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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este documento apresenta o produto da ETAPA 2 – LEITURA DA 

REALIDADE DO MUNICÍPIO – PARTE 2/3, do contrato de Revisão do Plano Diretor 

do Município de Tietê, referente ao Contrato nº 033/2021 firmado entre a Prefeitura de 

Tietê e a empresa Oliver Arquitetura Ltda., por meio da Tomada de Preços nº 01/2020. 

 O processo de elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal contempla 4 

etapas que resultam em um conjunto de diretrizes e propostas que serão 

apresentadas publicamente. Dentre os produtos que compõem o contrato, o Produto 

2 – Parte 2/3, agora apresentado, se insere contextualmente no escopo da Revisão 

do Plano Diretor Municipal, conforme segue: 

 

Etapa 1 – Plano de Trabalho 

Etapa 2 – Leitura da Realidade do Município 

Etapa 2 – Parte 1/3: Conforme descrito abaixo 

Etapa 2 – Parte 2/3: Conforme descrito abaixo 

Etapa 2 – Parte 3/3: Conforme descrito abaixo 

Etapa 3 – Diretrizes e Proposições 

Etapa 4 – Institucionalização do Plano 

  

O documento que ora se apresenta, segundo produto do referido contrato, 

contempla o conteúdo da Etapa 2 – Parte 2/3, distribuído conforme segue: 

Etapa 2 – Parte 1/3: Áreas de preservação e proteção ambiental, áreas de vegetação 

de porte e área notáveis pela paisagem, a compatibilização do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)-Região Metropolitana de Sorocaba, 

caracterizar aspectos ambientais: clima, relevo, solo, recursos hídricos. 
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Etapa 2 – Parte 2/3: Caracterização dos espaços potenciais para áreas de expansão 

urbana, de conservação e preservação permanente, áreas públicas de lazer; áreas de 

risco de ocupação, várzeas inundáveis, declividades altas, contaminação do subsolo, 

erosão, escorregamentos e outros disponíveis; perfil da população e suas identidades 

locais, processos históricos de formação da cidade e comunidade, identificação e 

caracterização da população; levantamento do patrimônio histórico, das edificações 

históricas, e de edificações ou áreas com potencial de tombamento. 

Etapa 2 – Parte 3/3: Análise da questão habitacional – identificar os dados existentes 

de déficit habitacional e demais informações disponíveis; análise do uso e ocupação 

do solo atual e do perímetro urbano vigente, identificação as áreas de restrição a 

ocupação, expansão e adensamento. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS POTENCIAIS PARA ÁREA DE 

EXPANSÃO URBANA, DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE, ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS POTENCIAIS PARA A EXPANSÃO 

URBANA 

 

 

A expansão urbana implica no crescimento do tecido urbano da cidade. E pode 

ser analisado sob diversas perspectivas, como o demográfico, o físico, o social e o 

econômico. Este capítulo dedica-se a diagnosticar espaços potenciais para a área de 

territorial expansão urbana. 

Para Andressa Teixeira Japiassú e Dulce Barbosa Lins (2014) a expansão 

urbana é o crescimento territorial urbano . As autoras identificaram 7 formas de 

expansão urbana, sendo 3 delas territoriais:  

• Expansão urbana por ampliação da área urbana, ou seja, por ampliação do 

perímetro urbano; 

• Expansão urbana por parcelamento do solo em áreas não ocupadas; 

• Expansão urbana por aumento da mancha edificada. 

Nos dois primeiros casos, a expansão pode ser apenas legal, mas não estar 

consubstanciada de fato. Somente a análise conjunta com o crescimento da mancha 

urbana é possível verificar a existência real da expansão urbana. Outra possibilidade 

é que ocorra, mesmo dentro da mancha edificada um percentual de lotes ainda vagos, 

potencialmente ocupáveis. 

Planejar a expansão urbana não é tarefa simples ou ciência exata. O método 

adotado pela empresa inclui: A) Caracterização de espaços potencial para expansão 

urbana dentro do perímetro urbano; B) Estimativa de demandas por solo urbanizável; 

C) Análise de necessidade de expansão do perímetro urbano. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS POTENCIAL PARA EXPANSÃO 

URBANA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO 

 

 

 

Mapa 1: Mancha Urbana (Parcelamento Regular e Irregular) x Perímetro Urbano 
Fonte: Google Earth/2010/2016/2021 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A partir dessa base, o mapa acima analisa a expansão urbana territorial de 

Tietê. Constata-se que a maior parte da mancha urbana está consolidada em 2010. 

Ocorreram alguns parcelamentos (em verde no mapa) dentro do perímetro urbano e 

fora do perímetro urbano pós 2010.  
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Mapa 2: Mancha Urbana (Parcelamento Regular e Irregular) x Perímetro Urbano 
Fonte: Google Earth 2010/2016/2021 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Conforme é possível constatar no mapa acima, os parcelamentos fora do 

perímetro urbano são irregulares. Porém, ocorreram parcelamentos irregulares 

também dentro do perímetro urbano. Sendo as rodovias os principais vetores de 

crescimento. Mostrando haver uma certa tendência de ocupações dispersas na área 

rural, especialmente por condomínios de chácaras e ocupações industriais ou 

empresariais. 
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Mapa 3 – Restrições à Ocupação – APA Tietê-Jumirim 
Fonte: Google Earth 2021, Plano de Manejo APA Tietê 
Elaboração: Oliver Arquitetura  

 

O mapa acima traz as restrições à ocupação decorrentes da APA Tietê. As 

áreas indicadas em verde restringem o parcelamento e a ocupação urbana e as áreas 

indicadas em laranja indicam a possibilidade de ocupação, porém com a necessidade 

de cuidados ambientais específicos de recuperação ambiental determinados pelo 

Plano de Manejo da APA. Todo o perímetro urbano, e o Município, estão contidos na 

APA, por isso deverá haver manejo ambiental em toda a área. Porém para fins de 

restrição à ocupação (impossibilidade de parcelamento) devem ser consideradas as 

áreas em verde no mapa acima. 
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Mapa 4  – Restrições Ambientais 
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O mapa acima mostra as restrições ambientais que impossibilitam ou dificultam 

o parcelamento do solo ou a urbanização. As áreas de restrição ambiental ao 

parcelamento, ou seja, a ZPA e a AIC da APA Tietê Jumirim, somadas às áreas de 

preservação ambiental (APPs), o remanescente florestal, a áreas de restrição da APA, 

e as áreas com declividade superior a 30%. 
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Mapa 5  – Espaços Potenciais Para a Expansão Urbana 
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O mapa acima mostra as áreas potencial para a expansão urbana dentro do 

perímetro urbano, que se trata do resultado da subtração do perímetro urbano das 

áreas de restrição ambiental e das áreas já ocupadas. 

As áreas que sobram dessa subtração podem ser passíveis à ocupação, com 

a ressalva que se trata de uma escala mais global e que deve ser comprovada a 

efetiva possibilidade de ocupação por levantamento topográfico. Destaque-se que 

esses levantamentos foram feitos com informações disponíveis nos sistemas de 

informações municipal, estadual e federal, que se baseiam geralmente em fotos 

aéreas. Sendo informação para fins de planejamento geral, mas que em situações 

específicas (na escala do lote ou da gleba) devem ser comprovados por levantamento 

topográfico. 

 

 

Espaços potenciais para expansão urbana 

ESPAÇOS POTENCIAIS PARA A EXPANSÃO URBANA 
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Descrição Área Percentual 

Área perímetro urbano 48.787.079m² 100% 

Áreas com restrições à ocupação 11.518.465m² 24% 

Áreas já ocupadas 12.452.294m² 25% 

Área disponíveis para urbanização 
dentro do perímetro urbano 

24.816.320m² 51% 

Tabela 1 – Áreas (m²) Disponíveis Para a Expansão Urbana Dentro do Perímetro Urbano 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tietê, DataGEO 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A tabela acima, mostra em termos numéricos as áreas caracterizadas como de 

potencial sobre a expansão urbana. Cerca de 2.482ha, ou, 2,5km² estão disponíveis 

dentro do perímetro urbano para a urbanização, o que resulta em cerca de 60% da 

área do perímetro urbano. 

Com base nesses números e também em aproximações de consumo de terra 

é possível estimar se é necessário expandir ou não o perímetro urbano. 

 

 

1.3 ESTIMATIVA DE DEMANDAS POR SOLO URBANIZÁVEL 

 

 

O consumo da terra urbana varia muito de acordo com a forma de ocupação do 

território. Modelos mais intensivos, com crescimento vertical, tendem a ocupar menos 

espaço do que modelos mais espraiados ou extensivos, de crescimento horizontal. 

(Andressa Teixeira Japiassú; Dulce Barbosa Lins, 2014; Santoro, 2011)  

 

Ano População Urbana População Rural População Total 

1991 21.417 4.149 25.566 

2000 28.678 3.032 31.710 

2010 33.489 3.346 36.835 

Tabela 2 - Crescimento Populacional no Município de Tietê 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Os dados referentes à demografia de Tietê demonstram um crescimento 

constante nas últimas décadas, apresentando uma queda apenas no ano de 1997. O 

aumento mais relevante aconteceu no ano de 1996, quando a população aumentou 

3,23% em relação ao ano anterior, de acordo com dados obtidos no Plano de Manejo 

da APA Tietê-Jumirim. A média do crescimento populacional anual nos 29 anos 

analisados (1991-2019) foi de 1,87%, superior à média brasileira. Entre 2000 e 2010 

a taxa de urbanização do município passou de 90,44% para 90,92%. 

 

Projeção da população por faixas etárias 
quinquenais, 

em 1º de julho 

Município de Tietê - 2020 

 

Faixa Etária - 
Quinquenal 

Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.304 1.244 2.548 

05 a 09 anos 1.312 1.253 2.565 

10 a 14 anos 1.224 1.218 2.442 

15 a 19 anos 1.266 1.291 2.557 

20 a 24 anos 1.617 1.522 3.139 

25 a 29 anos 1.699 1.670 3.369 

30 a 34 anos 1.927 1.769 3.696 

35 a 39 anos 1.796 1.745 3.541 

40 a 44 anos 1.523 1.543 3.066 

45 a 49 anos 1.336 1.358 2.694 

50 a 54 anos 1.260 1.297 2.557 

55 a 59 anos 1.204 1.228 2.432 

60 a 64 anos 972 1.008 1.980 

65 a 69 anos 696 870 1.566 

70 a 74 anos 535 730 1.265 

75 anos e mais 637 1.019 1.656 

Total da Seleção 20.308 20.765 41.073 

Total Geral da 
População 

20.308 20.765 41.073 

 
Tabela 3 – Projeção da População Por Faixas Etárias Quinquenais Município de Tietê - 2020 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Conforme projeções da Fundação Seade, a população de Tietê cresceu 

11,51% entre 2010 e 2020, um aumento nominal de 4.238 habitantes. Sendo que as 

crianças representavam 18,39%, a População Economicamente Ativa (exceto 60 

anos), 65,86% e os idosos 15,75%. 

 

Projeção da população por faixas etárias 
quinquenais, 

em 1º de julho 

Município de Tietê - 2030 

 

Faixa Etária - 
Quinquenal 

Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.209 1.152 2.361 

05 a 09 anos 1.272 1.213 2.485 

10 a 14 anos 1.326 1.267 2.593 

15 a 19 anos 1.354 1.297 2.651 

20 a 24 anos 1.310 1.310 2.620 

25 a 29 anos 1.395 1.430 2.825 

30 a 34 anos 1.734 1.650 3.384 

35 a 39 anos 1.755 1.740 3.495 

40 a 44 anos 1.933 1.796 3.729 

45 a 49 anos 1.779 1.757 3.536 

50 a 54 anos 1.485 1.540 3.025 

55 a 59 anos 1.272 1.339 2.611 

60 a 64 anos 1.156 1.256 2.412 

65 a 69 anos 1.049 1.159 2.208 

70 a 74 anos 784 914 1.698 

75 anos e mais 920 1.517 2.437 

Total da Seleção 21.733 22.337 44.070 

Total Geral da 
População 

21.733 22.337 44.070 

Tabela 4 – Projeção da População Por Faixas Etárias Quinquenais Município de Tietê - 2030 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Conforme projeções da Fundação Seade, nos anos entre 2020 e 2030 deve 

ocorrer um declínio do ritmo de crescimento. A população de Tietê deve crescer 7,30% 

entre 2020 e 2030, um aumento nominal de 2.997 habitantes. Sendo que o 
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percentual de crianças deve diminuir de 18,39% para 16,88%, a População 

Economicamente Ativa (exceto 60 anos), também deve diminuir de 65,86% para 

63,25% e ocorrerá um aumento do percentual de idosos de 15,75% para 19,87%. 

Destacamos que a não execução do censo no ano de 2020 prejudica, em parte 

essa análise. Sendo utilizadas projeções do Estado de São Paulo com base em dados 

defasados. 

Essas projeções indicam que o crescimento populacional da cidade está 

tendendo a redução, sendo que, caso não ocorra nenhum movimento migratório ou 

mudança nas tendências de natalidade e mortalidade, deve ocorrer uma estabilização 

da população municipal próximo a 2040 com cerca de 45.600 habitantes. Isso 

representa um acréscimo máximo de população entre 2020 e 2040 de 4.527 

habitantes, sendo apenas de 1.530 habitantes na década de 2030. 

No período entre 2020 e 2030, a Fundação SEADE projeta um crescimento da 

população urbana de 41.073 habitantes para 44.070 habitantes, ou seja um 

acréscimo de 2.928 habitantes (7,8%). Isso representa quase a totalidade do 

crescimento no período, sendo a projeção do crescimento da população rural 

apenas 69 habitantes. 

Isso indica que o Município está passando por uma transição demográfica que 

deve se estabilizar por volta dos anos 2040, resultando na estabilização da população, 

no aumento do número de idosos, na redução da população economicamente ativa e 

na redução do número de crianças. A transição demográfica pode implicar em 

mudança ou oportunidade de mudança no perfil de consumo do solo e de produtos 

imobiliários. 

Conforme o IBGE, em 2010, o Município de Tietê tinha 33.489 habitantes para 

10.528 domicílios no meio urbano, o que resulta em uma média de 3,18 

habitantes/domicílios. 

Considerando estatísticas de população e domicílios, para o crescimento 

demográfico possivelmente produziria cerca de 921 domicílios, sendo 

majoritariamente urbanos. 
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Dados obtidos no Plano de Habitação do Município de 2012 apontam que, 

considerando os dados do ano de 2.000 o déficit habitacional do município de Tietê é 

de 1.425 unidades habitacionais, 1.283 no meio urbano e 143 no meio rural. Para 

2012 houve um aumento de 20,25% do total, resultando em 1.714 unidades, sendo 

um aumento de 21,03% no meio urbano, resultando em 1.559 unidades habitacionais 

necessárias para déficit habitacional, e 12,94% no meio rural, resultando em 154 

unidades. Esses dados deverão ser novamente analisados a fim de se identificar se 

tal cenário permanece como exposto no relatório do Plano de Habitação. 

São relevantes os dados de inadequação de domicílios urbanos, que 

corresponde ao número de unidades habitacionais que não possuem condições 

mínimas de habitabilidade, o que indica a necessidade de melhorias habitacionais 

para adequação das mesmas. Pesquisa da Fundação Pinheiro aponta que no ano 

2012 (dados estimados) são de que 35 unidades possuem inadequação fundiária, 512 

unidades com adensamento excessivo, 44 sem banheiros exclusivo e 384 com 

carência de infraestrutura. Os valores parciais contabilizam um déficit de 975 unidades 

por inadequação. Esses valores deverão ser atualizados para a data atual com 

propósito de se considerar a necessidade de terras na expansão urbana no distrito 

sede. 

Para fins de cálculo de demanda consideraremos o déficit habitacional urbano 

total de 2.071 domicílios (déficit habitacional + inadequação por adensamento 

excessivo). Isso resulta em uma população de aproximadamente 6.586 habitantes.  

 

Demandas de expansão Habitantes Nº de 
domicílios 

Crescimento demográfico 2020-2030 2.997 943 

Déficit habitacional - 1.559 

Inadequação de domicílios urbanos  
(adensamento excessivo) 

- 512 

Total 2.997 3.014 

 
Tabela 5 – Estimativa de Demandas de Expansão, em Habitantes e Número de Domicílios 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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A tabela acima sintetiza os resultados quanto ao número de unidades 

necessários para suprir tanto demandas existentes quanto demandas futuras devido 

ao crescimento populacional. 

 

 

Mapa 6: Densidade Demográfica Por Setor Censitário Dentro do Perímetro Urbano 
Fonte: IBGE/Censo 2010 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Conforme se verifica no mapa acima a densidade habitacional do Município de 

Tietê é muito baixa (entre 0,12 e 98,25 habitantes/ha). Sendo que nos setores 

censitários que cujo perímetro está mais coincidente com o perímetro dos 

parcelamentos, a densidade varia entre 23,73 e 98,25 habitantes/ha. 
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Mapa 7: Densidade Domiciliar por Setor Censitário 
Fonte: IBGE/Censo 2010 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 

 

A densidade domiciliar também é baixa (entre 0,26 e 31.34 domicílios/ha). 

Sendo que nos setores censitários que cujo perímetro está mais coincidente com o 

perímetro dos parcelamentos, a densidade varia entre 6,26 e 31,34 domicílios/ha. 
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Figura 1 – Dimensão dos Lotes por Loteamento 
Fonte: Plano Municipal de Drenagem 
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O levantamento de uso do solo elaborado para o Plano de Drenagem Municipal, 

indica que apenas um loteamento tem área inferior a 125m², sendo a maior parte dos 

lotes variando entre 175m² e 420m². 

Loteamentos com menor dimensão de lote, tem maior proporção de sistema 

viário, podendo chegar até 50% da área dos lotes. Loteamentos com maior área de 

lote tendem a ter sistema viário girando entorno de 1/3 da área dos lotes. 

A área para equipamentos comunitários gira entorno de 1/6 da área dos lotes. 

Além disso, é recomendável que, mesmo em loteamentos residenciais haja 

uma proporção de ao menos 20% dos lotes destinados ao comércio, serviço e outros 

tipos não públicos de desenvolvimento comunitário. 

Verifica-se também que em Tietê tem crescido áreas empresariais e de 

indústrias, que consomem solo urbanizável. Porém, o percentual de área para esse 

tipo de desenvolvimento não é estimável e não possui referências. Podendo ser 

aumentada o percentual de lotes destinados a usos não habitacionais de 20% para 

30%. 

Essas estimativas são feitas com base na experiência empírica da consultoria, 

em muitos planos diretores de cidades pequenas e médias. 

 

Solo urbanizável Percentual da 
gleba original 

Área do lote 

Habitacional 45,5% 300m² 

Não habitacional 19,5% - 

Sistema viário 25% - 

Equipamentos públicos 10% - 

Total   

 
Tabela 6 – Percentual de Destinação de Solo Urbanizável 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Para fins da estimativa de solo urbanizável foram adotados os percentuais da 

gleba original acima e áreas dos lotes acima. Não foram consideradas as áreas verdes 

e de restrição ambiental, porque estas foram retiradas anteriormente. 

A partir dessa divisão realizamos a projeção de três tipos de expansão urbana: 

a extensiva, a mista e a intensiva. No primeiro caso, a expansão é toda horizontal, no 
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segundo apresenta 80% no modelo horizontal e 20% no vertical, e o intensivo é 

somente vertical. 

Solo urbanizável Demanda de área de gleba por unidade 
habitacional 

Extensivo Misto (1) (2) Intensivo (1) 

Habitacional 300,00m² 158,67m² 55,00m² 

Não habitacional 128,57m² 68,00m² 23,57m² 

Sistema viário 164,83m² 87,18m² 30,22m² 

Equipamentos públicos 65,93m² 34,87m² 12,09m² 

Total 659,34m² 348,72m² 120,89m² 

Observações: 
 (1) Considerado 1 unidade/fração de solo de 55m² para unidades verticais 
(2) Considerado 20% de unidades verticais e 80% de unidades horizontais 

 
Tabela 7 – Percentual de Destinação de Solo Urbanizável 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A tabela acima resume os valores de demanda de solo urbanizável por unidade 

habitacional. Sendo possível constatar que no modelo vertical a demanda é muito 

inferior ao modelo extensivo.  

Modelo Demanda de solo urbanizável por modelo 

Área de gleba 
por domicílio 

Nº de 
domicílios 
acrescer 

Área total a 
acrescer 

Extensivo 659,34m² 3.014 1.987.250,76m² 

Misto 348,72m² 3.014 1.051.042,08m² 

Intensivo 120,89m² 3.014 364.362,46m² 

 
Tabela 8 – Percentual de Destinação de Solo Urbanizável 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

No caso extensivo, resulta em uma densidade de 15,16habitações/ha, no caso 

misto, 28,67 habitações/ha e no caso intensivo 82,72 habitações/ha. Esses números 

são compatíveis com as densidades encontradas no Município, sendo uma realidade 

provável o desenvolvimento do caso misto, desde que não seja estimulado o modelo 

expansivo. 

 

 

1.4 ANÁLISE DE NECESSIDADE DE EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO. 
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Considerando que cerca de 24.816.320 m² estão ainda disponíveis para a 

expansão dentro do perímetro urbano e, mesmo no caso expansivo, a demanda de 

solo urbanizável não ultrapassa a 8% disso, constata-se que não é necessário 

aumentar o perímetro urbano. 

 

 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS POTENCIAIS PARA A 

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PERMANENTE) 

 

 

A Lei Federal nº 9.985/2000, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, define: 

“Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 

ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 

gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. (Lei Federal nº 9.985/2000, art. 

2º inciso II) 

(...) 

Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo 

prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 

prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. (Lei Federal nº 9.985/2000, art. 2º inciso V)” 

Portanto, conservação e preservação são elementos diferentes. 

 

1.5.1 Unidades de Conservação Ambiental 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é constituído pelo conjunto 

de unidades de conservação federais, estaduais e municipais. 
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Figura 2 – Mapa Unidades de Conservação Município de Tietê 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê/2019 
 

 

O Município de Tietê é totalmente englobado pela APA Tietê-Jumirim. As 

consequências para a legislação em revisão estão descritas na Parte 1, deste 

produto. 

       Conforme a Lei Federal 12.651/2012, as áreas de preservação permanente 

(APP) são aquelas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 
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1.5.2 Áreas de Preservação Permanente 

 

Conforme o art. 4º da Lei 12.651/2012, considera-se Área de Preservação 

Permanente (APP), em zonas rurais ou urbanas: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento;   

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva 

de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 

espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 

seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 

de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

 

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

30 

        www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596                 

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

                Praça Dr. José Augusto Correa, 01, Centro – Tietê/SP 
                                      Tel./Fax (15) 3285-8755 

 

Mapa 8 – Mapa de Áreas de Preservação Permanente Município de Tietê 
Fonte: DataGeo 
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Mapa 9 – Mapa de Áreas de Preservação Permanente Perímetro Urbano 
Fonte: DataGeo 

 

O mapa acima contém as APPs do Município de Tietê. Destaque-se que 

levantamento topográfico pode demonstrar algum tipo de alteração, já que a 

informação foi realizada com base em restituição de fotos aéreas. 

Conforme a Lei 6766/1979 é vedado o parcelamento do solo em áreas de 

preservação ecológicas. 

 

 

1.6 CARACTERIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER 

 

 

“O lazer é um dos direitos sociais (Constituição Federal - art.6º). Os direitos sociais como 

dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas estatais que 

possibilitam melhores condições de vida. 
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Por se tratar de uma das funções vitais do urbanismo, o Poder Público deve propiciar a todos 

da comunidade, espaços adequados e propícios a recreação e lazer.”  (ARFELLI) 

 

Conforme o artigo 4º parágrafo 2º da Lei 6.766/1979, os equipamentos públicos 

de lazer estão dentre os equipamentos comunitários. 

O Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana, 

estabelece dentro da garantia do direito a cidades sustentáveis o direito ao lazer, para 

presentes e futuras gerações.  

Já na política municipal, o Plano Diretor vigente reforça essas diretrizes sendo 

que as áreas de lazer estão atreladas às áreas verdes, assim como à política de 

drenagem, de habitação, de educação, de cultura, de esportes, de turismo e ainda 

constituem parte da Zona Especial de Interesse Ambiental – I – Rio Tietê e o Setor 

Especial Institucional – SEI. Portanto, as áreas públicas de lazer constituem um 

elemento transversal da política de desenvolvimento urbano municipal. 

 

 

Mapa 10 – Mapa de Áreas de Lazer Existentes Municipal 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê/Jumirim/2019 
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Mapa 11 – Mapa de Áreas Públicas de Lazer Existentes – Perímetro Urbano 
Fonte: DataGeo 

 

As áreas públicas de lazer são demonstradas no mapa acima. 
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Mapa 12 – Áreas de Remanescentes Florestais 
Fonte: DataGeo 

 

Considera-se áreas potenciais para implantação de unidades de lazer áreas 

localizadas ao longo do Rio Tietê e próximos às APPs dos rios e remanescentes 

florestais, fazendo assim dupla função, ambiental e recreação. 

Ainda é recomendado que: 

- haja reserva de percentual mínimo de 5% da área de novos parcelamentos 

para esse fim e que, de preferência, essas áreas sejam entregues minamente 

equipadas, sempre que couber; 

- haja reserva de áreas para esse fim dispersas pelo tecido urbano, porém 

também que haja equipamento (s) de referência para encontro de toda a população 

da cidade. 
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2 ÁREAS DE RISCO DE OCUPAÇÃO, VÁRZEAS INUNDÁVEIS, DECLIVIDADES 

ALTAS, CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO, EROSÃO, ESCORREGAMENTOS 

 

 

2.1 ÁREAS DE RISCO À OCUPAÇÃO 

 

 

Consideram-se áreas de risco à ocupação as várzeas inundáveis, as áreas com 

declividades altas, com contaminação do solo, com erosão e passíveis à 

escorregamentos. 

 

 

2.2 VÁRZEAS INUNDÁVEIS 
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Figura 3 – Mapa de Localização das Áreas Suscetíveis à Alagamento 
Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana de Tietê 

 

O município de Tietê apresenta doze pontos de alagamentos em decorrência 

do aumento da impermeabilização do terreno natural, falta de manutenção nas bocas 

de lobo coletoras de água pluvial e subdimensionamento de galerias de águas pluviais 

ou afogamento da saída de tubulação no corpo hídrico receptor. A Figura acima 

(retirada do Plano Municipal de Macrodrenagem) apresenta as áreas afetadas por 

alagamento no Município de Tietê. 
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Figura 4 – Áreas Suscetíveis à Alagamento 

Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana de Tietê 

 

 As fotos acima foram retiradas do Plano de Macrodrenagem, e ilustram os 

pontos de alagamento. 
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Mapa 13 – Vegetação de Várzeas  
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 O DataGEO também apresenta áreas sujeitas à inundação conforme mostra o 

mapa acima. Essas áreas estão localizadas ao longo dos cursos d´água com 

destaque para o Rio Tietê. 

 

 

2.3 DECLIVIDADES ALTAS E RISCO DE ESCORREGAMENTO 
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Mapa 14 – Mapa Declividades de Tietê 
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Mapa 15 – Mapa Declividades de Tietê 
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 O mapa acima demarca as áreas com declividade superior a 30% onde, nos 

termos da Lei Federal 6766/1979 (Parcelamento do Solo) não é permitida a aprovação 

de parcelamento do solo, salvo tomadas medidas específicas definidas por órgãos 

competentes. A declividade de 30-60% representa risco médio de escorregamento, e 

a partir de 60% o risco de escorregamento passa a ser alto, e a partir de 90% muito 

alto. 
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Mapa 16 – Mapa Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa 
Fonte: DataGeo 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Além da questão de declividade o mapa acima mostra áreas que tem maior 

suscetibilidade à movimentos gravitacionais de massa, conforme o DataGEO. 

 

 

2.4 CONTAMINAÇÃO DE SUBSOLO 

 

 

2.4.1 Áreas Contaminadas do Município de Tietê 
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Figura 5 – Localização das Áreas Contaminadas 
Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana de Tietê 

 

Segundo dados do relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado 

de São Paulo elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foram 

registradas oito áreas onde é presente a contaminação do solo e subsolo, bem como 

contaminação de águas subterrâneas, a figura acima e tabela a seguir exibem a 

localização e endereço destes pontos de acordo com a publicação. 
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Tabela 9 – Endereço das Áreas Contaminadas 
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

 

 A tabela acima contém o endereço das áreas contaminadas. 

 

 

2.5 EROSÃO 
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Figura 6 – Localização das Áreas Suscetíveis à Erosão 

Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana de Tietê 

 

 

 

Figura 7 – Localização das Áreas Suscetíveis à Erosão 

Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana de Tietê 
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O Plano Municipal de Macrodrenagem identificou seis áreas onde há a 

ocorrência de erosão em margem de rios e córregos, esta degradação é dada pela 

falta de dissipadores de energia na saída da canalização de drenagem urbana, bem 

como aumento da vazão do corpo hídrico receptor. A Figura acima apresenta a 

localização das áreas de erosão bem como a atual situação encontrada no local. 

 

 

3 PERFIL DA POPULAÇÃO E SUAS IDENTIDADES LOCAIS, PROCESSOS 

HISTÓRICOS DE FORMAÇÃO DA CIDADE E COMUNIDADE, IDENTIFICAÇÃO 

E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

 

3.1 PROCESSOS HISTÓRICOS DE FORMAÇÃO DA CIDADE E COMUNIDADE 

 

 

Dados disponíveis no IBGE relatam a que a história de Tietê teve sua origem 

com os bandeirantes e portugueses que desbravavam o Sertão Paulista navegando 

pelo Rio Tietê em busca de metais preciosos e cativos (índios escravizados) na 

Região Centro-Oeste do Brasil. 

A fertilidade do solo atraiu grande número de aventureiros e pessoas afeitas à 

lavoura para a região. Quase na embocadura do Ribeirão do Pito Aceso (Ribeirão da 

Serra), estava localizado o ancoradouro das canoas que, formando as “monções”, 

demandavam de Cuiabá carregadas de ouro e pedras preciosas. À margem do rio, 

moradores construíram as primeiras habitações que formaram o Vilarejo de Pirapora 

do Curuçá. O vilarejo recebeu o nome devido a uma pedra localizada à margem 

esquerda do rio, que os índios chamavam de Curuçú-Guaçu (“cruz grande” em tupi-

guarani), pois nela havia uma cruz entalhada. 

Em 1570, como relatam as crônicas do Padre José Anchieta, ocorreu entre 

Porto Feliz e Tietê um naufrágio. Este relato indica a presença de colonizadores desde 
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o início do descobrimento. Durante as monções, no final de século XVIII, Pirapora do 

Curuçá foi o primeiro e mais importante porto de reabastecimento e descanso para os 

bandeirantes que saíam de Araritaguaba (Porto Feliz). 

Em 1747, o Vigário Francisco Campos, fazendo um breve levantamento que 

pode ser considerado o primeiro censo de Tietê, constatou que na região que descia 

o rio numa distância de quatro léguas da matriz existiam cerca de cento e quarenta 

casas. 

Em 3 de agosto de 1811, Pirapora do Curuçá foi elevada então à condição de 

Freguesia da Santíssima Trindade da Pirapora do Curuçá. 

Em 8 de março de 1842, a freguesia foi elevada à município e o nome da vila 

perdurou até 1867 quando foi mudado para Tietê. 

O gentílico oficial no município é “Tieteense”. 

Dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

 

3.2 PERFIL DA POPULAÇÃO E SUAS IDENTIDADES LOCAIS  

 

 

Segundo dados obtidos no Blog Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo do 

Município de Tietê, no século XIX a população de Tietê conta com boa parte de 

imigrantes italianos. O blog apresenta inicialmente uma contextualização histórica 

deste processo. No ano de 1850, ano em que se instaurou a lei Eusébio de Queirós, 

foi proibido o tráfico de pessoas escravizadas e foram abertas vagas nos campos de 

cultivo de café. Posteriormente, a lei Áurea, aboliu a escravidão garantindo liberdade 

a todas as pessoas que estavam submetidos a condição de escravidão. Informações 

do Blog relatam que a ideologia de Darwinismo social afirmava uma suposta 

necessidade de branqueamento da sociedade nos campos de trabalho e nos setores 

agrários, com intuito de melhorar a produção de café e das indústrias, estas que 
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começavam a se instalar no interior paulista. A partir de então, começou-se a cogitar 

o uso de mão de obra de imigrantes.  

Este processo intensificou-se com a abertura do processo de imigração para o 

Brasil incentivado pelo governo brasileiro com a ajuda dos cafeicultores, que 

passaram a custear o transporte de imigrantes através de navios, até o Porto de 

Santos e o Porto do Rio de Janeiro. 

Após a chegada, os imigrantes eram dirigidos a estação ferroviária e dali 

partiam para dois principais destinos: o interior paulista e o Rio de Janeiro. 

No período, o interior paulista, contava com a São Paulo Railway que 

transportava o café e outros produtos e passou a ser adaptada para transporte dos 

imigrantes. A ferrovia fazia conexões entre as linhas férreas estrada de ferro 

Sorocabana e a Companhia Ituana de Estrada de Ferro, que cortariam o interior 

paulista, sendo um de seus trajetos a cidade de Tietê.  

Em Tietê havia uma estação de onde desembarcou a maioria dos imigrantes, 

que após se estabelecerem nas fazendas passaram a trabalhar com seus familiares.  

A Estação Ferroviária de Tietê cessou suas atividades no ano de 1960 e 

atualmente o prédio serve de albergue. 

 

 

Figura 8: Estação Ferroviária de Tietê 
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Fonte: Blog Cultural Tietê da Secretaria de Turismo e Cultura – Agosto 2021 

 

 
Figura 9: Estação Ferroviária de Tietê 

Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ imagem obtida em 

Agosto de 2021 

 

 

 

Figura 10: Albergue Noturno Dr. Célio Pereira Pontes – Antiga Estação Ferroviária 

Fonte: Google retirada dia Agosto de 2021 
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  Segundo o Blog da Secretaria de Turismo e Cultura, até a primeira metade do 

século XIX, Tietê continuava com sua economia voltada para produção rural, 

contrapondo todo cenário paulista onde a base da riqueza estava na produção de 

café. A cidade buscava o desenvolvimento através do cultivo da cana de açúcar para 

abastecimento dos engenhos para produção de açúcar e aguardente, sendo 

resultante um imenso esforço de mão de obra cativa para o corte e a colheita.   

 A partir da segunda metade do século XIX os produtores de Tietê passaram a 

participar do cultivo do café e assim permaneceram até o declínio na década de 30. 

  A maioria da população vivia no campo, apenas um pequeno núcleo de 

povoado se desenvolvia as margens do rio Tietê, onde se instalaram comerciantes, 

marceneiros, quituteiros, onde hoje se localiza a Rua do Comércio.  

 

  

Figura 11: Início do Povoado de Tietê - Área Urbana 

Fonte: Google Earth – obtido em Agosto de 2021 

 

A queda da bolsa de valores americana prejudicou as exportações de café no 

Brasil trazendo transformações, levando os grandes cafeicultores a venderem suas 

terras, que passaram a ser adquiridas pelos imigrantes. Este fato levou a retomada 
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das atividades canavieiras e a outras atividades mais simples como cultivos de 

subsistência, pecuária e mais tarde aos processos de industrialização.  

Dados obtidos em: Secretaria de Turismo e Cultura de Tietê 

Página: http://blogculturaltiete.blogspot.com/  

Em: Agosto de 2021 

  

 

3.3 O NOME DE TIETÊ 

 

 

O Rio Tietê era conhecido como Rio Anhembi, que em tupi-guarani significava 

Rio das Anhumas (ave típica da região do Tietê). Só mais tarde os bandeirantes o 

denominaram Tietê, assim chamado pelos índios habitantes dessa região, conforme 

dados disponíveis no IBGE. 

TI – Rio 

ETE – Grande, fundo, verdadeiro, que corre para baixo 
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Figura 12 - Ponte do Arco Passando pelo Rio Tietê no Município de Tietê 
 
Fonte: Prefeitura do Município de Tietê 
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Figura 13 - Município de Tietê em 1923 
Fonte: Museu Paulista da USP 

 

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
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Os dados referentes à demografia de Tietê demonstram um crescimento 

constante nas últimas décadas, apresentando uma queda apenas no ano de 1997. O 

aumento mais relevante aconteceu no ano de 1996, quando a população aumentou 

3,23% em relação ao ano anterior, de acordo com dados obtidos no Plano de Manejo 

da APA Tietê-Jumirim. A média do crescimento populacional anual nos 29 anos 

analisados (1991-2019) foi de 1,87%, superior à média brasileira. Entre 2000 e 2010 

a taxa de urbanização do município passou de 90,44% para 90,92%. 

 

Ano População Urbana População Rural População Total 

1991 21.417 4.149 25.566 

2000 28.678 3.032 31.710 

2010 33.489 3.346 36.835 

Tabela 10 - Crescimento Populacional no Município de Tietê 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 

Gráfico 1 - Crescimento Populacional no Município de Tietê 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O gráfico abaixo representa uma comparação do crescimento populacional 

entre Tietê e os municípios limítrofes. A comparação foi feita considerando a 
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população de 1991 e 2010. Tietê obteve o sexto maior crescimento percentual entre 

os 11 municípios analisados, conforme apresentado no gráfico a seguir, apresentando 

uma população no ano de 2010 39,60% maior do que a de 1991. 

 

 

Gráfico 2 - Crescimento Populacional de Tietê e Municípios Limítrofes 
Fonte: Fundação SEADE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A taxa de urbanização do município também obteve crescimento expressivo 

nesse mesmo período de tempo, passando e de 83,77% para 90,44%. Em Tietê, a 

taxa de urbanização obteve ligeiro crescimento no período, passando de 90,44% em 

2000 para 90,92% em 2010. Tietê apresenta-se como um município basicamente 

urbano, grande parte de sua população reside em áreas urbanas. 

No que se refere a estrutura etária, nota-se que a pirâmide etária de Tietê está 

aos poucos perdendo o formato triangular. Isso se deve ao aumento da expectativa 

de vida e redução da taxa de natalidade. 
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Gráfico 3 - Pirâmide Etária de Tietê 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

As estatísticas vitais são indicadores essenciais para a avaliação da qualidade 

de vida e nível de desenvolvimento de determinado local. Para o município de Tietê 

foram selecionados três indicadores relacionados a essas estatísticas: a esperança 

de vida ao nascer, a mortalidade infantil e a taxa de fecundidade. 

• A esperança de vida ao nascer se refere ao número médio de anos que as 

pessoas deverão viver a partir do nascimento, caso permaneçam constantes o 

nível e o padrão de mortalidade por idade; 

• A mortalidade infantil trata do número de crianças que não deverão sobreviver 

ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas; 

• A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher deverá ter 

ao terminar o período reprodutivo (entre os 15 e 49 anos de idade). 

Dados disponíveis no Altas de Desenvolvimento Humano indicam que o Brasil 

como um todo apresentou melhoras nesses indicadores nas últimas décadas. O 

município de Tietê acompanhou essa evolução, e de uma forma geral apresenta 

indicadores bem próximos das médias estaduais. A alta taxa de fecundidade do 

município provavelmente se dá por conta do grande número de mulheres com idade 

entre 20 e 34 anos, como foi possível observar pela pirâmide etária. 
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Local Indicador 1991 2000 2010 

Brasil 

Esperança de vida ao nascer 64,7 68,6 73,9 

Mortalidade infantil 44,7 30,6 16,7 

Taxa de fecundidade total 2,88 2,37 1,89 

São Paulo 

Esperança de vida ao nascer 68,8 72,2 75,7 

Mortalidade infantil 27,3 19,4 13,9 

Taxa de fecundidade total 2,3 2,1 1,7 

Tietê 

Esperança de vida ao nascer 70,2 74,0 78,0 

Mortalidade infantil 22,4 16,2 9,7 

Taxa de fecundidade total 2,5 2,3 1,8 

 
Tabela 11 - Estatísticas Vitais de Tietê 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Quanto à razão de sexo na população, segundo dados do IBGE para os anos 

1991, 2000 e 2010, a população masculina e feminina praticamente se equivale, 

sendo que a população feminina apresenta um pequeno acréscimo, como pode ser 

verificado na tabela a seguir. 

 

 1991 2000 2010 

Homens 12.757 15.747 18.249 

Mulheres  12.810 15.963 18.586 

Razão de sexo 99,59 98,65 98,19 

Tabela 12: Razão de Sexo em Tietê 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 1991, 2000 e 2010. 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Quanto a população de Tietê por local de nascimento, a tabela a seguir 

demonstra esta divisão. Verifica-se que em Tietê, 84,47% da população residente 

nasceu no próprio estado de São Paulo, o que é um indicativo de baixa migração para 

o município analisado. O total de pessoas nascidas em outros estados representa 

apenas 15,53% da população, em sua maioria migrantes vindos do estado de Minas 

Gerais (1.908 pessoas), seguido do Paraná (1.133) e da Bahia (951). 
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UF Total Homens Mulheres 

Acre 6 6 - 

Amazonas  6 6 - 

Pará 45 15 30 

Amapá 6 - - 

Maranhão 65 32 33 

Piauí 49 35 14 

Ceará  58 23 35 

Rio Grande do Norte 14 - 14 

Paraíba 98 52 46 

Pernambuco 383 240 143 

Alagoas  368 225 164 

Sergipe 39 23 16 

Bahia 951 473 477 

Minas Gerais 1.908 1.026 882 

Espírito Santo 9 - 9 

Rio de Janeiro 72 38 33 

São Paulo 31.114 15.183 15.931 

Paraná 1.133 605 527 

Santa Catarina 33 - 33 

Mato Grosso do Sul 138 80 58 

Mato Grosso 8 8  
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Goiás 20 12 8 

Brasil sem 

especificação 

200 87 13 

Estrangeiros 91 78 13 

Tabela 13: População de Tietê por Local de Nascimento 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010  

 

 

4 LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, DAS EDIFICAÇÕES 

HISTÓRICAS, E DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS COM POTENCIAL PARA 

TOMBAMENTO 

 

 

4.1 LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

 

4.1.1 Patrimônio Material 

 

 Conforme o IPHAN, patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por 

um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 

quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas 

artes; e das artes aplicadas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 

215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens 

culturais de natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras formas de 

preservação – como o Registro e o Inventário – além do Tombamento, instituído 

pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que é adequado, principalmente, 

à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. 
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O IPHAN entende que, os bens tombados de natureza material podem ser 

imóveis como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 

individuais; ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, 

documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos. 

Ainda conforme o Instituto, a relação de patrimônios materiais tombados pelo Iphan 

pode ser acessada por meio do Arquivo Noronha Santos ou pelo Arquivo Central do 

Iphan, que é o setor responsável pela abertura, guarda e acesso aos processos de 

tombamento, de entorno e de saída de obras de artes do País. O Arquivo também 

emite certidões para efeito de prova e faz a inscrição dos bens nos Livros do Tombo. 

 Foi também consultado o CONDEPHAAT, órgão de patrimônio estadual, o qual 

tinha apenas um registro: 

 

 
Figura 14 – Grupo Escolar de Tietê 
Fonte: IPHAN 

 

Localização: Rua Luiz Fernandes Diogo, 432 – CEP 18530-000, Tietê 

Código Sec. Est. Educ.: 03.18.101 
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Número do Processo:  24929/86 

Resolução de Tombamento:  Resolução 60 de 21/07/2010 

Livro do Tombo Histórico:  inscrição nº 377, p. 103 a 110, 05/09/2011. 

 

O Grupo Escolar de Tietê foi criado em 1898 e instalado no começo de 1899. 

A Câmara em exercício em 1897 adquiriu um terreno na rua São Sebastião, para nele 

ser edificado o Grupo Escolar, mas a mesma Câmara decidiu, pouco depois, pela 

aquisição de novo terreno em local considerado mais apropriado. Naquele mesmo 

ano, começou a construção projetada por Antonio By, que terminou em 1898, quando 

foram transferidos para o novo prédio o mobiliário e demais pertences do edifício 

particular onde até então o grupo havia funcionado na condição de escolas reunidas. 

Depois de instalado no novo estabelecimento, foi aos poucos sendo completado com 

anexos. 

É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas públicas construídas pelo 

Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham significados 

cultural, histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter inovador e 

modelar das políticas públicas educacionais que, durante a Primeira República, 

reconheceram como inerente ao papel do Estado a promoção do ensino básico, dito 

primário, e a formação de professores bem preparados para tal função. Quanto às 

políticas de construção de obras públicas, são representativas pela estruturação 

racional de se instalar edificações adequadas ao programa pedagógico por todo o 

interior e capital do Estado. 

Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica construtiva 

simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística 

que simplificou os atributos da tradição clássica acadêmica. A organização espacial 

era concebida incorporando preceitos e recomendações de higiene, insolação e 

ventilação previstos na cultura arquitetônica que vinha se firmando desde o século 

XIX. O programa pedagógico distribuía essencialmente salas de aulas ao longo de 

eixos de circulação em plantas simétricas. Aos poucos se firmaram em projetos 

arquitetônicos padronizados que se repetiam com pouca ou nenhuma variação em 

mais de um município. 
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4.1.2 Patrimônio Imaterial 

 

Conforme o IPHAN, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito 

àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e 

modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou 

lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas 

culturais coletivas). A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, 

ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais 

de natureza material e imaterial.  

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser 

preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam 

referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio 

imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza 

e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) definem como patrimônio imaterial "as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e 

lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural." Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 

2006.  

Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao 

reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, o Iphan coordenou os 

estudos que resultaram na edição do Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 - que 

instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) - e consolidou o Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INCR).  
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Em 2004, uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática começou 

a ser implementada pelo Iphan a partir da criação do Departamento do Patrimônio 

Imaterial (DPI). Em 2010 foi instituído pelo Decreto nº. 7.387, de 9 de dezembro de 

2010 o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL), utilizado para 

reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, ação 

e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

 Em pesquisa ao Arquivo Noronha Santos, não se constatou nenhum registro 

de patrimônio imaterial. 

Abaixo transcrevemos as indicações do Plano de Manejo quanto ao patrimônio 

imaterial do Município de Tietê. 

 

4.1.3 Expressões e Manifestações Populares 

 

As tradições da Paulistânia, área de cultura paulista, apresentam gêneros como 

a moda de viola e o cururu, além de festas como as do Divino e de Reis, danças como 

o jongo e o cateretê, folguedos como a cavalhada e o Moçambique, que expressam 

os saberes e fazeres da gente de São Paulo, quase sempre associados à cultura 

popular de tradição oral.  

Dentre as expressões culturais caipiras, a influência mais visível é a ibérica, 

seguida da africana e, com menores marcas, da indígena.  

A palavra caipira tem origem tupi e designa os moradores da roça, com 

significados como cortador de mato, roçador, habitante do mato. A expressão passou 

por várias qualificações, desde boas a ruins, caracterizando os jecas e os caboclos.  

Sua origem remonta dos anos de 1920, quando se constituiu um ambiente 

frutífero para a discussão do estatuto da nação e da busca da nacionalidade, questões 

presentes no Movimento Modernista (1922), que, além de uma manifestação artística 

e intelectual, também um movimento político, no sentido de contestação à situação 

vigente.  

A questão do nacionalismo tornou-se um ponto emblemático para a 

intelectualidade, que em diferentes perspectivas organizou-se em grupos para 
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expressar suas concepções em diversos manifestos. Entre vários outros aspectos, 

problematizava-se a presença dos estrangeiros, denunciava--se o caldeamento 

cultural e os perigos da miscigenação acirrando as discussões. Nesse quadro, 

expandiu-se e institucionalizou-se eugenia, que foi identificada como símbolo de 

modernidade cultural, expressão de cientificidade, vinculada com as noções de 

evolução, progresso e civilização, propostas convergentes com o imaginário das elites 

paulistas. (Ferreira e Matos, 2015).  

Os debates eugenistas não se limitaram aos círculos médicos, encontravam-se 

entre seus propagadores e seguidores políticos, juristas, intelectuais e higienistas. A 

difusão desse ideário ocorreu pela imprensa (Jornal do Comércio, O Estado de S. 

Paulo, Correio Brasiliense), por meio da publicação de livros, folhetos e artigos em 

revistas científicas (Boletim de Eugenia), além de conferências, debates e 

campanhas, como as de luta contra o alcoolismo, doenças venéreas e tuberculose.  

Considerado o que melhor expressou os anseios dos eugenistas e principal 

mentor, Renato Kehl difundiu suas ideias que buscavam aprimorar a raça, eliminar 

elementos de degeneração, reabilitar a saúde física, moral e intelectual do povo, e 

destacar, assim, a importância da luta pela regulamentação controle seletivo da 

imigração.  

Monteiro Lobato se entusiasmou com a eugenia e trocou missivas com Renato 

Kehl, a quem denominava de “D. Quixote científico”; os contatos se intensificaram nos 

anos 1920, quando o eugenista publicou A Esterilização sob o Ponto de Vista 

Eugênico (1921), mesmo período em que Lobato caracterizaria o Jeca Tatu:  

“Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, seminômade, 

inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À 

medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da 

propriedade, vai ele refugindo em silêncio, com o seu cachorro, o seu pilão, a pica-pau e o 

isqueiro, de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa rotina 

de pedra recua para não adaptar- se”.  

Desse modo, reforçava as características negativas do Jeca (alheio à ideia de 

pátria, indolente, apático, impenetrável à civilização), o que causava polêmica. Lobato 

reviu sua visão no artigo “Jeca Tatu, a ressurreição”, incluído no livro Problema Vital 

(1924), prefaciado por Renato Kehl. (Ferreira e Matos, 2015)  
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Na busca pelas “raízes autênticas” da nação e de seu povo, em oposição às 

representações negativas do Jeca, diferentes vertentes identificaram o homem 

interiorano (sertanejo, caipira, caboclo) como trabalhador, forte, inteligente, arguto, 

maleável, dócil, sentimental, afetivo e sincero, apesar de intimidado no meio urbano. 

Entre os pensadores que assumiam a missão de refletir sobre a nação, os verde-

amarelistas propunham um nacionalismo afirmativo de crença no Brasil, criticavam a 

visão negativa sobre o sertão e o homem do interior, denunciavam o artificialismo das 

cidades, salientavam os males do cosmopolitismo, destacavam a comunhão do 

homem com a natureza, valorizavam o sertanejo e o sertão como o lócus e símbolo 

da nacionalidade. (Ferreira e Matos, 2015).  

Cornélio Pires foi denominado pelo folclorista Alceu Maynard Araújo de 

“Bandeirante do folclore paulista”. Nascido em Tietê, em 13 de julho de 1884, desde 

o seu batizado esteve envolto em causos. Contava ele que o padre que realizou a 

cerimônia era surdo e teria confundido e trocado seu nome, de Rogério para Cornélio, 

cabendo levantar a hipótese de que ele tenha reconstruído o ocorrido forçando seus 

aspectos curiosos. Numa afirmação nacionalista, Cornélio declarava nas entrevistas 

ser descendente de caciques ao se colocar como personagem de suas próprias 

histórias e como a representação do brasileiro com raízes indígenas, como alguns dos 

seus caipiras.  

Cornélio se mudou para São Paulo e ambicionava cursar a Faculdade de 

Farmácia. Sem sucesso em seu intento, empregou-se no jornal O Comércio de São 

Paulo e também atuou como revisor em O Estado de S. Paulo e no periódico O 

Pirralho, em 1914. Foi nessa época que principiaram seus trabalhos de escritor, em 

que dedicava ao estudo e à divulgação da cultura dos interiores. Em 1910, publicou 

Musa Caipira, sua primeira coletânea de poesias. (Ferreira e Matos, 2015).  

 

4.1.4 Contos e Casos  

 

Em Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas (1825-1829), catalogado em Diário de 

Viagem (Medina, 1995), são testemunhadas referências a estórias e vestígios ao 

longo do curso do rio Tietê.  
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Dentre essas estórias, o diário cita a existência perto de Tietê, na beira do rio, 

de uma pedra marcada com uma cruz que indica um valioso tesouro. A Pedra do 

Curuçá tem uma cruz esculpida, que ninguém sabe ao certo quem fez ou quando, 

nem como surgiu a estória do tesouro. Dizem que está lá desde o século XVII, quando 

uma monção voltava de Cuiabá, terra de muito ouro. Os viajantes chegaram à pedra 

exauridos pela malária, sem forças para chegar a Araritagauba, que estava tão perto. 

Gravaram na pedra o símbolo da fé cristã para indicar onde esconderam o tesouro a 

um possível sobrevivente. Conta-se que talvez houvesse uma caverna submersa 

naquele local e fosse lá o esconderijo. Os séculos passaram., a estória se espalhou, 

mas, ninguém achou o tesouro.  

Isso até 1887, quando um paulistano chamado José Peixoto da Motta Junior 

escreveu uma carta à regente do império, Princesa Isabel, pedindo o privilégio de 

explorar o local para procurar o célebre tesouro. Esperava encontrar pedras preciosas, 

ouro e prata. Um dia ouviu-se da cidade uma série de foguetes. O Correio Paulistano 

publicou um telegrama de Motta Junior informando ter descoberto o tal tesouro.  

Mas, não se teve mais notícia de Motta Junior nem do tesouro. Passaram mais 

de 100 anos e ninguém sabe o que foi encontrado.  

Liga-se ao velho Anhembi um dos mais curiosos festejos populares brasileiros 

de fundo religioso. Na cidade de Tietê, desde 1830, vem sendo realizada, anualmente, 

com poucas interrupções, a Festa do Divino, de maneira diversa das geralmente 

consagradas, entre nós, ao culto leigo do Espírito Santo, com particularidades que lhe 

dão feição local, de pitoresco sabor folclórico. Mantendo, embora, grandes pontos de 

contato com os costumes que nos vieram de Portugal a festividade associou 

reminiscências das monções à tradição católica (Nóbrega, 1981). As estórias e 

história que envolvem esta festa ajudam a manter viva a tradição.  

Nasceu essa festa, já secular, segundo se diz, de promessa de alguns habitantes 

de Tietê, quando calamitoso surto de malária ameaçou a vila de completo 

despovoamento. Passando o perigo, o que se atribuiu à interferência milagrosa do 

Espírito Santo, que havia sido invocado, apressaram-se os moradores a cumprir o 

voto feito. E, ou porque fossem, então, escassos e impraticáveis os caminhos vicinais, 

ou porque, o que é mais provável, ainda estivessem em uso tráfego fluvial, o 
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recolhimento costumeiro de esmolas para o Divino fez-se rio abaixo, nos arraiais, 

engenhos e fazendas das margens. Ao regressarem os canoeiros, outros foram 

espera-los, em demonstração de júbilo, verificando-se o primeiro “encontro das 

canoas”. A festa repetiu-se, daí por diante, em certa época do ano, fixando-se o 

cerimonial ainda hoje observado, sem grandes alterações, e chegando a ser o 

acontecimento popular mais importante, não só da cidade de Tietê, como nos 

municípios vizinhos. O apego do povo à tradição acentuou-se quando, após quatro 

anos de interrupção dos festejos, ocorreu funda depressão das atividades locais, a 

ponto de as autoridades do Estado terem chegado a examinar a conveniência de 

transferir de Tietê a sede da comarca. (Nóbrega, 1981).  

Essa decadência foi interpretada como castigo, tendo sido carregada ao pároco 

a responsabilidade da crise, por haver quebrado a tradição. Restabelecidos os 

festejos, em 1915, o progresso da região acentuou-se de maneira surpreendente, 

como que a confirmar a devoção do povo. Mais tarde, havendo sido proibida a 

procissão de canoas, verificou-se tão grande estiagem, que as águas do Tietê, sempre 

transbordante nessa época do ano, deixaram à mostra o pedregal do álveo. (Nóbrega, 

1981)  

Tais coincidências reforçaram a fé dos moradores de beira-rio nos milagres do 

Divino, cuja festa, desde então, vem sendo anualmente realizada. A irmandade que a 

prepara e dirige, não tem organização regular, nem estatutos, nem mesa 

administrativa, nem eleições... O corpo de irmãos, formado por simples adesão, 

escolhe uma pessoa de relevo social para presidente perpétuo. E mantém o uniforme 

tradicional, composto de calça branca, blusões da mesma cor, punhos e gola azuis, 

faixa e carapuça vermelhas. Ninguém usa calçado. Velhos e crianças, todos andam 

de pés nus, por dias inteiros pelo pedregulho de beira-rio ou pelas pedras das ruas, 

ao sol e à chuva, sem a menor queixa. São membros preeminentes da irmandade o 

bandeireiro, que carrega o estandarte rubro, em cujo centro aparece a pombinha 

simbólica, bordada a seda branca; os salveiros, incumbidos de levar os trabucos de 

pederneira, de grosso calibre, que dão os avisos de aproximação do Divino, com 

grandes tiros de pólvora seca, armas tradicionais, usadas desde a primeira festa; e os 

foliões, tocadores de viola, que se fazem acompanhar de dois meninos, encarregados 

do tambor e do ferrinho. (Nóbrega, 1981)  
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O uniforme dos irmãos recorda o traje dos canoeiros do Tietê, de há cem anos, 

no qual se notam influências de hábitos portugueses.  

Os festejos duram 45 dias, e constam de três fases: a subida, a descida e o 

encontro das canoas. Às dez horas do primeiro dia, os irmãos, após a missa, descem, 

em procissão, de remos arvorados para o porto, onde os aguardam os batelões. 

Acompanham-nos fiéis e curiosos, que se espalham pelos barrancos do rio, a assistir 

à largada. O salveiro dispara seu trabuco, anunciando a partida, e as canoas, a remo 

e a varejão, partem rio-acima. À tardinha, chegando ao primeiro pouso, os irmãos são 

recebidos pelas famílias da redondeza, passando a bandeira do Divino ao hospedeiro 

escolhido, defronte de cuja casa, todo enfeitado de galhardetes de papel de seda e 

arcos de bambu, o terreno está cheio de mesas rústicas, atulhadas de comestíveis: 

leitões, frangos, cabritos assados, frutas, doces de abóbora, batata e cidra. O folião 

acompanhado a violão, tambor e triângulo, canta sua saudação ao dono da casa. 

Segue-se jantar a reza, ao ar livre. Vem depois as danças em louvor do Divino e, 

madrugada a dentro, os desafios puxados a viola. (Nóbrega, 1981).  

Pela manhã, após agradecer a hospedagem, partem os irmãos, para outro 

pouso. E isso por quinze dias. Regressam as canoas, finalmente, e, por uma semana, 

prosseguem as festas na cidade e arredores, com quermesse, foguetório e coletas de 

dinheiro. (Nóbrega, 1981).  

No domingo seguinte, segundo o grupo de irmãos, tripulando outras 

embarcações, desce o rio, com repetições das cerimônias que precederam à subida: 

missa, procissão e salvas. A diferença é que o vigário, dessa vez, acompanhado de 

coroinhas e festeiros e pessoas de importância social, também embarca, para saltar 

fora dos limites da cidade. Os irmãos continuam, águas abaixo, parando nos pousos, 

cantando, dançando, e recolhendo espórtulas. (Nóbrega, 1981).  

No último domingo do mês, realiza-se o encontro. Ao pôr do sol, a multidão 

apinha-se à margem do Tietê. As canoas “de baixo” estão abicadas numa curva do 

rio, à espera do sinal convencionado. As de cima largam do porto, com o vigário e os 

festeiros. Os salveiros trocam tiros de saudação. E as embarcações enfeitadas, de 

proa a popa, encontram-se um pouco a jusante da ponte. As de cima vão junto às 

margens e as de baixo pelo meio do rio. Manobram aquelas e põem- se a comboiar 
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as demais, a caminho do cais, sob o popoco dos rojões e das bombas, e os gritos da 

multidão. Ao desembarque, organiza-se a procissão que leva a bandeira do Divino até 

a matriz. E à noite, uma quermesse ruidosa, com barraquinhas, leilões de prendas, 

jogo de tombola e tiro ao alvo, encerram a festa tradicional. (Nóbrega, 1981).  

 

4.1.5 Festas  

 

As celebrações tradicionais paulistas acompanham o calendário 

institucionalizado pela tradição católica, compreendendo determinados ciclos 

temáticos fixos, a saber: o natalino e de Reis, dentre dezembro e janeiro; o 

carnavalesco, geralmente entre fevereiro ou março; o da Quaresma e Semana Santa, 

que se estabelece por quarenta dias após a quarta-feira de cinzas; o do Divino, que 

ocorre cinquenta dias após a Páscoa; e o Junino, sempre no mês de junho. Porém, a 

maioria dessas celebrações requer uma longa preparação. Por exemplo, a Festa do 

Divino costuma ser antecedida, em muitas localidades, por meses de giros (percursos) 

da Folia do Divino para cantar louvores e reconhecer donativos para a festa.  

Dependendo da tradição própria de cada localidade, algumas comemorações 

podem ser realizadas também em datas diferentes. Assim, festas como as de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito ocorrem em datas diversas.  

Na APA Tietê-Jumirim ocorrem durante o ano vários eventos culturais 

importantes a serem considerados e explorados na Unidade de Conservação, entre 

os quais se destacam:  

Festa de São Benedito – realização anual, mês de setembro - Realizada no último 

final de semana de setembro, é uma das maiores festas populares religiosas 

(folclórica) do país, reunindo cada ano milhares de devotos de todos os lugares de 

Brasil.  

Festa do Divino Espírito Santo - realização anual, mês de dezembro - Festa popular 

religiosa, realizada no último sábado do ano, com tradicional encontro das canoas 

(batelões) da Irmandade do Divino, no Rio Tietê.  
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Festa de Santa Teresinha – realização anual, mês de outubro - Considerada uma 

das mais importantes festas religiosas de Tietê, acontece no mês de outubro na 

paróquia homônima, localizada junto ao Seminário Redentorista.  

Semana Cornélio Pires – realização anual, mês de junho. A inauguração da herma, 

oferecida à cidade pelo Rotary Club de Tietê, foi a 15 de julho de 1958; foi construída 

com o auxílio popular, vindo donativos de todos os pontos do Estado de São Paulo. A 

Semana "Cornélio Pires" foi instituída efetivamente, em fevereiro de 1959, por 

iniciativa do Centro de Estudos Pedagógicos José Veríssimo da Costa Pereira, então 

existente no Instituto de Educação Plínio Rodrigues de Moraes, de que era a cabeça 

pensante o ilustre, dinâmico e estimado Prof. Roberto Machado de Carvalho, 

catedrático do Instituto de Educação Plínio Rodrigues de Moraes, ora residente em 

São Paulo. Por iniciativa do então Prefeito Municipal Nelson de Assumpção Olyntho, 

a Semana "Cornélio Pires" foi oficializada pela Câmara Municipal, que adotou o 

Projeto de lei n. 20, datado de 4 de setembro de 1959, que sofreu as três discussões 

regimentais e foi transformada na Lei n. 396, de 29 de novembro do mesmo ano, 

sancionada pelo prefeito Em matéria realizada em setembro de 2015, o Portal G1 

divulgou matéria informando que a Festa de São Benedito reúne 15 mil pessoas em 

Tietê. (Portal G1, 2016)  

A tradição da Festa de São Benedito também é registrada nas redes sociais. 

Os organizadores criaram página no Facebook para divulgação e interação dos 

participantes.  

Segundo divulgado, a Festa de São Benedito, em Tietê, chegou à sua 147ª 

edição em 2015. É referência na cultura nacional quando se fala em religiosidade e 

festividade, reunindo, assim milhares de devotos de todos os lugares do Brasil.  

Ano após ano, o município torna-se palco de encontro de amigos e fiéis que 

participam dos festejos em homenagem ao santo, quando é mostrada uma história 

rica em expressão de fé e cultura. A Festa de São Benedito é construída por tradições 

como missas, procissões centenárias, batuque de umbigada e congada, atraindo 

devotos, romeiros e irmandades de comunidades negras de todo o Brasil.  

Dentre as atividades estão: procissões; missas; leilões; batuque de umbigada; 

capoeira; feira afro; shows; dj’s.  
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Correspondendo à Festa de Pentecostes no calendário oficial da Igreja Católica 

(em que se comemora a presença do Espírito Santo entre os apóstolos, cinquenta 

dias após a Páscoa), a Festa do Divino é uma das mais tradicionais do Brasil, e 

também de Portugal. A maioria dos estudiosos acredita que essas celebrações 

principiaram no Brasil já no Século XVI. A Festa do Divino muitas vezes é organizada 

pela elite da sociedade (fazendeiros, comerciantes, etc.) enquanto a de São Benedito 

é considerada como “festa de pobre”. (CEPECAC, 2005)  

Por sua vez, a Folia do Divino consiste em um grupo de homens, portando uma 

bandeira com o símbolo do Divino (um pombo branco com detalhes prateados ou 

dourados) e instrumentos musicais diversos, que percorre residências urbanas e/ou 

propriedades rurais para cantar louvores ao Divino Espírito Santo e recolher doações 

para a festa.  

Essas oferendas podem ser de dinheiro, animais, alimentos, prestação de 

serviços e de diversas outras formas. Há sempre um festeiro, responsável pela 

organização da festa de cada ano. O bandeireiro é outro integrante, encarregado de 

conduzir a bandeira do Divino e recolher esmolas. Há localidades em que acontecem 

essas folias e onde são realizadas grandes festas do Divino, como São Luiz do 

Paraitinga, Lagoinha, Nazaré Paulista, Cunha, Mogi das Cruzes, Salesópolis, 

Piracicaba, Tietê, Anhembi e Laranjal Paulista.  

O instrumento básico consiste em duas violas, triângulo, pandeiro e caixa. 

Pessoas devotas consideram a bandeira (vermelha com bordados ou pinturas em 

branco ou dourado) como a própria presença do Divino, “que veio visita”.  

Uma vez cumprida a obrigação, no sentido religioso, se a folia pernoitar em 

determinada propriedade, podem ocorrer atividades de lazer não relacionadas à 

religiosidade, com a execução de músicas, cantorias e danças após o jantar.  

Em muitas localidades, nos dias da festa prepara-se o afogado, comida servida 

aos presentes. Muitos devotos acreditam que esse prato tenha atributos místicos 

(comida do Divino). Os ingredientes provêm de doações recolhidas pela folia, e o prato 

em geral compõe-se de carne de boi ensopada, arroz, feijão, farinha de mandioca e 

batata cozida.  
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Dança  

Batuque é o termo genérico no Brasil, refere-se a qualquer música percussiva 

ou ao simples ato de percutir, em geral relacionado a populações negras. No caso 

específico de São Paulo, batuque designa uma modalidade preservada por membros 

de comunidades afro-brasileiras das regiões de Piracicaba, Tietê e Capivari, que tem 

na umbigada seu elemento coreográfico principal. (CEPECAC, 2005)  

Estudos indicam que o batuque é originário dos escravos bantos trazidos das 

regiões de Angola e do Congo. Além do canto, a dança é realizada sob o 

acompanhamento rítmico de dois tambores – o tambu (o maior, feito com um 

segmento de tronco de árvore) e o quinjengue o menor, em forma de cálice) – e mais 

um par de madeiras, que percute o corpo do tambu, denominado matraca. Muitos 

participantes portam, ainda outro instrumento, um chocalho, atualmente 

confeccionado em metal, denominado guaiá.  

O tambu fica no chão, e seu tocador senta-se sobre ele, como se o cavalgasse. 

A coreografia básica se desenvolve em duas alas – uma de homens e outra de 

mulheres, em lados opostos – que se encontram várias vezes, com pares diferentes, 

realizando a umbigada. As cantorias se fazem com versos improvisados ou 

tradicionais. Normalmente, o batuque se inicia tarde da noite, por volta das onze horas, 

e vai até o raiar do dia.  

O cururu é uma espécie de cantoria de desafio com acompanhamento de viola 

e/ou violão. Na origem, além da cantoria, executa-se uma dança de roda, em sentido 

anti-horário. Atualmente, ela não é mais praticada no estado de São Paulo.  

O cururu (desafio) é comum em noitadas de Piracicaba, Capivari, Tietê, 

Sorocaba, Tatuí e outras localidades da chamada Média Sorocabana, nas festas 

tradicionais e em apresentações nos bares. Tempo atrás, havia o cururu religioso, 

quando os cantores versavam sobre conteúdos bíblicos. Além da forma de cantoria 

de desafio, o cururu identifica um gênero padrão rítmico da música caipira, distrito da 

moda de viola do catira e da toada. (CEPECAC, 2005).  

Através de danças folclóricas como o cururu e o batuque a cultura popular é 

evidenciada. A exploração dessas manifestações culturais e artísticas favorecem a 

manutenção das tradições, o fortalecimento do orgulho, além de contribuir com a 
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expressão dos modos de vida da população. Servem também como atrativos turísticos 

dando oportunidade e novos horizontes à perpetuação da cultura do povo e à sua 

valoração.  

Viola Caipira  

Se algumas manifestações populares se enfraqueceram com o tempo, a 

música popular de tradição oral criada em São Paulo ainda conserva todo o seu vigor. 

Essas manifestações musicais incorporam influências desde que a viola portuguesa 

chegou às mãos dos mamelucos paulistas, transformando-se na viola caipira. 

(CEPECAC, 2005).  

Muitos artistas paulistas nasceram no vasto território conhecido antigamente 

como Paulistânia, que tem na viola caipira uma de suas maiores expressões musicais. 

(CEPECAC, 2005).  

A viola caipira espraiou-se pelos territórios desbravados pelos bandeirantes. 

No final da década de 1920, iniciou-se o registro, em discos, da música do interior 

paulista, rebatizada de música sertaneja, que também passou a ser divulgada nas 

rádios, atingindo regiões distantes.  

O interesse por temas regionais se manifestou em São Paulo desde o final do 

século XIX. A iniciativa coube ao escritor Valdomiro Silveira (1873-1941), nascido em 

Cachoeira Paulista, que publicou, em 1894, o conto regionalista “Rabicho”, 

considerado iniciador desse movimento entre nós. A “descoberta” da música 

tradicional paulista veio com esse processo de valorização regional.  

A música caipira começou a ser evidenciada no cenário cultural brasileiro a 

partir da capital paulista, sobretudo da década de 1910 em diante, tendo no escritor, 

produtor e apresentador-humorista Cornélio Pires (1884-1958) um de seus 

divulgadores pioneiros.  

Em 1929, Cornélio Pires organizou a Turma Caipira Cornélio Pires, composta 

de inúmeros violeiros e cantadores da região de Piracicaba. No mesmo ano, realizou 

as primeiras gravações de música caipira em discos, patrocinadas por ele próprio, 

uma vez que nenhuma gravadora se interessara pelo empreendimento. No entanto, a 

iniciativa teve sucesso comercial e artístico e logo despertou interesse.  
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A partir desse momento, a música tradicional paulista começou a ser 

apresentada para além das fronteiras rurais de influência da cultura caipira, tornando-

se música popular urbana capaz de atingir todo o Brasil. Nessa época, a região 

compreendida pelo triângulo entre as cidades de Piracicaba, Botucatu e Tietê foi o 

centro difusor da música caipira.  

O Cururu acontece na região do médio Tietê, compreendendo municípios como 

Cerquilho, Laranjal Paulista, Conchas, Tietê, estendendo alguns braços até 

Piracicaba. Na verdade, ele sobrevive na periferia dessas cidades. O cururueiro não 

é o repentista nordestino. Sua música é mais semelhante à do sertanejo tradicional 

do interior paulista. O cantador não toca viola, o violeiro não canta, porque as sessões 

são muito longas e exigem muito do improvisador. O cururu tem um ritual muito 

específico. (Medina, 1995 p. 128-129).  

Danilo Monteiro Leite (Medina, 1995 p. 127-128) testemunhou no Postão do 

Menegatti, na saída de Piracicaba para Tietê a manifestação do cururu, no qual 

cantores e violeiros levados por carros reuniram-se em roda dentro do restaurante 

para iniciar as atividades do cururu.  

Nas palavras de Julieta Jesuína de Andrade, em Cururu: espetáculo teatral, 

poético-musical e coreográfico:  

“O conjunto da obra dos cururueiros é a saga do rio Tietê. É uma literatura poético-musical em 

linguagem do cotidiano que se apresenta como dialeto literário não-formal da língua falada no 

Brasil”.  

Julieta Jesuína de Andrade estudou o cururu desde 1947 e mais intensamente 

pesquisou sobre ele no período de 1975 a 1992. Para ela, os cururueiros são herdeiros 

da tradição trovadoresca do sul da França. Pesquisadores franceses afirmaram a 

Julieta, em uma sessão de cururu promovida na Universidade de Rennes, que no 

Brasil há trovadores vivos, enquanto que na França eles existem apenas nos livros.  

Uma das principais semelhanças entre o cururu e o trovadorismo do sul da 

França é a coureule (deles) e o arrodiado. A courule era uma roda mágica, em sentido 

anti-horário, feita em volta do altar pela saúde dos peregrinos. O arrodiado acontecia 

na casa de um promesseiro, com os cururueiros cantando em roda em frente ao altar 

doméstico.  
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O promesseiro é alguém que fez promessa ao Divino Espírito Santo e cumpre 

obrigação pela graça recebida. Na maioria das vezes o cumprimento da promessa é 

oferecer sua casa como pouso para a irmandade do Divino, que peregrina em canoa 

pelo Tietê e afluentes. O promesseiro contrata violeiros e cantores para oferecer um 

cururu para as pessoas que vierem prestigiar seu pouso.  

Outra aproximação que Julieta faz com os trovadores do sul da França é por 

conta da relação entre bandeirantes e a Igreja Católica. Os bandeirantes, que usaram 

o rio Tietê como caminho para o desbravamento do interior do País e deixaram o 

cururu no seu rastro, possivelmente foram acompanhados por franciscanos e 

beneditinos.  

Conforme os estudos de Julieta, quando o cururueiro diz: “esta pomba 

maravilhosa, a pomba do Divino, a pomba da pureza”, ele está se referindo ao mesmo 

tempo à pomba do Divino, à pomba da pureza, etc. e também de uma outra pomba, a 

pomba feminina, um elogio ao genital da namorada. No sul da França, os trovadores 

tinham que poetar estando presente o marido da amada. Então, eles tinham que usar 

palavras tais que toda a assistência entendesse a palavra falada e a amada 

entendesse a palavra intencional. Todo cururu é isto em profundidade.  

Segundo Zico Moreira, de 93 anos, o mais antigo cururueiro vivo na época 

(Medina, 1995 p. 126), assistia em Tietê, quando era criança, o cururu. Em suas 

palavras, revela a grande participação de negros, que faziam o cururu em frente ao 

altar, cantando um para o outro e saudavam o povo, descalços. Nesta época não eram 

tirados números para estabelecer a ordem da cantoria. A primeira rima é o “puxador 

de carreira”, no qual o primeiro cururueiro escolhe o motivo.  

A seguir, é apresentado um trecho do cururu, por Zico Moreira e Moacir 

Siqueira, testemunhado por Danilo Monteiro Leite.  

“...Eu alembro aquele dia 

Que nós fomo lá em Rubião 

Puseram sangue de gato 

Como o tanque fica bão 

Acredite que é de fato 
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Melhorou a situação 

Você precisa saber 

Que ratinho que nem você 

Já comi uma porção 

(Zico, provocando Moacir) 

 

Amigo Zico Moreira 

Tem mais uma pro seu chão 

O senhor não pode mais ver rato 

O senhor dê confirmação 

Rato do tipo do Aber Bueno 

O senhor já comeu uma porção 

Eu sei que o senhor tá querendo 

Eu até tô percebendo 

Pode comer o Aber 

Bueno Mas Moacir Siqueira não. (Moacir, em resposta a Zico)” 

 

Poesia Caipira 

No ano de 2010 comemorou-se o Centenário do livro Musa Caipira, de Cornélio 

Pires. No programa Viola, Minha Viola, apresentado por Inezita Barroso (TV Cultura), 

o cantor Mazinho Quevedo, interpretou “Oi-Dele-lê”, de Cornélio Pires, e lembrou da 

importância da comemoração dos 100 Anos de Musa Caipira em 2010, como também 

dos 90 anos do Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral. (Lopes, 2011)  

Cornélio Pires, em 1910 publicou esse seu primeiro livro regionalista “Musa 

Caipira”, que foi muito bem aceito pela crítica especializada da época, como também 

foi muito bem aceito pelo público. Dedicou na página 2 “a Amadeu Amaral, o meu 

primeiro ensaio”. Pois, seu primo Amadeu, brilhante folclorista, muito o incentivou e 

encorajou a se lançar como poeta e escritor. O livro traz um subtítulo com uma 

observação: “Contendo algumas produções em dialeto paulista”.  
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Conforme a observação, o livro traz alguns poemas em “dialeto paulista”, ou, 

como o autor quis dizer, em linguagem caipira, pois Cornélio Pires foi o mais autêntico 

cultor da poesia dialetal do homem da roça. Entre os poemas, está o seu clássico da 

literatura regionalista, IDEAL DE CABOCLO (Lopes, 2011):  

Aí, seu moço, eu só queria 

pra minha filicidade 

um bão fandango por dia, 

e um pala de qualidade. 

Pórva, espingarda e cutia, 

um facão fala-verdade 

e ua viola de harmunia 

pra chorá minha sódade. 

Um rancho na bêra d’agua, 

vara anzó, poça mágoa, 

pinga boa e bão café... 

Fumo forte de sobejo... 

pra compretá meu desejo, 

cavalo bão – e muié! 

 

Um ano antes, já publicara o seu primeiro soneto no gênero dialetal, “A Origem 

do Homem”, no jornal O Tietê, de sua terra natal, com uma repercussão muito boa, 

que o animou a prosseguir, fazendo no verso o que Valdomiro Silveira fazia na prosa: 

um regionalismo autêntico em linguagem cabocla. (Lopes, 2011).  

- O senhor por acaso descende 

dos bugres que moravam aqui?  

- Hom’eu num sei dizê, vancê compreende 

que essa gente inté hoje nunca vi.  

Mais porém o Bernado dis-que intende 

Que os morado antigo do Brasi  
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gerava de macaco!... Inté me ofende 

vê um véio cumo elle, ansim, minti.  

D’dotra feita um cabocro – ahi um caiçara –  

dis-que nascium de dois e inté de treis, 

quano estralava um gommo de taquara!  

Nóis num temo parente purtugueis, 

nem mico, nem cuaty, nem capivara...  

semo fio de Deus cumo vanceis!  

 

Cornélio, encorajado pela boa aceitação crítica e de gente de peso, resolveu 

continuar, sem se dar conta de que estava criando uma Escola Regionalista, da poesia 

caipira, com a valorização do dialeto. Em 1911 publicou o poemeto O MONTURO 

(edição de Pocai & Weiss), e no ano seguinte publicou VERSOS. Este livro VERSOS 

é dividido em três partes: Cenas e Paisagens da Minha Terra, Versos Velhos e Musa 

Caipira (Empresa Grafhica Moderna, São Paulo, 1912, in: Lopes, 2011).  

Em 1912, no livro Versos (Nóbrega, 1981), anterior à sua fase folclórica, 

Cornélio Pires cantou:  

O Tietê  

Por que não hei de amá-lo? Se este rio É o amigo dos tempos de criança, Que o meu primeiro 

pranto repetiu,  

Levando-o, em eco, na corrente mansa?  

Foi ele, este Tietê, quem mais me viu Cheio de sonhos, cheio de esperança E muita vez comigo 

repartiu  

Sua calma ideal, sua bonança.  

De dia, ele a passar todo escorreito, Era parceiro meu de conversa  

Eu pela margem e ele pelo leito. Ao luar, pela noite, ele passava,  

E alvejado de espumas se estendia 

E tal qual eu, tranquilo, repousava.  

Descrevendo o alvoroço da festa do Divino, por Cornélio Pires (Nóbrega, 1981):  
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Do Tietê majestoso, as margens silenciosas, Que pareciam ser inóspitas, desertas, Parecem-nos 

agora alegres, populosas,  

E um sussurro de festa há nas casas abertas Onde passa o Divino há folganças ruidosas Entre o 

povo que traz respeitoso as ofertas...  

Requebram no batuque as pretas mais dengosas E saltitam no samba as morenas espertas.  

Fremente, o cururu não pula no folguedo Ressoa pela mata o estrondo da roqueira, Assustando 

na grota a caça e o passaredo.  

E ao romper da manhã, à dúbia claridade Nas canoas, de novo, a comitiva inteira Parte alegre a 

cantar em rumo da cidade.  

 

Cornélio Pires deixou um legado de catalogação e registro dos modos caipiras 

em livros, versos, músicas, poesias, que foi perpetuado através de outros 

compositores, escritores, pesquisadores, e até mesmo pela reedição de suas obras. 

Dentre eles, cita-se Joffre Martins Veiga, Macedo Dantas, Editora Ottoni, dentre 

outros.  

Personalidades 

Cornélio Pires  

Cornélio Pires, filho de Raymundo Pires de Campos e de D. Ana Joaquina de 

Campos, naturais de Capivari, nasceu Cornélio Pires, no bairro do Sapopemba, no dia 

13 de julho de 1884, em Tietê. (Pires, 1980)  

Suas obras, de caráter eminentemente popular e de cunho essencialmente 

brasileiro, surgidas numa época em que os nossos escritores procuravam ser 

estrangeiros e pensavam em francês, deram-lhe notoriedade pouco alcançada por 

outro autor. Homem de múltipla faceta, Cornélio Pires foi poeta, jornalista, pesquisador 

e divulgador do nosso folclore e, a par de sua atividade intelectual, tentou o comércio 

e a indústria, sem resultado.  

Cornélio Pires publicou mais de 22 livros, livros esses todos esgotados. Tinha 

em preparo Coletânea Espírita. Gravou 108 discos e pronunciou de 1914 até sua 

morte cerca de 5.000 conferências.  
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Em ordem cronológica de publicação, foram os seguintes os livros editados 

(Pires, 1980):  

 Musa caipira, Livr. Magalhães, 1910;  

 O Monturo - Pocaí, poemeto, 1912;  

 Cenas e paisagens de minha terra, Versos, Versos e musa caipira, 1912;  

 Quem conta um conto.. ., 1916;  

 Conversas ao pé do fogo, 1921;  

 Cenas e paisagens de minha terra, As estranhas aventuras de Joaquim Bentinho, 

o Queima-Campo, 1924; Patacoadas, 1926; Mixórdia, 1927;  

 Meu samburá, 1928;  

 Seleta caipira, 1929;  

 Sambas e cateretês, s/ data; Tarrajadas, 1932;  

 Continuação das estrambóticas aventuras de Joaquim Bentinho, o Queima-

Campo, s/ data;  

 Chorando e rindo, episódios e anedotas da guerra paulista, 1933;  

 Só rindo, 1934;  

 Tá no bocó, 1935;  

 Tragédia cabocla, 1944;  

 Coisas do outro mundo, 1944;  

 Onde estás ó morte!?, 1945;  

 Enciclopédia de anedotas, 1945.  

 

Fundou com Voltolino, a revista O Saci, cujo primeiro número saiu em 8 de 

janeiro de 1926, com poucos anos de publicidade.  

Por volta de 1929 explorou o ramo de discos, promovendo mais de 100 

gravações. Estabelecendo-se em São Paulo com uma loja. Não chegou a falir, mas 

liquidou-se, por ser um mau comerciante. (Pires, 1980)  
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Nos últimos anos de sua vida ganhava o sustento como propagandista da 

Companhia Antártica Paulista, possuindo um pequeno caminhão adaptado para 

apresentação de cinema e bonecos. Completava o espetáculo com suas piadas e 

estórias chistosas dos caipiras. Era denominado "Teatro Ambulante Cornélio Pires".  

Cornélio Pires realiza a sua primeira apresentação de espetáculo humorístico, 

iniciando sua carreira de conferencista no Cine Pathé Palácio, em São Paulo. 4 de 

junho de 1915.  

Faleceu segunda-feira 17 de fevereiro de 1958, às 2:30 horas, na Capital, no 

Hospital das Clínicas, onde se achava internado há mais de uma semana, sendo 

transladado para Tietê e sepultado no Cemitério Municipal, como era de sua vontade.  

Marcelo Tupinambá  

O jornal A Gazeta de 17 de junho de 1928 publica a seguinte notícia, 

registrando a visita de Marcelo Tupinambá e o concerto promovido por ele em Tietê 

(Pires, 1980):  

"Como fora anunciado, realizou-se, no vasto salão de diversões da Associação Esportiva de 

Tietê, na noite de domingo último (10/6) o concerto do exímio musicista Marcelo Tupinambá e 

do aplaudido tenor Jurandir de Aguiar.”  

Apresentando ao seleto e numeroso auditório o fiel intérprete da divina arte de Euterpe, o Sr. 

Plínio Rodrigues de Moraes fez os mais elevados e merecidos elogios à saudosa memória do 

progenitor do grande artista que se ia ouvir e que também de há muito foi aqui um líder 

apaixonado da dificílima arte dos sons, enumerando discípulos seus sobreviventes e que 

honram o nome do competente mestre Eduardo Lobo. Discorreu sobre a individualidade 

artística de Marcelo Tupinambá, filho dileto desta, terra, que se ufana de ter sido o seu berço e 

que se sente feliz em recebê-lo, aureolado de tantas glórias, após uma ausência de trinta anos, 

quando daqui saíra bem menino ainda.  

Findando as palavras eloquentes, recebeu o Sr. Plínio Rodrigues de Moraes fortes e 

prolongadas palmas.  

Em seguida, teve início o escolhido programa de cantos acompanhados ao piano por 

Tupinambá, sendo cada peça saudada por fortíssimas palmas, que bem testemunharam a 

agradabilíssima sensação que causavam.  

Marcelo Tupinambá e Jurandir de Aguiar foram impecáveis no desempenho que deram às 

canções  

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

84 

        www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596                 

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

                Praça Dr. José Augusto Correa, 01, Centro – Tietê/SP 
                                      Tel./Fax (15) 3285-8755 

de cunho puramente nacional, uma eficaz propaganda do que é nosso e do nosso valor 

artístico.  

Cumpre notar que todas as orquestrações, magníficas, são produções do nosso conterrâneo 

Marcelo Tupinambá.  

Aos distintos artistas, os cordiais cumprimentos de A Gazeta pelo brilhante sucesso alcançado".  

Ainda muito jovem, Tupinambá começou a sua carreira artística em Tietê, de 

onde era natural, e em pouco tempo seu nome, prestigiado pela crítica, tornou-se de 

outro lado familiar ao público, que se afeiçoou à sua obra musical, exercida em 

variados gêneros, especialmente o popular e o folclórico. (Pires, 1980).  

O Sr. Fernando Lobo, conhecido em todo o país pelo pseudônimo artístico que 

adotou desde as primeiras composições, nascera em Tietê em 30 de maio de 1892, 

tendo-se diplomado pela Escola Politécnica de São Paulo.  

Em sua residência, em São Paulo, na Rua Itapicuru, 619, em 4 de julho de 

1953, falece o Dr. Fernando Lobo, muitíssimo conhecido pelo pseudônimo de Marcelo 

Tupinambá, maestro e compositor.  

Em 27 de agosto de 1967 foi inaugurada a herma de Marcelo Tupinambá, no 

Jardim Público, trabalho do escultor Luiz Morrone.  

Foi criado em 23 de março de 1972 o "Dia de Marcelo Tupinambá", sancionado 

pelo Prefeito Municipal Antônio Romano Schincariol a Lei n. 1.149, votado pela 

Câmara Municipal, instituindo as comemorações do "Dia de Marcelo Tupinambá", 

homenagem ao maestro tieteense. (Pires, 1980).  

Benedicto Pires de Almeida  

Nasceu em Tietê a 22 de dezembro de 1926 o Dr. Benedicto de Sanctis Pires 

de Almeida, conhecido também como Zico Pires. (Pires, 1980)  

Escreveu o Guia da exportação, do qual saíram duas edições, e o folheto A 

exportação brasileira, editado pelo Departamento da Produção Industrial, da 

Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio. Colaborou em vários jornais do Rio e 

de São Paulo, mantendo em O Estado de S. Paulo uma resenha semanal sobre 

problemas de comércio exterior. Em 1975, participou como assessor da indústria em 
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reuniões sobre problemas do comércio exterior, realizadas no Rio de Janeiro, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. (Pires, 1980)  

Integrou delegações oficiais do Brasil, como assessor da Indústria participando 

de I, II, III e IV Conferências das partes contratantes da ALALC — respectivamente 

em Montevidéu, México, Montevidéu e Bogotá. Organizou a 1ª Conferência Brasileira 

para tratar dos problemas de simplificação do processo burocrático da exportação, em 

1957 e nos anos seguintes.  

Integrou grupos especializados no Conselho Nacional do Desenvolvimento, no 

Ministério da Indústria e Comércio e na Carteira do Comércio Exterior, estudou a 

criação das facilidades para o desenvolvimento das exportações nacionais.  

Em 1975 foi Chefe do Departamento do Comércio Exterior da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo, secretário do Grupo Permanente de Comércio 

Exterior dessa mesma entidade e membro do Conselho do Comércio Exterior da 

Confederação Nacional da Indústria, no Rio de Janeiro.  

Realizou mais de uma vintena de cursos do Departamento da Produtividade da 

FIESP e CIESP, sobre exportação e ALALC.  

Proferiu conferências na Faculdade de Ciências Econômicas de Campinas e 

na Faculdade Econômica da Universidade Católica de São Paulo, sobre o tema de 

sua especialidade.  

Pronunciou palestras a convite do Rotary Club de São Paulo, São Paulo Norte 

e Oeste e no Lions Club do Ipiranga.  

Foi Comendador da "Ordem de Rio Branco" do Ministério das Relações 

Exteriores, por decreto do Presidente da República de 12 de abril de 1972. (Pires, 

1980).  

Infraestrutura para História e Cultura  

A seguir, são apresentadas as principais infraestruturas que concentram material 

histórico nos municípios da APA Tietê-Jumirim.  
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Figura 15 – Principais Instituições para História e Cultura de Tietê 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê/2019 

 

O mapa acima apresenta a infraestrutura de bens e equipamentos culturais na 

APA Tietê-Jumirim.  

 

Museu da Cidade de Tietê  

O Museu da cidade de Tietê foi criado pelo Decreto Estadual nº 33.909, de 04 

de novembro de 1958. Sua criação destinava-se então a reunir “material folclórico 

nacional e paulista”, conforme contexto da época, mas hoje foi ampliado para 

abranger referências de identidade, ação e memória de diferentes grupos sociais.  
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O museu localiza-se no prédio do Centro Cultural “Benedicto Pires de Almeida”, 

onde a sala Zico Pires abriga todo acervo relacionado a este historiador. Contém 

objetos de uso doméstico e documentos referentes a Cornélio Pires, itens militares, 

coleção de fotografias de personalidades e da cidade, documentos históricos, 

quadros, objetos pertencentes ao músico Marcelo Tupynambá, Maestro Mozart 

Camargo Guarnieri, Dú do Violino, Fred Jorge, Benedito Pedro Silvestrin (Fuzilo), 

livros, peças indígenas, rádios antigos, e outros tantos objetos doados ao Museu.  

Está localizado no Largo São Benedito, 20, no centro da cidade, e tem visitação 

aberta de segunda à sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h. (Prefeitura Municipal de 

Tietê, 2016).  

Instituto Cornélio Pires  

Fundado em 2012, o Instituto Cornélio Pires tem como principal objetivo 

preservar as manifestações de cultura raiz, folclóricas e tradicionais do estado de São 

Paulo através de projetos e ações que garantam não só a manutenção da cultura 

tradicional paulista, mas também a continuidade dela através de ações que 

providenciem e estreitem o acesso entre a cultura popular e a sociedade. (Instituto 

Cornélio Pires, 2016).  

O Instituto Cornélio Pires realiza e apoia projetos de resgate e recuperação de 

material físico através do processo de digitalização de documentos, imagens, áudio e 

vídeo, que está à disposição ao público em seu acervo para pesquisa e consulta. Os 

trabalhos, pesquisas e publicações do Instituto são registrados e feitos de forma 

científica afim de garantir a sua legitimidade.  

É de interesse do Instituto apoiar a tradicional “Semana Cornélio Pires” e todo 

o turismo Cultural, Histórico, “Corneliano” e Caipira na cidade através de visitas 

monitoradas ao “Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Cornélio Pires”, casa de 

onde ele nasceu, Parque Ecológico Cornélio Pires, herma, a audioteca onde estão os 

discos de 1929 e todos outros elementos e manifestações culturais, religiosas ou 

recreativas de interesse comum da sociedade.  

O Cururu, O Desafio, A Moda de Viola, A Viola, O Violeiro, O Cantador, A Catira, 

O Samba Paulista, A Caninha Verde, A Toada de Mutirão, A Festa do Divino, A 

Literatura Dialetal em Prosa e Verso, A Oralidade Linguística, A Organização Social e 
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Política, a Música e Arte e qualquer manifestação popular e folclórica da sociedade 

paulista são de interesse de estudo do Instituto Cornélio Pires.  

São projetos já realizados, registrados e de direitos do Instituto, a digitalização 

e recuperação do áudio e de todos os fonemas gravados em 1929 e 1930 por Cornélio 

Pires na Columbia – 2013, os dois filmes; “Vamos Passear”- 1924 e “Brasil Pitoresco”- 

1935 disponível em DVD – 2014, o DVD e CD com a trilha sonora do documentário 

“Vida e Obra de Cornélio Pires” – 2014, projeto do CD “Os Reis do Cururu”-2013, o 

projeto do CD “O Folião e os Dois Meninos”- 2012, o projeto do CD e Livro “O Batuque 

de Umbigada” – 2016, o projeto do CD “As Anedotas Fantásticas de Cornélio Pires”- 

2016, Festival de Música Cornélio Pires, Coletânea Caipira “Cornélio Pires”, 

Coletânea Sertaneja “Cornélio Pires”, Acervo de Imagens, Fotos, Documentos e 

Domínio do Site; www.corneliopires.com.br “todos os direitos reservados”.  

Centro Cultural e Ecológico e Museu Cornélio Pires  

O Centro Cultural e Ecológico Cornélio Pires, instalado no Parque Ecológico do 

Município de Tietê, está localizado no bairro de Sapopemba, às margens do Rio Tietê. 

Contribuindo com a preservação da mata ciliar, o parque também é uma área de 

preservação ambiental.  

Em 22 de novembro de 1958 foi instalado no Centro Cultural, com posterior 

posse do Conselho Administrativo Municipal, o Museu Histórico, Pedagógico e 

Folclórico "Cornélio Pires", criado pelo Decreto n. 33.909, de 4 de novembro de 1958.  

O local possui uma réplica fiel da casa de Cornélio Pires. O museu Cornélio 

Pires está instalado no parque, onde os visitantes descobrem peculiaridades e 

curiosidades sobre a vida de Cornélio Pires.  

Populações Tradicionais  

Este subitem é destinado ao diagnóstico das populações tradicionais existentes 

nos municípios estudados, considerando para tanto, comunidades tradicionais como 

sendo aquelas em que, de acordo com o Decreto Federal nº 6.040, de fevereiro de 

2007, se utilizam de uma parcela do território e de seus recursos naturais, como 

pressuposto para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

através do uso de conhecimentos e práticas gerados por seus grupos de origem.  
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Sendo assim, buscou-se nos principais órgãos responsáveis a disponibilidade 

de informações sobre possíveis comunidades indígenas, remanescentes de 

quilombos e populações tradicionais nos municípios de Jumirim e Tietê.  

Os órgãos pesquisados correspondem à Fundação Cultural Palmares (FCP) - 

entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, que disponibiliza informações de 

suas demarcações e processos por meio do Sistema de Informações das 

Comunidades Afro-brasileiras – SICAB, e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI- 

órgão do governo federal responsável pela política indigenista brasileira.  

Verificou-se que não existem terras indígenas ou terras remanescentes de 

quilombos nos municípios de Jumirim e Tietê.  

 

Patrimônio arqueológico 

Conforme o IPHAN, o Brasil possui mais de 26 mil sítios arqueológicos 

cadastrados e reconhece a importância desses bens como representantes dos grupos 

humanos responsáveis pela formação da identidade cultural da sociedade 

brasileira. A proteção dos bens de natureza arqueológica está presente, desde a 

criação do Iphan, no texto do Decreto-Lei nº 25, de 1937. Reconhecidos como parte 

integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 216, os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e 

protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens 

patrimoniais da União. 

Também são considerados sítios arqueológicos os locais onde se encontram 

vestígios positivos de ocupação humana, os sítios identificados como cemitérios, 

sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, "estações" e 

"cerâmicos”, as grutas, lapas e abrigos sob rocha. além das inscrições rupestres ou 

locais com sulcos de polimento, os sambaquis e outros vestígios de atividade 

humana. São passíveis de processo judicial por danos ao patrimônio da União e 

omissão, por exemplo, os proprietários de terras que encontrarem qualquer achado 

arqueológico e não comunicarem ao Iphan no prazo de 60 dias. 
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Todos os sítios arqueológicos têm proteção legal e quando são reconhecidos 

devem ser cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Com 

a criação do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) o Iphan atendeu à necessidade 

de fortalecimento institucional da gestão desse patrimônio, normatizada pelo Decreto 

nº 6.844, de 07 de maio de 2009. Cabe ao CNA, a elaboração de políticas e 

estratégias para a gestão do patrimônio arqueológico, a modernização dos 

instrumentos normativos e de acompanhamento das pesquisas arqueológicas que, 

em duas décadas, aumentaram de cinco para quase mil ações por ano. 

Entre as principais atividades do Centro estão o desenvolvimento de ações de 

acautelamento (tombamento e proposição de medidas diversas para a proteção e 

valorização do patrimônio arqueológico), a autorização e a permissão para 

realização, acompanhamento e fiscalização de pesquisas arqueológicas; e a 

implementação de diversas ações de socialização do patrimônio arqueológico. O 

instrumento central para orientação dessas ações é o Plano Diretor Estratégico, que 

deve estabelecer a política nacional para o patrimônio arqueológico quanto à 

identificação, pesquisa, proteção, promoção e socialização, incluindo um modelo 

institucional de gestão e um programa de tombamento de bens de natureza 

arqueológica, dentre outras ações. 

No município de Tietê, segundo o levantamento, foram catalogados no CNSA 

três sítios arqueológicos:  

CNSA SP01108 - Sítio 9: Sítio lítico pré-colonial de tradição Umbu13, ocupando 

uma área de relevo colinoso de ondulações suaves, com uma pequena área de 

concentração de material lítico, afastado cerca de 200 m da faixa de domínio da 

rodovia, situada esta no topo de uma colina. Foi encontrado a partir de estudos de 

prospecções arqueológicas para o Programa de Levantamento Arqueológico 

Rodovias das Colinas: Avaliação e Resgate do Patrimônio Cultural nos trechos a 

serem submetidos à duplicação das Rodovias SP 127 e SP 300. O grau de intensidade 

do sítio foi determinado pelo arqueólogo pesquisador de menos de 25%, no qual os 

fatores de destruição apontados identificam as atividades agrícolas e a construção de 

estrada. O sítio foi encontrado a 300 metros do Rio Tietê, sem localização específica 

na ficha cadastral.  
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 CNSA SP01109 - Sítio 4: Sítio multicomponencial com poucas peças líticas pré-

coloniais da tradição Umbu, e fragmentos de louças históricas. Encontra-se 

implantado em um topo de colina suave, sendo o flanco e direcionado para um córrego 

(assoreado), afluente do Rio Capivari. Foi encontrado a partir de estudos de 

prospecções arqueológicas para o Programa de Levantamento Arqueológico 

Rodovias das Colinas: Avaliação e Resgate do Patrimônio Cultural nos trechos a 

serem submetidos à duplicação das Rodovias SP 127 e SP 300. O grau de intensidade 

do sítio foi determinado pelo arqueólogo pesquisador de menos de 25%, no qual os 

fatores de destruição apontados identificam as atividades agrícolas e a construção de 

estrada. O sítio foi encontrado em meia encosta, sem localização específica na ficha 

cadastral.  

CNSA SP01110 - Sítio 1: Sítio lítico pré-colonial associado à tradição Umbu situado 

a 400 m da faixa de domínio da Rodovia SP 127. Encontra-se implantado sobre um 

patamar a 100 m a esquerda do Rio Capivari, conformando uma área de presença de 

vestígios líticos com aprox. 2.000 m². O grau de intensidade do sítio foi determinado 

pelo arqueólogo pesquisador de entre 25% e 75%, no qual os fatores de destruição 

apontados identificam as atividades agrícolas. O sítio foi encontrado em meia encosta, 

sem localização específica na ficha cadastral.  

 

 

4.2 EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS E ÁREAS COM POTENCIAL DE 

TOMBAMENTO 

 

 

O Plano de Manejo da APA Tietê-Jumirim, realizou levantamento de 

edificações históricas com potencial de tombamento a partir de levantamento do 

CONDEPHAAT de 2005.  

Segundo o Plano de Manejo, o trabalho do CONDEPHAAT trabalho envolveu 

apenas a exploratória de bens edificados com padrão arquitetônico mais antigo. A 

área onde foi realizado o levantamento na cidade de Tietê, limitou-se àquela ocupada 
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no ano de 1940, conforme Carta do IGC. Foi realizada a leitura simples das fachadas 

e tomadas de fotografia de cada edifício isolado ou em grupo de até três. A arquitetura 

colonial apresenta características típicas, onde os terrenos apresentam comumente 

4,40 metros por 11,0 metros, sendo edificados em taipa de pilão. A uniformidade das 

casas obedece geralmente aos padrões fixados em Cartas Régias ou posturas 

municipais. As salas de receber e lojas ficam voltadas para a rua, enquanto os 

cômodos de estar e locais de trabalho abrem-se para o interior do terreno. Entre esses 

ambientes citam-se as alcovas, destinadas a quartos de dormir e onde dificilmente 

penetra a luz do dia. A ventilação destas alcovas é facilitada pela inexistência de forros 

ou pela abertura que aparece nas bandeiras das portas. (CONDEPHAAT, 2005)  

Ainda conforme o Plano, a cobertura é feita com telhado de duas águas, o que 

permite lançar parte da chuva sobre a rua e a outra parte sobre o quintal, evitando-se 

o emprego de calhas e condutores. A circulação entre cômodos faz-se através de um 

corredor longitudinal que, em geral, atravessa todo o imóvel e se abrem lateralmente 

para as alcovas. Em casas pequenas o corredor é inexistente, fazendo-se a circulação 

pela própria sala fronteira. Algumas casas possuem corredor lateral, e são chamadas 

de “meia morada”, por sua vez, as de corredor central são conhecidas como “morada 

inteira”. Também existiam sobrados no período colonial, estes diferenciando das 

demais pela qualidade do piso, com assoalho no andar superior, acomodando neste 

as famílias. O andar térreo era comumente utilizado como loja ou para abrigar 

escravos e animais. De modo geral, as descaracterizações não atingiram um grau 

muito intenso havendo um certo cuidado na conservação de uma boa quantidade de 

edifícios antigos, na sua maioria datando do século XIX.  

O Plano destaca a região da Praça Dr. J. A. Correa, que apresenta um bom 

estado de conservação dos edifícios. A Rua do Comércio, por sua vez, necessita de 

maior atenção pela deterioração do casario que ali se encontra.  

O levantamento ainda apresenta 11 tipos de edificações, entre meia morada, 

morada inteira, sobrado, além de detalhamentos específicos para estes tipos. Foram 

identificadas quase 70 edificações distribuídas cada uma delas em sua categoria 

definida. São notados também prédios com outros usos que não habitacionais, por 

exemplo, o Grupo Escolar Luiz Antunes ou o Largo São Benedito. (CONDEPHAAT, 

2005). 
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Conforme o Plano de Manejo, em Tietê existe bens e imóveis, que ainda não 

estão tombados por nenhum órgão oficial, formam parte do patrimônio histórico, 

cultural e artístico de seus moradores e que se destacam como pontos turísticos.  

Abaixo transcrevemos o diagnóstico e indicações do Plano de Manejo. 

Em Tietê, antigos casarões, prédios históricos e espaços públicos que fazem 

parte do patrimônio municipal são conservados pela população, demonstrando 

carinho e respeito à cultura da cidade. O município ostenta o título de "Cidade Jardim" 

devido à Praça Dr. Elias Garcia, praça detentora de arquitetura francesa com fontes 

luminosas e coreto construído em 1935, constituindo-se como um espaço cultural 

emblemático da cidade.  

Frente à Praça Dr. Elias Garcia pode observar-se a Igreja Matriz da Paróquia 

da Santíssima Trindade, patrimônio cultural- religioso da cidade, construída em 1892 

por iniciativa do Dr. Lino Deodoro de Carvalho, Bispo diocesano da época. A Igreja 

Matriz possui vários estilos arquitetônicos, passando pelo clássico e modernismo, 

destacando também o estilo barroco da escadaria que leva ao campanário e no teto 

representado por vários símbolos cristãos. Ao fundo do altar Mor destaca-se o 

"afresco" representando a consagração da Santíssima Trindade do Espírito Santo que 

é a Padroeira da cidade. O sino da Igreja Matriz é datado de 1814 e pertenceu à 

primeira igreja tendo, portanto, 192 anos de história.  

No Largo de São Benedito encontra-se localizado outro bem histórico da 

cidade, a Igreja de São Benedito, uma das mais antigas de Brasil. Foi construída em 

1871 pelos escravos e já passou por várias reformas, mas, a milagrosa imagem de 

São Benedito é a mesma que há mais de 100 anos é ali venerada. A imagem sacra 

de Nossa Senhora da Conceição, exposta na capela, talhada em madeira com 

características do barroco português setecentista e provavelmente trazida por 

bandeirantes representa a fase do Santo-do-Pau-Ocoi, quando os Bandeirantes 

traziam ouro e pedras preciosas. Na capela encontra-se também uma relíquia 

permanente: um pedaço da cutícula de São Benedito.  

No bairro de Sapopemba, zona rural do município, localiza-se outro espaço 

cultural emblemático da cidade, o Parque Ecológico Cornélio Pires, aonde Cornélio 

Pires, grande jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural nasceu e 
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viveu. A casa onde morou foi transformada, em sua homenagem, no Museu Histórico, 

Pedagógico e Folclórico "Cornélio Pires", onde se podem observar objetos pessoais, 

livros e poesias de Cornélio Pires, além de ser um acervo com outros objetos de 

grande interesse histórico e cultural, relacionados ao folclore e à comunicação.  

O conjunto da Igreja e o Seminário de Santa Teresinha, situado na Rua do 

Expedicionário, representam outro dos bens culturais do município. O prédio do 

Seminário foi construído em duas etapas, iniciando-se em 1936 com ala da Rua do 

Expedicionário, e, devido à incerteza de continuar ou não o projeto, finalizando com a 

segunda ala já em 1940. Nesse mesmo ano foi inaugurada a planta da igreja atual, 

obra do arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto.  

 

 
Mapa 17: Sítios Arqueológicos, Edificações e Áreas Com Potencial Para Tombamento Municipal 
Elaboração: Oliver Arquitetura com base no Plano de Manejo APA Tietê 
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Mapa 18: Edificações e Áreas Com Potencial Para Tombamento Perímetro Urbano 
Elaboração: Oliver Arquitetura com base no Plano de Manejo APA Tietê 

 

 Os mapas acima mostram a localização do patrimônio histórico e arqueológico 

no Município de Tietê. Os sítios arqueológicos já estão cadastrados para proteção, 

por isso não precisam de processo específico de tombamento. 

 No caso das edificações, apenas o item “3” – EE Luiz Antunes Tietê já é 

tombado pelo CONDEPHAAT. Portanto, têm potencial de tombamento: 

• Biblioteca Municipal 

• Capela São Benedito 

• Igreja Matriz 

• Museu 

• Parque Ecológico Cornélio Pires 

• Pedra do Curuçá 

• Praça Dr. Elias Garcia 

• Seminário Santa Terezinha 
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Como essas áreas não estão contínuas não é necessário a delimitação de um 

perímetro de proteção, sendo o raio de proteção de cada unidade definido no 

momento do tombamento. 
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