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Chuvas mais intensas 
aumentam as chances de 
ocorrência de enchentes, 

inundações e deslizamentos.

As regiões metropolitanas 
devem se preparar para esses 

eventos.
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Influência do 
Fenômeno 

ENSO (El Niño) 
na Vazão 

Afluente do 
Sistema 

Cantareira



O El-Niño aumenta a 
probabilidade de chuvas mais 
intensas em São Paulo e causa 

aumento de temperatura.

Isso facilita a proliferação de 
vetores como o aedes aegypti.



Aumento da temperatura média na cidade de São Paulo 
(1950 – 2017)



No final do século XIX e início do século XX surgiu a 
proposta do Eng. Saturnino de Brito para preservação dos 
rios Tietê, Pinheiros e Guarapiranga, considerando o seu 
uso no abastecimento urbano. 

Uma visão estratégica. A vazão dos rios Pinheiros e Tietê 
conseguiria atender a 84% do consumo da RMSP antes da 
Crise Hídrica.

Rio Vazão Usina

Tietê 42 m3/s Edgard de Souza

Pinheiros 19 m3/s Pedreira (Billings)

Total 61 m3/s



Nas décadas posteriores, com a decisão de não utilizar o 
Tietê para abastecimento, ganharia espaço o “Plano de 
Avenidas da Cidade de São Paulo”, elaborado em 1930 
pelo Eng. Prestes Maia sob inspiração do urbanista 
francês Eugène Hénard.

A proposta era organizar um 
sistema de vias perimetrais 
interligadas por avenidas 

radiais.  

O plano também propunha a 
retificação dos leitos dos principais 
rios que constituiriam um anel 
externo. A retificação aumentaria 
a velocidade de escoamento dos 
esgotos lançados.

Paris Moscou Berlin



O plano também propunha a 
retificação dos leitos dos principais 

rios que constituiriam um anel 
externo. A retificação aumentaria a 

velocidade de escoamento dos 
esgotos lançados.

Em azul, o traçado 
original dos rios 
Pinheiros e Tietê



A população continua crescendo ...



.... e a frota de veículos também.



Mas, a poluição do ar 
está diminuindo.

Sinal de que as políticas 
públicas funcionam.



Chuvas mais intensas

Aumento da 
temperatura

Períodos de estiagem

Recarga do Sist. Cantareira

Alguns desafios

Crescimento 
populacional

Crescimento da 
frota

Rios poluídos



Políticas Públicas 
Funcionam

Apesar do 
crescimento da 

frota de veículos ...

... a poluição 
está diminuindo



Sem uma visão integrada e participativa, que 
contemple os diversos atores, continuaremos a ter 

soluções parciais ou mesmo nenhuma solução.
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