
GOVERNO d e S ã o P a u -
lo pretende iniciar, em 
junho, a construção 
da eclusa da Penha, no 
Rio Tietê. Ao custo es-
timado de 100 milhões 
de reais, a obra tornará 

navegável um trecho de 14 quilômetros do 
rio até São Miguel Paulista, na zona leste 
da capital. Hoje, o Tietê tem 41 quilôme-
tros navegáveis, entre a Penha e o muni-
cípio de Santana de Parnaíba. A obra é 
considerada o passo inicial de um projeto 
muito maior e mais ambicioso: a criação 
de um hidroanel de 170 quilômetros ao re-
dor da capital paulista. Além de transpor-
tar sedimentos de dragagem do próprio 

rio, a ideia é, no futuro, usar as águas pa-
ra transportar as 18 mil toneladas de lixo 
produzidas diariamente na cidade. 

A eclusa é uma obra de engenharia hi-
dráulica que possibilita navegar em locais 
onde há desnível no leito do rio. Funciona 
como um "elevador aquático": faz o barco 
subir ou descer, conforme o caso. "Temos a 
licença-prévia ambiental e só falta concluir 
o processo de licitação. As propostas já fo-
ram abertas", afirma Casemiro Tércio Car-
valho, diretor do Departamento Hidroviá-
rio do Estado de São Paulo. "Somente o 
que vamos economizar com o transpor-
te de sedimentos dragados do próprio rio 
paga a eclusa em pouco tempo. Mas a ideia 
é ampliar o transporte de cargas públicas. 

Quando vencerem os contratos da prefei-
tura paulistana com os aterros sanitários, 
alguns deles com vigência de 20 anos, po-
deremos propor a criação de duas ou três 
estações que transformam lixo em energia 
próximas dos rios e reduzir a circulação de 
caminhões de lixo, melhorar o trânsito." 
Em 2011, o grupo Metrópole Fluvial, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP, elaborou um estudo de viabilidade 
do hidroanel para o governo paulista. Para 
garantir a navegação no circuito entre os 
rios Tietê e Pinheiros e as represas Billings 
(zona sul e ABC) e Taiaçupeba (Suzano), 
serão necessárias 20 eclusas. Um canal 
artificial de 16 quilômetros precisará ser A ut
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feito para ligar as duas represas, ideia ins-
pirada na solução do Canal do Panamá, 
entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Um 
complexo desafio com custo total estima-
do em mais de 4 bilhões de reais, e que só 
deve ser concluído por volta de 2040. 

"Não temos uma cultura de hidrovias 
urbanas no Brasil. O Rio Amazonas é na-
turalmente navegável de Quito, no Equa-
dor, a Belém do Pará. Em São Paulo, o ce-
nário é outro. Os leitos maiores dos rios 
Tietê e Pinheiros foram aterrados, lotea-
dos e vendidos. Sobraram dois canais de 
esgoto a céu aberto, confinados por ro-
dovias urbanas", afirma o professor Ale-
xandre Delijaicov, coordenador do estu-
do de viabilidade da FAU-USP. "As barrei-
ras existentes aqui não são naturais, cata-
ratas ou depressões. E sim obstáculos cria-
dos pelo homem, pela incompetência téc-
nica de quem projetou esse desastre urba-
no. Agora, é impossível navegar por esses 
canais, estreitos e rasos, sem eclusas." 
Ao garantir a navegação dos rios metro-
politanos, o arquiteto acredita que os bene-
fícios serão muito maiores do que a redu-
ção de custos no transporte de cargas pú-
blicas e seu eventual impacto no trânsito. 
"Trabalhamos com o conceito de uso múl-
tiplo das águas. A ideia é assegurar o abas-
tecimento de água da população, garan-
tir a irrigação do cinturão hortifrúti, que 
pretendemos resgatar, produzir energia 
e navegar. Só que tudo começa pela nave-
gação. A primeira carga transportada se-
rão os sedimentos de dragagem do pró-
prio rio, materiais retirados no processo de 
desassoreamento e despoluição do Tietê." 

São Paulo já teve 4 mil quilômetros de 
rios e córregos. Hoje, menos de 400 qui-
lômetros permanecem a céu aberto. Há 
menos de cem anos, riachos e corredei-
ras existiam no lugar de algumas das 
principais vias da capital. A Avenida 9 de 
Julho, por exemplo, era o Córrego do Sa-
racura. Delijaicov lembra que boa parte 
dos rios paulistanos era navegável até a 
década de 1920, quando a prefeitura fa-
zia o licenciamento de mais de 2 mil em-
barcações por ano. A época, o engenhei-
ro Saturnino de Brito projetou a retifica-
ção do Tietê sem a construção das vias 
marginais. Os planos incluíam um par-
que com 25 quilômetros de extensão por 
1 quilômetro de largura ao longo do rio. 

"Seria o maior parque fluvial do mun-
do, seis vezes maior que o Central Park em 

Sonho. o arquiteto Delijaicov 
quer criar boulevards e pontos 
turísticos nas orlas fluviais 

Nova York. Um ambiente excelente pa-
ra navegar, se divertir, morar perto", afir-
ma o professor da FAU-USP. "Só que aca-
bou prevalecendo o projeto do engenhei-
ro Prestes Maia, com seu Plano de Aveni-
das lançado em 1930. Ele estava encanta-
do com os carros, a grande novidade tec-
nológica naquele momento, e destruiu o 
potencial hidroviário da cidade." 

Delijaicov defende a volta do espíri-
to do projeto de Saturnino. Não será pos-
sível criar o gigantesco parque fluvial de 
25 quilômetros, mas o professor prevê "a 
consolidação de um território com quali-
dade ambiental urbana nas orlas fluviais, 
que comporte infraestrutura, equipamen-
tos públicos e habitação social". Daí a ideia 

de estimular, também, o transporte de 
passageiros, criando um circuito turístico 
entre vários ecoportos, destinados à cole-
ta de material reciclável, mas que também 
possam abrigar em seu cais feiras de tro-
cas, bares e restaurantes. "A ideia é reviver 
o conceito dos boulevards, com grandes 
calçadas, espaço arborizado, um ponto de 
encontro, onde as pessoas se sintam bem." 
E como sentir-se bem às margens de um 
canal de esgoto a céu aberto, como o pró-
prio especialista se refere ao Tietê? "Vai 
demorar tempo para recuperar o rio, é ver-
dade. Mas tome o exemplo do lago do Par-
que do Ibirapuera. Ele se formou com o re-
presamento de um córrego poluído. Suas 
águas ainda estão contaminadas e chei-
ram mal. Ninguém pode tomar banho ali, 
mas os casais de namorados adoraram ad-
mirá-lo do gramado. A vista é linda, não é 
mesmo? O canal de Saint-Martin, em Pa-
ris, foi feito pelo homem e é um dos princi-
pais cartões-postais da cidade." 

Um pouco mais cauteloso, o diretor do 
Departamento Hidroviário prefere con-
centrar o foco na navegação, sobretudo no 
"Y" formado pelo entroncamento dos rios 
Tietê e Pinheiros. "É esse trecho que con-
centra 70% das cargas que pretendemos 
transportar", explica Carvalho. Nem por 
isso o governo pretende abrir mão do hi-
droanel. "É muito importante garantir a 
integração com as represas Billings e Taia-
çupeba. Com um sistema eficiente de bom-
bas, será possível levar água dos rios para 
as represas e melhorar o sistema de con-
trole de enchentes. A eclusa da Penha é 
apenas o primeiro passo." • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 744, p. 70-71, 17 abr. 2013. 




