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1. RESUMO 

A proposta deste trabalho reside numa investigação da hidrografia da Região 

Metropolitana, para pôr em evidencia a importância dos rios e córregos e sua 

relação com a Cidade, tendo como foco o rio Aricanduva. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A história da cidade de São Paulo está diretamente ligada à sua hidrografia. A 

formação da cidade, a industrialização e o crescimento demonstraram um descuido 

total com a utilização desse importante recurso, que além do fornecimento da água 

para o consumo humano, poderia ter sido incorporado à vida dos cidadãos de forma 

mais presente como meio de transporte e lazer.  

Apesar de o Brasil ter um enorme recurso hídrico, os rios quase sempre foram 

tratados de maneira inadequada, muitas vezes vítimas de falta de entendimento e 

cuidado na gestão das nascentes e bacias, ocupação desordenada, exploração e 

desperdício que geralmente resultam em diversos problemas que vão desde o 

abastecimento até a relação direta com a vida dos seres vivos que dependem desse 

recurso.  

A bacia hidrográfica do rio Aricanduva é uma das principais bacias de São Paulo, 

com uma área total de 100,4 km², localizado na região Leste da cidade, possui 23 

afluentes, depois de percorridos 20 km, deságua no Rio Tiete. 

Este é mais um rio que sofreu com as mudanças urbanas e com a falta de 

planejamento; hoje também está morto, causando apenas problemas para região, 

como alagamentos, poluição e mau cheiro.  

 

3. OBJETIVOS 

 Relacionar a história da cidade de SP, a partir da sua hidrografia, evidenciando a 

importância específica do “Aricanduva”, trazendo à luz os protagonistas que 

historicamente influenciaram diretamente mudanças na utilização do potencial 

hídrico da Cidade. 

 Investigar ações tomadas com intuito de evidenciar a existência de córregos e rios 

ocultos. 



 Desenvolver uma recuperação histórica desses rios e sua relação com o espaço 

físico, sua memoria e possível relação com o lugar.  

 

4. METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica referente à história do urbanismo da cidade de São Paulo, à 

geografia, à engenharia ambiental, à história e a displicência com a hidrografia. 

Levantamentos fotográficos da região do estudo e comparação com dados 

históricos. 

Vídeos históricos que remetem a todo período estudado e que traga reflexão sobre o 

assunto estudado.  

Investigar e levantar documentários que abordem direta ou indiretamente a história 

desses rios e seus afluentes e fazer uma reflexão sobre as opiniões apresentadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se desenvolverá a partir de pesquisas feitas no local, leitura de livros, 

entrevista com moradores, relatos históricos, leitura de mapas, entregas 

preliminares, visitas técnica, que estão em andamento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento da pesquisa permitirá a comprovação do conjunto de 

ocorrências que as primeiras observações nos levam a prever (deduzir, intuir) sobre 

a falta de respeito em que a sociedade tem com os córregos e rios, assim como o 

quanto cada um deles é ignorado pela população, sendo apenas um “problema” 

para todos, causando enchentes, mau cheiro, doenças, não reconhecendo nos rios 

o enorme potencial como área para lazer, transporte e desenvolvimento de sua 

diversidade biológica.  
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