Tietê: um rio de várias faces
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Imagem aérea do rio entre Cabreúva e Itu
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Foi perto da nascente que floresceu a mais promissora urbe. Sem o rio, provavelmente, a vila
de São Paulo de Piratininga não teria crescido e se industrializado a ponto de se tornar a maior
megalópole ao sul do planeta. O Tietê, hoje morto no trecho metropolitano, deu vida à cidade.
O estrago, é preciso dizer, foi grande. E mais: tomou forma em tempo recorde. “No final
do século 19, o rio teve suas águas eleitas para a produção de energia elétrica, então, para
que tratar os esgotos?”, questiona Aristides Almeida Rocha, refazendo o raciocínio preponderante na época. Para se ter uma ideia da velocidade na qual o prejuízo foi causado, o geógrafo Adriano Rangel, da USP, se vale de uma escala em tempo geológico na qual a História
da Terra – que tem 4,5 bilhões de anos – é contada como se tivesse ocorrido no espaço de
apenas 365 dias: “O Rio Tietê, então, só passaria a existir na manhã do dia 30 de dezembro.
Os primeiros membros de nosso gênero (Homo) surgiriam no princípio da noite de 31 de
dezembro e o rio seria poluído somente nas últimas frações do segundo final do ano”.
Por sorte, a nascente escapou da destruição. Mas foi por pouco. A região da Pedra
Rajada, na qual surge o Tietê, em Salesópolis, começou a ser ocupada no período colonial,

Em 1953, uma
comissão formada
por integrantes
da Sociedade
Geográfica Brasileira
encontrou, enfim, o
nascedouro do Tietê,
em Salesópolis. No
ano seguinte, o local
ganhou uma placa
comemorativa

quando funcionava como entreposto comercial entre o litoral paulista, a cidade de São
Paulo e o interior do País. As mercadorias transportadas em lombos de burros pelos tropeiros ou em barcos por expedições bandeirantes eram variadas. Havia produtos agrícolas,
gado, escravos e pedras preciosas – na mentalidade de então, gente era produto, tanto
quanto hoje rio é esgoto para alguns. No interior do País, onde o solo seco tem alta salinidade, esses artigos eram trocados, especialmente, por sal. Era o chamado ouro branco.
Ao longo da história, houve uma sucessão de fases econômicas na região de Salesópolis, antes chamada de São José do Paraitinga, com destaque para o plantio de subsistência,
o cultivo de tabaco, a exploração de madeira e carvão para abastecer as incipientes indústrias de Mogi das Cruzes e São Paulo, e, num período recente, a criação de gado leiteiro.

Muitos dos morros locais eram cobertos – uma minoria ainda é – por extensas faixas de
capim. Uma das encostas transformada em pasto era a do sítio no qual atualmente se
encontra o Parque Nascentes do Tietê.
“Era uma beleza”, assegura dona Terezinha Ramos, 64 anos de idade. “Não tinha aquela
mata toda não. Era só capim e uma roça de milho e feijão bem bonita”, recorda a mulher,
filha do antigo proprietário dessas terras. Sentada no sofá de casa, um sobrado simples no
centro de Salesópolis, ela abaixa o volume da TV para que possamos conversar. Como não
há parede divisória para a cozinha, noto o filtro d’água convencional e pergunto se o líquido
tomado nos dias de hoje tem o mesmo gosto do que era bebido na fazenda. “Não tem como
comparar. Aquilo sim era água! Dava vontade de beber.” O confronto é desleal: a outra, não
bastasse vir direto da nascente, tinha gosto de infância.
Nos tempos de criança, dona Terezinha se juntava aos sete irmãos nas brincadeiras
pela roça. Uma das preferidas era pegar os pequenos peixes desavisados na cacimba.
“A gente fazia farofa de guaru. Era uma delícia.” Em 1953, uma gente estranha bateu
na porteira: eram os integrantes da Comissão da Sociedade Geográfica Brasileira, numa
expedição histórica, incumbida de encontrar o até então desconhecido local exato de
nascedouro do mais importante rio paulista. “Tinha uns dez anos de idade. Não imaginava
que aquela água era do Tietê.” Um detalhe deixou a menina um tanto insatisfeita. É que
os expedicionários derrubaram a estrutura de cimento feita pelo pai dela para subir o
nível da água e facilitar a retirada diária.
Um ano mais tarde, representantes da mesma comissão retornaram ao sítio, dessa vez,
para instalar uma placa comemorativa do quarto centenário de São Paulo. O aviso segue
no mesmo local. Para os familiares de dona Terezinha, no entanto, muita coisa mudou. É
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Dentro do parque
ecológico no qual
surge a grande
torrente, uma antiga
senzala remete ao
período colonial,
quando esta zona
funcionava como
entreposto de
comercialização
de escravos
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Rio esquecido
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s As inundações
para a construção das
hidrelétricas ocuparam
o território do cervodo-pantanal nas
várzeas do Tietê

“Quando um grande reservatório é criado, ocorre uma alteração na velocidade natural
do rio e em sua hidrodinâmica”, diz Malu Ribeiro, da ONG SOS Mata Atlântica. Peixes e flora
aquática sentem de imediato as mudanças. Algumas espécies se adaptam, outras, morrem.
O Tietê de hoje tem águas paradas, profundas – cerca de 10 metros em alguns pontos – e
com camadas frias nas quais praticamente não há vida, pois a luz solar não chega. “Nessas
áreas, o oxigênio é consumido por uma grande quantidade de nutrientes originados por
matérias em decomposição, como árvores e peixes mortos”, completa a ambientalista.
Na superfície, as alterações também foram complexas. Somente a Usina de Três Irmãos
inundou uma área de várzea de 140 km² (pouco menor do que a cidade de Aracaju). Centenas de espécies animais tiveram seu hábitat extinto, entre eles, o cervo-do-pantanal. Na
época das obras, no final dos anos 1980, foram retirados 158 veados da zona inundada.
A maior parte seguiu para outras unidades de proteção ambiental, mas 45 animais foram
acomodados no centro de conservação da espécie, mantido pela Cesp e localizado nas
proximidades da cidade de Promissão, a 462 km da capital.
Com 7,64 km² de área preservada, o lugar conta com cercados e laboratório e serve
de refúgio para 11 espécies de répteis, 63 de aves e 19 de mamíferos. “Esses são os registrados até agora, mas é provável que haja outros”, destaca Luciana Tonelotto, veterinária
responsável. Alguns exemplos dos moradores: lobo guará, onça-parda, cachorro-do-mato,
gato-mourisco, jacaré-de-papo-amarelo, lontra, ariranha, sucuri, martim-pescador, marreca, colhereiro e maritaca. Além deles, há cervos-do-pantanal em liberdade – não contabi-

As aves paulistas
O Centro de Estudos Ornitológicos de São Paulo, uma ONG originada na USP,
registra oficialmente 802 espécies de aves no Estado (pesquisas realizadas em
2006; www.ceo.org.br). Muitas delas existem apenas nos corredores do Museu
de Zoologia da USP, localizado na capital, ou seja, estão extintas na
natureza. Não é de se estranhar: afinal, o mais intenso processo de
desmatamento do País ocorreu em limites paulistas. Em termos gerais,
foram poupadas apenas as áreas montanhosas das serras do Mar e da
Mantiqueira, além de fragmentos esparsos. Alguns dos pontos mais
castigados foram as várzeas e matas ao longo da Bacia do Rio Tietê,
na qual trechos de florestas, por exemplo, foram transformados em
savanas, o que comprometeu, entre outras coisas, a alimentação das
espécies e suas áreas de procriação. Uma das saídas recentes tem sido
a preservação de pequenas reservas particulares, o que, por sua vez,
tem atraído turistas do mundo todo para a observação desses animais,
o birdwatching. Cerca de 2 mil estrangeiros vêm ao Brasil exclusivamente com esse intuito todos os anos, para apreciar aves como tucanos, colhereiros (foto), beija-flores, gaviões e várias outras.

114

pg106a125_CAPITULO_5.indd 114

115

30/7/2009 19:40:14

pg106a125_CAPITULO_5.indd 115

30/7/2009 19:40:26

