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CARTA DO PATROCINADOR

E
m latim, a palavra Tietê significa água grande. Que outro nome 
poderia ser mais adequado ao rio que acompanha e fomenta o 
progresso econômico do estado de São Paulo? 
Toda a força, a história e a fragilidade dos mais de 1.130 quilômetros 

do maior rio paulista são retratadas nas inspiradoras fotografias de Valdemir 
Cunha e nos delicados textos explicativos de Xavier Bartaburu que compõem 
esta riquíssima publicação.

Tietê – O Rio e As Margens conduz o leitor por uma incrível viagem desde 
a nascente do rio em Salesópolis (interior de São Paulo) até o encontro das 
águas no Rio Paraná. Um belíssimo ensaio ilustra este trajeto e revela as faces 
da fauna e da flora das margens do rio que se transforma pela ação do homem.

A Tirolez orgulha-se de patrocinar este livro, pois acredita que esta 
é uma forma de mostrar as belezas naturais do País e, ao mesmo tempo, 
conscientizar as pessoas sobre a importância do desenvolvimento sustentável 
da sociedade. 

Temas que merecem todo o carinho, cuidado e atenção.
Assim, a Tirolez dedica este registro ambiental ao estado de São 

Paulo, onde a empresa tem a matriz, duas unidades fabris e seu centro de 
distribuição, para que a população possa se unir com o objetivo de fazer a sua 
parte para resgatar o Rio Tietê como fonte de vida.

UM RIO EM TRANSFORMAÇÃO
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CARTA DO EDITOR

H
á 45 anos vivo próximo às margens do rio Tietê, na cidade 
de São Paulo. E há doze, a janela de meu apartamento está a 
cerca de setecentos metros dele. Ainda quando criança, meu 
pai me contava sobre a ponte de madeira que cruzava o rio e a 
quantidade de pessoas que, lá de cima, ele avistava pescando.

Escutava, ainda, histórias sobre o que foi esse Tietê e em que ele poderia se 
transformar – ou voltar a ser. Na década de 80, ouvia as histórias no rádio: 
notícias sobre seu projeto de despoluição enquanto sonhava com um Tâmisa, 
Sena ou Danúbio serpenteando ao lado de minha casa.
Passado quase meio século das minhas primeiras lembranças do Tietê, estou 
longe de ver em minha janela cenas como as que vi nas margens daqueles rios 
europeus que sonhava. Na cidade de São Paulo, o Tietê ainda não passa de 
um canal poluído, desprovido de charme ou qualquer serventia para a capital 
paulista e seus moradores.

A ideia desse livro foi mostrar que o Tietê é muito mais que um canal de 
esgoto a céu aberto que corta um dos maiores centros urbanos da América 
Latina. Tietê, um rio e suas margens, apresenta faces diferentes desse rio e prova 
que ele não é um caminho de água morta cruzando uma grande metrópole.

De certa forma o livro é uma coletânea de memórias e histórias de meu pai 
sobre o belo rio que um dia passou por minha cidade. No entanto, para recriar 
essas lembranças eu tive que fotografá-las onde as águas ainda são límpidas e 
as pessoas podem nadar, pescar e se divertir em suas margens. 

Tietê, um rio e suas margens tenta mostrar que é possível conviver 
amigavelmente com nosso rio assim como vemos em Paris, com o Sena, em 
Londres, com o Tâmisa e em Budapeste, com o Danúbio.

 Espero não ter que viver mais 50 anos para que essas imagens surjam na 
minha cidade, na minha janela.

Valdemir Cunha
Editor
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O rio é uma pessoa. Tem nome. Este nome é muito velho, 
porque o rio, ainda que sempre moço, é muito antigo. 
Existia antes dos homens e antes das aves. Desde que os 
homens nasceram, amaram os rios, e tão logo souberam 
falar, lhes deram nomes”

Rémy de Gourmont 
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T ivesse nascido um pouco mais ao sul, certamente morreria anônimo numa praia 
de Bertioga. E nem se chamaria Tietê, que é “água grande” em tupi. Poderia 
também ter cavado um caminho entre os jequitibás, buscando o mar pela via 

mais curta, pelo caminho mais fácil. Mas grandes rios tendem a ser caprichosos desde 
o nascimento, e o Tietê, avesso ao banal, preferiu investigar o interior. Conjurado com 
a gravidade, irmã das cachoeiras, escorregou pelos contrafortes ocidentais da Serra do 
Mar, na direção oposta à do Atlântico, rumo aos campos que, antes das cidades, forravam 
o planalto. Ao escolher o oeste, o Tietê escolheu a fama. Mas também perdeu a vida.

Chamava-se Pedra Rajada o sítio de Salesópolis que, em 1953, recebeu a visita de 
uma comissão da Sociedade Geográfica Brasileira, decidida a identificar o lugar exato 
onde o Tietê deixava de ser lençol freático para se tornar rio. Já não havia mais mata ali: 
no lugar, crescera um pasto onde os bois largavam seus dejetos, que invariavalmente 
iam parar nas águas recém-nascidas do maior rio paulista. E assim ficou por mais quatro 
décadas, até que, em 1993, o governo do estado declarasse aberto o Parque Nascentes 
do Tietê. A mata em volta cresceu, os bois sumiram e os três olhos d´agua através dos 
quais o rio brota de dentro da terra, a 1027 metros de altitude, tornaram-se, novamente, 
translúcidos e potáveis. Com direito a peixes, os guarus. Bons para fazer farofa, dizem.

Distante apenas 22 quilômetros do mar, o Tietê segue, então, no sentido inverso, o 
do poente, resvalando pelas encostas até topar com seu primeiro desnível, não muito 
longe da nascente. É a Cachoeira dos Freires, transformada em 1913 numa das primeiras 
hidrelétricas de São Paulo, hoje um misto de museu e usina. Mal o rio nasce, tratam 
logo de domesticá-lo. Chegam mesmo a alargar seu leito, pouco depois de vencida 
a cachoeira: é a represa de Ponte Nova, a primeira de muitas no Tietê, construída na 
década de 70 para abastecer de água a Grande São Paulo e controlar a vazão nos dias 
de enchente. Mas ele segue, voltando a ser rio, riscando curvas como uma criança em 
pleno exercício da liberdade. Com peixes, mas já quase sem mata nas beiras: daqui em 
diante, serão pastos e eucaliptos – uns para o gado, os outros destinados a virar papel 
nas fábricas de Suzano.

Biritiba-Mirim é a primeira cidade, mas o Tietê não a vê. Está longe das margens. Ele 
apenas a sente, na forma dos primeiros dejetos que chegam ao seu leito. Não são muitos 
ainda – aqui o rio é limpo, inclusive próprio para banho. Serve fartamente, inclusive, à 
rega de hortaliças, principal fonte econômica da região das cabeceiras. A morte, porém, 
não tarda em chegar. Primeiro por obra das próprias lavouras, que devolvem a água que 
usaram carregada de fertilizantes, depois pelo esgoto das casas e das indústrias de 

UM RIO 
CAPRICHOSO
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Mogi das Cruzes, a primeira cidade verdadeiramente atravessada pelo Tietê. Quando 
ele a conhece, o rio já praticamente não respira. Desprovido de oxigênio, o leito agora se 
vê preenchido por um caldo escuro e espesso que não pode ser chamado de água. Por 
cima dele, boiam coisas como garrafas e sofás. Uma placa avisa: “Aqui morre o Tietê”. 
Apenas 60 quilômetros depois de ter nascido.

Antes da chegada dos portugueses, este era o ponto em que o Tietê começava 
adentrar os campos de Piratininga, um amplo vale flanqueado, ao norte, pelos morros 
da Cantareira e, ao sul, pelo espigão do Caaguaçu, de onde eram distribuidas as águas 
que corriam para os três grandes rios da região: o Tamanduateí, o Pinheiros e o próprio 
Tietê. Sobre uma colina adjacente ao Caaguaçu, São Paulo nasceu. Quem vivesse ali no 
século 16 veria um Tietê correndo lento, em curvas, sobre um vale praticamente sem 
desníveis – entre as atuais Mogi e Barueri, o rio percorre 100 quilômetros com apenas 
30 metros de declive. No tempo em que ainda havia meandros, suas águas, de tão 
vagarosas, formavam lagos imensos na estação das chuvas. Quando vinha a estiagem, 
sobravam as várzeas de solo úmido e pantanoso, onde os peixes que não conseguiram 
voltar ao leito restavam atrapados nas poças, atraindo aves como as anhumas. Que, 
de tão abundantes, chegaram a servir de inspiração para o primeiro nome do Tietê: 
Anhembi, rio das anhumas. 

Parte das várzeas ainda existe, inclusive com seus meandros preservados, transformada 
numa Área de Proteção Ambiental que se estende de Mogi até o Parque Ecológico do Tietê, 
na Zona Leste de São Paulo. Mas o rio já está morto, arruinado pela mesma cidade que 
lhe deve a vida. Não podemos nos esquecer que foi do Tietê que veio o primeiro barro que 
ajudou a construir São Paulo, da mesma forma como suas águas moveram as primeiras 
turbinas que iluminaram a metrópole. Em seu leito os paulistanos nadaram e remaram, 
para depois substituí-lo por avenidas marginais que terminaram de matá-lo. Destituído de 
sua fluvialidade, o Tietê, ao cruzar a maior cidade do Hemisfério Sul, tornou-se um corpo 
d´água obediente, limitado pelas margens fabricadas por uma sociedade voraz e a serviço 
de seus anseios de progresso.

Mas grandes rios, além de caprichosos, também são entidades obstinadas. E o Tietê, 
embora ainda distante da foz, tão logo abandona a metrópole se lança a um longo pro-
cesso de autolimpeza. Passando Barueri, multiplicam-se as pedras no leito, as margens 
se estreitam e as águas voltam a correr como se fossem novamente juvenis. Na altura de 
Pirapora do Bom Jesus, com as quedas, o rio começa a se reoxigenar, nem que para isso 
tenha que transformar em espuma as toneladas de xampu e detergente que contaminam 
seu leito. Dali em diante, o Tietê fluirá por vários quilômetros dentro de um desfiladeiro, 

cavando seu caminho entre o mar de morros e espelhando a mata que voltou a crescer 
nas margens. O único vestígio de humanidade – fora a poluição, que ainda resiste – é a 
chamada Estrada dos Romeiros, a primeira pavimentada do país, que acompanha o rio 
respeitando seu trajeto. Quando por fim encontra a primeira cidade fora dos limites da 
Grande São Paulo, o Tietê já está limpo novamente. Cheio de peixes, inclusive.

Salto é uma das poucas cidades tieteanas voltadas de fato para o rio, enquanto 
a maioria lhe deu as costas. É também a maior entre as que estão efetivamente às 
margens do Tietê fora da Grande São Paulo, o que não significa muito – coisa de pouco 
mais de 100 mil habitantes. A partir daqui, aliás, e por muitos quilômetros, não só serão 
pequenas as cidades como também poucas. Apenas três: Porto Feliz, Tietê e Anhembi. 
Fato curioso, dado que o Médio Tietê foi o grande vetor de desenvolvimento do estado 
entre os séculos 18 e 20, justamente porque era aqui, a partir de Porto Feliz, que o rio 
se tornava navegável. Hoje é onde começa a Hidrovia Tietê-Paraná, a grande highway 
fluvial por onde trafega boa parte da soja, da cana e do milho do Centro-Sul, acomodada 
em barcaças que atravessam uma paisagem já completamente tomada por lavouras.

A partir de Barra Bonita, o Tietê deixa oficialmente de ser rio para se tornar lago. 
Ou melhor, uma sequência de lagos, seis no total, nos quais o leito foi transformado em 
represas que ajudam a iluminar as casas de uma grande parcela da população paulista. 
Já não há mais grandes cidades nas margens, nem mata. Apenas pastos e canaviais, 
quilômetros deles, em torno dos muitos braços que cada represa foi criando enquanto 
alagava as concavidades de um planalto suave, quase enfadonho de tão plano. As cidades 
ficaram distantes, à beira das estradas. No rio engordado pelas barragens, de águas lisas 
que refletem o céu, restaram os peixes e as barcaças. E, eventualmente, os banhistas 
de uma alguma improvável praia interiorana. Justo quando o Tietê deixa de ser rio é 
que recupera sua vocação fluvial. As águas ainda estão sujas, mas já não cheiram nem 
matam. Parece até que o Tietê perdoou os homens, permitindo que eles agora nadem 
e naveguem em seu leito.

Quando o rio por fim se entrega ao Paraná, 1136 quilômetros depois de ter nascido, a única 
cidade a testemunhá-lo é a pequena Itapura, antigo posto militar nos tempos da Guerra do 
Paraguai que hoje repousa anônima à beira do Tietê, ao fim de uma estrada onde quase não 
passa ninguém. No trecho final não há barragens, nem barcaças, nem poluição: deixaram que 
o rio morresse de causas naturais, misturando suas águas às do Paraná para, então, seguir o 
caminho que lhe foi determinado. Será uma viagem longa, que incluirá ainda a confluência 
com o rios Paraguai e da Prata. Ao cabo de 4 mil quilômetros, contados a partir da foz, as 
águas do Tietê finalmente encontram o mar.

UM RIO 
CAPRICHOSO
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I magine uma vila sem saída para o mar, suspensa no cimo de um planalto, detrás de 
uma serra que a aparta da costa na forma de uma grossa muralha de mata e abismos, 
custosa de atravessar. O lugarejo também está no meio da mata, dependente de terras 

pouco férteis que, além de tudo, passam o verão encharcadas pelos rios transbordantes. 
Delas, um povo no limite da miséria, ainda tentando descobrir se é índio ou português, 
teima em extrair qualquer sustento. A oeste, na contramão da serra, propaga-se o interior, 
terra incógnita que tanto seduz quanto assombra, em cuja direção corre o maior dos rios 
do lugar, como “uma seta apontada para o sertão, a indicar-lhe o caminho”, na definição 
do poeta Cassiano Ricardo. Na São Paulo do século 16, o Tietê, mais que um rio, era um 
convite: nascido no pé da serra, como os paulistas, parecia convocá-los a fazer o mesmo. 
Correr para o oeste.

Mas o Tietê, tão logo se saísse da vila de Piratininga, apresentava-se adverso, cheio de 
cachoeiras, corredeiras e outros rumores fluviais, que exigiriam penosos traslados de canoa 
por terra. Melhor era usá-lo como bússola: seguir seu vale para penetrar o sertão à cata 
de ouro e índios para escravizar. Os primeiros caminhos bandeirantes foram, então, pela 
mata, à base de facão. Mas a direção, quem indicava, era o Tietê. Acompanhando seu curso 
pelas margens, os mamelucos paulistas foram os primeiros a devassar o interior do Brasil.

Não que o Tietê fosse inteiramente resistente às embarcações – havia alguns trechos 
de remanso, e nesses os bandeirantes faziam largo uso das canoas que haviam aprendido 
a construir com os índios, sobretudo as grandes pirogas de tronco único conhecidas como 
igaras. Eram as mesmas que a incipiente população paulistana usava para se locomover 
entre a vila e as roças que começavam a brotar ao longo do Tietê, além das aldeias que os 
jesuítas foram erguendo nas vizinhanças. Antes mesmo de acabar o século 16, já havia capela 
e casario em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Conceição dos Guarus (hoje Guarulhos), 
São Miguel, Nossa Senhora da Expectação do Ó (depois Freguesia do Ó), Carapicuíba e 
Santana do Parnaíba. A todas, chegava-se de canoa, partindo tanto do Porto Geral no Rio 
Tamanduateí, ao fim da ladeira que ainda hoje leva seu nome, quanto do pequeno porto 
localizado no Tietê, perto da confluência dos dois rios. Quem estivesse disposto a remar 
podia ir ainda mais além, descendo o Rio Jeribatiba (atual Pinheiros) até as aldeias de 
Nossa Senhora dos Pinheiros e de Ibirapuera (hoje o bairro de Santo Amaro). São Paulo, 
em sua infância, era essencialmente fluvial.

Longos percursos de barco pelo Tietê só se tornaram possíveis a partir do século 17, 
quando bandeirantes descobriram o lugar em que o rio abandonava as cachoeiras para se 

UMA SETA 
PARA O 
SERTÃO

NAVEGAÇÃO (SÉCULOS 16 a 18)



34 35

tornar navegável. Ali surgiu um porto que se chamou Nossa Senhora Mãe dos Homens 
de Araraitaguaba, que mais tarde seria Porto Feliz. E era mesmo uma felicidade, para os 
daquela época, poder zarpar rio abaixo, sem saltos à vista, na direção de novos territórios. 
O primeiro a fazê-lo foi Luis de Céspedes Xería, governador do Paraguai, então colônia 
espanhola, e comandante da mais antiga expedição pelo Tietê de que se tem registro. 
Partindo em 1628 de um ponto próximo a Porto Feliz, suas canoas percorreram o rio até 
a foz, além de parte do Rio Paraná, até a Cidade Real do Guairá. Voltaram com o primeiro 
mapa do Tietê, ainda um esboço com margens mal traçadas, mas já com o primeiro registro 
escrito de seu nome original: Ayemby.

Um século depois, a estrada líquida inaugurada por Céspedes terminou sendo uma 
das mais importantes para a ocupação do Brasil interior. O motor foram as minas de ouro 
de Cuiabá, descobertas em 1718 num ponto remotíssimo da colônia, distante de tudo, 
inclusive de São Paulo, mas ao qual se podia chegar através do Tietê, ainda que para isso 
se levasse no mínimo um mês de navegação para cobrir os 3500 quilômetros que sepa-
ravam os portos de partida e de chegada. O tempo era o de menos: quem embarcasse em 
Araraitaguaba com a promessa de uma vida de riqueza nas minas cuiabanas deveria estar 
disposto a correr riscos dos mais diversos. Como morrer afogado numa corredeira ou de 
alguma enfermidade tropical, por exemplo. Ou de uma flechada dos índios guaicurus, que 
atacavam montados em cavalos, ou dos paiaguás, cujas esquadras de canoas travavam 
verdadeiras batalhas aquáticas. Não se sabe de uma viagem dessas que tenha chegado a 
seu destino com todos os passageiros vivos.

O Tietê tornou-se, assim, o rio das monções, como eram chamadas essas expedições 
fluviais para Cuiabá – nome emprestado dos ventos que levam a chuva à Índia, os mesmos 
que, naquele tempo, empurravam as naus portuguesas para o Oriente. Tanto lá quanto cá, 
o período que antecedia as monções asiáticas – princípios de abril – marcava o início da 
temporada de navegações. Vento, aqui, não havia, mas havia as corredeiras do Tietê. E essa 
era sua época de cheia, portanto menos hostil aos canoões de herança indígena que se 
tornaram o veículo preferido da gente monçoneira. Ainda assim, não faltavam cachoeiras, 
coisa que demandava longos trechos de varação por terra, onde canoas e mantimentos 
eram carregados no lombo dos bois ou no ombro dos escravos. Isso quando era possível 
prevê-las – às vezes, a bruma sobre o rio permitia que as quedas só se revelassem quando 
a proa já estava embicada no vazio. Quando não se perdia gente, ia-se no mínimo a carga.

A despeito dos perigos, o Tietê valia a pena: além de encurtar a viagem, uma monção 
era mais barata que uma tropa de mulas. Com uma só canoa, gastava-se o equivalente a 
quatro animais para transportar um volume carregado por quarenta – em torno de 300 

NAVEGAÇÃO (SÉCULOS 16 a 18)
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arrobas, ou 4 toneladas e meia. E isto era 
importante, pois entre Araraitaguaba e a 
foz do Tietê não havia uma só roça, vila 
ou aldeia em que se pudesse reabastecer 
os barcos. Pescava-se e caçava-se, é claro, 
mas imagine alimentar uma monção como 
a de 1726, composta por três mil pessoas 
distribuídas em cerca de 300 canoas. Daí 
a base da dieta dos monçoneiros: feijão, 
toucinho e farinha de milho – combinação 
que depois ficou conhecida como virado à 
paulista. Para matar a sede, jacuba: farinha 
de mandioca dissolvida em água e adoçada 
com rapadura. 

Entrado o século 19, a porção oeste 
do Brasil era já terra conquistada, ainda 
que as monções não tivessem semeado 
cidades em seu caminho. Quando o ouro 
em Cuiabá acabou, o Tietê voltou a ser 
um rio virgem, frequentado por um ou ou-
tro viajante pertinaz, tomado pelo delírio 
desbravador dos velhos bandeirantes. O 
último deles foi o barão alemão Georg 
Heinrich von Langsdorff, organizador de 
uma expedição naturalista que partiu de 
Araraitaguaba em 1826, alcançou Cuiabá 
e continuou até Belém do Pará. A viagem 
encerraria, em tom trágico, a era das mon-
ções. No Rio Guaporé, um dos pintores, 
Aimé-Adrian Taunay, morreu afogado. E 
o próprio barão, infectado pela malária, 
voltou para casa tomado por uma amnésia 
da qual jamais se curaria.

NAVEGAÇÃO (SÉCULOS 16 a 18)
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J á no tempo do café os barões sonhavam com uma hidrovia que conectasse as 
terras férteis do planalto ao porto de Santos. Houve planos, inclusive, de construir 
um canal entre o Tietê e o Rio Paraíba do Sul, em cujo vale, naquela primeira 

metade do século 19, frutificavam os mais extensos cafezais da República. A ideia 
não só não foi adiante como o próprio Tietê precisou esperar mais de um século para 
se tornar uma estrada líquida de razoável utilidade. Que barcos, naquele momento, 
seriam capazes de resistir às mais de cinquenta quedas e corredeiras entre a cidade 
de São Paulo e Itu, bem onde as lavouras cafeeiras começavam a se esparramar ao 
longo das barrancas? 

Quando os primeiros vapores molharam seus cascos no Tietê, em 1873, seu per-
curso teve de se restringir à porção média do rio, entre a cidade de Tietê e o Salto 
do Avanhandava, cachoeira na altura da atual Penápolis, hoje engolida pela represa 
homônima. Circulavam também pelo Rio Piracicaba até a confluência com o Tietê. 
Eram no total cinco navios e 24 lanchas, cuja navegação fora concedida, pelo Governo 
Imperial, à Companhia Fluvial Paulista por 30 anos. Mas os trilhos chegaram antes, 
insuperáveis: se no começo vapores e trens agiam em acordo, complementando água 
e terra, bastou que as ferrovias avançassem pelo planalto para que conquistassem a 
simpatia imediata dos barões do café. É fato emblemático que a Companhia Fluvial 
Paulista tenha sido comprada, em 1886, por uma empresa ferroviária, a Ituana, cuja 
linha conectava Jundiaí a Piracicaba. Os vapores, evidentemente, não tardaram em 
desaparecer do Tietê. 

São Paulo, a capital, no entanto, continuou fluvial. E não poderia ser diferente 
numa metrópole cujas casas chegavam a passar meses sem acesso por terra, isoladas 
no meio de um lago formado pela enchente dos rios Tietê e Tamanduateí. Conta-se 
que, no século 19, era possível navegar, em bote, da Rua Florêncio de Abreu à Ponte 
Grande (hoje Ponte das Bandeiras), atravessando um Bom Retiro involuntariamente 
transformado em Veneza. Dependendo de aonde se quisesse ir, era bom mesmo ir 
remando, pois, por muito tempo, a Ponte Grande foi a única forma de conectar, por 
terra, as duas margens do Tietê. Entre a Penha e Osasco, quase toda a comunicação 
era feita pela água. Na Zona Norte, região basicamente ocupada por chácaras na 
virada para o século 20, não se conhecia morador que não tivesse uma canoa, para 
o caso de precisar atravessar o rio. Conforme a cidade crescia, aumentava também 
o número de barcos: em 1919, eram 350 as embarcações com licença para navegar o 
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Tietê, entre as de carga e de recreio; em 1940, somavam já 2500. 
Particularmente importantes, naquele Tietê ainda sombreado pelos ingazeiros, 

foram os batelões, barcaças de fundo chato, movidas a remo, que se ocupavam de 
transportar tudo quanto fosse carga de que a metrópole necessitasse, mas que termi-
naram por se especializar na distribuição de areia, argila, cascalho e seus derivados, 
como tijolos e telhas. Rio acima, entre o Tatuapé e Mogi das Cruzes, as margens 
estavam repletas de portos de areia e olarias, ambos dedicados a aproveitar os far-
tos sedimentos que o Tietê depositava sobre a várzea, em cada curva que fazia. A 
prática de se extrair barro do Tietê vinha desde a Colônia e se estendeu até o século 
20, enquanto houve meandros. Durante esse tempo, antes de matar o rio, São Paulo 
se serviu dele à vontade para erguer suas casas e seus prédios, pois era de seu leito 
que vinha grande parte da matéria-prima para a construção civil. 

Enquanto a cidade arruinava de vez o Tietê, fazendo sumir os barcos, os peixes e 
um ar minimamente respirável, o sonho da hidrovia, rio abaixo, começava  a tomar 
forma. Isso já nos anos 50, quando foram esboçados os primeiros projetos com 
vistas a conectar Piracicaba a Buenos Aires. As quedas – ao menos as de Porto Feliz 
em diante – já não eram mais um problema para quem agora dispunha de tecnologia 
suficiente para dinamitar o leito do rio, de modo a aprofundar sua calha, e construir 
elevadores de água nos quais os barcos pudessem subir ou descer de nível sem o risco 
de acidentes. Esse sistema de navegação por meio de eclusas já havia sido implantado, 
com sucesso, pelos americanos no Rio Mississippi, e foi esse o modelo adotado pelos 
engenheiros brasileiros no projeto da Hidrovia Tietê-Paraná.  

Levou-se três décadas até a inauguração do primeiro trecho da hidrovia, em 1981, 
com 300 quilômetros navegáveis. Dez anos depois, já era possível navegar o Tietê 
todo, até o Rio Paraná, graças à construção do Canal Pereira Barreto, uma vala com 
quase 1 quilômetro de extensão que funciona como um desvio para os barcos, impos-
sibilitados de navegar a porção final do rio por conta da Barragem de Três Irmãos. É 
o segundo maior canal artificial do mundo. Com a conclusão da represa de Jupiá, na 
confluência dos dois rios, em 1999, ficou liberado o trânsito fluvial até a Usina Hidrelé-
trica de Itaipu, dando origem aos 2400 quilômetros atuais de extensão da hidrovia. 

Hoje, em torno de 150 barcaças trafegam não só pelo Tietê e pelo Paraná, como 
também por afluentes como o Grande e o Paranaíba, já na altura de Minas Gerais e 
Goiás, aonde chegam, via estrada ou ferrovia, os grãos do Brasil central. Na goiana 
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São Simão, extremidade norte da hidrovia, em-
barcam soja, milho e trigo, de onde seguem, 
pela água, até o terminal de Conchas, perto de 
Piracicaba – e, dali, junto com a cana paulista, 
de novo por terra até Santos ou São Paulo –, 
ou até Foz do Iguaçu, onde são levados, em 
caminhão, para o Rio Paraguai. Não fosse Itai-
pu, as barcaças chegariam até Buenos Aires. 
Mas há planos para isso: transpor a barragem 
por meio de um sistema de eclusas para que 
seja possível, por fim, navegar o Tietê até seu 
destino final, onde mistura suas águas às do 
Rio da Prata. Se o projeto vingar, serão 6700 
quilômetros de vias navegáveis. 

De volta a São Paulo, a capital, também ela 
se dispôs a criar sua hidrovia. Em 2011, arquite-
tos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, sob demanda do Governo Estadual, 
conceberam uma maneira de conectar os rios 
e represas que circundam a metrópole, de 
modo a criar um hidroanel de 170 quilômetros 
de extensão. Em vez de caminhões congestio-
nando as marginais, barcaças deslizariam pelo 
Tietê e pelo Pinheiros transportando gente e 
recolhendo o lixo da cidade. O que se calcula é 
que serão necessários ao menos 20 anos para 
concluir as obras do hidroanel, que incluem 
a construção de vinte eclusas e de um canal 
de 25 quilômetros entre as represas Billings 
e Taiaçupeba, no sopé da Serra do Mar. Será, 
aí, como no tempo dos batelões. Dos rios, se 
farão ruas. E, de São Paulo, uma cidade nova-
mente fluvial.  
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N o Reno, foram os salmões. Quando eles apareceram no rio alemão, era o sinal de 
que as águas estavam definitivamente limpas. No Tietê, no dia em que for visto um 
caborja, saberemos que o rio está caminhando para a cura. Não se poderá ainda dizer 

que esteja despoluído, como o Reno, mas ao menos terá níveis de oxigênio suficientes para 
receber os primeiros cardumes deste curioso tipo de bagre, um dos raros peixes do Brasil que 
não depende exclusivamente da água para respirar. Dotado de um sistema de respiração aérea, 
o caborja – ou tamoatá, como também é conhecido – consegue galgar distâncias razoáveis na 
superfície, arqueando seu corpo através de várzeas e manguezais em busca de comida. Dos 
peixes que vivem nas cabeceiras do Tietê, caso o programa de despoluição revele avanços, é 
o único que será capaz de vencer o tapete de sujeira que cobre o leito do rio no trecho em que 
atravessa a Região Metropolitana de São Paulo. Os outros todos morrerão. Não será exata-
mente, portanto, um motivo de radiante celebração, como no caso dos salmões alemães. Mas 
já será um fiapo de esperança. Hoje, nem o caborja, com pulmão e tudo, consegue sobreviver 
à porção metropolitana do Tietê.

Por ora, do ponto de vista da fauna aquática, o que temos são dois rios, desconectados 
um do outro como se fossem bacias diferentes: um Tietê antes de São Paulo, outro depois. 
O rio de antes é, também, anterior sob a perspectiva do tempo: um leito antigo, como era 
antes dos esgotos, abraçado pela mata dos inícios, onde nadam quase os mesmos peixes que 
nossos avôs pescavam. O número de espécies é menor – já não há mais jaús nem surubins 
no Tietê –, mas não deixa de ser admirável que ainda 56 tipos de peixe vivam na região das 
cabeceiras, entre acarás, lambaris, traíras, bagres, cascudos e, é claro, caborjas. Admirável 
porque, apesar de as águas ali apresentarem níveis consideráveis de oxigênio, elas não estão 
completamente livres da poluição. 

Ainda assim, o Alto Tietê é o mais próximo do rio que a velha São Paulo conheceu e à 
beira do qual cresceu. A cidade, inclusive, deve seu primeiro nome aos peixes: Piratininga, em 
tupi, é “peixe seco”, por causa dos cardumes que ficavam presos nas várzeas, torrando ao sol,  
depois que as águas, ao fim das cheias, voltavam ao leito original. Conta-se que, no bairro 
do Tatuapé, no começo do século 20, era possível pegar os peixes com a mão. Mesmo no rio 
não era difícil pescá-los: na época da piracema, quando dourados, pacus, jaús e piracanjubas 
buscavam as cabeceiras para procriar, havia até quem usasse guarda-chuvas para capturá-los. 
São Paulo tinha inclusive um bairro inteiro dedicado à pesca, situado, não por acaso, entre a 
confluência do Tamanduateí com o Tietê. Era o Pari – nome, aliás,  de uma antiga armadilha 
de pesca, composta de varas, usada pelos índios da região. 

Rio assim, generoso, hoje só depois de Salto, onde as corredeiras ajudam a oxigenar o 
Tietê, tornando-o receptivo aos cardumes que descem dos afluentes. No início não passam 
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de algumas traíras e lambaris, mas, à medida que o rio avança, tanto o número de espécies 
quanto o de peixes vai aumentando significativamente, na proporção inversa à da mancha de 
poluição. Quando as águas alcançam a represa de Barra Bonita, já são milhões as traíras e os 
lambaris, além de curimbatás, cascudos, mandis, dourados, pintados e pacus, só para citar 
os nativos do Tietê. Há também tilápias africanas e corvinas amazônicas. 

É o maior centro de pesca de águas interiores em São Paulo, onde cerca de 360 pesca-
dores profissionais, distribuídos em vinte portos e atracadouros, capturam o equivalente a 
quase 5 mil toneladas de peixe por ano. Considerando que o total de pescadores no Médio 
e no Baixo Tietê seja de cerca de 800, conforme estimativa do Instituto de Pesca, só Barra 
Bonita concentra quase metade deles. O resto está distribuído nas cinco represas seguintes, 
nas quais o Tietê, apesar de se ver transformado numa sucessão de lagos, tem fauna aquá-
tica suficiente para assegurar não só a sobrevivência de centenas de famílias mas também a 
denominação de “rio vivo”.  

Não é nenhum milagre da regeneração da natureza: a maioria desses peixes está ali por-
que foi introduzida em programas de repovoamento. Daí o fato de boa parte da população 
das represas ser composta de tilápias, espécie de águas lentas, originária do Nilo, com alta 
tolerância aos poluentes químicos – fator decisivo para o Governo Federal tê-la escolhido para 
repovoar os reservatórios entre os anos 60 e 80, tão logo estivessem construídos. Também 
vieram corvinas e tucunarés, peixes amazônicos, sob a alegação de que era difícil reproduzir, 
em cativeiro, as espécies nativas. O fato é que, com o tempo, os poucos peixes do Tietê que 
ainda restavam passaram a sentir os efeitos da presença estrangeira. No caso das tilápias, 
era a competição por alimento. Quanto à corvina e ao tucunaré, peixes comedores de peixes, 
os cardumes do Tietê tornaram-se o próprio alimento. 

Hoje o repovoamento está a cargo das empresas de geração elétrica, que já há alguns 
anos vêm lançando alevinos nas seis represas do Médio e do Baixo Tietê. O trabalho tem de 
ser feito todo ano, uma vez que a presença das usinas hidrelétricas é um obstáculo intrans-
ponível à piracema – imagine cardumes inteiros, ávidos por procriar, topando com turbinas 
no meio do caminho. A de Três Irmãos, próxima à foz, é responsabilidade da CESP, que vem 
se ocupando de encher anualmente o reservatório com milhões de filhotes de curimbatás, 
dourados, piracanjubas, piaparas e jurupocas, entre outros. As outras cinco barragens, inclusive 
a de Barra Bonita, são administradas pela AES Tietê, que se dedica a criar sete espécies, entre 
elas o dourado, a tabarana, o pacu-guaçu e, também, piracanjuba – peixe de carne rosada, 
semelhante à do salmão, que não se via no estado de São Paulo desde a década de 80. No 
Tietê, tornou-se o símbolo de um rio que voltou à vida. Na falta de salmões  – e, por ora, de 
caborjas –, fiquemos ao menos com as piracanjubas. 
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Acerta altura do ano de 1924, São Paulo quase parou. As fábricas parali-
saram sua atividade, os bondes sumiram das ruas e até as lojas, embora 
continuassem funcionando, tiveram que desligar seus anúncios lumi-

nosos. Mesmo os postes, à noite, passaram a iluminar a cidade com apenas 
metade de sua potência. Durante meses, a metrópole do café viveu no breu. Foi 
a grande primeira crise energética paulistana, ocasionada por uma estiagem 
histórica que secara os rios, inclusive o Tietê, e prejudicara o funcionamento 
das duas pequenas usinas hidrelétricas operadas pela São Paulo Tramway, Light 
and Power Company – ou só Light –, a empresa canadense responsável pela 
iluminação pública da cidade. São Paulo, na época, contava já com cerca de 600 
mil habitantes: crescera o triplo nas duas primeiras décadas do século 20 e não 
dava sinais de que fosse parar de crescer. Ou melhor: São Paulo queria continuar 
crescendo, mas não havia energia suficiente para isso. 

No ano seguinte, ainda em plena seca, a Light construiu às pressas a usina de 
Rasgão, num trecho do Tietê próximo a Pirapora do Bom Jesus, algumas curvas 
abaixo de onde já operava, desde 1901, a barragem de Parnaíba, a mais antiga a 
abastecer capital paulista. Instalada quase que simultaneamente aos primeiros 
bondes da cidade, a usina hidrelétrica de Parnaíba desde o início já se provara 
insuficiente para atender às necessidades da cidade que queria crescer – daí a 
decisão da Light de construir, em 1908, a represa de Guarapiranga, onde seriam 
armazenadas as águas que, através do Rio Pinheiros, regularizariam a vazão do 
Tietê e ajudariam a mover as turbinas da hidrelétrica. 

Esse era, então, o quadro em 1925: uma metrópole com fome de energia, rios 
abaixo de seu nível habitual e apenas quatro usinas dando conta de tudo (além 
de Rasgão e Parnaíba, a Light operava também a barragem de Itupararanga, no 
Rio Sorocaba, e uma pequena estação termelétrica no centro da cidade). Dois 
futuros, naquele momento, se desenharam para São Paulo: um defendido pelo 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, para quem os rios da cidade deveriam 
ser aproveitados para abastecimento de água potável e navegação, e outro pro-
posto pelo engenheiro americano Asa White Kenney Billings, contratado pela 
Light, que apostava na geração de energia elétrica. Ambos concordavam que 
as obras deveriam também contemplar o controle das enchentes, da mesma 
forma como propunham, igualmente, a construção de barragens no Alto Tietê, 
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ou seja, acima de São Paulo. Para Billings, as águas dessas represas seriam uma 
das principais fontes de eletricidade na capital. 

Essa última ideia, porém, seria logo descartada pela Light em detrimento de 
plano muito mais ambicioso, para não dizer excêntrico: desviar as águas do Tietê 
para o Rio Pinheiros e fazê-lo correr no sentido contrário, até o alto da Serra do 
Mar, de onde as águas seriam lançadas morro abaixo, na direção do Atlântico, 
aproveitando-se o desnível de 720 metros das encostas para a geração de ener-
gia. Como se sabe, este foi o projeto que vingou, enquanto o de Saturnino, por 
não atender aos desejos da metrópole, terminou sendo arquivado. O chamado 
Projeto da Serra levou quatro décadas para ser concluído: as obras começaram 
ainda no ano de 1926 e terminaram na década de 50, quando São Paulo tinha já 
uma população três vezes maior. Graças a seus rios, a cidade finalmente havia 
crescido, ainda que para isso precisasse matá-los.  

E assim foi: ao fim das obras, o Pinheiros estava com seu leito retificado e 
suas águas, somadas às do Tietê, sendo bombeadas por meio de duas usinas 
elevatórias de volta para a nascente, agora transformada numa imensa represa 
batizada com o nome do engenheiro americano, Billings. Dali, as águas passaram 
a ser retiradas para alimentar as turbinas da usina Henry Borden, em Cubatão. 
Era, segundo a Light, uma forma de não só gerar energia como também controlar 
as cheias do Tietê – coisa que não aconteceu, pois as inundações só pioraram. 
Além disso, a represa Billings passou a receber toda a sujeira do Tietê, compro-
metendo a qualidade da água usada para abastecer parte das casas paulistanas. 
Por conta disso, a partir dos anos 90, a reversão do Pinheiros ficou restrita às 
situações de enchente. 

Quem se deu bem foi a Light, que, além de lucrar com o monopólio dos 
bondes da cidade, fez fortuna com os terrenos localizados à beira do Pinheiros, 
concedidos pela prefeitura para serem exclusivamente comercializados pela 
empresa canadense, que ainda tinha o direito de acrescentar, ao valor de venda, 
os benefícios de urbanização e saneamento que resultaram das obras. A extensão 
das terras pertencentes à Light foi determinada pelo limite máximo atingido 
pelas enchentes, que certamente teria sido menor se, na grande cheia de 1929, 
a empresa não tivesse deixado de bombear o Pinheiros para que suas águas 
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alagassem a maior quantidade de área possível. O episódio deixou milhares de 
desabrigados e entrou para a história como uma das maiores, e mais perversas, 
jogadas imobiliárias da cidade.  

No final dos anos 60, vendo que as inundações do Tietê haviam aumen-
tado, o Governo Estadual tirou o plano original de Billings da gaveta e decidiu 
pôr em prática uma ideia que, desde aquela época, parecia mais que razoável: 
a construção de barragens a montante de São Paulo, ou seja, rio acima, onde 
seria mais fácil controlar a vazão de suas águas. Em pouco tempo, já estavam 
prontas as duas primeiras represas do Sistema Alto Tietê, Ponte Nova e Taiaçu-
peba, às quais se somariam, nos trinta anos seguintes, mais três reservatórios: 
Jundiaí, Biritiba-Mirim e Paraitinga. Hoje o sistema abastece de água 5 milhões 
de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo. Em 2015, mais uma ideia do 
engenheiro americano foi tirada do papel, desta vez para combater os efeitos da 
crise hídrica: a ligação da represa Billings à de Taiaçupeba, favorecendo o fluxo 
de abastecimento entre os dois sistemas. 

Quanto à geração de energia elétrica, quem acabou assumindo o papel de 
protagonista foi o Tietê. Não mais na capital e não mais pela mão da Light, mas 
pela de sua sucessora, a estatal Eletropaulo, que concentrou seus esforços na 
porção média do rio, onde um leito virgem e de poucas curvas se revelou o lugar 
perfeito para a criação de um grande parque hidrelétrico. De fato, ao cabo de 
vinte anos, entre as décadas de 60 e de 80, o Tietê se viu transformado numa 
sucessão de represas de águas lentas, fornecedoras de eletricidade para boa 
parte do estado de São Paulo. A Eletropaulo construiu cinco delas: Barra Bonita, 
Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava, hoje operadas pela empresa 
de capital misto AES Tietê. Em 1989, a CESP, companhia semelhante, deu início 
ao funcionamento da barragem de Três Irmãos, em Pereira Barreto, perto da 
confluência com o Rio Paraná – que, durante a última crise hídrica, se viu tendo 
que tirar água do volume morto para fazer as turbinas funcionarem. Quase um 
século depois da crise de 1924, a fome de energia continua sendo maior que a 
capacidade da natureza de saciá-la.
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A inda havia peixes no Tietê quando as primeiras hortaliças brotaram com as folhas 
queimadas. No início ninguém suspeitou, mas logo os agricultores entenderam 
que só podia ser devido à água do rio, usada na rega das lavouras que, naquele 

momento, ainda cobriam as duas margens do Tietê, não muito longe do centro de São 
Paulo. Isso foi nos anos 1940, na mesma época em que os competidores da Travessia de 
São Paulo a Nado, a mais popular prova de natação da cidade, começaram a notar, entre 
uma braçada e outra, restos de lixo boiando na superfície. De fato, em 1943, João Havelange 
(que, anos mais tarde, se tornaria presidente da Fifa), dias depois de conquistar o tricam-
peonato, viu-se infectado pela febre tifoide. Passou quatro meses de cama e, por pouco, 
não se tornou a primeira vítima fatal (conhecida) da poluição no Tietê. O ano seguinte foi 
o último da Travessia.  

A contaminação não era nenhuma novidade. Já em 1903 o fiscal de rios da cidade 
alertava para a presença de “espessos depósitos de lodo em fermentação, exalando mau 
cheiro”. Ainda assim, talvez porque os níveis de oxigênio se mantivessem dentro do limite 
aceitável, o Tietê foi, até a metade do século 20, o grande espaço de lazer fluvial da me-
trópole. Não mais como no início do século, é verdade: as obras de retificação do leito e 
a construção de avenidas marginais já começavam a espantar a população das margens, 
ao mesmo tempo em que as fábricas, que não paravam de se multiplicar, aumentavam 
também o volume de dejetos lançados no rio. Na década de 1930, eram já mais de 150 as 
indústrias que faziam do Tietê seu esgoto.      

São Paulo, na época, poderia ter seguido o exemplo de Paris e Viena, que já dispunham 
de um sistema de tubulações para levar o esgoto a estações de tratamento, razoavelmente 
barato e de fácil execução. Mas quem se importava com o lixo naqueles anos febris de 
crescimento industrial? Em trinta anos, entre 1920 e 1950, o número de fábricas em São 
Paulo saltou de 4 mil para cerca de 25 mil. Enquanto isso, a população mais que triplicava: 
de 600 mil para mais de 2 milhões no mesmo período, para então seguir em ritmo cada 
vez mais delirante, até alcançar 6 milhões em 1970. Nesse mesmo ano, apenas um terço 
das casas paulistanas tinha ligação com a rede de esgoto. O resto desembocava nos rios 
e córregos da cidade, cujo ponto final era, invariavelmente, o Tietê. Enquanto os últimos 
peixes morriam por falta de oxigênio, os ratos se multiplicavam pela metrópole, gerando 
surtos de leptospirose. Na década de 80, havia dez ratos por habitante em São Paulo.

Às vésperas do Projeto Tietê, o grande programa de despoluição do rio, portanto início 
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dos anos 90, suas águas chegaram a receber cerca de 1500 toneladas diárias de dejetos 
só na Grande São Paulo. Uma asquerosa mistura de esgoto doméstico, produtos químicos 
das indústrias e lixo sólido que equivalia, em peso, a um rebanho de 7 mil vacas boiando 
todo dia no leito do Tietê. Num único ponto, o pior deles, a foz do Tamanduateí, foram 
identificadas 5 milhões de bactérias em apenas 100 mililitros de água (duas xícaras de café). 
Na época, a coleta de esgoto atingia já 70% das casas, mas só 17% do total era tratado. 

Passados mais de vinte anos do início do projeto, embora tenha havido avanços no 
tratamento de esgoto, tanto o doméstico quanto o industrial, o volume de lixo continua 
praticamente o mesmo, algo em torno de 500 toneladas diárias (ou 2 mil vacas) de latas 
de cerveja e refrigerante, garrafas PET, sacolas plásticas, embalagens, entulho, pneus, 
eletrodomésticos e, sim, até carros. É lixo que às vezes vem de longe, dos mananciais 
da periferia, onde as ocupações são irregulares e aonde o saneamento não chegou, mas 
também dos bairros mais centrais, onde os bueiros, na chuva, engolem tudo aquilo que 
os garis não recolheram. Dentro dos bueiros correm rios invisíveis, cujas águas, ainda que 
preguiçosas, pelo excesso de detritos, de um modo ou de outro fluirão para um dos 60 
rios e córregos que são tributários do Tietê na Grande São Paulo. O tempo e o trajeto da 
viagem variam, mas o destino é um só.

Já perto da nascente o Tietê começa a receber os primeiros dejetos humanos, e assim 
progressivamente, até alcançar Mogi das Cruzes, 60 quilômetros adiante, onde é ofi-
cialmente declarado morto. Ou quase morto: a partir daqui, os únicos organismos vivos 
capazes de sobreviver à poluição serão as bactérias anaeróbias, que, livres da necessidade 
de oxigênio para respirar, farão da matéria orgânica dos esgotos um banquete infinito. O 
rio passa rente a Mogi, não dentro dela, mas perto o suficiente para sentir os impactos. 
Que não são poucos: dois terços do esgoto da cidade chegam ao Tietê exatamente como 
saíram dos banheiros, ou seja, sem passar por tratamento algum. Sente-se o mau cheiro 
de longe, mas a água, já destituída de oxigênio e transparência, é impossível de ser vista, 
pois está escondida sob um pesado tapete de lixo sólido que cobre o leito ainda estreito 
do Tietê. De Mogi em diante, até atravessar por completo a Região Metropolitana de São 
Paulo, o Tietê continuará sendo um não-rio em todos os municípios por onde passar, cada 
um deles contribuindo, a seu modo, para a morte de suas águas. 

Guarulhos, cidade de mais de 1 milhão de habitantes, é particularmente eficaz nesse 
sentido: de todo o esgoto que é produzido ali, apenas 1% recebe tratamento, segundo 
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dados da Cetesb de 2014. Na vizinha Itaquaquecetuba, esse índice mal chega aos 
10%. Resultado: embora o município de São Paulo esteja entre os que mais invistam 
em saneamento na região (97% do esgoto é coletado, dos quais 75% são tratados), 
o rio já chega aos paulistanos em situação crítica (agravada, evidentemente, pelo 
imenso volume de lixo que chega através dos afluentes). Passado o limite do muni-
cípio, logo após a confluência com o Rio Pinheiros, as agressões continuam: Osasco 
e Carapicuíba, cidades populosas e altamente industrializadas, tratam só 30% do 
seu esgoto. Um índice que só piora à medida que o Tietê se despede da Grande São 
Paulo: Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, apesar de pequenas, despejam, 
respectivamente, 90% e 80% de seu esgoto no leito do rio sem que tenha passado 
por nenhum tratamento.

A contribuição de Pirapora de Bom Jesus à poluição do Tietê se manifesta na forma 
de um espetáculo visual, que seria bonito se não fosse tétrico: uma espessa capa de 
espuma branca formada pelos litros de xampus, detergentes, sabonetes e pastas de 
dente que escorrem das pias da cidade na direção do rio. Este é um trecho em que o 
Tietê flui sobre um leito de pedras, formando corredeiras que funcionam como uma 
máquina de lavar submersa, cujo movimento produz a espuma que, nos meses mais 
secos do inverno, chega até a porta das casas. É como se o rio devolvesse a sujeira 
àqueles que a produziram. 

As corredeiras de Pirapora, no entanto, têm um efeito colateral positivo: ajudam a 
oxigenar a água do Tietê, restituindo-lhe um pouco da vida que ficara para trás. Ainda 
não é um rio favorável aos peixes – eles só existirão a partir de Salto, 100 quilômetros 
adiante, depois que o Tietê empreender seu longo processo de autolimpeza. Há só uma 
cidade neste trecho, Cabreúva, que colabora tratando 100% do esgoto que coleta. O 
resto é por conta do rio, que corre veloz entre os morros forrados pela última mata 
de suas margens, e de seus afluentes, que injetam água nova e limpa em seu leito. 
Quando o Tietê alcança Salto – cidade que, como a vizinha Itu, coleta quase todo 
o esgoto que produz – o rio volta a ser rio, com tudo a que os rios têm direito. Sua 
água jamais voltará a ser inteiramente limpa, como na nascente, nem mesmo perto 
da foz, mas será plenamente capaz de acolher banhistas, nadadores, pescadores e 
outras formas aquáticas de vida humana. Tal como era na São Paulo de cem anos 
atrás. Tal como dificilmente será na São Paulo dos próximos cem anos, dado o ritmo 
dos programas de despoluição.  
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E ra costume em Londres, no século 19, embeber de cloro as cortinas do Parlamento 
Britânico nos dias de maior vento, quando nem as janelas fechadas eram capazes de 
conter o mau cheiro exalado pelo Rio Tâmisa. Certo dia, no verão de 1858, a poluição 

chegou a tal nível que foi preciso suspender a sessão parlamentar. O episódio ficou conhe-
cido como “O Grande Fedor”, ponto culminante de um longo período em que os londrinos 
foram obrigados a conviver com um rio que não só estava morto como também matava: 
surtos de cólera recorrentes chegavam a abater milhares de pessoas em poucos meses. 

O fato teve como desfecho a construção de uma ampla rede de galerias pluviais que 
livraram o Tâmisa dos esgotos e terminaram, ao cabo de algumas décadas, devolvendo-
-lhe a vida. Vida curta, entretanto, pois logo a industrialização que transformou Londres 
na primeira metade do século 20 se encarregaria de matar o rio novamente. A estratégia, 
dessa vez, foi a multiplicação das estações de tratamento de esgoto, que aos poucos foram 
restituindo o oxigênio ao rio e, com ele, os peixes. Os primeiros apareceram na década de 
1960; hoje são mais de 120 espécies, além de focas, golfinhos e outros visitantes ocasio-
nais. O Tâmisa reviveu, mas ainda requer manutenção: diariamente, desde 1989, um barco 
chamado Bubbler injeta 30 toneladas de oxigênio em sua água. 

O Tâmisa – e também o Sena, em Paris, e o Reno, na Europa Central –, são a prova 
de que rios com a morte declarada podem voltar à vida. Mas não é um processo rápido, 
nem barato. O rio londrino levou 150 anos para ser despoluído, a um custo impossível de 
contabilizar. A limpeza do Reno, por sua vez, consumiu 15 bilhões de dólares em duas dé-
cadas. Aqui, o Projeto Tietê já gastou 3,6 bilhões de dólares no mesmo espaço de tempo, 
sem perspectiva de conclusão. Ou melhor, com as perspectivas continuamente adiadas. 
Em 1993, o então governador Luiz Antônio Fleury prometeu que beberia um copo com 
água do Tietê em 2005. Em 2012, diante de um Tietê ainda imundo, foi a vez de Geraldo 
Alckmin prometer o fim do mau cheiro e a volta dos peixes para 2015. Nesse mesmo ano, 
essa previsão foi atualizada para 2025. 

A favor do Tietê, vale dizer que, embora o rio paulista esteja numa situação muito 
parecida à do Tâmisa de 60 anos atrás, o trabalho de despoluí-lo é um pouco mais com-
plicado. Não apenas por questões de ordem política (que são muitas), mas também por 
razões naturais: ao contrário do Tietê, o Tâmisa, ao cortar Londres, é um rio já próximo de 
desaguar no mar, o que confere mais velocidade às águas, além de submetê-las à influência 
das marés. Ou seja, os poluentes se dispersam com mais facilidade, coisa que não acontece 
no Tietê em seu trecho paulistano, rio jovem onde a água é escassa e vagarosa. Além disso, 
a bacia do Tâmisa tem o dobro do tamanho. Mais rios de água limpa, portanto, chegando 
ao curso principal. 
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(Banco Nacional do Desenvolvimento), da Caixa Econômica Federal e da Sabesp, o Projeto 
Tietê foi concebido para ser realizado em três etapas, a última delas concluída em 2016. 
A meta era, em pouco mais de vinte anos, ampliar a rede de coleta de esgoto e aumentar 
a capacidade de tratamento das estações, construindo novas e expandindo as existentes. 
Surgiram também iniciativas paralelas ao projeto, focadas na limpeza das cabeceiras e 
dos afluentes da bacia. Uma é o Programa Mananciais, iniciado em 1994 pelo governo 
paulista e pela prefeitura de São Paulo, que vem urbanizando favelas em torno das represas 
Billings e Guarapiranga. Outra é o Programa Córrego Limpo, também uma parceria dos 
dois órgãos, que desde 2007 já despoluiu mais de cem córregos – todos afluentes diretos 
ou indiretos do Tietê. 

Duas décadas e 3,6 bilhões de dólares depois, é possível dizer que parte da meta foi 
cumprida. Ao fim de 2015, já perto da conclusão do programa, o número de casas conectadas 
à rede de esgoto de fato havia aumentado: de 70% para 87%. Desse total, 68% passou 
a ser tratado, o que equivale a 60% do esgoto produzido na Grande São Paulo. Ou seja, 
se antes do Projeto Tietê oito em cada dez descargas dadas na região chegavam intactas 
ao rio, hoje esse número se encontra reduzido para quatro. Mas elas ainda chegam, e é 
por isso que o Tietê continua um rio infecto em todo o seu trajeto dentro da metrópole. 
Em outros trechos, no entanto, como em Salto, os peixes sinalizam que o rio voltou à vida. 

Em 2014, a mancha de poluição alcançou sua menor extensão: 71 quilômetros, entre 
Guarulhos e Pirapora do Bom Jesus, sete vezes menos do que em 1992. Uma vitória, sem 
dúvida, mas que mal foi celebrada: no ano seguinte, como um balde de água fria – e suja 
–, veio a notícia de que o trecho poluído somava agora 154 quilômetros de extensão, até 
Cabreúva. Entre os motivos, estavam a paralisação do programa Córrego Limpo, a redução 
dos investimentos no Projeto Tietê por conta da crise de abastecimento e os eventos climá-
ticos extremos que marcaram 2014 e 2015, alternando-se entre a estiagem e os temporais. 
A seca, por um lado, reduziu a vazão do rio, dificultando a dissolução dos poluentes. Já os 
temporais, pelo risco de enchentes, levaram as usinas a abrir suas comportas, liberando 
tudo quanto era lodo tóxico que havia se acumulado ali. 

Ninguém disse que seria fácil. Limpar um rio em que a água é pouca e o lixo é muito 
consiste em tarefa para muitas décadas, mesmo na mais otimista das visões. Para a Sabesp, 
empresa encarregada de executar o Projeto Tietê, a esperança agora está em 2025, ano da 
conclusão do que seria uma extensão do programa, uma quarta etapa. Até lá, a um custo de 
4 bilhões de dólares, a expectativa é que todas as casas da Grande São Paulo estejam ligadas 
à rede coletora de esgoto, que deverá ser integralmente tratado. Beber da água do Tietê, po-
rém, ainda não será possível. Nadar, pouco provável. Se não feder, já será um bom começo.  

O primeiro projeto de despoluição do Tietê data de 1927, quando os paulistanos ainda 
nadavam e pescavam em suas águas e a população mal passava de 500 mil pessoas. 
Inspirado, talvez, pelas obras da Light, o engenheiro Plinio de Queiroz propôs a criação de 
dutos que levassem o esgoto da cidade Serra do Mar abaixo, até o litoral, aproveitando-se 
o desnível para geração de energia. Mas o Tietê morreu antes que o plano saísse do papel. 
Novas soluções surgiriam dos anos 1950 em diante, e todas frustradas – salvo a de 1953, 
planejada pela consultoria americana Greeley and Hansen, cujo legado foi a construção 
das estações de tratamento de esgoto da Vila Leopoldina e de Pinheiros. 

A mais excêntrica dessas iniciativas foi a chamada Solução Integrada, da década de 
1970, que previa o desvio dos esgotos para um vale inabitado atrás da Serra da Canta-
reira, onde seria criado um grande lago de dejetos. Também digno de nota é o Sanegran, 
da mesma época, conhecido como “Itaipu dos esgotos”, pela ambição de construir uma 
enorme estação em Barueri, capaz de tratar 60 metros cúbicos por segundo. Depois de 
consumir bilhões de cruzeiros, o projeto foi paralisado ao cabo de uma década. Como as 
obras já haviam sido iniciadas, o Governo Estadual se encarregou de concluí-las, porém 
numa escala quase dez vezes menor. Hoje, depois de ampliações, a estação de Barueri 
opera com cerca de 10 metros cúbicos por segundo. E é a maior da América Latina. 

Apesar de todos esses esforços, a Grande São Paulo chegou ao início dos anos 1990 
com apenas 17% do esgoto que seus 15 milhões de habitantes produziam sendo tratado. E 
o Tietê em seu momento mais negro, tomado por uma mancha de poluição que se esten-
dia de Mogi das Cruzes a Barra Bonita, totalizando 530 quilômetros de extensão – quase 
metade do seu curso. Na época, mais de 1200 fábricas vertiam, diariamente, 4 toneladas 
de resíduos em suas águas, contribuindo para realçar ainda mais o caldo de toxinas no qual 
o Tietê havia se transformado. Era como o Tâmisa no tempo do Grande Fedor. Só que, no 
lugar dos parlamentares, quem desencadeou o processo de recuperação do rio foi um jacaré. 

Teimoso era seu apelido – não só porque insistia em viver em águas podres do Tietê, 
desprovidas de alimento, mas também pela dificuldade em apanhá-lo por parte dos bom-
beiros. Como ele foi parar ali, ninguém sabe. Como sobreviveu , é mistério ainda maior. O 
fato é que, no inverno de 1990, Teimoso tomou conta dos noticiários por várias semanas, 
causando comoção e chamando a atenção para o estado lamentável em que o rio se en-
contrava. Estava pavimentado o caminho para a campanha criada no ano seguinte pela 
fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com Rádio Eldorado, que resultou na coleta de 
1,2 milhão de assinaturas a favor da despoluição. Foi o maior abaixo-assinado já realizado 
no país. Mobilizado pela iniciativa, o Governo Estadual deu início, em 1992, ao Projeto Tietê. 

Com recursos obtidos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), do BNDES 
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R elato da Comissão Geográfica e Geológica, em expedição ao Baixo Tietê 
no ano de 1905: “Como se abeberando da linfa, crescem pelos barrancos 
figueiras colossais, cujos ramos curvam-se para o rio, e que projetam 

raízes multiformes que mergulham nas águas”. Fala-se também em “ingazeiros 
copados”, “imbaúbas de tronco alvacento”, “jenipapeiros de folhas lustrosas” e 
“jataizeiros frondosos”, além de avencas, mimosas e begônias, que, “como se 
escondendo nos côncavos das barrancas, brotam fugindo à luz viva do sol”. Isso 
tudo à beira de um único trecho do Tietê, na região de Araçatuba, na época um 
vasto sertão ainda livre das lavouras. 

A expedição partiu de Ibitinga, no Médio Tietê, bem onde terminavam os 
cafezais e a mata começava, e seguiu até a foz, varando 370 quilômetros de rio 
virgem com o objetivo de fazer um levantamento do potencial hidrelétrico de 
suas águas. Ainda que movida por interesses econômicos, a viagem nos deixou 
a mais minuciosa descrição do Tietê em seu estado original, não só em textos 
e mapas, mas também em fotos: foram os últimos registros de um rio que não 
tardaria em desaparecer. A comissão chegou em boa hora, pois, logo atrás, já 
vinham, velozes, as ferrovias e as cidades, desbastando grandes nacos de vege-
tação para trazer à superfície a terra roxa de que tanto gostavam os cafezais. A 
mata ribeirinha ainda aguentou por um tempo, mas não muito: nos anos 60, tal 
como previram os técnicos da comissão, o Tietê, de Ibitinga em diante, já estava 
transformado numa tediosa sequência de represas. 

Antes do desmatamento sistemático de suas margens, o Tietê conheceu 
diversos tipos de vegetação. De seu berço na Mata Atlântica, seguia através 
de várzeas, matas ciliares e trechos de Cerrado e Cerradão, onde viviam – e 
vinham beber de suas águas – bichos como cervos, veados, capivaras, pacas, 
bugios, tatus, jacus e mutuns. Disso tudo resta pouco ou quase nada (inclusive 
os bichos), concentrado basicamente na região do Alto Tietê, em pequenas ilhas 
verdes cercadas de cidades ou lavouras, protegidas por unidades de conserva-
ção que, juntas, formam a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, 
reconhecida pela Unesco. 

Talvez o mais próximo do que tenha sido a Mata Atlântica que no passado 
cobria as barrancas do Tietê seja a área da Serra do Japi, um pequeno conjunto 
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de morros que se eleva a noroeste da Grande São Paulo, distribuída pelos mu-
nicípios de Jundiaí, Cabreúva, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. O Tietê passa 
rente à serra, cavando um vale estreito e profundo em cujas encostas crescem 
embaúbas, ipês, jatobás, sucupiras e jacarandás – só para citar algumas das 
cerca de 300 espécies de árvores que forram as alturas do Japi. Entre os bichos, 
já foram encontradas 30 espécies de mamíferos – entre eles quatis, jaguatiricas, 
suçuaranas, bugios e catetos – e mais de 200 de aves. As borboletas são ainda 
mais numerosas: 652 é o número de espécies registradas até agora. Mas os 
pesquisadores garantem que existem mais. 

Outra área de vegetação significativa às margens do Tietê são as várzeas, 
estas particularmente abundantes no início do planalto, ou seja, justo onde 
o rio atravessa a Região Metropolitana de São Paulo. Nas várzeas quase não 
há desníveis: ali o Tietê desliza preguiçoso, desenhando meandros que, com 
as chuvas, transbordam e inundam os campos em volta, criando lagoas que 
chegam a apagar o leito original. Quando as águas voltam a seu lugar, resta nas 
margens uma planície verde, pantanosa, revestida de capinzais e arbustos como 
a capororoca, a pindaíba e a banana-do-brejo. Era assim na cidade de São Paulo 
antes da retificação. Alguns trechos ainda sobrevivem. 

O mais importante deles é o Parque Ecológico do Tietê, que, por obra do 
destino, salvou-se dos avanços da metrópole. Já chegou a servir de lixão; hoje é 
uma área de 14 quilômetros quadrados que funciona como um espaço de lazer 
nas zonas Oeste e Leste de São Paulo, além de ajudar a minimizar o volume das 
enchentes, já que são mantidas as áreas de inundação vizinhas ao rio. A pro-
posta original, da década de 1970, era a de construiur um parque linear de 100 
quiômetros de extensão, que ligasse a represa de Edgard de Souza, em Santana 
do Parnaíba, à de Ponte Nova, em Salesópolis, próxima à nascente. Mas fatores 
econômicos e imobiliários, como sempre, falaram mais alto e o que temos hoje 
é apenas uma fração da primeira ideia, dividida em dois núcleos: um menor, em 
Barueri, de apenas 1,5 quilômetro quadrado, e o resto na divisa entre Guarulhos 
e o bairro de Cangaíba, no município de São Paulo.    

O projeto, na época, coube ao arquiteto Ruy Ohtake e ao geógrafo Aziz Ab´-
Saber, que se propuseram a resgatar uma ideia antiga, da década de 1920, defen-

dida pelo sanitarista Saturnino de Brito. Era uma proposta anterior à retificação 
do Tietê, que sugeria a conservação da várzea ao longo de todo o rio dentro da 
cidade, como uma forma de controlar as enchentes e, ao mesmo tempo, preservar 
a vocação do rio para o lazer da metrópole. Daí o desenho atual do parque: uma 
mancha verde no meio da cidade, onde o Tietê é respeitado em sua forma de rio, 
com curvas e tudo, e ainda afastado das marginais, que correm ao largo do parque 
longe o suficiente para deixar espaço às várzeas e aos bichos que ali vivem. E 
não são poucos, o que comprova o fato de que, mesmo se as águas estiverem 
mortas, a manutenção da mata em volta garante a vida. Dentro dos limites do 
parque, já foram registradas 238 espécies de animais, das quais 192 são aves e 
21 são mamíferos. Capivara, tatu-galinha, bicho-preguiça, quati, macaco-prego 
e veado-catingueiro são algumas delas. 

Quarenta anos depois da criação do Parque Ecológico do Tietê, ressurgiu, 
das gavetas, a proposta original da década de 1970, que era a de construir o tal 
parque linear. Não mais a partir de Santana do Parnaíba, uma vez que o leito do 
Tietê, dali até até a Penha, já se encontra totalmente descaracterizado, mas do 
parque às nascentes, somando 75 quilômetros de várzeas preservadas. As obras 
começaram em 2011 e sua conclusão está prevista para 2022, quando deve se 
tornar o maior parque linear do mundo. Durante esse tempo, ao custo inicial de 
1,7 bilhão de reais, o Governo Estadual, em parceria com as prefeituras, pretende 
recuperar as margens do Tietê da capital até Salesópolis. Isso inclui plantar 60 
mil árvores e reassentar 10 mil pessoas, além da construção de equipamentos 
de lazer e uma ciclovia de 230 quilômetros de extensão em torno do parque. Ao 
menos no seu trecho inicial, o Tietê será o mesmo de antigamente. Resta saber 
se, até lá, também teremos sua água de volta. 
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P or tês séculos, não houve uma só vila ou cidade entre Porto Feliz e a foz do Tietê. 
Eram mais de 500 quilômetros de barrancas virgens, cuja presença humana se 
resumia a grupos esparsos de índios guaranis e caingangues, que se serviam do rio 

para navegar, beber e banhar-se. Falava-se também, no tempo das monções, de uma “roça 
do homem só”, onde um único morador, de quem nada se sabia, vivia misteriosamente 
isolado na altura do que hoje é a cidade de Jaú. Pouco se sabe desses índios também – pela 
escassez de relatos a seu respeito –, além do fato de que, aos olhos do capitalismo voraz 
que grassou o interior paulista no século 19, representaram valoroso obstáculo ao avanço 
das ferrovias e dos cafezais. Deles, não resta hoje nenhum.  

Dos índios que viviam no Alto Tietê já temos mais notícia, dada a presença dos jesuí-
tas no planalto já nas primeiras décadas da Colônia, quando começaram a brotar vilas 
mamelucas perto de onde antes eram aldeias tupiniquins. São Paulo de Piratininga foi 
a primeira delas – nascida em 1554 sobre uma colina às margens do Rio Tamanduateí, 
afluente do Tietê, não muito distante da aldeia liderada pelo cacique Tibiriçá, que não só 
se tornou aliado dos jesuítas como também convenceu todos os de sua nação a fazerem 
o mesmo. Convertidos ao catolicismo sem oferecer resistência, os tupiniquins tiveram 
papel importante na defesa de São Paulo contra ataques dos guaianases e dos carijós, 
habitantes da serra e do litoral.  

A partir de São Paulo, também por obra dos jesuítas, vilas semelhantes logo se es-
palharam pelos campos das redondezas, a maioria abancada à beira do próprio Tietê, já 
naquela época transformado na grande via fluvial do planalto paulista. A leste, rio acima, 
surgiram Conceição dos Guarus (hoje Guarulhos), Itaquaquecetuba, São Miguel e Mogi 
das Cruzes. A jusante, na direção do sertão, estavam Nossa Senhora da Expectação do Ó, 
Carapicuíba e Santana do Parnaíba.

Santana do Parnaíba foi o primeiro arraial erguido na boca do sertão, com data de fun-
dação de 1580, levada a cabo por Susana Dias, neta do cacique Tibiriçá. Em pouco tempo 
tornou-se pouso de bandeirantes e também berço: ali nasceram nomes como Fernão Dias 
Pais, Bartolomeu Bueno da Silva (chamado pelos índios de Anhanguera) e Domingos Jorge 
Velho, responsável pela tomada do quilombo de Palmares, em Alagoas. Transformada 
em vila já em 1625, prosperou rapidamente, não só como ponto de partida das bandeiras 
mas também pelo ouro que ali se encontrou. Por algum tempo, tão rica quanto a própria 
vila de São Paulo. 
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A ideia era que fosse habitada por colonos que fossem, ao mesmo tempo, agricultores e 
soldados: em tempos de paz, cultivariam alimentos; na guerra, lutariam. Para o segundo 
caso, a base dispunha de um navio de guerra ancorado no porto, que teria sido, inclusive, de 
grande valia na Guerra do Paraguai se não fosse o tremendo isolamento no qual a colônia 
se encontrava. Não só o navio nunca zarpou como a própria Itapura se revelou inútil. Antes 
do século 19 terminar, tanto ela quanto Avanhandava haviam sido desativadas. 

Mas as margens do Tietê não se manteriam ermas por muito tempo, pois nesse mesmo 
fim do século já avançavam, com grande velocidade, os trilhos das primeiras grandes fer-
rovias do país. No estado, a mais antiga foi a São Paulo Railway, inaugurada em 1867 entre 
Santos e a capital para despachar a produção de café do Vale do Paraíba. Quem primeiro 
sentiu o impacto foi o Tamanduateí, pois era ao longo dele que corria a ferrovia, sobre a 
várzea onde hoje é a região do ABC. Os trens começaram desbancando a vocação do rio 
para o transporte, para depois, como efeito colateral das indústrias que cresceram à beira 
dos trilhos, terminarem de matá-lo transformando-o em canal de esgoto. 

Em 1870, a Companhia Ituana fez apitar as primeiras locomotivas no sertão. Em 
1875, foi a vez da Estrada de Ferro Sorocabana. Os trilhos progrediam no vale do Tietê 
na mesma medida em que se expandiam os cafezais sobre aquelas que eram conside-
radas as melhores terras do país para seu plantio. Terra rossa – terra vermelha – foi o 
nome que os italianos deram a esse solo, pela cor rubra que o basalto adquire quando 
decomposto pela ação das águas do Tietê e de seus afluentes. Em versão caipira, vi-
rou “terra roxa”. E, como de fato havia muito dela no interior paulista, em questão de 
poucas décadas o que era mato virou café. 

Mesmo o oeste, que permanecera bravio até o começo do século 20, não tardou 
em ser devassado pelos cafezais. O vetor, no caso, foi a Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, que replicava, em trilhos, o velho caminho da monções: seguindo o curso do Tietê 
pela margem esquerda, ligava Bauru a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nem bem a 
ferrovia foi inaugurada, em 1910, logo a paisagem mudou: no chão ainda fumegante 
das queimadas, os trilhos, por onde passavam, foram semeando lavouras e cidades 
até as barrancas do Rio Paraná. Araçatuba, Lins, Penápolis, Mirandópolis, Andradina: 
todas são filhas da Noroeste. 

De trem também vieram os imigrantes, milhões deles, trazidos pelos cafeicultores 
como força de trabalho substituta nos anos posteriores à abolição da escravatura. A 

Outra que enriqueceu no tempo da Colônia foi Itu, esta um pouco mais tarde, já 
no século 18, quando as lavouras de cana-de-açúcar começaram a se multiplicar a 
seu redor e o Tietê se viu transformado em estrada líquida com destino às minas de 
Cuiabá. Itu era o lugar onde as monções se equipavam e faziam os preparativos da 
viagem, para então zarpar do porto vizinho de Araraitaguaba, hoje Porto Feliz, onde o 
Tietê abandonava as quedas para se tornar navegável. Na altura de Itu, por sinal, o rio 
estava cheio delas – daí o nome: Itu é “cachoeira” em tupi. Seu ano oficial de fundação 
é 1610, pela mão dos bandeirantes, mas cronistas coloniais falam da breve existência de 
uma missão jesuítica anterior, estabelecida em 1554 para catequizar os índios carijós. 
É o mesmo ano da fundação de São Paulo. 

O fato é que, com a cana, Itu viveu cerca de cem anos de fartura, com direito à constru-
ção de numerosas igrejas barrocas, coisa rara no estado de São Paulo, fato que lhe rendeu 
a alcunha de “Roma brasileira”. Como Itu, também Sorocaba e Campinas enriqueceram 
com o açúcar, tornando-se as protagonistas daquele que foi o primeiro ciclo econômico a 
desbastar as margens do Tietê no interior. Do arco formado pelas três cidades, canaviais e 
engenhos se espalharam como fogo de agosto pelo sertão paulista, interceptados apenas na 
década de 1860, em decorrência da crise gerada pela concorrência com o açúcar cubano. 
Itu, porém, se recuperou rapidamente, graças ao café que se expandia na retaguarda, vindo 
do Vale do Paraíba. E tão poderosos se tornaram os novos produtores de café ituanos que 
chegaram a desafiar o Império: uma sequência de conflitos entre latifundiários e governo 
levou, em 1873, à realização da primeira convenção republicana do país. Desde então, Itu 
passou a ser chamada de “berço da República”. 

Naquela época, meados do século 19, mesmo com o desenvolvimento das lavouras 
de cana e café, o Médio e o Baixo Tietê continuavam praticamente despovoados, salvo a 
presença dos já citados guaranis e caingangues e algumas poucas roças de subsistência 
que começavam a ocupar antigas clareiras abertas pelos bandeirantes. Preocupado com a 
existência de tamanho pedaço de sertão inexplorado, o Governo Imperial passou a estudar 
a possibilidade de preencher os vazios fundando vilas. Preferiu começar com duas colônias 
militares, ambas estabelecidas em 1858.

A colônia de Avanhandava ficava em frente ao salto homônimo, um dos maiores do 
Tietê (hoje submerso), na altura de Penápolis, e chegou a ter 90 edificíos. Já a de Itapura, 
construída perto da foz, foi concebida como um misto de base naval e colônia agrícola. 
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escravidão, de certo modo, continuava, mas agora atrelada à dívida que os estran-
geiros contraíam com fazendeiros pelos gastos que este tinham com a viagem até o 
Brasil. O pagamento era em horas de enxada. Os italianos foram os mais numerosos, 
mas também houve portugueses, espanhóis e japoneses. Alguns puderam pagar sua 
dívida e acabaram ficando por ali, fundando suas próprias cidades. Pereira Barrreto, 
uma das últimas banhadas pelo Tietê, nasceu pela mão dos japoneses, que ainda 
hoje compõem uma parcela considerável da população local. Um dos esportes mais 
populares por ali é o sumô. 

A febre dos cafezais durou até os anos 1930, quando a crise em Nova York derrubou 
o preço dos grãos no mercado global. Mas os caminhos pelo sertão do Tietê já estavam 
abertos, e foi por meio deles que os antigos trabalhadores das lavouras continuaram avan-
çando. À sua maneira, sem pressa, abrindo roças para plantar milho, feijão e mandioca e 
criando pastos onde alimentar o gado. De tanto capinar, receberam o nome de caipiras 
– “cortadores de mato”, em tupi-guarani. O termo é antigo, vem do tempo da Colônia, 
mas a cultura que foi sendo urdida ali continha algo de novo, pois nascia da confluência 
de heranças antigas, as dos índios e dos mamelucos, com os modos de falar, de viver e de 
criar recém-trazidos de terras estrangeiras. 

Na capital, a crise do café deflagrou o florescimento da indústria – que, como sabemos, 
terminou de matar o Tietê. No interior, quem rebrotou sobre a terra roxa do vale foi a 
cana-de-açúcar. As condições eram boas: havia farta oferta de mão de obra, uma rede 
de distribuição eficaz, proporcionada pelas ferrovias, e dinheiro para investir, herdado 
da riqueza que se acumulara com o café. Mas o salto mesmo se deu durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando a dificuldade de se importar petróleo disparou o consumo de 
etanol no país. Mais bem equipadas que as velhas usinas do Nordeste, as de São Paulo 
cresceram rapidamente. E, com elas, os canaviais. Em 1930, as lavouras de cana somavam 
apenas 20 mil hectares; cinquenta anos depois, eram já 1 milhão. Hoje são 5 milhões de 
hectares espalhados pelo interior paulista, a maior parte ao longo do Médio e do Baixo 
Tietê, bem onde o rio deixou de ser rio para se tornar hidrelétrica. Houve um tempo em 
que também foi esgoto das usinas, principalmente destino da vinhaça, resíduo tóxico 
do processamento da cana. Mas a aplicação de leis rigorosas a partir da década de 
1970 terminaram por livrá-lo dela. Se as velhas margens já se foram para dar lugar aos 
canaviais, as águas, pelo menos, continuam lá. E limpas.  
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N o tempo das monções, além dos peixes, seres mágicos também habitavam as águas 
do Tietê. Quem descesse o rio para além de Araraitaguaba, hoje Porto Feliz, deveria 
ter cuidado redobrado com as mães d´água, especialistas em levantar grandes on-

das no rio, capazes de virar até os canoões de 15 metros que faziam a viagem até as minas 
de Cuiabá. Houve quem jurasse também ter visto sucuris descomunais, bem como a alma 
penada de velhos bandeirantes navegando canoas fantasmas entre as brumas que, cedo pela 
manhã, cobriam o leito do Tietê.

Talvez venha daí o fato de que, no século 18, fossem comuns os rezadores do rio: místicos 
mamelucos que percorriam as margens, de vila em vila, vendendo bênçãos e orações contra 
tudo que naquelas águas pudesse fazer mal. Fosse real, como doenças da floresta ou ataques 
de índios, ou imaginário – o que, naquele tempo, eram praticamente a mesma coisa. Esses 
homens, à medida que viajavam, também espalhavam as histórias que iam colhendo pelas 
barrancas, disseminando o universo mágico caipira que ali começava a se desenhar, mescla 
de elementos emprestados dos índios com o catolicismo assustado dos portugueses.

Uma das lendas mais populares falam de um milagre do padre José de Anchieta, um dos 
fundadores da cidade de São Paulo, que teria sobrevivido a um naufrágio no Médio Tietê. 
Segundo se conta, a canoa na qual ele viajava teria topado com uma cachoeira e virado, lan-
çando todos os ocupantes ao rio. Inclusive o padre, que teria desaparecido debaixo d´água 
sem dar provas de vida. Quando o encontraram, dizem, estava sentado no fundo do rio, sobre 
uma pedra, lendo, compenetrado, seu breviário, tal como estava dentro da canoa, antes do 
acidente. Ele não só teria permanecido 40 minutos ali como ainda saíra seco de dentro do rio.

Outro milagre célebre aconteceu numa fazenda a duas léguas de Santana do Parnaíba, 
no tempo em que as águas do Tietê ainda cuspiam santos. Foi no ano de 1725, quando uma 
imagem de Cristo em madeira apareceu, inexplicavalmente, sobre uma pedra à beira do rio. 
O que se especula é que tenha sido jogada ao rio em Barueri, depois da expulsão dos jesuítas, 
quando houve a depredação da capela de Nossa Senhora da Escada. O fato é que, tão logo 
acharam a imagem, quiseram levá-la para a vila, mas, ao que tudo indica, seu destino era ficar 
por lá mesmo, pois os bois que puxavam o carro no qual a imagem seria transportada sim-
plesmente se recusaram a sair do lugar. Então, do nada, um surdo-mudo que assistia à cena 
falou. Achando que foi milagre, o dono da fazenda ergueu capela para acomodar a imagem, 
que logo começou a receber os primeiros romeiros e, segundo dizem, operar os primeiros 
milagres. Fundava-se, aí, a vila de Pirapora do Bom Jesus.

Com o tempo, a vila virou cidade e se tornou o segundo maior centro de romaria em 
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São Paulo depois de Aparecida, congregando gente proveniente de todo o estado. Inclusive 
negros, que no início vinham como escravos, acompanhando seus senhores, mas que depois 
da abolição acabaram se tornando também devotos dos mais ardorosos. Entre uma reza e 
outra, reunidos nos barracões onde lhes era permitido ficar – uma vez que eram proibidos 
de participar das procissões –, divertiam-se com seus batuques, misturando sotaques dos 
vários lugares de onde vinham. Da fusão das diversas formas de tocar tambor é que teria 
surgido o samba de bumbo, gênero que Mário de Andrade chamou de “samba rural pau-
lista”. Que logo se tornaria também urbano, pois esses mesmos negros, a partir da década 
de 1930, começaram a introduzir o bumbo, instrumento característico dos batuques de 
Pirapora, nos cordões carnavalescos que desfilavam pela cidade de São Paulo. Das ruas para 
as rodas foi um pulo: na capital paulista, surgiu um jeito todo próprio de se fazer samba, 
diferente do carioca, que tem em Geraldo Filme sua figura central.

Hoje Pirapora do Bom Jesus é o destino de cerca de 600 mil pessoas por ano, que vêm 
em romaria das mais diversas formas, seja a pé, a cavalo, de carro ou de bicicleta, às vezes 
percorrendo dezenas de quilômetros para pedir a intercessão do Bom Jesus ou pagar suas 
promessas. Antigamente vinham também de barco, e era comum, inclusive, que também 
as procissões se fizessem no rio. Quando a espuma resultante da poluição de detergentes 
e xampus – hoje parte quase permanente da paisagem em Pirapora – começou a corroer os 
cascos, os cortejos passaram a se restringir à terra firme.   

Desse destino, felizmente, cidades como Tietê, Anhembi e Laras (distrito de Laranjal 
Paulista) escaparam. Todas ficam no Médio Tietê, que é onde o rio se mantém mais próximo 
do suas feições originais, já limpo da sujeira produzida na Grande São Paulo e ainda não 
transformado em represa. Num leito antigo, ocorre uma festa igualmente antiga: a do Divino 
Espírito Santo, celebrada desde meados do século 19. Sua origem remete a um surto de febre 
amarela que teria infestado a região naquela época, e que teria sido combatido mediante 
novenas em honra ao Espírito Santo. Pela graça alcançada, alguns moradores começaram a 
percorrer a área organizando rezas de casa em casa. Como as estradas na época não eram 
das melhores, muitas viagens eram feitas de barco, pelo rio. Assim são até hoje: nos nove dias 
que antecedem o Pentescostes, os batelões navegam o Tietê levando a bordo dezenas de 
pessoas, que remam buscando pouso e comida na casas da região. A cada chegada, munidos 
de violão, caixa e triângulo, entoam cânticos em louvor ao Divino Espírito Santo, conhecidos 
como sarangas. No último dia, as canoas se encontram, sob aplausos da plateia nas margens. 
É um dos raros momentos do ano em que o Rio Tietê adquire ares de sagrado
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S e há um lugar que podemos determinar como o berço do futebol paulista, este são 
as várzeas do Tietê. Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Juventus e até o São Paulo: 
todos nasceram à beira do rio ou a pouca distância dele, nos campos sobre os quais 

o Tietê corria no tempo em que ainda fazia curvas. Não se trata de coincidência: na virada 
para o século 20, as terras às margens do Tietê, em particular aquelas que ficavam próximas 
à confluência com o Tamanduateí, estavam entre as mais baratas da cidade. Justo pelo 
risco de inundações, que, no verão, não só mantinham as várzeas debaixo d´água durante 
semanas e até meses como traziam consigo toda sorte de insetos pestilentos. Nessas áreas 
é que foram morar os imigrantes recém-chegados à capital, atraídos pela grande oferta de 
emprego proporcionada pelas fábricas que ali começavam a se instalar e, também, pelo 
baixo preço dos imóveis. Desse afluxo nasceram bairros que, além de industriais, eram 
essencialmente estrangeiros, povoados por italianos, portugueses, judeus e espanhóis. 
Estamos falando de lugares como Brás, Bom Retiro, Barra Funda, Mooca e Pari.

Depois das chuvas, quando chegava o estio, as águas retornavam ao leito do Tietê e, 
onde antes havia um lago povoado por peixes e rãs, surgia uma campina, lisa como um 
campo de futebol. E assim foi: nem bem os imigrantes se instalaram naquelas beiras de 
rio, logo rolaram as bolas que traziam na mala – e, com elas, as regras de um esporte ainda 
pouco conhecido. Por ter nascido nas várzeas do Tietê, chamaram-no futebol de várzea. 
Amador, no início. Mas logo os estrangeiros começaram a se organizar em agremiações, 
de tal modo que, em duas décadas, todos os grandes times paulistanos já tinham sido fun-
dados. O Corinthians foi o primeiro, em 1910. Depois surgiram o Palestra Itália (Palmeiras), 
em 1914, a Portuguesa, em 1920, o Juventus, em 1924, e, por fim, o São Paulo, criado em 
1930 no bairro do Canindé, onde permaneceu até a mudança para o Morumbi nos anos 60.

Antes de o futebol tornar-se popular, entretanto, o que congregava multidões e infla-
mava paixões naquele início de século eram esportes aquáticos como remo e natação. 
Desde o fim do século 19 o Tietê era o grande espaço de lazer dos paulistanos. Nos finais 
de semana, era passeio quase obrigatório ir à Ponte Grande (hoje Ponte das Bandeiras), e 
lá desfrutar das águas ainda limpas do rio, fosse nadando, remando ou pescando. E eram 
tantos os peixes – geralmente lambaris e traíras – que bastava bater com a bunda no 
fundo do bote para que cardumes inteiros pulassem para dentro do barco. Essa técnica 
ficou sendo conhecida como “pesca da bundada”. Os peixes eram comidos ali mesmo, em 
piqueniques armados nas barrancas do Tietê.

Foi precisamente nas imediações da Ponte Grande que surgiram os primeiros clubes da 
cidade, fundados pelos mesmos imigrantes das várzeas, que, além de jogar futebol, também 
adoaravam remar. O Corinthians, por exemplo, nasceu com essa dupla vocação – vide os 
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remos que até hoje decoram seu escudo. O mais antigo desses clubes é o Esperia, criado 
em 1899 como Società Italiana di Canottieri (Sociedade Italiana de Remadores). Em 1907, 
pela mão de imigrantes portugueses, surgiu o Clube de Regatas Tietê. Separadas não só pelo 
idioma como também pelo próprio rio, uma vez que ficavam em margens opostas, as duas 
agremiações desenvolveram, ao longo dos anos, uma ardente rivalidade, transformando o 
Tietê na grande arena esportiva daquela São Paulo do início do século.

As primeiras regatas começaram a ser disputadas em 1903, e logo se tornaram uma 
espécie de Fla-Flu aquático entre os dois clubes. Houve muitas outras agremiações às 
margens do rio, mas, no remo, os troféus eram basicamente divididos entre o Esperia e o 
Tietê. Os campeões recebiam tratamento de heróis. Em 1924, teve início a Travessia de 
São Paulo, maratona fluvial que, no auge, chegou a congregar cerca de mil competidores. 
A largada era dada na ponte da Vila Maria, em cujas colunas eram amarrados os batelões 
dos quais os nadadores pulavam na água. E pulavam os mil de uma vez, com direito a 
cotoveladas e pernadas entre competidores de clubes rivais. Conquistava o título quem 
chegasse primeiro à Ponte das Bandeiras, distante 5 quilômetros do ponto inicial. Também 
na natação o Esperia e o Tietê eram um manancial de campeões, mas houve anos em que 
outros clubes tiveram seu lugar no pódio.

A maior campeã da história da Travessia de São Paulo a Nado competia justamente 
por uma dessas agremiações, a Associação Atlética São Paulo. Seu nome: Maria Lenk, 
vencedora da prova por quatro anos consecutivos, entre 1932 e 1935. Foi ali, nas águas 
do Tietê, que a maior nadadora brasileira começou sua trajetória de recordes e medalhas. 
No mesmo em que conquistou seu primeiro título, em 1932, tornou-se também a primeira 
mulher sul-americana a participar de Jogos Olímpicos, no caso os de Los Angeles. Outro 
freguês dos pódios foi João Havelange, futuro presidente da Fifa, tricampeão da Travessia, 
competindo pelo Esperia (ou Associação Desportiva Floresta, como se chamava nos anos 
da guerra). Sua última vitória, em 1943, porém, teve gosto amargo: dias depois da prova, 
descobriu-se infectado pela febre tifoide. Levou meses para se recuperar. 

Sim, as águas do Tietê já não eram as mesmas de antes. Em 1944, a Travessia de São 
Paulo a Nado teve sua última edição. As regatas duraram um pouco mais, até 1972, quando 
o cheiro do rio tornou inviáveis as remadas. A partir de então, as provas oficiais de remo 
passaram a ser feitas na raia da Universidade de São Paulo, paralela ao Rio Pinheiros. 
Também os clubes foram perdendo sua vocação fluvial, dando as costas para as margens e 
desativando os cochos onde as crianças nadavam e os atracadouros, chamados de pontões, 
de onde os sócios zarpavam a bordo de seus botes e caiaques. No mesmo ano da última 
regata, as práticas esportivas foram proibidas no Tietê.
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É bem possível que a primeira visão dos jesuítas daquela que viria a ser a vila de São Paulo de 
Piratininga fosse a de um lago – um pequeno mar de água doce que se propagava sobre os 
campos até quase encostar no pé dos morros. Era janeiro, afinal, estação das chuvas, e os rios 

daqui tinham o costume de encher até fazer sumir o leito original. Às vezes era tanta a água que os 
dois maiores caudais, o Tietê e o Tamanduateí, seu afluente, se misturavam, criando uma extensa 
massa líquida que, naquele tempo, não deixava de configurar certa vantagem, pois transformava a 
colina sobre a qual se fundaria a vila numa espécie de península, fortim improvisado pela força da 
natureza que garantiria a segurança dos moradores para o caso de um ataque.

A cidade e suas águas permaneceriam três séculos sem brigar entre si. Acomodados sobre as 
colinas, os paulistanos respeitavam os limites impostos pelas inundações periódicas de seus rios, en-
quanto estes, com seus meandros preservados, livres da intervenção humana, engordavam e afinavam 
o leito conforme ordenasse a vontade da chuva. Quem mais enchia era sempre o Tietê, confluência 
de todos os outros, rio gordo, porém raso, cuja profundidade mal superava os 3 metros – em certos 
trechos, navegava-se fincando varejões no fundo. Quando chovia demais, as águas subiam 5 metros 
acima da superfície. Para isso existiam as várzeas: áreas inundáveis onde a água tinha espaço de sobra 
para extravasar.

Assim foi até meados o século 19, quando o progresso decorrente do café se pôs a reivindicar as 
áreas da cidade ainda não ocupadas. E o melhor espaço disponível, na época, eram exatamente essas 
várzeas, as margens dos rios sujeitas às cheias. A partir daqule momento, São Paulo começou a crescer 
justo onde não podia, nem que para isso fosse necessário aterrar as várzeas, tapar os rios e retificar 
os leitos. Dos principais, o Tamanduateí foi o primeiro: em 1848, perdeu as sete curvas que fazia ao 
fim da Ladeira Porto Geral para dar lugar a um canal que permitiria aumentar a vazão de suas águas, 
livrando as margens das enchentes e ainda aumentando a área disponível para loteamento e venda.

As inundações de fato estavam se tornando um problema, sobretudo nos bairros operários que 
cresciam perto da confluência do Tietê com o Tamanduateí, como Mooca, Brás, Bom Retiro e Pari. Para 
piorar, o esgoto se misturava às águas paradas das enchentes, favorecendo a proliferação de doenças 
como tifo, hepatite e leptospirose. Começava, aí, a briga da cidade com o rio. Dali em diante, todos os 
esforços das autoridades foram no sentido de tornar os rios paulistanos obedientes aos anseios da 
metrópole. A estratégia era ganhar terreno nas várzeas para acomodar fábricas e pessoas e, ao mesmo 
tempo, reeducar o fluxo dos rios para que a cidade pudesse crescer sem a ameaça das enchentes. De 
quebra, as águas ainda gerariam eletricidade. Nada disso combinava com meandros: para que São 
Paulo crescesse, era preciso corrigir o curso dos rios, retificando-os, canalizando-os, aprofundando 
sua calha e, caso fosse necessário, enterrando-os por baixo de ruas e avenidas.
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haviam estreitado seu leito como também este se encontrava parcialmente preenchido pelo volume 
descomunal de dejetos que a cidade lançava sobre ele. Ao mesmo tempo, as décadas de aterramento 
dessas várzeas tornaram impermeável o solo paulistano, de modo que a chuva, que antes penetrava a 
terra para alimentar o lençol freático, passou a escorrer de volta para os rios, seja os que ainda fluem 
a céu aberto, seja os tapados pelo concreto, que transbordam por meio dos bueiros. Hoje, nos dias de 
temporal, a natureza vai à forra, devolvendo à cidade a água dos 4 mil quilômetros de rios e riachos 
que São Paulo, há mais de um século, vem insistindo em domesticar.

Nos anos 1970, as obras de retificação do Tietê já estavam concluídas, bem como suas margens 
inteiramente ocupadas, de Osasco a Guarulhos, tanto por avenidas quanto por imóveis. Mas o rio, 
indômito, continuou paralisando o trânsito das marginais nas décadas seguintes, o que levou o Governo 
Estadual, em parceria com um banco japonês, a empreender a segunda maior obra de transformação do 
Tietê depois do Plano de Avenidas: a ampliação de sua calha. Entre 1998 e 2005, investiu-se 1 bilhão de 
reais na remoção de 10 milhões de metros cúbicos de sedimentos – algo como 3 mil piscinas olímpicas 
cheias de areia, pedras e lixo –, convertendo o Tietê num rio mais reto, mais largo, mais profundo e 
mais obediente. No lugar das margens, taludes de concreto. E, entre eles, uma água fluindo com um 
volume 60% maior nos trechos mais críticos.

Mas o Tietê, além de indócil, é também um rio exigente: cobra caro pelas modificações que lhe 
foram impostas. Não basta ampliar a calha: combater as enchentes pressupõe, ainda, investimentos 
permanentes em obras acessórias, como a construção de piscinões para abrigar a água da chuva e a 
implantação de pôlderes, sistema de diques que ajuda a manter as margens a salvo das enchentes. 
Além disso, há o trabalho contínuo de desassoreamento do leito, realizado desde 2011, dia e noite, por 
meio de barcaças, caminhões e escavadeiras. 

Uma vez controladas as inundações, depois de um século de intervenções desastradas no leito 
do Tietê, o foco se voltou de novo para as margens. O que fazer com elas, agora livres das cheias? 
De início fizeram mais avenidas – em 2010, a Marginal Tietê ganhou três novas faixas –, mas novas 
vozes também se alçaram em defesa da recuperação, até onde isso é possível, do projeto original de 
Saturnino de Brito, ou seja, tornar as várzeas um misto de área de lazer e reserva de enchentes. Em 
2013, a prefeitura de São Paulo apresentou uma série de propostas para o que chamou de Arco Tietê, 
uma área do tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York, destinada a ser objeto de transformações 
urbanas pelos próximos 30 anos. As ideias vão da construção de marginais subterrâneas à criação 
de um parque que conecte as duas margens por meio de passarelas e ciclovias. Ou seja, formas de 
reaproximar rio e cidade, sem que nenhum dos dois saia perdendo. Pode ser o início da reconciliação.

Em 1916, o Tamanduateí já estava convertido num canal de concreto em quase toda sua extensão. 
Quanto ao Tietê, desde 1883 elaboravam-se projetos visando sua retificação, o que de fato começou 
a acontecer em 1893, com a criação de dois pequenos canais na altura de Osasco e da Casa Verde. 
Obras maiores, porém, levariam ainda algumas décadas para serem realizadas, e não faltaram projetos 
nesse sentido. Aquele que é tido pelos especialistas como o melhor deles data de 1925, assinado pelo 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, na época à frente da Comissão de Melhoramentos do Tietê, 
criada pela prefeitura com o objetivo de encontrar uma solução definitiva para a coexistência entre o 
rio e a cidade.

A ideia de Saturnino não descartava o avanço da metrópole – ele falava em “domar o rio”, como se 
referindo a um inimigo –, mas, de todas as propostas, era a que melhor equilibrava a ânsia de progresso 
com a sobrevivência do Tietê. Ele idealizou uma combinação de obras que permitisse, ao mesmo tempo, 
o abastecimento de água potável, o controle de enchentes e a navegação. Evitar a retificação, contudo, 
não seria possível: na visão da época, os 46 quilômetros de curvas entre a Penha e Osasco eram um 
sério entrave ao crescimento da cidade. O projeto de Saturnino previa reduzir essa distância para 26 
quilômetros, mas sem abrir mão das áreas de várzea nas laterais, que seriam transformadas num 
parque linear, destinado a receber a água das cheias. Para ajudar a conter as inundações, o engenheiro 
imaginou também dois lagos entre Santana e o Bom Retiro, separados por uma ilha, além da construção 
de represas a montante de São Paulo, rio acima, reservadas para o abastecimento e o controle da vazão.

Mas a cidade tinha outros planos para o Tietê. O primeiro teve início logo no ano seguinte, 1926, 
pela mão da Light, e culminaria com a reversão do Rio Pinheiros e o desvio das águas do Tietê para 
a Serra do Mar, onde seriam aproveitadas para a geração de energia elétrica. Depois veio o Plano de 
Avenidas do prefeito Prestes Maia, iniciado em 1938, célebre por inaugurar a lógica rodoviarista que até 
hoje governa os deslocamentos pela cidade de São Paulo. A tão adiada retificação do Tietê finalmente 
foi posta em prática, mas, em oposição ao que previu Saturnino de Brito, já não mais flanqueada pelas 
várzeas. Estas seriam substituídas por avenidas marginais correndo ao longo do leito, conectadas por 
uma sequência de vinte pontes de concreto. Ambicioso, o plano também atingia os outros rios da 
cidade: enquanto o Tamanduateí ganhava a companhia da Avenida do Estado, dezenas de córregos 
morriam para dar lugar às chamadas avenidas de fundo de vale. Onde antes corriam riachos como o 
Saracura e o Itororó surgiram vias como a 9 de Julho e a 23 de Maio.

Ao contrário do que se esperava, contudo, as inundações só pioraram. Os rios, claro, continuaram 
a encher, dado que essa era sua natureza, porém agora sem várzeas nem vales para acomodar a água 
excedente. Além disso, os rios agora enchiam mais depressa, pois não apenas as obras de canalização 

ENCHENTES

COMO 
ADESTRAR 
UM RIO



86 87

❖❖

❖
❖

❖❖

❖

❖

❖

❖

❖ Sale
sópolis

Mogi das 
Cruzes

Santan
a d

o Parn
aíb

a

Pirap
ora d

o BomJes
us

Salto

Porto
 Fe

liz
Tietê

Barr
a B

onita

Pereira Barreto

Burita
ma

SÃO PAULO

O C E A N O  A T L Â N T I C O

R
IO

 P
A

R A N Á

Ensaio
O RIO E AS MARGENS



88 89



90 91



92 93



94 95



96 97



98 99



100 101



102 103



104 105



106 107



108 109



110 111



112 113



114 115



116 117



118 119



120 121



122 123



124 125



126 127



128 129



130 131



132 133



134 135



136 137



138 139



140 141



142 143



144 145



146 147



148 149



150 151



152 153



154 155



156 157



158 159



160 161



162 163



164 165



166 167



168 169



170 171



172 173



174 175



176 177



178 179



180 181

Poluição no rio Tietê, no 
município de Pirapora do 
Bom Jesus (SP).

ÍNDICE DE IMAGENS

Trapiche no rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).
 

São Paulo. Debret.Encontro do rio Tietê com o 
rio Pinheiros, na cidade de 
São Paulo (SP).

Trecho do rio Tietê, na 
cidade de São Paulo (SP).

Turistas brincando no 
balneário da cidade de  
Pereira Barreto (SP), local 
onde o rio Tietê não é 
poluído.

Interior da Usina 
Hidrelétrica de Promissão, 
no município de Promissão 
(SP).

Criança na nascente do 
rio Tietê,  no município de 
Salesópolis (SP).

Rua 25 de março, 1894, de 
Antonio Ferrigno (Acervo 
Pinacoteca do Estado de 
SP). 

Estação de tratamento de 
esgoto que despeja água 
tratada no rio Tietê, no 
município de Barueri (SP).

Barcaça de cana-de-açúcar 
na hidrovia do rio Tietê, no 
município de Jaú (SP)

Imagem aérea da região 
da foz do rio Tietê, no 
município de Itapura (SP).

 Obras na calha do rio Tietê, 
na cidade de São Paulo (SP).

Represa no rio Tietê, na 
Usina de Salesópolis, no 
município de Salesópolis 
(SP).

Cachoeira do Paraná, 
denominada Salto de 
Urubupungá, duas léguas 
acima da embocadura do 
Tietê. Aimé-Adrien Taunay 
(agosto, 1826)

Poluição nas água do rio 
Tietê, no município de 
Pirapora do Bom Jesus (SP).

Ilustração do peixe-
cachorro (Acestornhynchus 
microlepis). Hercules 
Florence (setembro, 1827)

Revoada de pássaros sobre 
o rio Tietê, no município de 
Sabino (SP).

Área de várzea do rio Tietê, 
no município de Guarulhos 
(SP).

Barragem da Ponte Nova, 
no município de Salesópolis 
(SP).

Um dos mapas da 
expedição Langsdorff em 
1828 mostrando o rio Tietê 

Garças no rio Tietê na 
região da Serra do Japi, no 
município de Cabreúva (SP).

Ilustração do tuvira 
(Eigenmannia virescens). 
Hercules Florence (maio, 
1826)

Placa da nascente do rio 
Tietê, no município de 
Salesópolis (SP).

1

8-9

16-17

2-3

10-11

18-19

4-5

12-13

23

6-7 28-29

14-15

25

38-39 40-41

48-49

32-33

42-43

52-53

34-35

44-45

54-55

36-37

46-47



182 183

ÍNDICE DE IMAGENS

Poluição do rio Tietê, na 
cidade de Salto (SP).

Macacos-prego  (Cebus 
apellano) no Parque 
Ecológico do Tietê, na 
cidade de São Paulo (SP)

Cultivo de cana-de-açúcar, 
no município de Jaú (SP).

Imagem aérea do rio Tietê, 
na zona Leste da cidade de 
São Paulo (SP).

Henrique Nicolini, nadador 
que competia no rio Tietê 
nas décadas de 1930 e 1940 
pelo Clube de Regatas Tietê.

Imagem aérea do Parque 
Ecológico do Tietê, na zona 
Leste de São Paulo (SP).

Estação de tratamento de 
Barueri, no município de 
Barueri (SP).

Garça Moura (Ardea cocoa).

Descendente de imigrante 
japonês da comunidade 
Yuba, no município de 
Mirandópolis (SP).

Extracão de areia  na região 
de várzea do rio Tietê, na 
zona Leste da cidade de São 
Paulo (SP).

Homem pesca no rio Tietê, 
na cidade de Barra Bonita 
(SP).

Imagem aérea do rio Tietê, 
na cidade de São Paulo (SP).

Barragem da Ponte Nova, 
no município de Salesópolis 
(SP).

 Menino em oficina de 
arte sacra, em escola do 
município de Pirapora do 
Bom Jesus (SP).

Um paulistano abrir a 
torneira . 

Margem do rio Tietê, na 
cidade de São Paulo (SP).
. 

Imagem aérea do rio Tietê, 
na cidade de São Paulo (SP).

Centro de Conservação do 
Cervo-do-Pantanal, mantido 
pela Companhia Energética 
de São Paulo (CESP), no 
município de Promissão 
(SP).

Imagem aérea do rio Tietê, 
na zona Leste da cidade de 
São Paulo (SP).

Altar em estilo barroco da 
Catedral de Itú (SP).

 Imagem aérea do rio Tietê 
no município de Guarulhos 
(SP).

Tucano (Ramphastos toco).

56-57 68

79

58-59

73

80

75

83

65

77

88-89 90-91

98-99

107

92-93

100-101

109

94-95

103

110-111

96-97

105

Imagem aérea da estação 
de tratamento de Barueri, 
no município de Barueri 
(SP).

114-115

Imagem aérea do rio Tietê, 
na cidade de São Paulo (SP).

112-113



184 185

ÍNDICE DE IMAGENS

Imagem de culturas 
agrícolas na foz do rio Tietê, 
no município de Itapura 
(SP).

Detalhe do altar com estilo 
barroco (tardio) da catedral  
de Itú (SP).

Irrigação de hortaliças 
com água do rio Tietê, no 
cinturão verde da grande 
São Paulo, no município de 
Mogi das Cruzes (SP).

Responsável pelo Museu 
Histórico da Colonização 
Japonesa,  em Pereira 
Barreto (SP), segura uma 
foto, feita em 1940, de 
cachoeira do rio Tietê.

Rede de transmissão de 
energia elétrica ligada à 
Usina Hidrelétrica de Nova 
Avanhandava (SP).

Poluição no rio Tietê, no 
município de Cabreúva (SP).

Produção de sementes de 
árvores nativas das matas 
ciliares do rio Tietê.

Clemente Nunes, 
descendente de colonos 
vindos da Itália para 
trabalhar na lavoura de 
café, na região de Itú (SP), 
em 1880.

Barcaça transportando 
cana-de-açúcar na hidrovia 
do rio Tietê, no município de 
Jaú (SP). Usina Diamante 
que produz  açúcar e etanol 
na cidade de Jaú - a única 
a utilizar a hidrovia do rio 
Tietê para transporte de 
cana-de-açúcar no Estado 
de São Paulo.

Imagem aérea da região da 
Serra do Japi, no município 
de Jundiaí (SP).

Margens do rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).
 

Rio Tietê no município de 
Pirapora do Bom Jesus (SP).

Produção de sementes de 
árvores nativas das matas 
ciliares do rio Tietê.

Menino segura peixe 
pescado no rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).

Cultivo de cana-de-açúcar 
nas margens do rio Tietê, no 
município de Itaju (SP).

Imagem de culturas 
agrícolas próximas às 
margens do rio Tietê, no 
município de Jundiaí (SP).

Pescador, no município de 
Pereira Barreto (SP).

Detalhe de casarão colonial 
na cidade de Santana do 
Parnaíba (SP).

Viveiros de mudas de platas 
nativas das matas ciliares 
do rio Tietê.

Pescador Adriano 
Aparecido, da colônia de 
Pescadores do município de 
Promissão (SP).

Cultivo de cana-de-açúcar 
nas margens do rio Tietê, no 
município de Jaú (SP).

Imagem de culturas 
agrícolas próximas às 
margens do rio Tietê, no 
município de Jundiaí (SP).

122-123

130-131

116-117

124-125

132-133

118-119

126-127

134-135

120-121

128-129

136-137 138-139

146-147

154-155

140-141

148-149

157

142-143

150-151

159

144-145

152-153

Bicicleta de pescador na 
margem do rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).

162-163
Menino com sua pipa às 
margens do Rio Tietê,  no 
município de Pereira Barreto 
(SP).

161



186 187

ÍNDICE DE IMAGENS

BIBLIOGRAFIA

Crianças brincam no 
Balneário  no rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).

Imagem aérea do rio Tietê, 
no município de Pereira 
Barreto (SP).

Reflexo de embarcação 
navegando no rio Tietê, na 
cidade de São Paulo (SP).

Crianças brincam no 
Balneário  no rio Tietê, no 
município de Pereira Barreto 
(SP).

Menino brinca no Balneário  
no rio Tietê, no município de 
Pereira Barreto (SP).

Pescadores no Balneário  no 
rio Tietê, no município de 
Pereira Barreto (SP).

 Imagem da represa da 
Usina Hidrelétrica de Três 
Irmãos no rio Tietê , em 
Pereira Barreto (SP).

Pescadores no rio Tietê, no 
município de Barra Mansa 
(SP).

168-169

176-177

164-165 170-171166-167

172-173 178-179174-175

• ADORNO, Vicente. Tietê: uma promessa de futuro para as águas do passado. Prefeitura Municipal de São 

Paulo, 1999

• AFIUNE, Giulia e MOTA, Jessica. Tietê, um rio de sujeira e contradições. Disponível em: <apublica.org/pro-

jeto-tiete> 

• ALMEIDA ROCHA, Aristides. Do lendário Anhembi ao poluído Tietê. São Paulo: Edusp, 1991

• BARBOSA, Vanessa. A última gota. São Paulo: Editora Planeta, 2015

• CÂMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Editora Global, 2000

• CAVENAGHI, Airton José. A construção da memória historiográfica paulista – Dom Luis Céspedes de Xeria e 

o mapa de sua expedição de 1628. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 19, jan-jun 2011

• GÊNOVA DE CASTRO, Paula Maria et al. Mapeamento da pesca artesanal ao longo do médio e baixo rio Tietê, 

Série Relatórios Técnicos, Instituto de Pesca (APTA-SAA), São Paulo, número 33, junho de 2007 

• JORGE, Janes. Tietê: o rio que a cidade perdeu. São Paulo: Editora Alameda, 2006

• JUZARTE, Teotônio José. Diário da Navegação. Campinas: Editora da Unicamp, 1999

• MARCONDES DE MOURA, Carlos Eugenio (org.). Vida cotidiana em São Paulo no século XIX. São Paulo: 

Editora Unesp, 1999 

• MARUYAMA, Lídia Sumile. A pesca artesanal no médio e baixo Tietê: aspectos estruturais, sócio-econômicos e de 

produção pesqueira. Dissertação (mestrado) apresentada ao Instituto de Pesca (APTA-SAA), São Paulo, 2007 

• MAYNARD ARAÚJO, Alceu. Folclore Nacional I. São Paulo: Martins Fontes, 2004

• MEDAGLIA, Thiago e CUNHA, Valdemir. Tietê: um rio de várias faces. São Paulo: Editora Horizonte, 2009

• NICOLINI, Henrique. Tietê: o rio do esporte. São Paulo: Phorte Editora, 2001

• NÓBREGA, Mello. História do rio Tietê. São Paulo: Editora Itatiaia, 1981

• OHTAKE, Ricardo. O livro do Rio Tietê. São Paulo: Soapstone Graphics, 1991

• PAGANINI, Wanderley da Silva. A identidade de um rio de contrastes: o Tietê e seus múltiplos usos. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007 

• TRAMONTINA, Carlos. Tietê: presente e futuro. São Paulo: Editora BEI, 2011

• ZANIRATO, Silvia Helena. História da ocupação e das intervenções na várzea do rio Tietê. Revista Crítica His-

tórica, São Paulo, ano II, número 4, dezembro de 2011 

__________. A história do uso da água no Brasil. Agência Nacional das Águas, 2007

__________. A margem. São Paulo: Garapa, 2013

__________. Observando o Tietê. São Paulo, SOS Mata Atlântica, 2004 

Sites

www.aestiete.com.br (AES Tietê)

www.antaq.gov.br (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) 

www.cesp.com.br (Companhia Energética de São Paulo)

www.cetesb.sp.gov.br (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) 

www.daee.sp.gov.br (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

www.energiaesaneamento.org.br (Fundação Energia e Saneamento) 

www.iflorestal.sp.gov.br  (Instituto Florestal – Secretaria do Meio Ambiente) 

www.maenatureza.org.br (Ong Mãe Natureza) 

www.metropolefluvial.wordpress.com  (Grupo de Pesq. em Proj. de Arquitetura de Infraestr. Urbanas Fluviais 

– FAU USP) 

www.pesca.sp.gov.br (Instituto de Pesca – Secretaria de Agricultura e Abastecimento) 

www2.sabesp.com.br/projetotiete/ (Projeto Tietê) 

www.sosma.org.br (Fundação SOS Mata Atlântica)

www.transportes.sp.gov.br (Secretaria de Logística e Transportes) 



188 189

AUTORES

Valdemir Cunha nasceu em São Paulo, em 1966. Formou-se em jornalismo na Faculdade de 

Comunicação Social Cásper Líbero e se especializou em fotografia de cultura, povo e geografia 

brasileira. Trabalhou durante 20 anos nas principais publicações de turismo e meio ambiente do 

país, entre elas as revistas Viagem e Turismo e Os Caminhos da Terra, como editor de fotografia 

e editor executivo. Tem 14 livros publicados, entre eles Pantanal, O Último Éden (DBA, 2007), 

Brasil Natural e Brasil Litoral (Ed. Origem, 2011 e 2013), Serra da Mantiqueira (Ed. Horizonte, 

2012), Viagem à Bahia de Jorge Amado (Ed. Abril, 2012) e Brasil Invisível (Ed. Origem, 2012). 

Hoje é publisher da Editora Origem e um dos principais fotógrafos documentaristas especializa-

dos em Brasil.

Xavier Bartaburu nasceu em São Paulo, em 1976. Formou-se em jornalismo na ECA-USP e foi 

editor da revista Os Caminhos da Terra, onde publicou mais de 50 reportagens produzidas em 

dezenas de viagens ao redor do Brasil e do mundo. Hoje escreve livros sobre o patrimônio cul-

tural, histórico e ambiental do Brasil. Já são 14 títulos publicados, entre os quais Pantanal: O 

Último Éden (com fotos de Valdemir Cunha, Ed. DBA); Entretrópicos (relato de expedição em 

catamarã de Beto Pandiani, Ed. Terra Virgem); Atelier Cité: Paixões Declaradas (sobre trabalho 

das pintoras Isabelle Tuchband e Verena Matzen); Viagem à Bahia de Jorge Amado (com fotos 

de Valdemir Cunha, Ed. Abril); Brasil Invisível (com fotos de Valdemir Cunha, Ed. Origem); Santa 

Luzia: A História de uma Marca da Gastronomia Paulistana (Ed. Grifo) e Santos (com fotos de 

Araquém Alcântara, Ed. Terra Brasil).

Eli Sumida nasceu em Registro (SP) em 1962. É coordenador de arte na Unidade de Projetos 

Editoriais do jornal Valor Econômico. Já atuou nas revistas Bizz, Saúde, Terra, Próxima Viagem e 

Golf+. Vem elaborando projetos gráficos de livros, entre eles o da aquarelista Sylvia Amélia Hun-

gria Machado de Orleans e Bragança (finalista do Prêmio Jabuti – Projeto Gráfico/2009 – Luste 

Editores); do artista plástico Paulo von Poser (finalista do Prêmio Jabuti - Projeto Gráfico/2010- 

Luste Ed.); o livro Pantanal, de Valdemir Cunha e Xavier Bartaburu (Ed. DBA); o livro Sonoro 

Diamante Negro de Suely Nascimento, ensaio fotográfico premiado pela Funarte sobre os bailes 

em Belém (PA). Em 2011, o livro das artistas plásticas Isabel Tuschband & Verena Matzen (Luste 

Ed.); o livro Brasil Invisível, de Valdemir Cunha. Em 2013, o livro da fotógrafa Paula Sampaio so-

bre Tucuruí (ensaio fotográfico premiado pela Funarte). E também Brasil Litoral; Minha Pequena 

Alemanha; Passageiro do Olhar, todos de Valdemir Cunha pela Editora Origem.



190 191

Minha pequena Alemanha
de Valdemir Cunha 
240 páginas
290 x 360 mm
Português/alemão
2014

Soja o grão do Brasil
Formato 160x190 mm
200 páginas
português/inglês
2016

Passageiro do olhar
de Valdemir Cunha 
240 páginas
160 x 180 mm
Português/inglês
2014

Do grão ao pão
Formato 230x280 mm
200 páginas
português/espanhol
2016

Cana-de-açúcar
de Valdemir Cunha 
240 páginas
225 x 280 mm
Português/inglês
2015

Viagem à Bahia do Cacau
Formato 160x190 mm
200 páginas
português/inglês
2016

Fogo - A idade do aço 
Formato 230x280 mm
224 páginas
português/inglês
2016

Água
Formato 250x340 mm
254 páginas
português/inglês
2015

Retratos do Brasil
de Valdemir Cunha
50 postcards
113 x 165 mm
Português/inglês 
2006

Brasil Natural
de Valdemir Cunha 
216 páginas
197 x 245 mm
Português/inglês 
2011

www.editoraorigem.com.br

Brasil Invisível
de Valdemir Cunha 
240 páginas
290 x 360 mm
Português/inglês 
2012

Brasil Litoral
de Valdemir Cunha 
216 páginas
197 x 245 mm
Português/inglês 
2013



192

EXPEDIENTE

Editor                                                     

Concepção editorial e fotografias     

Texto

Editora executiva                              

Direção de Arte                                       

Revisão de texto                      

                                 

Tratamento de imagem        

Relações institucionais/MINC          

Captação           
  

Impressão                      
   

Distribuição e vendas                  

Valdemir Cunha

Valdemir Cunha

Xavier Bartaburu

Márcia Bertoncello

Eli Sumida

Márcia Bertoncello

Ipsis Gráfica e Editora

Ricardo Gramani/ Núcleo Cultural

Ricardo Gramani/ Núcleo Cultural

Ipsis Gráfica e Editora

Bookmix Comércio de Livros

Copyright 2016
Fotografias: Valdemir Cunha, texto: Xavier Bartaburu

Os direitos desta edição pertencem à Editora Origem
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1720 – bl. 22, cj 32
CEP 05145-000   São Paulo-SP   Brasil
Telefone: (55 11) 3645-0301
www.editoraorigem.com.br     www.editoraorigem.com.br


