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ENERGIA ELÉTRICA E MODERNIZAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
Por modernização vamos entender um processo de ordem geral que transforma as bases 
da sociedade e que a perpassa de alto a baixo. É um processo com fenômenos objetivos 
(científicos) e subjetivos (as idéias e representações) ora se afrontam se chocam ou ora 
se combinam, em direção às transformações sociais quase sempre entendidas como 
progresso material.  
 A idéia do moderno e o seu corolário que é a modernização como processo 
correspondem a não mais do que 200 anos da História Humana; portanto pode-se 
admitir que exista um marco histórico que a inaugura; situo esse marco na revolução 
industrial, mas no que interessa ao nosso debate mais precisamente o localizo na 
segunda revolução industrial. 
Em meados do Século XIX mais claramente o conhecimento científico condensa os 
acúmulos obtidos nas ciências físicas, químicas e nas matemáticas; como conseqüência 
ocorreu muitas invenções.  
Uma das características desse período é que se formaram estruturas empresariais 
potentes que condensaram os saberes científicos e se organizaram para gerar e difundir 
os produtos da segunda revolução industrial: refino do petróleo, processos de 
transmissão da eletricidade, química industrial, alteração do padrão da navegação graças 
aos novos aperfeiçoamentos, etc... O progresso técnico era propriedade de empresas. 
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Através de estruturas empresariais (novidades do período) muito potentes que a ciência 
encontrou aplicabilidade e pode ser difundida para ser absorvida socialmente. E, o foi 
com grande rapidez. A modernização social aparecia materialmente, objetivamente nos 
produtos e existia subjetivamente, quero dizer ao nível do indivíduo (sujeitos), na forma 
como era compreendida e também experimentada. Os processos em curso, já então sob 
o ideário do progresso material, tinham força o suficiente para colonizar os corações e 
as mentes (positivismo de Augusto Conte). A ciência transformada em tecnologia que 
se aplicaria em processos produtivos configura um processo de inovações sucessivas 
com disputas por patentes, royalties e outras formas de renda. Os estados nacionais 
(cada um de per si) funcionavam como suporte político ou retaguarda necessária para 
viabilizar esse movimento do conhecimento através das empresas, das invenções do 
dinheiro e do capital. E assim o capitalismo como formação social atingiu um grau de 
organização planetária, porém reiterando a premissa de que o desenvolvimento é 
desigual. Tanto que Harry Magdoff identifica esse período como a ERA DO 
IMPERIALISMO, pois foi a partir dos estados imperialistas que a modernização social  
seguiu seu curso. 
 
Foi o uso intenso da eletricidade, após as invenções de Tomas Edson que criou as 
condições atraentes para a participação do capital financeiro nos negócios da 
eletricidade, devido, principalmente ao retorno rápido (Richard Lewinson-1945) 
A indústria da eletricidade se estruturou em dois segmentos: a indústria eletro técnica 
que faz instalações e constrói aparelhos ditados pela standardização da produção e a 
indústria de energia elétrica que compreende geração, transmissão e distribuição.  
 
Enquanto a eletro técnica pode se desenvolver nos circuitos das empresas, onde ocorrem 
pesquisas e invenções; o segmento de geração, transmissão e distribuição implicam na 
forma como essa indústria se realiza no território. Por isso os arquivos fotográficos e 
documentais das empresas elétricas expõem o pioneirismo que está pressuposto nessas 
atividades. Tratava-se de adentrar pelo território, abrir caminho nas matas e pântanos, 
seguir cursos de água, identificar o potencial hidrológico das bacias hidrográficas, de 
identificar no terreno sítios favoráveis para edificar usinas geradoras, para implantar 
redes de transmissão e os sistemas de acumulação como são as barragens. 
Isto não se faz sem modificar o pré-existente, expresso nas formas de uso do território 
de maneira ampla, com interferências nos espaços da vida ou simplesmente nas 
paisagens dos lugares. São implantações que funcionam como sistemas técnicos capazes 
de produzir uma nova geografia dos lugares. 
 
O desenvolvimento desigual entre lugares e entre setores produtivos é uma virtude 
essencial do capitalismo, enquanto formação social, porque os processos de inovações 
são localizados e é a partir dos ambientes de geração de tecnologia, formado por 
instituições e empresas que o progresso técnico se torna possível e que as empresas se 
mobilizam pelo mundo na perspectiva de formar capital e também de valorizar capital. 
Em decorrência são desencadeados processos que denomino de atualização tecnológica 
e pode-se lembrar que foi quase ao mesmo tempo em que se difundiu o transporte por 
bondes elétricos em todo mundo.  
 
NO BRASIL  
No ano1899, a empresa canadense The São Paulo Tramway Lingt and Power Co.Ltd., 
iniciou suas atividades no Brasil, em regime de concessão, para explorar serviços 
públicos de transportes por bondes elétricos.  
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O processo correlato de urbanização e industrialização, em boa parte devido a expansão 
da cafeicultura na região de São Paulo, criou certas estruturas materiais e de negócios 
que favoreceram a forma de uma economia pecuniária, que funcionou como condição 
favorável para esse tipo de empresa operar no Brasil.  
Negócios ligados à produção e distribuição de energia elétrica se avolumaram. O 
aumento rápido do consumo de energia elétrica também no interior do Estado de São 
Paulo, criava condições para o funcionamento de empresas locais. Mas, já nos anos 
vinte, há concentração no setor e empresas locais ficam apenas como distribuidoras. 
 
Além da Light que já se interessava por essas empresas, ao final dos anos vinte entra em 
operações a Companhia Brasileira de Força Elétrica, ligada a BOND and SHARE Co., 
com o objetivo de comprar as empresas do interior. 
Em suma: vivia-se a experiência da cartelização do mercado de energia elétrica.  
Light e Bond and Share dividiam o mercado de geração transmissão e distribuição de 
eletricidade, numa fase importante da industrialização brasileira.  
 
CONCESSÕES 
As concessões para explorar serviços públicos eram exploradas mediante contratos 
administrativos de longo prazo tendo em vista a necessidade de amortizações dos 
investimentos. Pressupunham prestação de serviços tendo o Estado como supervisor 
para fixar tarifas, etc... A Companhia Light estava associada em holding, estrutura cujo 
objetivo era o afastamento de concorrentes, com divisão de mercado, o entrelaçamento 
de empresas em níveis diferenciados. Holding é um sistema monopolístico de 
organização de empresas que se formou no Brasil, Canadá e Estados Unidos, no começo 
do Século XX, como forma de conjugar capital financeiro e a indústria de equipamentos 
elétricos. 
Por volta dos anos vinte banqueiros começaram dirigir as holding companies. Mas as 
concessões já haviam sido dadas às empresas instaladas. 
     
Nos círculos empresariais dizia-se que o Brasil passa pelos escritórios da Light. 
 
Brazilian Traction Light and Power Co.Ltd., foi criada para funcionar como holding das 
empresas  do grupo Light no Brasil, sendo que “algumas dessas holdings e sub-holdings 
não eram mais do que um conjunto de livros e de arquivos, embora seus empregados, 
estranhamente, fossem os mesmos dos outros sistemas de companhias e recebessem 
grandes salários pelos seus serviços”...“Algumas empresas podiam ser dificilmente 
distinguidas,(...) serve de ilustração prática a existência da São Paulo Light S.A.Serviços 
de Eletricidade e a São Paulo Serviços de Eletricidade S.A.” (...) “A Companhia A 
possuía ações da Companhia B e apareciam como patrimônio da companhia B as ações 
da Companhia A” (...) “era como um par de serpentes a engolir o rabo uma da outra.” 
(...) “As propriedades eram embaralhadas para trás e para frente entre as companhias 
filiadas até que ninguém sabia quem possuía o que.”( ... ) “...jamais foi possível saber 
qual o capital efetivo e quantas vezes foi multiplicado ilicitamente em prejuízo da 
economia nacional..”(...) “não são necessárias complicadas estatísticas para provar essa 
supercapitalização”. (Procuradoria Geral da República 1960,P.13-18). 
 
Em documento da própria Companhia foi apresentada uma lista de empresas que, 
supostamente, comporiam naquele momento, o Grupo Light, vinculado à Brazilian 
Traction:  
- Companhia Brasileira Administradora de Serviços (COBAST). 
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- Rio-Light S.A.–Serviços de Eletricidade e Carris (ex-Cia.de Carris Luz e Força do Rio 
de   Janeiro, Ltda). 
- São Paulo Light S.A-Serviços de Eletricidade 
- São Paulo Serviços de Eletricidade S.A. 
- Companhia Fluminense de Energia Hidroelétrica 
-Companhia Telefônica Brasileira 
-Companhia Telefônica de Minas Gerais 
-Companhia Telefônica do Espírito Santo 
-Societé Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro 
-Companhia Paulista de serviços de Gás 
-Cidade de Santos Serviços de Eletricidade 
-Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico 
-Brascan,Expansão e Desenvolvimento  (agregada por não ter sido mencionada) 
 
Em suma, o monopólio da Light se inscreveu socialmente realizando expropriações aos 
moldes da acumulação primitiva.  
 
A CIDADE DA LIGHT 
Ao iniciar o século XX é maciça a presença de imigrantes estrangeiros em São Paulo 
para serem conduzidos às lavouras de café. 
São Paulo se constitui como mercado de homens exatamente no momento em que a 
cidade toda, com seus bairros, se tornava canteiro de obras da Companhia. Pois, 
assentava trilhos de bondes, canalizava o gás, colocava poste, estendia os fios elétricos e 
de telefonia, distribuía força motriz para indústrias e empregava um enorme exército de 
trabalhadores. A Light estava em todo lugar. Nesse início do Século XX, a cidade de 
taipa seguia sendo substituída pela São Paulo de tijolos e de cimento e a Companhia 
Light era identificada como agente modernizador. Os circuitos da economia urbana 
ganhavam extensão com os bondes de tração elétrica e a iluminação elétrica se tornou o 
produto-mercadoria cobiçado nas residências e nas ruas com a iluminação pública: um 
novo padrão de uso da cidade. 
 
Da década de vinte em diante os bairros são mais claramente definidos e a cidade, 
propriamente dita, é o lugar privilegiado para as articulações de natureza diversas; é o 
lugar dos confrontos, das decisões, da política. Nessa geografia particular tudo converge 
para a cidade. O prédio da Light, na extremidade do Viaduto do Chá, chegou ser uma 
referência na cidade São Paulo porque estava sempre em pauta, servindo aos encontros 
e aos desencontros, convergência de festa e de protestos. Todos os consumidores de 
eletricidade em São Paulo, para lá se dirigiram mensalmente com a finalidade de saldar 
suas contas de consumo de energia elétrica.  
Os bondes da Light integraram o cotidiano da cidade e impregnavam o imaginário 
social. Foi tão notória essa presença a ponto de ter sido com naturalidade incorporada à 
linguagem e à poética da cidade. Foi motivo de músicas de carnaval, de versos do poeta 
Mário de Andrade e também de Sérgio Milliet. Tão presente foi a Light, que persistem 
ainda expressões singulares vindas à tona, vez por outra, para dizer:  
- e eu com a Light? 
- não sou sócio da Light! 
- hei moço, olha o bonde! seu condutor din-din, um pra Light e dois pra mim! 
 
Porém, se a luz para iluminar as casas e as ruas e o bonde para circular na cidade 
integraram a poética da cidade, integraram também o drama traduzido ora nas reações 
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contra as tarifas, ora contra a manutenção dos veículos , ora contra acidentes freqüentes, 
assim por diante.  A Light foi interpretada também como uma pedra no caminho do 
movimento nacionalista.  
 
OS FUNDAMENTOS NATURAIS DE UMA GEOGRAFIA PARTICULAR: A 
MONTAGEM DO SISTEMA HIDRELÉTRICO DE SÃO PAULO 
 
 BLOCO DIAGRAMA 
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Para a montagem do sistema hidrelétrico de São Paulo foi essencial o potencial 
hidrológico da bacia do Rio Tietê, no alto curso, delimitada no planalto, pela soleira 
granítica de Barueri, suporte e nível de base de toda a Bacia do Alto Tietê (BAT). 
Sendo, o próprio Rio Tietê, o seu eixo principal. 
 
 
                                  MAPA GEOMORFOLÓGICO 

 
 
 
Para a montagem do sistema hidrelétrico de São Paulo foi essencial o potencial hidrológico da 
bacia do Rio Tietê, no alto curso, delimitada no planalto, pela soleira granítica de Barueri, 
suporte e nível de base de toda a Bacia do Alto Tietê (BAT). Sendo, o próprio Rio Tietê, o seu 
eixo principal. 
 
Para o segmento do curso (do Tietê) que atravessa a cidade de São Paulo convergem rios, riachos 
e córregos, naturalmente de diferentes calibres, que formam a rede hídrica deste setor do planalto 
identificado, do ponto de vista geomorfológico, como Bacia Sedimentar de São Paulo. Formada 
por depósitos recentes (quaternários), responsáveis pelo preenchimento do fundo, acrescido de 
leve soerguimento, os quais levaram à formação de extensas planícies aluvionais por onde 
escoam os principais rios da Bacia: Tietê, Pinheiros e Tamanduateí; rios que são de natureza 
meandrica. Rios de longo curso e com extensas planícies aluviais e de fraca declividade: o rio 
Tietê entre Penha e Osasco apresentava originalmente uma queda inferior a 10cm\ km, sendo, 
esse mesmo segmento do curso, de 46.000 metros; as planícies aluviais, conhecidas 
popularmente como várzeas ou vargens, perfaziam perto de 30 milhões de metros quadrados de 
terras só no Tietê, porque se somadas às várzeas do Pinheiros, tem-se uma superfície de 
aproximadamente 55 milhões de metros quadrados. 
 
Estas características do sitio urbano de São Paulo foram amplamente consideradas nos processos 
implicados na montagem do sistema elétrico. É também por isso que faz sentido refletir sobre o 
conhecimento (ciência), os meios técnicos e as estruturas dele derivadas, apropriando-se e 
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transformando a natureza natural do mundo. O que, em princípio, põe em evidência a 
necessidade de compreender a presença e as ações do Grupo Light em São Paulo. 
 
A instalação das usinas geradoras e os processos técnicos de transmissão da corrente 
significavam atualização tecnológica, pois que eram contemporâneas à difusão da 
hidroeletricidade em escala industrial nos paises já industrializados. Com essa tecnologia 
começou a ser acentuado o caráter social dos rios e várzeas tanto do Rio Tietê como do Rio 
Pinheiros, sendo que, enquanto a potência hídrica entrava nos circuitos produtivos dessa 
indústria como matéria prima, para os processos em curso, por outro lado, as instalações fixadas 
no território funcionavam como um capital fixo nos circuitos da indústria e também produziam 
efeitos areolares nos lugares de implantação em todas as fases do processo. De modo que a 
modernização implícita nos processos ganhava plasticidade e imiscuia-se no plano da vida. 
Como sobejamente constatado a propósito da interferência da Light no Pinheiros.  
  
-----1901 - Inicialmente, o aproveitamento com represamento das águas do Tietê se fez ( 1901), 
através da construção da usina de Santana do Parnaíba, distante 33km da Capital, gerando 
20.000KW, na localidade onde havia uma pequena queda d´água no Rio Tietê. 
 
----- 1925 - A esta usina seguiu-se a construção de outras duas, ainda no Tietê, a de Porto Góis 
em Itu e depois a de Rasgão em São Roque (1925).  
----- 1911 - Mas o Rio Sorocaba já havia sido integrado ao sistema Light em (1911), com a 
compra da Usina de Itupararanga. Empresa de caráter regional incorporada ao sistema Light e 
registrada em Toronto como São Paulo Electric Serviços de Eletricidade, em 1912. 
----- 1907 - Tendo em vista a pressão da demanda por energia, face ao crescimento da indústria e 
as necessidades que a urbanização provocava, com a finalidade de manter o nível da Barragem 
de Parnaíba entrou em operações a represa do Rio Guarapiranga, um dos formadores do 
Pinheiros, originalmente tributário do Tietê. De tal forma que o volume represado seria 
naturalmente escoado para o Tietê quando da estiagem deste rio, mantendo-se assim com 
regularidade o seu fluxo e tendo em vista o funcionamento das usinas instaladas. Já, para facilitar 
as obras de represamento do Guarapiranga a Companhia Light estendeu os trilhos de bondes até 
Santo Amaro, os quais, em seqüência, serviriam ao deslocamento de trabalhadores, ao comércio 
e aos serviços entre essa localidade e São Paulo. 
 
----- 1926 – Cubatão ; É bem verdade que ainda na primeira década do século (1911) o Grupo 
Light fizera aquisições de terras na Bacia do Itapanhaú e nas quedas do rio Jupiá (1913) com a 
expectativa de conduzir águas da cabeceira do Tietê ao sopé da serra. Iniciativas que foram 
abandonadas porque foi considerado mais interessante do ponto de vista da empresa, o 
represamento do Rio Grande (ou Jurubatuba), um dos formadores do Pinheiros, desviando suas 
águas para o Rio das Pedras, no alto da serra, para ali formar um reservatório destinado a 
alimentar um sistema de geração no sopé da serra: a usina de Cubatão. Foi então formada a 
Represa do Rio Grande, que mais tarde seria redimensionada em função da ampliação no sistema 
de captação, e renomeada como Represa Billings. 
 
Para essas implantações sucessivas foram consideradas certas vantagens, pois em Cubatão havia 
maior volume de água disponível; a estrada de ferro em funcionamento que ligava o litoral e o 
planalto; um percurso menor para transmissão da corrente elétrica até a cidade de São Paulo, 
com aumento da capacidade de geração. O essencial é que a vertente oceânica redefinia o 
potencial dos investimentos, uma vez que o desnível entre o litoral e o planalto, por volta de 
800metros, potencializava por dez a capacidade geradora de cada turbina instalada. 
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Em 1926 entrou em funcionamento a primeira unidade geradora, de Cubatão, com potencial de 
44.437 KW. Em seqüência, depois de 1926, mais três unidades de geração foram instaladas, 
chegando a 65.000 KW. Corria o ano de 1947, quando a capacidade de retenção fora ampliada 
pelo alteamento da barragem de Santana de Parnaíba e entrada em funcionamento da usina 
subterrânea. A capacidade de geração ultrapassava 2.000.000 de KW.  
 
A QUESTÃO DO PINHEIROS 
 
Para seguir explorando o potencial do sistema de Cubatão, a partir de certo momento, fora 
proposto um conjunto de obras no Rio Pinheiros, as quais estariam definitivamente implicadas à 
urbanização de São Paulo. É, então, quando ocorre uma grande investida do Grupo Light para 
aproveitamento das águas do Tietê através do Pinheiros, na expectativa de aumentar a 
capacidade de geração em Cubatão. 
 
Ao estudar a investida do grupo Light no Pinheiros foi possível identificar certas 
estratégias de negócios que serviram tanto a valorização dos capitais investidos como à 
formação de capital do Grupo no Brasil, como será discutido adiante. Ao manejar o 
instituto de propriedade territorial com habilidade, adentrando pelas estruturas jurídicas 
do Estado a Light, articulava lobbies nessas estruturas, os quais serviram aos seus 
propósitos, tal como foi possível constatar em muitas das relações que levaram à 
montagem desse sistema elétrico. Na seqüência destaco certos aspectos desse processo: 
 
1- A The São Paulo Tramway Light and Power Co.Ltd., era uma grande empresa de 
serviços públicos que no Brasil atuou de forma monopolista eliminando concorrentes e 
promovendo concentração de capitais. Operando na esfera de serviços urbanos chegou a 
integrar o suprimento de gás, telefonia, força motriz para indústrias, além do transporte 
por bondes elétricos, iluminação pública e residencial. 
   
3- A cidade era mesmo da Light tanto que foi conhecida por polvo, o polvo canadense 
que estendia seus tentáculos sobre a sociedade. Charges. 
 
4- Ao manejar o instituto de propriedade territorial com habilidade, adentrando pelas 
estruturas jurídicas do Estado a Light articulava lobbies nessas estruturas, os quais 
serviram aos seus propósitos, tal como foi possível constatar em muitas das relações que 
estabeleceu. 
               -Monopólio de fato X monopólio de direito 
                 
5- A questão do Pinheiros e o regime de concessões de serviços públicos nos seus 
fundamentos legais: 
- Lei n.2249 de 27 de dezembro de 1927- concedia direitos de captar águas diretamente 
do Tietê para lança-las na vertente oceânica da Serra do Mar, em Cubatão.  “...canalizar, 
alargar, retificar e aprofundar os leitos dos rios Pinheiros e seus afluentes, Grande e 
Guarapiranga.... 
artigo 3º Ficam declarados de utilidade pública os terrenos e outros bens indispensáveis 
a todas essas obras e de necessidade pública as áreas atualmente alagadiças ou sujeitas a 
inundações, saneadas ou beneficiadas em conseqüência dos serviços. 
Artigo 4.- A The São Paulo Tramway Light and Power Co.Ltd. gosará do direito 
de desapropriação dos bens e terrenos a que se refere o artigo anterior...”  
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6-O Decreto Estadual 4487 de 9 de novembro de 1928, aprova as clausulas do contrato, 
em execução da Lei n.2249: 
“ficam declarados de necessidade pública, para serem desapropriados pela companhia, 
na forma da legislação em vigor, os terrenos situados nas zonas afetadas pelas enchentes 
dos rios Pinheiros e seus afluentes, Grande e Guarapiranga, e que forem beneficiados 
em virtude da canalização desses rios...” 
 
7-Indefinições: volume de água aproveitável do Tietê 
                          Limites das zonas afetadas por enchentes, nas quais a Cia exerceria o     
                          direito de desapropriar com fins de necessidade pública.(mantido  
                         o instituto da retrocessão) 
 
  8-Racionalidade avançada: cobrava benefícios porque introduzia a noção de melhorias 
urbanas: as obras em projeto ao mesmo tempo em que integravam o circuito do capital 
produtivo, na sua forma material permaneceriam fixadas no território e implicariam na 
possibilidade de mudanças nos padrões de uso das propriedades; a Light ficava em 
condições promover captação de parte da mais valia que circula pela sociedade. 
(valorização do espaço). Essas propriedades acumulariam um sobre preço, ou uma 
renda diferencial, derivadas dos investimentos projetados na produção da energia, que 
curiosamente eram também investimentos na produção do espaço dos rios e das várzeas. 
(tributo) 
 
9-Direitos de desapropriar na zona sujeita a enchentes. Qual era limite territorial para o 
exercício dessa direito. Não havia documentação sobre as planícies aluviais. 
-registros pluviométricos 
-História oral 
-Imprensa de época 
 
10-Estabelecimento do território de domínio: 
Após um período chuvoso, as águas existentes na várzea foram acrescidas pelos 
volumes das represas da Light das quais foram abertas as comportas. Nestas condições a 
linha perimétrica de enchente demarcada por peritos do judiciário serviu para delimitar 
o território de jurisdição. Episódio conhecido como: Enchente de 1929. 
 
11- As questões com terra; as modalidades de uso; investidas para desapropriação; os 
acordos: Instituto Butantã; Prefeitura do Município; Companhia City; Companhia 
Cidade Jardim; Clube Germânia; Jóquei Clube de São Paulo; Cidade Universitária; O 
leito velho do Pinheiros. 
 
12- A valorização diferencial; índices de valorização:18 zonas variação: 13,5920 e 
0,2720 por m2- equivalem ao custo dos benefícios que deveriam ser agregados como 
um sobre-valor aos preços originais das propriedades.  
  
13-O Projeto Serra: Usina Henry Borden- Usina de Santana de Parnaiba 
 
Condicionantes estruturais do escoamento superficial 
 
As graves enchentes que assolam a cidade de São Paulo, na atualidade foram sendo 
gradativamente compreendidas como conseqüência do aproveitamento hidrelétrico da Bacia do 
Alto Tietê. A esse propósito as controvérsias ocuparam extensas colunas dos jornais cotidianos 
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com argumentos contrapostos. De um lado não apenas isentavam a Light por suas obras de 
qualquer implicação, mas até havia quem afirmasse que se não fossem os objetos técnicos 
implantados pela Companhia, as enchentes seriam ainda mais graves. De outra parte, correntes 
de opinião, fundadas em pareceres técnicos, responsabilizavam “in limine”, a Companhia pelos 
graves episódios de enchentes, que por vezes imobilizam toda a área drenada pelo Tietê. 
 
AOS FATOS: 
 
A Barragem de Parnaíba construída em 1901, a primeira obra da Light no Tietê, fora sempre 
apontada como o principal condicionante das graves enchentes. O rebaixamento da crista dessa 
Barragem em 1,0m fora recomendado pelo eminente sanitarista Saturnino Brito em 1926, no 
estudo realizado junto a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. Tal orientação visava 
melhorar o fluxo do Tietê. 
 
No entanto, como assinalado, a Barragem não foi rebaixada, mas foi até elevada em 6 metros, 
com permissão obtida por Decreto do Presidente da República, Gal.Eurico Gaspar Dutra. Essa 
ampliação de vasão que viabilizou a entrada em atividade da usina subterrânea Henry Borden em 
1947, quando o sistema Cubatão começou a gerar mais de 2.000.000 de KW.  
 
Os usos urbanos das várzeas do Tietê e Pinheiros que se anunciam vorazmente a partir dos anos 
trinta e o sistema hidrelétrico que se consumou com a conclusão da usina subterrânea, 
constituem estruturas objetivas do processo que procuro desvelar por suas implicações com a 
drenagem superficial em São Paulo. Portanto o trabalho precisa de continuidade. Os rios foram 
transformados, as várzeas edificadas e resta agora um sistema técnico de canais que funcionam 
como esgoto a céu aberto. É verdade que intervenções de ordem técnico-científicas se sucedem 
sem parar e que está em execução um plano de Macrodrenagem para a Bacia do Alto Tietê, com 
horizonte para 2.020. Não creio que falte conhecimento. Até mesmo os investimentos têm sido 
volumosos. (Gov.Japonês). Acontece que a urbanização é um processo complexo e eivado de 
contradições. Veja-se: a área objeto deste estudo corresponde a um pequeno segmento do curso 
do Tietê e a uma pequena fração da Bacia hidrográfica. 
Na atualidade a expansão urbana alcançou as áreas de cabeceiras dos rios onde estão os córregos 
e riachos, nos limites da bacia hidrográfica, ocupando colinas terciárias onde o solo é friável.  
Está expansão corresponde a forma como os pobres conquistam territórios para habitação. O 
resultado mais imediato é o processo contínuo de assoreamento exatamente no centro da Bacia, 
ali onde está condensada toda a questão da valorização econômica dos rios e das várzeas de São 
Paulo.   
    
Personagens e papéis 
 
Ligeira reflexão: 
  
-O que quer dizer tudo isso? 
-O que esclarece um estudo dessa natureza? 
 
Que o desenvolvimento desigual é desigual em todas as estruturas da sociedade; por 
exemplo, a estrutura jurídica do Estado não dispunha de um arcabouço conceitual e de 
jurisprudência para existir e atuar no mesmo plano que o truste. As inovações técnicas 
traziam consigo novos conceitos e novas estruturas. O capitalismo se nutre dessas 
diferenças porque não se trata apenas de obter mais valia dos processos instaurados, mas 
trata-se, sobretudo de formar riqueza enquanto capital. Isto é: espoliação. 
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- Riqueza para ser distribuída na forma de dividendos de um capital que fluía em 
direção às diferentes localidades no Planeta inteiro. 
 
- Em relação ao Brasil esclarece as implicações das diferentes classes sociais no 
processo de modernização social, a saber:  
*Confrontos entre frações da elite local que se sentem prejudicadas e afrontam a Light. 
   Os conflitos do capital 
*Burocracia do Estado imiscuída nos lobbies 
*Imprensa e partido político (PRP) promovem consentimento público à Light 
*No plano teórico a objetivação das noções de elite e povo 
 
 - Chegada da Light em São Paulo (1899): o capital mercantil (comércio exportador e 
importador) propiciou acumulação interna, criou o verdadeiro palco do burguês 
forjando uma concepção burguesa de mundo. Essa acumulação mercantil abriu uma via 
para o processo de modernização que se acentua com as primeiras indústrias. De um 
ponto de vista lógico, dizia Florestan Fernandes, o domínio burguês tende a negar-se, a 
superar-se numa seqüência sem fim, acontece que esse ambiente de negócios acabou 
por produzir uma diferenciação lastreada no patrimonialismo e a condição burguesa 
enquanto classe dirigente se dilui em face da empresa estrangeira, assumindo a condição 
subalterna e associada. Então, elite local patrimonialista combina-se com os agentes do 
capital estrangeiro, no caso a Light, configurando uma burguesia associada que deu as 
costas para a nação ao adotar princípios, posturas europeizantes e depois americanófilas 
com a difusão do american way of life. 
 
- Relativamente à Geografia, considerando o plano teórico das nossas reflexões, a 
produção social do espaço, enquanto objeto e método do saber geográfico, encontra aqui 
correspondência quase literal.  
-a natureza natural- rios e várzeas estavam encerradas no domínio do uso: populações 
tradicionais e os gêneros de vida- os ciclos da natureza- o tempo cósmico.  
-a natureza transformada em força produtiva da sociedade: várzeas como espaço de 
deslocamentos, circulação produtos e do trabalho. A dimensão abstrata da natureza 
integrando os fluxos de produtos e coisas. Noção de espaço abstrato em Lefebvre. 
- redefinição dos modos de vida; oposição entre o tradicional e o moderno.   
- natureza recriada......longos dilemas! Grandes desafios! 
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ANEXO 1:  
 
MAPAS DE SÃO PAULO: 
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