capacidade. Ressalta-se que a 

Barragem da Penha no Rio Tietê está cerca de 7 km à jusante da foz do Rio 

Baquirivu Guaçu o que, teoricamente, poderia ter ocasionado um remanso no Rio 

Tietê capaz de repercutir no próprio Baquirivu Guaçu. 

Ainda de acordo com o engenheiro Francisco Acosta Filho da Prefeitura de 

Guarulhos (relato verbal)3,  nos dias 07 e 14 de fevereiro de 1999, a inundação na 

bacia foi tão intensa que interditou o aeroporto por algumas horas, pois as águas do 

Córrego Cocho Velho invadiram suas pistas de pouso e decolagem. 

Ainda, segundo INFRAERO (op. cit.), no dia 11 de fevereiro de 1999, choveu 

em 24 horas um acumulado de 64,5 mm registrados no posto da Barragem da 

Penha, ocasionando um nível d’água neste ponto de 724,40 m, ou seja, 1,40 m 

acima do nível máximo da barragem, o que ocasionou um remanso no Rio Baquirivu 

Guaçu, dificultando seu escoamento e agravando ainda mais as inundações naquele 

dia na bacia. 

Nos anos de 2002 e 2003, foi elaborado o mapa de inundações freqüentes no 

âmbito do Plano Diretor de Drenagem (2008a). Técnicos da prefeitura realizaram 

vistorias em todo município, com uso de topografia e mapeamento em campo, além 

de entrevistas com moradores. Esse mapeamento, fig. 70, foi um dos primeiros 

parâmetros para a elaboração do referido plano. 

Analisando o mapa de inundações, de um modo geral, é possível constatar as 

principais ocorrências promovidas por grandes intervenções, sendo: as relacionadas 

às restrições da Rodovia Presidente Dutra; ao aeroporto e à canalização do Rio 

Baquirivu Guaçu em Arujá.  

                                                 
3
 Relato em 19 nov. 2010. 
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Figura 70. Mapa de inundações frequentes na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, segundo Guarulhos (2002).
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As inundações referentes às restrições nas estruturas hidráulicas implantadas 

sob a rodovia são evidentes no Córrego Taboão, divisa entre os municípios de 

Guarulhos e Arujá, associada aos volumes que ali chegam da sub-bacia do Córrego 

Ana Mendes. Esta inundação está também associada à canalização do Rio 

Baquirivu Guaçu, no Município de Arujá, entre os anos de 1997 e 1998, veiculando 

maiores vazões para o território de Guarulhos, no Bairro do Aracília, agravando as 

inundações naquela região, apesar da contribuição à montante nesse trecho seja 

pequena, 19,9 Km², ou 12,2% do total, em relação à área total da bacia. Da mesma 

maneira, no Córrego Água Suja, as restrições presentes na travessia com a rodovia, 

próximo ao trevo do Bonsucesso, promovem inundações isoladas naquele trecho. 

No Córrego Cocho Velho, por sua vez, segundo relatos de Eduardo França 

dos Santos, da Defesa Civil (relato verbal)4, a freqüência de ocorrências de 

inundações, as quais interditam a Rodovia Presidente Dutra, é de 2 anos, fig. 71, 

conforme noticiou o periódico Diário de Guarulhos, em 27 de outubro de 2009: 

“Chuva forte bloqueia Via Dutra”. 

Figura 71. Foto de inundação na rodovia Presidente Dutra, decorrente da inundação no Córrego 
Cocho Velho em 2006. Fonte: acervo da Defesa Civil de Guarulhos. 

 

No dia 26 de janeiro de 2010, o Diário de Guarulhos noticia: “Chuva fecha 

Dutra e enchentes complicam o trânsito na cidade”, relativo às chuvas do dia 

anterior. 

                                                 
4 Relato em 19 nov. 2010. 
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O controle dessa inundação específica, no Córrego Cocho Velho, ganha um 

agravante, pois à jusante da rodovia existem moradias de baixa renda, ao longo de 

suas margens, até os limites do aeroporto. As intervenções realizadas para a 

implantação do aeroporto, com a retificação dos Córregos Cocho Velho e Baquirivu 

Mirim, alteraram o regime das inundações. A presença de um muro que limita o 

aeroporto promove uma barreira, o que implica no acúmulo das águas naquele local. 

Essas águas correspondem a contribuição à montante até a rodovia, além das 

vazões veiculadas com restrição na travessia na rodovia. Esta restrição é justificada 

pelo risco de intensificação das inundações à jusante, o que poderia agravar ainda 

mais a situação dessas moradias. Por outro lado, as comunidades à montante da 

rodovia pressionam a concessionária da rodovia, assim como o DAEE, para ampliar 

a travessia, o que diminuiria a intensidade e freqüência das inundações naquele 

trecho à montante. Ou seja, as inundações no Córrego Cocho Velho são 

socializadas entre comunidades à montante e a jusante da travessia, esta última 

confinada entre o aeroporto e a rodovia, estabelecendo um conflito permanente.  

Ademais, a restrição da rodovia no Córrego Cocho Velho cria uma barragem, 

onde o nível d’água se eleva muito acima das condições naturais, até o limite da 

planície aluvial. 

As inundações relacionadas ao aeroporto podem ser observadas também no 

Bairro Presidente Dutra, imediatamente à montante ao aeroporto e ao longo da 

Avenida Jamil João Zarif, ao norte do empreendimento. Essas inundações estão 

relacionadas ao aterramento da ampla planície, onde foram eliminados várzeas, 

lagoas e demais área alagadiças, conforme o item 7.2. 

A Avenida Jamil João Zarif é a única via estrutural de acesso dos bairros da 

leste e nordeste do município à região central de Guarulhos e à capital. A ocorrência 

de inundações nessa via é bastante freqüente, causando muitos transtornos à 

região, conforme fig. 72 e noticiado no Diário de Guarulhos em 09 de dezembro de 

2009: “Um ônibus da empresa Vila Galvão caiu ontem em uma vala na Avenida 

Jamil João Zarif, [...] após transbordamento do Rio Baquirivu” (ARCHANJO, 2009). 
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Figura 72. Foto de ônibus que caiu em vala paralela à Avenida Jamil João Zarif e o Rio Baquirivu 
Guaçu. Fonte: Aparício Reis. 
 

E no dia 26 de janeiro de 2010, o mesmo periódico noticia: “A Avenida Jamil 

João Zarif, no Taboão, paralela à marginal do Baquirivu, próximo ao aeroporto 

internacional de Guarulhos [...] tiveram pontos de alagamento” (MACEDO, 2010). 

No início do ano de 2011, Guarulhos é assolada por fortes chuvas num 

acumulado, entre os dias 01 à 12 de janeiro, de 302,5 mm, o que provocou um 

número elevado de ocorrências, 290 chamados, atendidas pela Defesa Civil 

Municipal, entre os dias 10 e 13 de janeiro, levando o poder público municipal a 

declarar estado de emergência, conforme Decreto nº28382 de 13 de janeiro de 

2011, publicado no Diário Oficial do Município: 

Declara em situação anormal, caracterizada como situação de 

emergência, as áreas do Município de Guarulhos, atingidas por fortes 

chuvas, provocando enxurradas ou inundações bruscas [...]. 

Considerando que o índice pluviométrico medido no período de 01 à 

12 de janeiro de 2011 foi de 302,5 mm, caracterizando um aumento 

na média esperado para o período de 235 mm. Art.1º Fica declarada 

a existência de situação anormal [...] Parágrafo único. Esta situação 

de anormalidade [...] apenas para as áreas do município [...] 

conforme seguem: - Áreas situadas nas bacias do Rio Baquirivú 

(GUARULHOS, 2011). 

As inundações na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, sendo fenômenos naturais, 

se tornaram problemas a partir do momento em que estruturas urbanas foram 

implantadas nos espaços naturais em sua planície, tais como: 
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• sistema viário: a Avenida Jamil Zarif, que é a principal via estrutural que 

interliga as porções nordeste e leste de Guarulhos à região central e à 

Rodovia Presidente Dutra e a ligação entre os dois maiores polos 

econômicos do país, SP – RJ. Impactos de inundações neste sistema 

viário têm corrido com freqüência anual, causando prejuízos, embora 

não calculados, que podem ser considerados elevados; 

• aeroporto – importante para a economia nacional, em seus 26 anos de 

existência, teve um movimento de 285,6 milhões de pessoas, 3,6 

milhões de operações de pousos e decolagens que transportaram 

também cerca de 8,2 milhões de toneladas de cargas. Nesse período 

houve duas ocorrências de inundação que interditaram diretamente 

suas pistas (dias 11 e 14 de fevereiro de 1999). Entretanto, o fato de 

estar localizado na porção mais extensa da planície indica um forte 

potencial para novas ocorrências, em especial pelo fato do aumento da 

intensidade e frequência das fortes chuvas verificadas em diversos 

estudos e do avanço da urbanização na bacia; 

• comunidades – em especial as populações residentes em áreas de 

risco, margens de córregos, como as dos Bairros do Jardim Presidente 

Dutra, Malvinas e Parque São Luiz. A ocorrência de inundações é 

freqüente, demonstrando elevado grau de vulnerabilidade à perda 

material e potencial de perdas de vidas humanas; 

• indústrias e empresas prestadoras de serviço - ao ocuparem a planície, 

além de provocarem impactos no sistema de drenagem, seu capital 

investido se sujeita ao risco, já comprovado nas freqüentes inundações 

nas bacias mais urbanizadas da BAT, mediante a perda direta de 

mercadorias e demais recursos materiais, assim como o escoamento 

de sua produção e o deslocamento de funcionários; 

• equipamentos públicos – em especial a Escola Estadual Haroldo 

Veloso, implantado no ano de 1976, justamente em área de maior 

freqüência e intensidade das inundações, no trecho médio do Rio 

Baquirivu Guaçu. A ocorrência de inundações é freqüente durante todo 

o ano.  
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8. MEDIDAS PROPOSTAS PELOS PLANOS E ESTUDOS REALIZADOS 

 

 

As medidas propostas para o sistema de drenagem na Bacia do Rio Baquirivu 

Guaçu são de caráter corretivo e preventivo. As medidas corretivas, também 

conhecidas na engenharia como estruturais, envolvem obras propriamente ditas 

para o controle das inundações. As medidas preventivas estão relacionadas ao 

controle de uso do solo e preservação de áreas estratégicas do ponto de vista do 

controle de vazões. 

 

 

8.1 Corretivas 

 

As medidas corretivas propostas para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu de 

caráter mais abrangente, são as do âmbito do Plano Diretor de Macrodrenagem do 

Alto Tietê - PDMAT, desenvolvidas pelo DAEE (2002) e as medidas previstas no 

Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC, relativo aos impactos 

decorrentes da implantação e operação do aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos, resultado de diversos estudos realizados pela municipalidade e 

pela INFRAERO. 

 

 

8.1.1 Reservatórios propostos pelo PDMAT 

 

Nos anos de 2001 e 2002 foram desenvolvidos estudos no âmbito do Plano 

Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê – PDMAT, na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu 

pelo DAEE (2002), propondo 32 reservatórios de detenção e/ou detenção, para esta 

bacia, sendo 29 em Guarulhos e 3 em Arujá, conforme tabela 06 e fig. 73, a serem 

implantados em duas etapas. 
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Tabela 06. Reservatórios propostos para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu no Município de Guarulhos 

Não considerados os reservatórios TG 01 – Represa do Tanque Grande e os no Município de Arujá. 
Fonte: ( GUARULHOS, 2008a). 

 

A primeira etapa abrange um conjunto de 21 reservatórios, visando uma 

acumulação de 2,2 milhões de m³, para atender um período de retorno de 10 anos e, 

numa segunda etapa, para um período de retorno de 25 anos, outro grupo de 11 

reservatórios, que somados aos da primeira etapa resultariam num total de 3,5 

milhões de m³ de acumulação. 

Nome do 
Reserv.

Localização
Área Total

(m2)

Volume de 
Retenção

de Sedimentos
(m3)

Volume máximo 
de acum. Cheias

(m3)
Tipo de Utilização

BA-03 Rio Baquirivu 55.800 3.600 139.795 Ret.Sedim. + Amortecim.

BA-04 Rio Baquirivu 559.720 3.200 570.465 Ret.Sedim. + Amortecim.

BA-05 Rio Baquirivu 173.300 172.238 Reserv.Amort. De Cheias

BM-01 Rio Baquirivu-Mirim 23.800 25.000 Reserv.Amort. De Cheias

BM-02 Rio Baquirivu-Mirim 89.100 87.884 Reserv.Amort. De Cheias

MV-01 Córrego Moinho Velho 42.000 103.819 Reserv.Amort. De Cheias

MV-02 Córrego Moinho Velho 54.000 114.177 Reserv.Amort. De Cheias

CV-01 Córrego Cocho Velho 74.200 103.828 Reserv.Amort. De Cheias

CV-02 Córrego Cocho Velho 14.000 29.620 Reserv.Amort. De Cheias

CV-03 Córrego Cocho Velho 66.000 1.200 89.259 Ret.Sedim. + Amortecim.

AC-01 Córrego Água Chata 13.800 21.743 Reserv.Amort. De Cheias

AC-02 Córrego Água Chata 22.800 600 52.417 Ret.Sedim. + Amortecim.

TB-01
Córrego Taboão 

(divisa Arujá)
44.200 1.000 50.075 Ret.Sedim. + Amortecim.

TA-01 Córrego Taboão 41.000 1.200 87.664 Ret.Sedim. + Amortecim.

TA-02 Córrego Taboão 16.300 54.541

CA-01 Córrego Cachoeirinha 62.230 1.200 118.794 Ret.Sedim. + Amortecim.

CA-02 Córrego Cachoeirinha 25.540 63.184 Reserv.Amort. De Cheias

CA-03 Córrego Cachoeirinha 32.370 1.200 101.975 Ret.Sedim. + Amortecim.

CP-01 Córrego Capão da Sombra 18.980 1.200 42.711 Ret.Sedim. + Amortecim.

CP-02 Córrego Capão da Sombra 29.940 89.852 Reserv.Amort. De Cheias

AS-01 Córrego Água Suja 15.200 1.200 32.349 Ret.Sedim. + Amortecim.

AS-02 Córrego Água Suja 91.700 103.063 Reserv.Amort. De Cheias

TG-02 Córrego Tanque Grande 35.900 110.126 Reserv.Amort. De Cheias

TG-03 Córrego Tanque Grande 83.600 1.800 306.625 Ret.Sedim. + Amortecim.

LA-01 Ribeirão das Lavras 63.200 4.500 185.745 Ret.Sedim. + Amortecim.

LA-02 Ribeirão das Lavras 247.300 180.990 Reserv.Amort. De Cheias

GA-01 Ribeirão Guaraçau 54.260 4.500 158.524 Ret.Sedim. + Amortecim.

GA-02 Ribeirão Guaraçau 87.350 163.556 Reserv.Amort. De Cheias

2.137.590 26.400 3.360.019TOTAL
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Figura 73. Mapa de reservatórios propostos no DAEE (2002) para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu (GUARULHOS, 2008a).
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Os reservatórios previstos têm a função de diminuir os picos de cheias 

dos hidrogramas, evitando ou diminuindo as inundações e também de reter 

parte do material suspenso, diminuindo processos de sedimentação e 

assoreamento dos cursos d’água.   

É importante salientar o conceito de vazão de restrição, adotado pelo 

PDMAT, na qual as sub-bacias do Rio Tietê, dentre as quais a do Rio Baquirivu 

Guaçu, devem adequar suas vazões, de modo que o incremento destas não 

prejudique a restrição de descarga no canal do Rio Tietê na capital paulista. 

Assim, na Barragem da Penha a vazão de restrição adotada é da ordem de 

490 m³/s. Isso significa dizer que o principal objetivo do PDMAT é evitar 

inundações no Rio Tietê que possam atingir suas vias marginais. 

Dentre os reservatórios propostos para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, 

pode-se destacar três no Município de Arujá (BA-01a, BA-01b e BA-02); um na 

divisa com Guarulhos, Córrego Taboão (TB-01); cinco ao longo do curso 

principal, sendo: um na confluência com o Córrego Tanque Grande (TG-03); 

dois na confluência com o Ribeirão das Lavras (LA-02 e BA-05) e o BA-04 na 

confluência do Ribeirão Guaraçau com o Baquirivu Guaçu, sendo este o maior 

reservatório proposto na bacia, onde no local existem lagoas de antigas cavas 

de areia. Está previsto também o reservatório GA-02, no trecho final do 

Ribeirão Guaraçau, onde esta área foi objeto de desapropriação por parte da 

Secretaria de Educação de Guarulhos em 2010, para que seja viabilizada uma 

escola de educação ambiental e um parque urbano. 

Destaca-se também a proposta do DAEE de implantação de 

reservatório, TG-01, no local do manancial superficial do Tanque Grande, 

operado pelo SAEE para abastecimento público. 

Nas sub-bacias dos Córregos Baquirivu Mirim, Cocho Velho e Moinho 

Velho, estão previstos um total de sete reservatórios, fig. 74, sendo cinco à 

montante da Rodovia Presidente Dutra e dois à jusante. O reservatório BM-02 

à jusante da rodovia foi ocupado por um galpão industrial. O reservatório CV-

03, por sua vez, está localizado entre o loteamento Jardim Aeroporto que é 

frequentemente inundado em decorrência, dentre outros motivos, pelos 

impactos decorrentes da implantação do aeroporto, abordado no item 7.4. 

Trata-se de um loteamento regularizado com cerca de 200 famílias.  
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Figura 74. Localização dos reservatórios na sub-bacia do Córrego Cocho Velho. Entre os 
reservatórios CV-03 e BM-02 está o loteamento Vila Aeroporto com cerca de 200 famílias. 
Fonte: Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários da Prefeitura de Guarulhos, 2004. 
 

Avaliando a relação custo/benefício da proposta do reservatório CV-03, 

é possível concluir, empiricamente, que é menos oneroso ao poder público a 

desapropriação do loteamento Jardim Aeroporto, permitindo assim inundar 

naturalmente o local, do que a desapropriação da área proposta e a 

implantação do reservatório, pelo custo da obra, além do seu custo de 

manutenção permanente. 

Ademais, nesse caso, corre-se o risco de passar uma falsa sensação de 

segurança aos moradores locais, estimulando ainda mais a ocupação e, se 

tratando de uma estrutura que requer manutenção permanente, sua gestão 

inadequada poderia acarretar na redução de sua capacidade de reservação e, 

consequentemente, uma inundação inesperada. Além disso, em se tratando de 

reservação de águas com a presença de esgoto in natura, as condições de 

salubridade para as comunidades no entorno é algo a ser ponderado. 

De modo geral, os reservatórios apresentam menores custos em relação 

às tradicionais canalizações. Assim sendo, torna-se, até então, a opção mais 

coerente às sub-bacias urbanizadas. No entanto, estudos realizados pelo 

SEMASA (2001), em reservatórios no Município de Santo André – SP, 

concluíram que os custos de manutenção são, em média, a cada três anos, um 

terço do custo total destas estruturas hidráulicas. Num total de 32 reservatórios 

para a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, estes custos certamente comprometeria 

consideravelmente o orçamento municipal, o que reforça a necessidade da 

Jardim  

Aeroporto 
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aplicação de medidas preventivas, como a manutenção de várzeas e maciços 

vegetais ainda presentes na bacia. 

8.1.2 Medidas de mitigação previstas no TAC do aeroporto 

 

Em 1992, visando a obtenção do licenciamento ambiental das 

instalações existentes do aeroporto, a INFRAERO apresentou à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente um Estudo de Impacto Ambiental – EIA, em seguida 

foi retirado, resultado da identificação dos impactos existentes desde sua 

implantação. Em consequência da retirada deste estudo do processo de 

licenciamento, as instalações existentes do aeroporto, até então, não haviam 

sido licenciadas. Entretanto, os impactos gerados pela sua implantação e 

operação permanecem sendo sentidos pelas comunidades que vivem em seu 

entorno. 

A discussão do licenciamento ambiental foi retomada em 2002, no 

processo associado à construção do Terceiro Terminal de Passageiros – TPS-

3 e das obras de ampliação do aeroporto, especialmente, a construção da 

terceira pista ao norte do sítio aeroportuário.  

Para a construção da terceira pista foi previsto novamente a retificação 

do Rio Baquirivu Guaçu ao norte de sua posição original e, novamente, a 

eliminação de várzeas remanescentes, aumentando sua área patrimonial de 14 

para 17 km², conforme fig. 75, removendo cerca de 6000 famílias 

(GUARULHOS, 2004c). 

 

Figura 75. Proposta de nova retificação do Rio Baquirivu Guaçu (INFRAERO, 2002). 
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Retomada a discussão do licenciamento ambiental do aeroporto, foram 

realizadas, em 2002, audiências públicas que tinham como objetivo discutir o 

Termo de Referência para as obras de expansão do aeroporto. Promovidas 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pela Prefeitura de Guarulhos e 

com ampla participação da sociedade civil do município, estas audiências 

resultaram na proposta de elaboração de um Termo de Ajustamento de 

Conduta Ambiental – TAC, pela INFRAERO, Governo do Estado de São Paulo 

e Prefeitura de Guarulhos, cujas medidas, obras e ações deveriam ser 

cumpridas pelo empreendedor. Essa proposta foi posteriormente aprovada pelo 

Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA. 

Desse modo, o TAC sendo firmado, passou a se constituir numa 

condição para a obtenção do licenciamento ambiental das obras de expansão 

do aeroporto, tanto do terceiro terminal, como da terceira pista. Desde então, e 

ao longo de cinco anos, 2002 a 2007, a prefeitura promoveu, em conjunto com 

a sociedade civil, a INFRAERO e o Governo do Estado de São Paulo, por meio 

de sua Secretaria Estadual de Meio Ambiente, diversas discussões para a 

elaboração do TAC. 

No início do ano de 2008, o Governo Federal anunciou a desistência da 

implantação da terceira pista, sendo somente considerada a implantação do 

terceiro terminal de passageiros, edifício garagem, pistas de taxiamento e pátio 

de aeronaves, os quais foram aprovados, em 2009, pelo órgão licenciador, o 

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA do Governo do 

Estado de São Paulo. 

Subsidiado pelo relatório técnico da prefeitura, Guarulhos (2004a) e 

outros estudos, em 25 de março de 2008, foi firmado o TAC entre a INFRAERO 

o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente com a interveniência do Município de Guarulhos, publicado no Diário 

Oficial de Guarulhos em 01 de abril de 2008, Guarulhos (2008b). Dentre 

diversos artigos dos diferentes impactos, no tocante à drenagem constam os 

itens 3.4 e 3.5, que prevêem: 

3.4 - Realizar estudos e projetos, e apresentá-los à 

AUTORIDADE AMBIENTAL e ao MUNICÍPIO, em até 12 (doze) 

meses, a contar da assinatura do TAC, na bacia do rio 

Baquirivu-Guaçu, contemplando inclusive as sub-bacias dos 
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córregos Cocho Velho e Baquirivu-Mirim, destinados a 

mensurar os impactos do aeroporto no sistema de drenagem 

regional, contemplando a reavaliação e eventuais alterações 

das estruturas de drenagem existentes em seu sítio 

aeroportuário, no que couber, e executar as obras necessárias 

eventualmente identificadas nos estudos dentro do sítio 

aeroportuário em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar com a 

assinatura do TAC [...] 3.5. Responsabilizar-se pelos recursos 

necessários que garantam a mitigação dos impactos ambientais 

atribuídos ao aeroporto, identificados nos estudos mencionados 

no item 3.4, que deverão ser executados fora do sítio 

aeroportuário, em até 12 (doze) meses, a contar da finalização 

daqueles estudos (GUARULHOS, 2008b). 

Para assegurar que os interesses do poder público municipal e, em 

consequência, das populações afetadas pelas inundações oriundas da 

presença do aeroporto, fossem contempladas, o TAC prevê o seguinte 

condicionante: “Os ternos de referência para a contratação dos estudos 

previstos nos itens 3.1, 3.4 e 3.13 deverão ser elaborados em conjunto com o 

MUNICÍPIO.” (GUARULHOS, 2008b). Ou seja, as diretrizes para a elaboração 

dos estudos deveriam ser definidas em conjunto entre técnicos da prefeitura e 

da INFRAERO. 

Em 30 de dezembro de 2008 foi protocolada no DAIA uma proposta de 

termo de referência, elaborada por técnicos da prefeitura. Dentre as propostas 

apresentadas pelo poder público municipal destacam-se a desapropriação e/ou 

remoção e reassentamento de famílias em áreas de risco e a “renaturalização” 

de trechos do Córrego Cocho Velho e do Rio Baquirivu Guaçu. Além disso, 

eventualmente, a implantação de reservatórios, tendo como diretriz o 

custo/benefício, inclusive em relação à manutenção de eventuais estruturas 

implantadas, apontando a eficiência e eficácia das medidas adotadas e a 

requalificação social e ambiental nas áreas de intervenção. 

Segundo a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários da Prefeitura de 

Guarulhos, nenhuma providência foi tomada por parte do empreendedor após 3 

anos, 2008 a 2011, da assinatura do TAC e 2 anos de prazo vencido para o 

cumprimento das obrigações relacionadas aos impactos no sistema de 
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drenagem, excetuando obras de correção nas margens do Rio Baquirivu 

Guaçu. 

 

8.2 Preventivas 

 

O fato de existirem 51,8% de cobertura vegetal na Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu, além de remanescentes de várzeas, reforça a importância de 

preservação de tais porções do território, as quais são consideradas em 

estudos, como Guarulhos (2008a) e Oliveira et al. (2009), principalmente, além 

de ações isoladas como o Programa Ilhas Verdes - PIV de iniciativa da 

Secretaria Municipal de Guarulhos. 

Guarulhos (2008a) desenvolveu diversas propostas de medidas 

preventivas, dentre as quais se destacam: 

• Conter a expansão urbana para o setor norte do município, 

voltando-a para áreas mais favoráveis; 

• Fomentar o adensamento e a verticalização das áreas já 

urbanizadas, para permitir a manutenção dos espaços livres 

de construção para revegetação; 

• Implementar programa de preservação de várzeas, a serem 

iniciadas em sub bacias mais críticas de inundações; 

• Assegurar a não progressão das ocupações em APPs, com 

ênfase nas de fundos de vales (GUARULHOS, 2008a). 

Oliveira et al. (2009), por sua vez, já possui proposta aplicada, pois é 

parâmetro para o Programa Ilhas Verdes – PIV da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Guarulhos, assim como pela contribuição na elaboração de 

proposta e criação da APA Cabuçu -Tanque Grande, consolidada em 2010, 

mediante a aprovação da lei nº 6.798 e publicada no Diário Oficial do Município 

em 29 de dezembro de 2010. 

Na área urbana, a preservação de fragmentos de vegetação em estágio 

inicial, assim como seu incremento, por meio do Programa Ilhas Verdes – PIV, 

é de grande importância, pois seu desenvolvimento para estágios intermediário 

e avançado podem garantir conforto térmico nas áreas urbanas, além de 

propiciar áreas de lazer às populações locais e, do ponto de vista da drenagem 
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urbana, o controle das vazões e proteção dos solos, evitando o aumento da 

intensidade das inundações e o assoreamento nos cursos d’água.  

No APÊNDICE C é apresentado uma proposta de intervenção no trecho 

médio do Rio Baquirivu Guaçu. 

9. CONCLUSÕES 

 

 

 A partir da análise do uso do solo e das inundações na Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu, tendo por base seus aspectos naturais e antrópicos, 

condicionantes das inundações, foi possível a formulação das seguintes 

conclusões:  

1. Como as planícies apresentam os espaços destinados à 

manifestação das inundações naturais, a ocorrência de extensa 

planície e a presença de gleissolos ao longo deste rio revela um 

comportamento com vocação para receber inundações de altas 

intensidades, frequencias e durações; 

2. As várzeas e demais espaços que cumprem os serviços ambientais 

de amortecimento de cheias, devem ser valorados, valorizados e 

preservados; 

3. Não é possível relacionar o atual estágio de urbanização 

(desmatamento e impermeabilização do solo, principalmente), com o 

aumento da frequência e intensidade das inundações, pois os 

registros são insuficientes antes do início da urbanização (década de 

1970), com exceção das à montante da Rodovia Presidente Dutra, no 

Córrego Cocho Velho, que são tipicamente antrópicas, provocadas 

pelas restrições de vazões nas travessias. Além disso, as retificações 

e canalizações executadas, tanto no Rio Baquirivu Guaçu como no 

Rio Tietê, próximo à foz do primeiro, abreviou o tempo de 

concentração na bacia. É possível, inclusive, que essas intervenções 

tenham até diminuído a intensidade e frequência desse processo 

geohidrológico; 

4. As obras destinadas a reduzir as inundações são executadas para 

substituir o comportamento natural das várzeas no amortecimento 
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das inundações. Entretanto, esta substituição, além do custo elevado 

de implantação, operação e manutenção, implica na perda de vários 

serviços ambientais que comumente não são considerados, além do 

amortecimento de cheias, a regulação climática, manutenção da 

biodiversidade e as relações culturais destinados ao bem estar 

humano. Além disso, tendo em vista o grande número de fatores 

condicionantes das inundações, a progressiva expansão urbana e as 

mudanças climáticas, estas obras podem não garantir seu propósito, 

perdendo sua eficiência ao longo do tempo; 

5. As inundações, sendo fenômenos naturais, se tornam problemas a 

partir do momento em que estruturas urbanas são implantadas nos 

espaços naturais em sua planície, tais como o sistema viário, 

aeroporto, residências, indústrias e empresas prestadoras de 

serviços e equipamentos públicos; 

6. A ocupação urbana ao norte da bacia se coloca como um das 

maiores preocupações pelo fato de constituir em um sistema de 

relevo com amplitude topográfica e declividades elevadas com 

gradientes de escoamento com altas energias, elevada densidade de 

drenagem, principalmente nas sub-bacias dos Córregos Tanque 

Grande, Guaraçau e Ribeirão das Lavras; 

7. Esta situação exige um criterioso planejamento do uso e ocupação 

do solo para que não implique na intensificação das inundações; 

8. Além de medidas preventivas nas sub-bacias ao norte, margem 

direita do Rio Baquirivu Guaçu, é necessário considerar a 

recuperação de fundos de vale com a retirada gradativa de moradias 

(desapropriações e reassentamentos) e demais estruturas urbanas. 

9. Finalmente, há a necessidade da implantação de um sistema de 

monitoramento hidrometeorológico e fluviométrico, coerentemente 

distribuído na bacia, especialmente nos contribuintes de maior 

veiculação de vazões, na margem direita do Rio Baquirivu Guaçu, 

destinado ao monitoramento ambiental e para subsidiar as ações 

preventivas da Defesa Civil. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O poder público municipal tem uma oportunidade de conceber, na Bacia 

do Rio Baquirivu Guaçu, uma ocupação que possa garantir os serviços 

ambientais de seu patrimônio natural, impedindo que as inundações se 

agravem e se transformem realmente em problema, promovendo prejuízos ao 

conjunto da sociedade. 

Certamente, o controle urbano numa cidade inserida numa das maiores 

conurbações urbanas do mundo não é tarefa fácil. A questão, pura e simples, 

de deficiência na fiscalização para impedir a ocupação nas várzeas é inviável e 

não resolve o problema fundiário urbano. Ligada a esta questão está a 

dinâmica das interações sociais e de reprodução dos espaços urbanos numa 

sociedade capitalista, onde a terra é mercadoria e o setor imobiliário exerce 

uma enorme pressão nas tomadas de decisões, tendo seus objetivos atendidos 

prontamente, em prejuízo ao conjunto da sociedade e de um ambiente 

equilibrado. 
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APÊNDICE A 

TIETÊ, PINHEIROS E TAMANDUATEÍ:  

Urbanização e obras hidráulicas nos espaços naturais de suas águas 
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I. URBANIZAÇÃO E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL 

 

 

O início do processo de urbanização significativa na BAT remonta à 

segunda metade do século XIX, quando começaram a florescer as atividades 

urbanas, associada a uma economia cafeeira, que promoveu grande expansão 

do mercado de trabalho, gerando migrações de trabalhadores. A rápida 

incorporação de terras destinadas a esta cultura, teve como ponta de lança a 

ferrovia, na qual desenvolveram-se algumas cidades que compõem a RMSP e 

o Estado de São Paulo. A economia cafeeira gerou diversas demandas de 

caráter urbano, como um moderno comércio varejista, o desenvolvimento da 

construção civil, de pequenas indústrias, bancos e uma série de outras 

atividades ligadas ao processo de urbanização. A cidade de São Paulo passou 

a ser um ponto de convergência, tanto para os negócios cafeeiros como para o 

recebimento e distribuição de imigrantes. 

Em decorrência, segundo Sempla (2010), a cidade de São Paulo passou de 

30 mil habitantes em 1872 para 65 mil em 1890. Nesta última década do século 

XIX até 1900, a população da capital teve um extraordinário salto para 240 mil. 

Cinqüenta anos depois atingiu a marca de 2,2 milhões de habitantes.  

No início do século XX os negócios com terras já instigava o interesse 

de grupos econômicos, especialmente em áreas desvalorizadas como as 

várzeas do Rio Pinheiros. Seabra (1987) apontou que em 1912, a loteadora 

City of San Paulo Improvements and Freehold Land Co. Ltd. ou simplesmente 

Companhia City já se organizava em Londres, com um corpo de quatorze 

diretores, estratégias de negócios em São Paulo. A primeira aquisição de terras 

foram 12 milhões de metros quadrados na região. A empreendedora praticava 

a retenção de terras, com vistas a apropriar-se gradativamente de sua 

valorização, com as melhorias implantadas decorrentes das intervenções da 

Companhia Light, conforme será apontado no item seguinte. 

Os terraços fluviais do Rio Pinheiros iam sendo ocupados também por 

modestos chacareiros e leiteiros. A própria Companhia City adquiriu, em 1930, 

terras para lotear e em 1960, como extensão, áreas do Alto de Pinheiros e Alto 

da Lapa. A Companhia City praticava a retenção de terras não só na direção do 
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Rio Pinheiros, mas além deste, onde mais tarde surgiria a City Butantã e a 

Companhia Cidade Jardim. 

A migração de trabalhadores à São Paulo e o processo de retenção de 

terras promoveu uma grande demanda habitacional e, consequentemente, o 

surgimento de favelas. O primeiro registro de favelas em São Paulo foi em 

1940, cinco núcleos, identificado por meio de pesquisas realizadas pela Divisão 

de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo, por Pasternak 

(2002). Estas primeiras favelas surgiram em terrenos públicos municipais, o 

que chocou a elite paulistana, orgulhosa pelo progresso de sua cidade com 

novas avenidas e modernos arranha-céus, (BONDUKI, 1998).  

Nesse período, década de 1940, houve uma crise estrutural no mercado 

de provisão habitacional, decorrente da II Guerra Mundial. Concomitante a isso 

se verificou um enorme êxodo das áreas rurais do Estado, principalmente para 

a capital, de uma população que procurava melhores oportunidades que vieram 

a surgir com a expansão do parque industrial e das atividades comerciais. Essa 

massa concorreu com os inquilinos já fixados na capital, (BONDUKI, op. cit.). 

Nesse período, a especulação oriunda do processo de industrialização 

reuniu as classes média e alta e expulsou as camadas mais pobres da 

sociedade dos centros urbanos consolidados, segundo (BONDUKI, op. cit.). 

Começou então, um movimento aonde centenas de trabalhadores 

ocuparam loteamentos na periferia. Em contrapartida os que resistiam fixaram-

se de maneira irregular em favelas. Intensifica-se, assim, o processo de 

segregação sócio-espacial. 

Concomitante ao crescente aumento da fixação de populações de baixa 

renda em São Paulo, a questão moral é fortemente estabelecida pelas elites, 

tanto para promover a segregação sócio-espacial, como para garantir seus 

interesses imobiliários. 

De fato, a moral como demonstrou o filósofo Karl Marx (1818 – 1883), 

apontado por Lefebvre (2009), foram sempre instrumentos de dominação de 

uma casta ou classe social, pois nunca existiu uma moral que servisse, ao 

mesmo tempo, aos desprovidos e aos abastados, mas morais estabelecidas 

pelos senhores para seus benefícios, subjugando as classes menos 

privilegiadas. Assim, os dominadores introduzem nos costumes e nas morais 

das sociedades seus próprios valores, se transformando em instrumentos de 
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dominação e exploração. As classes sociais menos favorecidas aceitam ao 

longo da história humana, os valores morais que lhes são impostos e os 

recebem em seu rebaixamento: resignação, humildade, aceitação passiva, etc. 

Enquanto faz parte da classe trabalhadora explorada, encontra na moral uma 

compensação fictícia e uma recompensa ilusória: é um pobre “merecedor”, um 

“bravo e honesto trabalhador”, desde que ele se dispusesse a aceitar, sem 

protesto, os limites estritos de sua atividade e de sua condição de vida social e 

ambiental. 

A questão moral é fortemente estabelecida historicamente para 

estabelecer a segregação cultural, social e espacial. A própria definição de 

favela revela este componente. A primeira definição de favela ou slum na 

língua inglesa foi publicada no Vocabulary of the Flash Language (Vocabulário 

de Língua Vulgar), de 1812, do escritor James Hardy Vaux, propondo ser 

sinômino de racket, “estelionato” ou “comércio criminoso”, segundo Davis 

(2006). No entanto, entre as décadas de 1830 e 1840, na Inglaterra, os pobres 

já moravam em slums em vez de praticá-los. Em meados do século XIX, slums 

já era identificado como fenômeno internacional. 

A definição oficial para favelas adotada pela ONU, em 2002, no relatório 

The Challenge of Slum, é que são áreas caracterizadas por excesso de 

população, habitações pobres ou informais, acesso inadequado à infraestrutura 

urbana e insegurança da posse da terra. Esta definição, no entanto, segundo 

Davis (op. cit.) está “restrita às características físicas e legais do assentamento, 

evitando a dimensão social”. 

Ainda, para os liberais do século XIX e ainda hoje, a dimensão moral é 

decisiva e a favela é vista como um lugar de “resíduo” social incorrigível e feroz 

que apodrece em um esplendor imoral e quase sempre turbulento. Uma vasta 

literatura excitava a classe média com histórias chocantes do lado sombrio da 

cidade. “Selvagens” declarou o reverendo Chapin em Humany in the City 

(1854), segundo (DAVIS, 2006). 

O componente moral em relação aos moradores de favelas ainda é 

fortemente presente. Um exemplo é o comentário de uma cerca Ingrid, relativo 

à reportagem acerca do processo de favelização, publicada na edição 394, da 

revista Carta Capital: 
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Ver este assunto ser tratado de maneira tão diplomática me 

dá nos nervos. Estes favelados desmatam as montanhas de 

mata atlântica, constroem barracos imundos, fétidos e 

horrorosos. Não só deveriam explodir tudo isso, mas junto os 

políticos que permitem que isso aconteça. Quando vão 

mostrar os fora-da-lei que eles são e a catinga que eles 

trazem para a cidade? Deveriam tirar todo mundo dos morros, 

eles deveriam pagar por moradia como todos os cidadãos de 

bem pagam. Para qualquer lado que eu olho tem uma favela, 

cheia de barracos imundos, escondendo traficantes e 

bandidos. Essa gente precisa parar de procriar feito baratas 

colocando no mundo um bando de marginais (CARTA 

CAPITAL, 2008, P. 19). 

A ausência de uma compreensão da dimensão econômica e social da 

reprodução do espaço urbano remonta a primeira metade do século XX. 

Durante a ditadura civil de Getúlio Vargas (1930 a 1945), com seu projeto 

nacional-desenvolvimentista, a questão habitacional passou a ter grande peso, 

pois ela era vista como condição básica para a reprodução da força de trabalho 

(a moradia consumia uma porção significativa do salário) e, portanto, um fator 

fundamental na estratégica industrial do país, além do fator ideológico, político 

e moral, tendo em vista o “homem novo” que o regime preconizava forjar, 

segundo (BONDUKI, 1998). 

A idéia que se seguiu era transferir para o Estado5 e para os 

trabalhadores a responsabilidade da produção de moradias populares 

atendendo, desta maneira, os anseios da elite de segregar a população de 

baixa renda para as periferias, diminuindo os custos de produção das 

habitações, sobretudo o preço da terra, e ampliando a distância física entre 

classes sociais.  

Os beneficiados pela intervenção estatal não foram os segmentos da 

sociedade que mais necessitavam de moradia, e sim membros de corporações, 

como funcionários públicos e profissionais ligados a órgãos de classe. O 

tratamento que os setores de baixa renda não assalariados recebiam pelo 

Estado pós-1930 dá uma idéia da exclusão imposta. Tais populações eram 
                                                 
5
 Foram criados, pelo governo federal, os Institutos de Aposentadoria e Pensões e a Fundação da Casa 

Popular, primeiros órgãos que atuaram no setor da habitação social, e posteriormente o Banco Nacional 
de Habitação (BNH) (BONDUKI, 1998). 
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tratadas como “marginais” e excluídos da proteção estatal. Essa situação foi 

claramente exposta em um pronunciamento pelo ex-ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio, segundo (BONDUKI, 1998): 

E não se confundam os operários, os trabalhadores, com 

esses indivíduos que habitam as ‘favelas’ dos nossos morros. 

E [...] vi, no parecer da Comissão de Justiça, referências 

àqueles habitantes das ‘favelas’ [...] e verifico o 

pronunciamento daquele órgão técnico [...] no sentido da 

concessão de terrenos para atender a essa população pobre. 

Mas será obra social atender-se a esses habitantes das 

‘favelas’ do Distrito Federal, que não são, a rigor, operários? 

Talvez nelas habitam, excepcionalmente, operários da nossa 

capital. Todos os indivíduos que ocupam essas ‘favelas’, 

essas casas, já denominadas casas de cachorro, não são 

trabalhadores que vivem de um salário honesto [...]. Pergunto 

à Câmara: será obra social fazer-se uma edificação para 

esses vadios? (Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, 1937 a:229-30; apud BONDUKI 1998, p 110). 

Segundo Seabra (1987), a segregação sócio-espacial está na essência 

da conformação da cidade capitalista e atinge a RMSP na década de 1950 de 

maneira exacerbada e, ainda: 

Enquanto as elites armavam incessantemente, suas 

estratégias de individualização no espaço da cidade [de São 

Paulo], dos subterrâneos da ordem estabelecida vinha a luta 

para ocupar os interstícios desse mesmo espaço. E quando 

começaram a surgir as favelas como forma de resolução da 

necessidade de morar [...]. Alguns loteamentos, internos à 

cidade foram ricamente planejados, como os bairros jardins e, 

outros periféricos foram destinados à prática de auto 

construção [...]. A riqueza e a pobreza da Metrópole, já nos 

anos [de 19]50 se revelavam na sua materialidade urbana 

(SEABRA op. cit.). 

Segundo Rolnik (2002), em 1957, havia cerca de 50 mil pessoas vivendo 

em favelas na capital. Em 1987 era cerca de 815.450, dando um enorme salto 

para 1.901.892 em 1993, segundo Marques; Torres e Saraiva (2003). No ano 

de 2000 essa população representava 2 milhões de moradores em favelas, ou 
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cerca de 20% da população (PMSP, 2004). Na RMSP, até o ano de 2004, eram 

5 milhões de habitantes vivendo em habitações irregulares, loteamentos 

ilegais, favelas e cortiços (PMSP, op. cit.). 

A RMSP se constituiu em um grande polo de atração populacional no 

período entre 1940 e 1960, que chegou a registrar um saldo migratório superior 

a dois milhões de pessoas, sendo o fator determinante pelo crescimento da 

população. Entre 1970 e 1980, observa-se o decréscimo das taxas de 

crescimento populacional na capital que, no entanto, continuaram elevadas na 

RMSP, promovendo a expansão da área urbana de maneira acelerada. 

Nas ultimas duas décadas, 1990 a 2010, as taxas de crescimento 

populacional na RMSP apresentaram valores inferiores a 1,5% anuais. Não 

obstante esta redução de crescimento populacional e a diminuição dos fluxos 

migratórios de outras localidades para a RMSP, estabeleceram-se uma 

tendência de esvaziamento populacional nas áreas urbanas centrais mais 

servidas de infraestrutura e, simultaneamente, um aumento populacional 

acompanhado de um crescimento horizontal acelerado da área urbana nas 

regiões periféricas mais carentes de infraestrutura. 

Os dados apresentados evidenciam três fases de crescimento 

populacional, sendo a primeira na virada do século XX; a segunda entre os 

anos de 1940 e 1960 e a terceira, entre 1970 e meados de 1980. As duas 

primeiras fases foram marcadas pela transição de uma economia cafeeira para 

um processo de industrialização. Diferentemente das duas primeiras, a terceira 

fase, entre os anos de 1970 e 1980, as cidades que compõem a RMSP 

assistiram ao fechamento maciço de fábricas e ao processo de 

desindustrialização, estabelecendo uma tendência oposta da relação clássica 

do crescimento industrial e de urbanização.  

Para Davis (2006), a urbanização sem crescimento econômico é mais 

obviamente resultado de uma conjuntural global, a crise mundial da dívida 

externa do final da década de 1970 e a “conseqüente reestruturação das 

economias do Terceiro Mundo sob a liderança do FMI nos anos de 1980, do 

que uma linha férrea do progresso da tecnologia.” 

Diante desse quadro, a presença do poder público torna-se fundamental 

na busca de medidas que possam garantir o controle urbano e a qualidade de 

vida para a população da região. No entanto, a omissão dos poderes públicos 
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e, consequentemente, a intensificação da especulação imobiliária na RMSP 

tem gerado exclusão sócio-espacial como pode ser observado na fig. 76. 

Figura 76. Mapa de Distribuição da Renda Média do Chefe de Família por Setor Censitária 
(FESPSP, 2004). 
 

O crescimento urbano na região tem se caracterizado, portanto, por 

fluxos migratórios internos que, com o agravamento das condições sócio-

econômicas de parte dos moradores, estimula a migração de famílias em 

condições de carência procurando áreas de menor valor de mercado, por 

serem mais degradas ambientalmente, se instalando de maneira precária em 

áreas de risco de inundação e de escorregamentos, intensificando ainda mais 

as inundações. Para ilustrar, segundo Dawbor (2004), a cidade de Francisco 

Morato possuía uma população estimada de 156 mil habitantes no ano de 

2000, uma taxa de crescimento populacional de 4% a.a. com apenas 4 mil 

ofertas de empregos formais e uma receita municipal de apenas 294 reais 

anuais por habitante. 
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II. OBRAS HIDRÁULICAS NOS ESPAÇOS NATURAIS DAS ÁGUAS 

 

 

 As intervenções nos principais cursos d’água da BAT podem ser 

resumidas em três concepções: (1) aumento da condutividade hidráulica 

(canalizações e retificações), entre o final do século XIX e os anos de 1980, 

com duas abordagens diferenciadas (sanitarista e de controle das inundações) 

e (2) reservação dos volumes à montante, oposto ao primeiro, mediante a 

instalação de reservatórios de detenção/retenção, destinado ao controle das 

inundações, durante os anos de 1990 e início da década de 2000. No entanto, 

conforme demonstrou Seabra (1987) e Mattes (2001), estas intervenções 

serviram, em última instância, para a ocupação das planícies de inundação na 

BAT para fins urbanos e viabilização de interesses imobiliários. 

  Em São Paulo a ocupação urbana significativa passa a ocorrer a partir 

da segunda metade do século XIX, quando São Paulo deixa de ser uma 

“cidade colonial”, assumindo caráter “europeu”, segundo Taralli (1993), 

iniciando o período sanitarista e de desenvolvimento de projetos para o 

controle hidrológico. 

 Nesse período, quando começaram a florescer as primeiras atividades 

urbanas em São Paulo, associadas ao complexo cafeeiro, houve uma grande 

expansão do mercado de trabalho, exigindo moradias de baixo custo e, em 

consequência, formou-se uma aglomeração de trabalhadores mal alojados, 

constituindo grave ameaça à saúde pública.  

 Ao longo da década de 1880, com as mudanças na produção cafeeira 

devido à adoção da mão-de-obra assalariada e a chegada em massa de 

imigrantes, a demanda por moradias foi intensificada, desencadeando, entre 

1886 e 1900, a primeira crise habitacional em São Paulo, (BONDUKI, 1998). 

A abertura de novos loteamentos indiscriminadamente deu origem a 

diversas demandas de caráter urbano e ambiental: calçamento, canalização de 

córregos, drenagem de várzeas, controle das enchentes, entre outros. Já em 

1866 é defendida a drenagem das várzeas dos Rios Tietê e Tamanduateí pelo 

Presidente Estadual João Alfredo Correia de Oliveira (ELETROPAULO, 1992). 

Os serviços de distribuição de água e de coleta de esgoto eram 

realizados pela Companhia Cantareira expandindo-se de modo insuficiente.  
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A questão sanitária passou a ser a ordem do dia. O problema que 

começou a mobilizar as autoridades era o agravamento das condições 

ambientais das habitações da massa trabalhadora, tanto que no final do século 

XIX houve inúmeros surtos de epidemias, passando a receber prioridade do 

Estado. Essa situação é concomitante aos primeiros surgimentos da 

segregação sócio-espacial. Assim, segundo Bonduki (1998), as inúmeras 

classes sociais passaram a ter diferentes tratamentos, garantindo aos mais 

abastados, a apropriação diferenciada dos recursos públicos e obtendo, 

consequentemente, áreas de uso exclusivo, livres da deterioração, como 

exemplo, o Bairro de Higienópolis na capital paulista. A disseminação das 

epidemias foram, de certa maneira, conveniente às elites para avançar nesta 

segregação.  

Depois da grande pressão dos detentores da produção do capital e da 

constatação técnica, o poder público e o setor privado passam a promover 

obras de infraestrutura, em especial, no sistema de drenagem, mediante 

retificações, canalizações e aterramento de várzeas estas, justificadas, a 

princípio, pela nova ordem sanitarista e, posteriormente, pelo controle de 

inundações. 

Entre o fim do século XIX e início do século XX, as obras hidráulicas 

ainda eram fortemente influenciadas mais pelo efeito sanitário do que pelos 

prejuízos que as inundações causavam, segundo Mattes (2001), reforçando os 

interesses de aproveitamento hidroenergético e de ocupação urbana. Isto 

porque as extensas várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí 

possuíam meandros e lagoas marginais, possibilitando o surgimento de várias 

doenças. 

Com o argumento higienista preconizava-se, como medida de saúde 

pública, a eliminação sistemática das águas paradas. Fazia parte ainda o 

afastamento rápido das águas por meio do aumento da condutividade 

hidráulica. Portando, as canalizações e retificações de rios e córregos eram 

consideradas obras sanitárias, fazendo parte das medidas de combate de 

epidemias. Ao mesmo tempo, as áreas drenadas eram incorporadas nos 

espaços urbanos da cidade (MATTES, op. cit.). 
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Nesse processo de intervenções no sistema de drenagem e 

urbanização, segundo Seabra (1987), os setores públicos e privados 

caminharam juntos na produção da cidade, pois: 

A estruturação do setor público não pressupõe, em si mesma, 

a superação do privado. Pelo contrário, o viabiliza. [...] É pela 

via do Estado, através dos investimentos públicos, que se 

criam condições sociais gerais que, concretizando o 

fenômeno urbano, materializam-se no espaço da cidade 

[desenvolvendo] mecanismos que valorizam a propriedade 

fundiária, pois que os investimentos públicos nas obras 

públicas, que nada mais são do que trabalho materializado 

elevem genericamente os preços da terra. A propriedade 

fundiária capta, privadamente pelo mecanismo do preço da 

terra sempre acrescido, frações do trabalho excedente 

(SEABRA, op.cit. p.15). 

Para Serra (1987), o controle do processo de urbanização é 

frequentemente tênue. A reprodução urbana decorre das relações de poder 

existentes no modo de produção social no espaço e no tempo. Pela dificuldade 

de controlar o custo e uso da terra pelo conjunto a sociedade, os interesses 

vocacionais e econômicos particulares vão segregar e classificar o espaço 

urbano. Nesse contexto, as várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamaduateí 

foram objeto da reprodução da área urbana durante, principalmente, a primeira 

metade do século XX. A retificação destes rios, assim como o aterramento de 

suas várzeas possibilitaram a expansão urbana de São Paulo seguir além 

Tietê, além Pinheiros. Assim, entrou em cena a possibilidade de grandes 

negócios de terras que foram viabilizados em amplas superfícies, mediante a 

retificação e canalização dos rios e aterramento de suas várzeas dos Rios 

Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Tem-se o cenário, entram os atores: a 

loteadora City of San Paulo Improvements and Freehold Land Co. Ltd. ou, 

simplesmente, Companhia City; a Brasilian Traction Light & Power Cy. Ltd., ou 

simplesmente Light e a Prefeitura de São Paulo. 
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i. Intervenções no Rio Pinheiros 

 

No início do século XX era crescente a demanda energética na cidade 

de São Paulo em plena expansão de suas atividades industriais e de 

adensamento urbano. A gestão hidroenergética foi assumida pela empresa 

Canadense Light and Power Company, responsável pelos serviços de geração 

e distribuição de energia elétrica e de transporte de bondes na capital paulista.  

Antes mesmo de qualquer intervenção no Rio Pinheiros, a Light era 

proprietária de vastas áreas em sua planície aluvial. Mas não só a Light 

percebeu o potencial da área. Já no começo do século XX, a Companhia City 

era proprietária de extensas terras nas proximidades do Rio Pinheiros, onde 

futuramente iriam surgir o loteamento Cidade Jardim e Butantã, áreas das mais 

valorizadas de São Paulo. 

A Light, desde 1901, já operava a usina de Parnaíba, posteriormente 

denominada de Edgard Souza, no Rio Tietê a 33 km à jusante da capital, o que 

era insuficiente para uma região que já dava indícios de ser um das maiores 

metrópoles do país. Os anos de 1924 e 1925 foram de intensa estiagem na 

região o que concorriria para mudar o sistema de fornecimento energético 

(TRAVASSOS, 2004). 

Antes, porém, a Light iniciou, entre 1911 e 1912, estudos para aproveitar 

a vertente oceânica da Serra do Mar, destinada a produzir energia elétrica. 

Conhecida como Projeto Serra, hoje sistema Tietê – Pinheiros – Billings – 

Usina Henry Borden, é um conjunto de obras de engenharia hidráulica, 

composto por 14 reservatórios, conectados por 12 túneis e 2 canais, que 

encaminha as águas para o reservatório do Rio Grande, um dos formadores do 

Rio Pinheiros, desviando suas águas para o Rio das Pedras, desaguando em 

tubulações que  alimentam a usina de Cubatão (Henry Borden), num desnível 

de 700 m, (VICTORINO, 2003). 

Em 1926 entrava em funcionamento o primeiro grupo de geradores com 

28.000 kw de potência instalada, bastante significativa para a época. Nos anos 

de 1936 e 1938, mais três unidades de geração foram instaladas, chegando a 

65.000 kw. Entre os anos de 1950 e 1951, completaram-se as estruturas 

necessárias com um conjunto de oito geradores, fornecendo um total de 

469.000 kw de potência, e em 1961 foi completada a capacidade total de 
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Cubatão, então denominada Henry Borden, gerando em 2011, 880.000 kw de 

potência (EMAE, 2011). Para a geração de energia foram necessários 

crescentes volumes de água no reservatório na crista da Serra do Mar. Para 

tanto, foi iniciada a retificação, em 1927, do Rio Pinheiros, reduzindo seu 

percurso de 43 para 25,8 km, conforme fig. 77a e fig. 77b. 

Figura 77. Mapa da conformação natural do Rio Pinheiros (A), segundo São Paulo (1924) e o 
canal implantado (B), conforme (LIGHT, 1943). 

 

O que se seguiu foi o bombeamento das águas do Rio Pinheiros e de 

parte do Tietê para o reservatório de Billings. Foram construídas duas usinas 

elevatórias, a de Traição, 15,4 km à montante da foz do Rio Pinheiros e a da 

Pedreira, junto à Barragem do Rio Grande que recalcam as águas do Tietê 

para o Pinheiros até alcançar a cume da Serra, vencendo um desnível de 30 m. 

Foram ainda “regularizadas” a confluência do Rio Pinheiros em relação ao 

Tietê, facilitando a entrada das águas. Além disso, elevou-se a crista da 

Barragem de Parnaíba, no Rio Tietê, 33 km à jusante da Capital, onde já havia 

uma usina gerando energia, operada pela Light, mediante concessão. A 

Barragem de Parnaíba passou a criar um imenso remanso de 25 km no próprio 

Tietê, garantindo volumes três vezes maiores, na usina de Henry Borden, 

passando de 90 m³/s para 270 m³/s, sendo bombeados à montante.  

Seabra (1987) demonstrou como a Light elaborou, por aproximadamente 

trinta anos, estratégias diferenciadas com o objetivo de garantir não só seus 

interesses na área de exploração hidroenergética, mas também na valorização 

de terras na planície do Rio Pinheiros, muitas vezes, com a conivência e até o 
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apoio de setores do poder público, especialmente da prefeitura da capital, com 

exceção de honrosos engenheiros que se opunham ao lobbie exercido pela 

empresa:  

A expectativa oficial quanto aos usos das terras de várzeas 

durante e após a retificação dos dois rios, foi minuciosamente 

considerada nos estudos realizados na Companhia Light pelo 

engenheiro Asa White Kenney Billings, interessando as terras 

do Pinheiros (SEABRA, 1987, p. 5-6.). 

Assim, a lei nº 2249 de 1927, concedeu plenos direitos a The São Paulo 

Tramway Light and Power Company Limited de captar águas diretamente do 

Tietê para lançá-las na vertente oceânica da Serra do Mar em Cubatão, 

realizando para tal fim a reversão do curso original do Rio Pinheiros, além de 

aumentar a capacidade do reservatório do Rio Grande de 330.000.000 m³ para 

1,2 bilhão de m³, segundo Victorino (2003). O processo de retificação dos rios 

e, consequentemente, o saneamento das várzeas é, também, um processo de 

“produção de terra urbana”, do qual muito bem souberam se aperceber os 

sujeitos sociais nele envolvidos, conforme demonstra relatório interno da Light, 

apurado por Seabra (op. cit.): 

Deveríamos também nos esforçar para obter tanto quanto 

possível, terras ao longo do canal e da avenida por que essas 

serão mais beneficiadas em proporção ao nosso trabalho, 

após a construção da avenida ficarão mais valorizadas 

(SEABRA, op. cit., p. 170). 

Durante três décadas a retificação do Rio Pinheiros e o aterramento de 

suas várzeas possibilitaram também destes terrenos, o que induziu uma 

sobrevalorização das propriedades ribeirinhas. Assim, ainda na mesma lei 

2249, a Light garantiu a apropriação desta vasta área: 

[...] drenando, saneando e beneficiando assim os terrenos 

situados nas respectivas zonas inundáveis. Art. 3º ficam 

declarados de utilidade pública os terrenos e outros bens 

indispensáveis à construção de todas essas obras e de 

necessidade pública as áreas atualmente alagadiças, ou 

sujeitas à inundações, saneadas e beneficiadas em 

consequência dos serviços de que trata esta lei. Art. 4º. A The 

São Paulo Tramway Light and Company Limited, gosará do 



 
 

 

188

direito de desapropriação dos bens e terrenos a que se refere 

o artigo anterior [...], (BRASIL, 1927). 

No entanto, as “zonas inundáveis” não estavam determinadas.  

Nos anos de 1924 e 1925 foram de estiagem na região. O verão de 

1928/1929 foi de intensas chuvas. Nos dias 12 e 13 de fevereiro de 1929 foram 

registrados os maiores índice de chuvas no período, um acumulado de 91,4 

mm na estação pluviométrica no Bairro da Luz e 67,5 na da Avenida Paulista. 

Entre os dias 15 e 20 registrou-se um período de estiagem. Foi justamente 

nesse período, no dia 18, que se registrou a maior “enchente”, usada como 

parâmetro para o estabelecimento dos domínios da Light, apesar de não ter 

chovido nos vales fluviais de São Paulo. A referida “enchente” foi atribuída às 

chuvas de cabeceiras, com grande destaque pela grande imprensa, salvo 

algumas exceções. No entanto, era de conhecimento público que a “enchente” 

foi provocada pela abertura das comportas da Represa do Guarapiranga e 

restrição da vazão na Barragem do Parnaíba, operadas pela Light. Assim, 

garantiu-se que uma vasta superfície de terreno fosse objeto de 

desapropriação, fig. 78, sendo exercidos os direitos contidos na concessão que 

obtivera. A “enchente” de 1929 tornou-se uma estratégia de apropriação e 

valorização pela empresa canadense (SEABRA, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Mapa das áreas determinadas para a desapropriação por parte da Light, pertencentes 
ao Instituto Butantã (ORITA, 1987; apud SEABRA, op. cit., p. 212). 
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Muitas das áreas que passaram a ser de domínio da Light eram 

públicas, da Prefeitura ou do Estado de São Paulo. Como exemplo, áreas do 

Instituto Butantã do Governo do Estado e demais áreas municipais, chegando a 

Light apresentar à prefeitura a alternativa de pagar em dinheiro ou em terras, 

como maneira de compensação dos “melhoramentos” que a Companhia 

realizou na região, sob ameaça de desapropriação. 

A princípio o objetivo era a implantação de uma série de obras 

destinadas a aumentar a capacidade de geração energética. Tal investimento, 

por parte de uma empresa privada seria, a priori, recompensado pela tarifa 

energética, mesmo porque operava como monopólio. Evidentemente a 

sobrevalorização dos terrenos que adquiriu acarretou a reprodução do capital 

aplicado em várias ordens. Essa valorização era muito maior do que o custo 

integral do seu investimento (SEABRA, 1987). 

Por fim, a Light tornou-se proprietária de cerca de 21 milhões de metros 

quadrados de terrenos nas planícies de inundação do Rio Pinheiros. 

Muitos desapropriados eram pequenos proprietários que, diante da 

pressão de uma grande companhia, não lhes restavam nenhuma alternativa 

senão lamentar, como relatado: 

“Venho a presença de V. Excia. implorar mais uma vez a 

esmola de que necessito, na realidade é duro implorar, mas 

as circunstâncias assim me obrigam, sou ajudante de 

caminhão tenho mulher e filhos menores, luto pela vida como 

um verdadeiro desgraçado, aos domingos e quase 

diariamente a noite tenho me preocupado em procura de casa 

e até mesmo de um rancho, nada tenho conseguido de êxito, 

cada vez mais desenganado, dada a dificuldade em que 

atualmente se me depara, tudo isso concorre para que de 

juelhos (sic) lançar-me a presença de V. Excia e pedir mais 

um prazo para desocupar a casa [...]. De V. Excia. Criado 

humilde e obdo”. Carta de 6 de março de 1944, assinada João 

Emedio da Costa (SEABRA, op. cit., p. 224). 

Dos modestos proprietários realizou expropriação pura e simples, com 

os grandes buscou maneiras de acomodação de seus interesses que 

escondem, na essência, essa mesma natureza do processo, pois a loteadora 

City of San Paulo Improvements and Freehold Land Co. Ltd. ou, simplesmente, 
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Companhia City transferiu 436.848 m² de terras à Light como pagamento aos 

“melhoramentos” da região, por fim, valorizou sobremaneira as demais terras 

da Companhia City. 

Em 1957, o canal do Rio Pinheiros foi transferido à administração 

pública, a Light fazia apenas sua manutenção e era proprietária de 

praticamente toda a várzea. Mas nos anos de 1960 há uma enorme pressão 

por parte do poder público para incorporar essas terras ao sistema viário em 

implantação. As terras da Light nas várzeas foram desapropriadas para a 

construção de trevos, passagens, alças, viadutos, conexões de todo tipo e para 

as vias marginais expressas. Projetos que, ironicamente, começavam a ser 

executados com recursos do Banco Mundial. Nesse momento começou a se 

intensificar a ascensão econômica e política de empresas imobiliárias, as quais 

impuseram sua lógica ao processo de urbanização, (SEABRA, 1987). 

Criou-se uma imensa estrutura para o controle das inundações, tornando 

as várzeas do Rio Pinheiros uma das mais valorizadas de São Paulo. 

Em 27 de janeiro de 2006, quase oitenta anos depois, mediante a Lei 

Estadual nº 12.245 é revogada a concessão à The São Paulo Tramway Light 

and Company Limited. 

 

 

ii. Intervenções no Rio Tietê 

 

 

As intervenções no Rio Tietê foram realizadas em três momentos: 

sanitarista, iniciada em 1892, no âmbito da Comissão de Saneamento do 

Estado de São Paulo (CSE), como expressão da Política Sanitária do Governo 

Estadual; eliminação das inundações, iniciada em 1923, no âmbito da 

Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê e, posteriormente, a partir de 1967, 

dar uso urbano às várzeas, em consonância ao Plano Rodoviário Nacional. 

Em 1887, o engenheiro Bianchi Bertoldi elabora estudos e defende que 

as intervenções dos Rios Tietê e Tamanduateí deveriam ser realizadas em 

conjunto. Este foi o primeiro projeto de retificação desses rios (MATTES, 2001). 

A Comissão de Saneamento propõe então sua viabilização, mas, no 

entanto, é extinta em 1898. Nesse período, 1883 a 1898, são realizadas as 
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primeiras intervenções: a supressão da ilha de Ilhumas, mediante a abertura de 

um canal de 1200 m; canal de Osasco de 1260 m e do Anastácio de 620 m, 

além da retificação da curva do rio, próximo a Estrada de Ferro Sorocabana. 

Posteriormente, para a elaboração de estudos de retificação do Rio 

Tietê, passou-se a ser considerada a existência das Barragens de Parnaíba e 

do Guarapiranga. A Barragem do Parnaíba, no Rio Tietê, à 33 km da capital, 

entrou em funcionamento em 1901 e destinou-se a produzir eletricidade para a 

cidade. A Barragem de Guarapiranga formou um reservatório nas cabeceiras 

do Rio Pinheiros destinado, a princípio, ao aumento de vazões ao Tietê, 

através do Pinheiros, em períodos de estiagem, garantindo assim o 

funcionamento da Usina de Parnaíba. 

Em 1922, o engenheiro da Escola Politécnica da USP, Fonseca 

Rodrigues, a pedido da Diretoria de Obras Municipais, elabora proposta de 

intervenção no Rio Tietê que consistia na implantação de dois diques marginais 

impermeáveis, de 4,5 m de altura que sustentaria duas avenidas de 20 m em 

cada lado do rio, em toda sua extensão. A proposta apresentava ainda um 

reservatório marginal de 3 km de comprimento que seria implantado no trecho 

próximo a hoje ponte das Bandeiras (MATTES, 2001). O engenheiro Vitor da 

Silva Freire, Diretor de Obras da Prefeitura, responsável pelos estudos de 

urbanismo de São Paulo, rechaça esta proposta, alegando que o projeto 

deveria contemplar também o “aformoseamento da cidade” e não somente as 

questões “hidráulicas e valorização das terras”. Propõe então o alargamento do 

leito do rio, rebaixando a altura do dique, mantendo certa sinuosidade original. 

Segundo Mattes (op. cit.), as duas concepções tinham diferentes repercussões 

na valorização das áreas edificáveis contígua ao Rio Tietê e no aspecto 

paisagístico, na qual previam trechos “relvados e ajardinados”. 

Segundo Travassos (2004), embora a implantação de projetos de 

embelezamento tivesse sido cogitada, as intervenções no Rio Tietê sempre 

estiveram condicionadas à produção de energia elétrica, afastamento dos 

esgotos e a navegabilidade, assim como a eliminação das águas paradas. 

Em 1924, o então Prefeito Firmino Pinto decide formar a Commissão de 

Melhoramentos do Rio Tietê, sob responsabilidade do engenheiro sanitarista 

Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, com o objetivo do controle das 
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inundações, afastamento dos esgotos, navegabilidade e aproveitamento de 

terras para fins urbanos.  

A ocupação nas proximidades do Rio Tietê já era realidade desde 1905. 

Neste ano, nos bairros do Brás, Pari, Barra Funda, Água Branca e Lapa, 

estabeleceram-se algumas indústrias. A população operária já convivia em seu 

dia-a-dia o ritmo dos Rios Tietê e Tamanduateí em períodos de chuvas, 

marcadas profundamente pelas inundações de 1906 e 1929, fig. 79. 

Figura 79. Foto da “grande enchente de 1929” no bairro do Brás. Fonte: 
http://entretenimento.uol.com.br/album/inundacoessp_olido2010_album.jhtm#fotoNav=2 
Acessado em 22 nov. 2010, (autor desconhecido). 

 

As barragens em funcionamento no Rio Pinheiros lançaram grandes 

volumes ao Tietê que se somava ao escoamento superficial da bacia, 

encontrando a Barragem do Parnaíba, causando uma onda de remanso à 

montante, tanto no Tietê como no Pinheiros. Essas ações ignoravam as 

recomendações de reservação das águas e controle de cheias do engenheiro 

sanitarista Saturnino de Brito.  

A década de 1920 é marcada pelo embate técnico entre dois notórios 

engenheiros. De um lado Saturnino de Brito e de outro o engenheiro Prestes 

Maia. Saturnino de Brito preconizava o resgate da orla fluvial urbana, 

preservando o leito maior dos rios, conforme fig. 80. 
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Figura 80. Projeto de recuperação da orla fluvial do Rio Tietê proposto por Saturnino de Brito, 
(BRITO, 1943/1944). 
 

No texto de justificativa do projeto, Saturnino de Brito destaca a 

importância das matas na regularização das vazões do Tietê e a necessidade 

de manter à montante de São Paulo, o “atual regime de inundações de suas 

várzeas, ao menos que se façam obras extraordinárias de detenção das águas, 

ou que se aumente a capacidade das obras de proteção de São Paulo e de 

escoamento à jusante.” 

Em estudo realizado para a prefeitura de São Paulo, em 1925, alertava: 

[...] querer agora tomar definitivamente a várzea de expansão 

das águas para nela edificar é estabelecer o problema das 

inundações (BRITO, 1926). 

Lembrava também que a inundação é um fenômeno da natureza e que 

as várzeas constituem elementos reguladores das águas correntes. Estudioso 

e grande observador do regime fluvial, desde o final do século XIX, Saturnino 

de Brito já se opunha aos interesses da Light and Power Company de propiciar 

grandes vazões para o aproveitamento energético. O engenheiro propunha o 

amortecimento das cheias em reservatórios à montante da área urbanizada. 

Por outro lado, o engenheiro Francisco Prestes Maia, juntamente com 

seu colega Ulhôa Cintra, a pedido do então Prefeito de São Paulo José Pires 

do Rio (1926 – 1930) elaboram um plano viário para a cidade, conhecido como 

Plano de Avenidas, que previa um sistema radial concêntrico como das cidades 
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européias, mas de modo distinto ao modelo europeu, propunha-se a ocupar os 

fundos de vales, áreas ainda desocupadas e que, com baixos custos, servia 

também para a valorização dos terrenos no entorno após a obra. Eram os 

técnicos que a elite paulistana queria ouvir. No entanto, omitiu que as cidades 

européias já haviam implantado um anel ferroviário e fluvial, antes da 

implantação do anel viário, evitando assim o caos no tráfego como pode ser 

observado atualmente em São Paulo. Entretanto, o Prefeito José Pires do Rio 

finalizou seu mandato sem implantar o que estava previsto no plano. 

Os anos de 1930 foram de fortes tensões sociais e de instabilidade 

político – institucional, especialmente em São Paulo. O cenário era marcado 

pela crise econômica de 1929 e pelas disputas ocorridas após a revolução que 

pôs fim ao regime oligárquico, em outubro de 1930. Deste ano a 1934, a cidade 

de São Paulo conheceu nada menos que dez prefeitos. A partir de 1934, uma 

nova Constituição Federal possibilitou a estabilidade administrativa sob o 

mandato do Prefeito Fábio Prado. Além disso, a “grande enchente de 1929” 

redefiniu também os projetos no Rio Tietê, segundo Seabra (1987). 

Então, em 1937, o Estado Novo é implantado sob a liderança de Getúlio 

Vargas com a justificativa de impedir o avanço do comunismo e promover o 

desenvolvimento do país em meio à crise mundial. O novo regime autoritário 

levou ao extremo a ideologia de que era preciso governar a partir de bases 

técnicas, supostamente neutras, longe das paixões e interesses políticos. As 

liberdades foram suprimidas, o legislativo fechado e as eleições canceladas. 

Os estados passam a ser governados por interventores que nomeavam os 

prefeitos. O projeto da Comissão de Melhoramentos, apresentado por 

Saturnino de Brito, fora abandonado em muitos de seus aspectos e, em 1937, 

a coordenação dos trabalhos de retificação do Rio Tietê é assumida por João 

Florence de Ulhoa Cintra. 

Em São Paulo, o interventor Adhemar de Barros indica, em 1938, o 

engenheiro Prestes Maia como prefeito da capital, cargo que exerceu até 1945. 

Neste período, o engenheiro realizou a retificação do Rio Tietê, canalização e 

tamponamento do Córrego do Vale do Itororó, implantando sobre ele a Avenida 

9 de Julho, além de uma série de obras de canalização e abertura de vias que 

prometia modernizar São Paulo. 
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Segundo Travassos (2004), somente a partir de 1940 o critério de tempo 

de recorrência passou a ser considerada em obras hidráulicas, sendo adotado 

um padrão de 10 anos. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, a cidade de São Paulo apresentava 

índices de crescimento populacional em torno de 5,2% a.a, aumentando a 

necessidade de mais pessoas habitarem e se locomoverem. Esta situação 

exacerbou-se com o otimismo relacionado ao crescimento econômico a partir 

do Estado Novo, ampliado ainda mais na década de 1950, com o governo de 

Juscelino Kubistchek e sua meta de desenvolvimento “cinqüenta anos em 

cinco”. O projeto de implantação de um parque industrial no Brasil achou seu 

maior expoente nas administrações no Município de São Paulo e em seus 

vizinhos, aumentando o número de indústrias, especialmente a automobilística. 

Aceleravam-se as obras de infraestrutura. Nos estudos de retificação e 

canalização do Rio Tietê foram calculadas uma altura máxima de 5,70 m do 

canal, correspondendo a um tempo de recorrência de 500 anos (SEABRA, 

1987). 

A fig. 81 evidencia as intervenções no Rio Tietê até o ano de 1943 e a 

fig. 82 as retificações até o ano de 1952. 

Figura 81. Mapa do canal original do Tietê e retificações realizadas até 1943 (LIGHT, 1943). 
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Figura 82. Mapa Retificação realizada até 1952 (LORENZ, 1952). 

 

À medida que o canal ia sendo construído, novos problemas também 

surgiam. Um deles diz respeito ao volume de resíduos sólidos que alcançava o 

Tietê, provocando assoreamento no canal. O volume desse assoreamento, em 

1940, era da ordem de 10.000 m³ mensais, o que equivale a 120.000 m³ ao 

ano. Os serviços de desassoreamento não entraram nos custos da obra, mas 

sim na manutenção permanente do canal (SEABRA, 1987). 

A partir de 1960, com o agravamento das inundações, começou a fase 

de um entendimento mais amplo da drenagem. Tornava-se consensual que 

este agravamento estava ligado a própria retificação do canal e também ao 

processo de urbanização na bacia, que neste período estava em seu auge.  

Em maio de 1963 instalou-se na Câmara Municipal de São Paulo uma 

comissão parlamentar destinada a avaliar os trabalhos de retificação do Rio 

Tietê e apurar as causas das inundações que persistiam em São Paulo. 

Naquele ano ocorreram grandes inundações. Foi apurado que, naquele 

momento, 80 a 85% do canal já estava aberto, os maiores responsáveis pelas 

inundações eram a Barragem de Parnaíba, além do assoreamento e os 

estreitamentos decorrente das pontes instaladas. 

[...] estamos em um minueto: 2 passos pra frente e 2 passos 

para traz! Abre-se um canal, tira-se centenas de milhares de 
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metros cúbicos de terra, e vem de novo o assoreamento e 

torna a cobrir boa parte do leito”. Depoimento do Prefeito 

Francisco P. Maia – 133ª sessão Especial da Assembléia – 

1963 (SEABRA, 1987, p. 134). 

Segundo Travassos (2004), somente em 1968, a Prefeitura de São 

Paulo passou a adotar um período de retorno de 25 anos para os principais 

cursos d’água e 10 anos para seus afluentes e galerias. 

Em 1968, a Secretaria dos Negócios, Serviços e Obras Públicas do 

Governo do Estado e o DAEE, desenvolveram estudos, abrangendo a BAT 

como um todo, pois concluíram que os problemas causados pelas inundações 

no Rio Tietê, especialmente ao longo da década de 1970, não estavam mais 

circunscrito somente à capital. Tal estudo recomendava o controle das vazões, 

mediante a construção de reservatórios nas cabeceiras. Trata-se dos 

reservatórios Ponte Nova, Taiassupeba, Paraitinga I e II, Biritiba e Jundiaí, 

obras recomendadas, inclusive, por Francisco Rodrigues Saturnino de Brito em 

1926. 

Entre os anos de 1969 e 1973, intensificou-se a implantação do sistema 

viário em fundo de vales e, em consequência, as canalizações tamponadas dos 

cursos d’água, decorrente dos recursos que o poder público dispunha, período 

conhecido como “milagre econômico”, no governo de exceção do Presidente 

Emílio Garrastazu Médici. O País como um todo, assim como a América Latina, 

é cenário da política externa norte americana que visava assegurar uma maior 

presença sua no continente. Conhecida como Aliança para o Progresso, 

formulou uma série de programas que nestes países apareciam como ajuda do 

governo americano para o desenvolvimento econômico e social. 

Ao mesmo tempo, nesse período e ao longo da década de 1970, as 

consequências das intervenções nos cursos d’água e nas alterações de 

escoamento superficial na BAT, assim como nos desequilíbrios climáticos, em 

escala local, já eram sentidos. 

Em 1976 é criado o Parque Ecológico do Tietê, mediante decreto 7868, 

com o objetivo de proteção das várzeas e controle das vazões à montante da 

capital. O projeto original previa uma área de 60 km² até suas nascentes em 

Salesópolis, com projeto paisagístico do arquiteto Rui Ohtake. No entanto, 

limitou-se à 14 km², devido às dificuldades ligadas à desapropriação, 
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mostrando-se inviável economicamente. O Parque Ecológico do Tietê resume-

se hoje a dois trechos nas várzeas: a leste, da Barragem da Penha nas 

proximidades da Nitro Química em São Miguel Paulista e a oeste, o Parque 

Tamboré, situado no Município de Barueri.  

Em 1979, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, o DAEE e a CETESB 

contratam a empresa Promon Engenharia S.A. para o projeto de retificação do 

Rio Tietê e outras “melhorias”. Os principais aspectos do estudo são o 

desassoreamento e a retificação e ampliação do canal, entre os anos de 1979 

e 1982. A última retificação do Rio Tietê foi realizada no início dos anos de 

1980, com a implantação do Parque Ecológico do Tietê e da Rodovia dos 

Trabalhadores, posteriormente renomeada para Rodovia Ayrton Senna, à 

montante da Barragem da Penha, entre Guarulhos e a Zona Leste de São 

Paulo. Conhecido como Projeto Leste, de nível metropolitano, que segundo 

EMPLASA (1976) pretendia a “retificação do Tietê, e a recuperação de suas 

várzeas com usos urbanos adequados”. O sentido de “recuperação” é, nesse 

caso, o aterramento das várzeas para fins de ocupação urbana. 

Até 1982, o Rio Tietê foi reduzido de 46,3 km para 26 km, entre Osasco 

e a Barragem da Penha. À montante da Barragem da Penha, na fase final, 

foram retificados cerca de 15 km. 

Em 1995, o Estado de São Paulo, mediante financiamento do Japan 

Bank for International Cooperation (JBIC), deu início às obras de rebaixamento 

da calha do Rio Tietê. Com um custo total de mais de dois bilhões de reais, as 

obras foram divididas em duas fases. Na fase I, o DAEE executou obras a 

jusante da confluência Pinheiros - Tietê, cerca de 16,5 km, onde está localizado 

o complexo viário “Cebolão”, numa profundidade média de 2,5 m. Na fase II, 

foram 24,5 km, desde o Cebolão até a Barragem da Penha, com rebaixamento 

da calha de 2,5 m, além da remoção de 6,8 milhões de m³ de solo e rochas, 

ampliação da largura da calha de 41 para 46 m que, segundo o DAEE, 

aumentou a vazão do Tietê de 640 m³ para 1060 m³ na altura do “Cebolão”. A 

obra foi totalmente finalizada no segundo semestre de 2005. 

Ao longo de trinta anos de existência, o parque foi ocupado por 

equipamentos públicos implantados justamente pelo governo estadual, como 

Centros de Detenção Provisória – CDP e conjuntos habitacionais da 
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo – CDHU. 

A partir de 2008, o Governo Estadual iniciou o desenvolvimento de 

projetos que denominou Programa de Recuperação das Várzeas da Bacia do 

Alto Tietê, com o informe de ser o “maior parque urbano do mundo”. 

Na realidade trata-se de um relançamento do projeto original do 

arquiteto Rui Ohtake de 1979. O projeto prevê a ampliação do atual limite do 

parque, promovendo a remoção de cerca de 10.000 famílias que ocupam 107 

km², segundo DAEE (2010). O projeto está dividido em três etapas: etapa I – 

25 km à jusante da Barragem da Penha, nos municípios de Guarulhos e São 

Paulo; etapa II – 11.3 km, dos municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba e 

etapa III – 33,7km, nos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mrim e 

Salesópolis. 

A partir da década de 1980, iniciou-se o entendimento da necessidade 

da abordagem das inundações no âmbito da bacia hidrográfica e a 

necessidade de preservação de várzeas e reservação de vazões à montante. 

No entanto, segundo Seabra (1987), na década de 1970, o espaço do rio e das 

várzeas já estavam socializados. Socializados também os problemas das 

inundações. Eram problemas velhos que apareciam redimensionados como 

problemas novos, resultantes da configuração da BAT e das muitas 

intervenções que se fez nos Rios Tietê e Pinheiros. 

 

 

iii. Intervenções no Rio Tamanduateí 

 

Antes das intervenções nos Rios Tietê e Pinheiros, já havia sido 

realizadas obras de drenagem no Rio Tamanduateí, sendo o primeiro estudo 

de retificação de cursos d’água na BAT, idealizado pelo engenheiro Carlos 

Abrahão Bresser, em 1841. Entre 1848 e 1851, foi retificado o trecho conhecido 

como “sete voltas”, fig.83, situado entre o Beco do Colégio e a Ladeira Porto 

Geral sendo, em 1872, canalizado na Várzea do Carmo, atual Parque Dom 

Pedro II, se estendendo, posteriormente, do Ipiranga à Ponte Pequena 

(OSTROWSKY, 1989; apud MATTES, 2001). 
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Figura 83. Mapa da conformação natural do Tamanduateí, próximo à foz no Tietê 
(FELIZARDO; COSTA, 1810). 

 

Para executar as obras, segundo Mattes (2001), foi criada a Companhia 

de Melhoramentos da Várzea do Carmo, financiada pelo Banco Português do 

Brasil, por meio da troca de terrenos inundáveis pelos custos das obras. Com a 

conclusão destas obras foram criados o Parque Dom Pedro II e toda a área do 

Mercado Central foi urbanizada e vendida. Entretanto, estas intervenções não 

responderam aos objetivos apresentados pelas autoridades, pois as 

inundações continuavam nas várzeas do Rio Tamanduateí. 

A partir do começo do século XX, intensificaram-se os incentivos à 

ocupação das várzeas do Rio Tamanduateí por indústrias. Entre os incentivos 

estava a concessão para “exploração do Tamanduateí”, segundo Santos, M. 

(2002), como a lei n° 105, de 11 de janeiro de 1912, onde o prefeito de Santo 

André, Alfredo Luiz Flaquer, autorizava o cidadão Antonio Teixeira Leite Júnior 

a “limpar e regularizar o leito do Rio Tamanduateí, estabelecendo curso normal, 

uniformizando e conservando as margens laterais”. Com estes incentivos, a 

industrialização se desenvolve nas várzeas deste rio e ganha impulso após a I 

Guerra Mundial com a instalação de diversas indústrias. 

Na década de 1980 foram retomadas as obras de retificação, 

canalização e alargamento do canal do Rio Tamanduateí, sendo concluídas na 
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década de 1990 com uma seção retangular para um tempo de recorrência de 

500 anos. Segundo DAEE (2008), face às constantes inundações observadas 

no decorrer do tempo, agravadas pela expansão da ocupação nesta bacia, ao 

longo das décadas de 1980 e 1990, verifica-se que esta vazão de projeto 

correspondente ao período de retorno de 500 anos, passou para 

aproximadamente 2 anos. 
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APÊNDICE B 

 

MAPA DA BACIA DO RIO BAQUIRIVU GUAÇU EM GUARULHOS, SEUS 

BAIRROS E O SISTEMA DE DRENAGEM 
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Mapa da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu com os bairros e o sistema de drenagem 

UPR BAIRROS 

Centro 
Centro, Bom Clima, CECAP, Vila Fátima, Gopoúva, Itapegica, 
Macedo, Maia, Monte Carmelo, Paraventi, Porto da Igreja, 
São Roque, Tranquilidade, Várzea do Palácio, Vila Augusta, 

Vila Galvão Vila Galvão, Jardim Vila Galvão, Torres Tibagy, Picanço, Vila 
Rio e Cabuçu (cerca de 50% da população). 
 Cabuçu Cabuçu (cerca de 50% do território) e Invernada (cerca de 
50% da população). 

Taboão Taboão, Invernada (cerca de 50% da população), Bela Vista, 
Cocaia e Morros 

Cumbica Cumbica 

Pimentas Pimentas, Água Chata, Aracília, Itaim, Bonsucesso (cerca de 
20% da população) e Presidente Dutra (Jd. Maria Dirce II). 

Bonsucesso 
Bonsucesso (cerca de 80% da população) e Presidente Dutra 
(cerca de 90% da população), Sadokim, Água Azul e Mato 
das Cobras. 

São João São João, Bananal, Lavras e Fortaleza 
Tanque Tanque Grande 

Capelinha Capelinha 
Jaguari Morro Grande 

 

Macedo 

Cumbica 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

 
A área apresentada como proposta de intervenção, tanto para regulação 

de vazões, como para melhoria ambiental, é no trecho médio do Rio Baquirivu 

Guaçu, ao longo da Avenida Jamil João Zarif. Trata-se da ampliação e 

recuperação das várzeas e a criação de um parque urbano, ao norte do 

Aeroporto. Para tanto, é necessária a remoção de cerca de 800 famílias e, 

posteriormente, o seu reassentamento, da comunidade conhecida como 

Malvinas. Com aproximadamente 7 km², a área de intervenção é composta por 

cerca de 80% pertencente ao Governo Federal, 10% ao Governo Municipal e o 

restante particular.  

Cerca de 40% da área é composta por morrotes, que serviram de área 

de empréstimo para a troca de solo quando da implantação do aeroporto, 

resultando numa área degradada, com solo de alteração exposto. Os demais 

60% constituem-se em terrenos úmidos na planície de inundação, que já 

cumprem a função de amortecimento de cheias dos Córregos Tanque Grande 

e Água Suja, sendo o primeiro a terceira maior sub-bacia, com 15,78 km² e 

uma vazão de projeto de 50,39 m³/s. 

A Comunidade Malvinas está estabelecida em parte da várzea, mediante 

seu aterramento clandestino por resíduos de construção civil, e parte em 

colinas. A proposta é a construção de 13 blocos de apartamentos para o 

reassentamento das famílias residentes na comunidade e a recuperação e 

ampliação da várzea de 1,27 km² para 2,92 km². Ainda, nos terrenos de solo de 

alteração, propõem-se a aplicação de solo fértil e replantio de espécies 

apropriadas, além da implantação de equipamentos de lazer para a população 

residente no entorno. 

Dessa maneira, a várzea seria ampliada, potencializando sua função de 

amortecimento de cheias, cumprindo esse importante serviço ambiental, 

especialmente por se localizar à jusante dos maiores tributários da margem 

direita do Rio Baquirivu Guaçu, cuja ocupação em curso, implicará em maiores 

vazões. Finalmente, destaca-se que essa intervenção implicará também na 

eliminação de uma área de risco de inundação, correspondente à Comunidade 

Malvinas, propiciando melhores condições de vida a estas famílias, além de 

ofertar um parque urbano para a população em seu entorno. 
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IMPLANTAÇÃO PROPOSTA 
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PERSPECTIVA DA IMPLANTAÇÃO PROPOSTA 
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PESPECTIVA DOS BLOCOS RESIDENCIAIS PROPOSTOS 
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ANEXO I 
 

Ofício nº CPE/10/91 – Prefeitura Municipal de São Paulo – Secretaria das 
Administrações Regionais/SAR – Assessoria Técnica de Obras e Serviços/Atos, 23 

de abril de 1991 
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ANEXO II 
 

Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município de Guarulhos – Lei nº 
6.046 de 05 de novembro de 2004 
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PREFEITURA DE GUARULHOS 
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

LEI Nº 6.046, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2004. 
Autor: Prefeito Municipal 

 

Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município de Guarulhos.  

A Câmara Municipal de Guarulhos aprova e eu promulgo a seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

Da Aplicação e Finalidade do Código de Edificações e Licenciamento Urbano  

Art. 1º Este Código dispõe e aplica-se sobre o licenciamento, projeto e execução das edificações e construções 

complementares, diretrizes urbanísticas, utilização, licença de funcionamento, fiscalização e levantamentos 

topográficos, sem prejuízo de outras normas previstas nas legislações federal, estadual e municipal vigentes.  

Art. 2º Todas as obras de construção, reconstrução, demolição, movimento de terra, acréscimo, modificação ou 

reforma a serem executadas no Município, quer particulares ou públicas deverão ter Alvará de Construção 

concedido pela Prefeitura, sob pena de aplicação do previsto no art. 54 desta Lei, no que couber.  

Parágrafo único. No caso das obras realizadas pela Administração Municipal, direta ou indireta, os projetos 

serão aprovados pelos respectivos órgãos competentes.  

Art. 3º As normas deste Código visam estabelecer:  

I - diretrizes básicas para realização de levantamentos topográficos;  

II - diretrizes básicas para obtenção ou consulta de diretrizes urbanísticas;  

III - garantir diretrizes básicas de conforto, segurança, higiene, funcionalidade e salubridade;  

IV - direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou do possuidor de imóvel e dos profissionais;  

V - normas quanto à documentação e mecanismos destinados ao controle das atividades;  

VI - critérios a serem atendidos na preservação, manutenção e intervenção em edificações existentes;  

VII - diretrizes básicas para obtenção da licença de funcionamento das edificações, comércio, serviços, indústrias 

e outros;  

VIII - critérios para emissão de licença de funcionamento.  

Capítulo II 

Da Terminologia 

Art. 4º Os termos e abreviações contidos nesta Lei devem ser interpretados, restritivamente, de acordo com os 

seguintes significados:  

I - andar: volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre o nível do pavimento e o nível 

superior de sua cobertura;  

II - área edificada: área total coberta de uma edificação;  

III - ático: parte do volume superior de uma edificação destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico de 

elevadores e caixas d’água;  

IV - demolição: derrubamento total ou parcial de uma edificação; 
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Capítulo VIII 
 

Do Escoamento de Águas 
 

Art. 106. A implantação de edificação junto as águas dormentes, correntes, canalizadas ou não, deverá, na zona 

urbana, guardar distância mínima horizontal de quinze metros de cada lado, a partir das margens, a fim de 

assegurar a constituição de faixa non aedificandi ao longo de todo o seu percurso.  

§ 1º A faixa non aedificandi a que se refere o presente artigo poderá ter sua largura reduzida até o mínimo de 

seis metros, por estudos técnicos específicos, desenvolvidos pela secretaria responsável pelo desenvolvimento 

urbano, bem como, quando se tratar de projetos de retificação ou canalização de córregos aprovados pela 

Municipalidade.  

§ 2º Qualquer redução da faixa para menos de seis metros será regulamentado no Plano Diretor de Drenagem ou 

em lei específica.  

§ 3º Na faixa non aedificandi definida neste artigo, somente serão permitidas aquelas atividades que são 

compatíveis com as características fisiográficas do local, tais como: áreas verdes, obras de infra-estrutura 

sanitárias, parques, áreas para prática esportiva, estacionamento descoberto de veículos, mantendo-se a 

facilidade de acesso para execução de obras e serviços de manutenção.  

§ 4º A faixa non aedificandi junto aos Rios Tietê e seu canal de circunvalação, Cabuçu de Cima e Baquirivu-

Guaçu, será definida no Plano Diretor de Drenagem ou em legislação específica, vigendo até tal definição as 

normas existentes.  

Art. 107. Em todo lote situado à jusante de um ponto baixo existente em uma via, deverá ser reservada uma 

faixa non aedificandi, com largura total de quatro metros para eventual passagem de tubulação de águas pluviais.  

§ 1º A referida faixa poderá ser reduzida através de estudos técnicos apresentados pelo interessado e aprovado 

pela secretaria responsável pelo desenvolvimento urbano.  

§ 2º Considera-se ponto baixo, para fins deste artigo, aquele local que por suas características não permita o 

escoamento natural das águas superficialmente através do logradouro.  

Art. 108. Todo lote que se encontrar em plano inferior na quadra deverá destinar uma faixa mínima de um metro 

e cinqüenta centímetros de largura para passagem de tubulações para escoamento de águas pluviais e esgoto, 

provenientes do imóvel situado à montante.  

Art. 109. Não será permitido o despejo de águas pluviais sobre a calçada e imóveis vizinhos, devendo ser 

conduzidas por canalização sob o passeio até a sarjeta ou rede de captação pública, quando houver.  

Art. 110. Os proprietários ou possuidores das áreas ou lotes que fazem divisa com águas dormentes, correntes, 

canalizadas ou não, deverão, ao realizar seu fechamento dentro da faixa non aedificandi de que trata este 

capítulo, executá-lo com materiais removíveis e vazados, que possibilitem entrada de equipamentos e materiais 

necessários à limpeza e desassoreamento e também, que permitam o movimento e escoamento das águas em 

épocas de cheia.  

Art. 111. Para empreendimentos a serem implantados em áreas superiores a dois mil metros quadrados é 

obrigatória a reserva e manutenção de área permeável, equivalente a cinco por cento da área total do terreno.  

Art. 112. As águas pluviais que escoam nos limites das propriedades não poderão aumentar as vazões do sistema 

de drenagem acima das condições naturais e as intervenções por edificações não poderão introduzir alterações no 

terreno capazes de contribuir para o aumento ou formação de áreas inundáveis.  
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§ 1º No projeto simplificado para área de terreno superior a 5.000m², deverão constar a indicação do lançamento 

das águas pluviais e a localização do reservatório de detenção para avaliação das interferências com a rede 

pública de drenagem.  

§ 2º A regulamentação e normas para aplicação deste artigo serão definidas por decreto do Executivo, a ser 

expedido no prazo de até sessenta dias, contados da data de publicação desta Lei. 
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