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RESUMO 
 

Esta pesquisa de Iniciação Científica, na área de História Econômica do Brasil, teve co-
mo objetivo a análise dos impactos socioeconômicos de duas enchentes ocorridas na ci-
dade na de São Paulo, a de 1887 e a de 1906. A escolha destas duas enchentes é deli-
mitada pela instalação na cidade da São Paulo Light, Tramway & Power Ltd., em 1899. O 
cotejo entre as enchentes, cuja análise procurou colocar em relevo as características e ti-
pologias de cada uma, serviu como referência para verificar quais foram os impactos so-
cioeconômicos que podem ser considerados como influenciados direta ou indiretamente 
pelo processo de uso dos rios para produção e distribuição de energia pela Light, num 
momento crucial de expansão urbana e transformações na relação entre a população e 
os rios. 

 

METODOLOGIA  
 

Revisão bibliográfica e coleta de fontes primárias: 

- Consulta aos jornais impressos da época; 

- Atas da Câmara Municipal de São Paulo; 

- Diários Oficiais do Estado; 

- Relatórios do Governo Provincial; 

- Posturas Municipais; 

- Relatórios e Cartas Oficiais do Estado de São Paulo; 

- Almanaques; 

- Relatórios da Light; 
- Relatórios e cartas oficiais do Município de São Paulo. 

 

AÇÕES DA LIGHT 
 

 Suprimento de energia elétrica ao 
sistema de transportes públicos e 
venda de energia elétrica a consu-
midores privados. 

 

 Substituição dos transportes movi-
dos a vapor e tração animal entre 
1900 e 1903. 

 

 Em 1901 a Light inicia as operações 
da hidroelétrica de Parnaíba. 

 

 Em 1908 é inaugurada a represa de 
Guarapiranga.  

 

IMPLICAÇÕES 
 

 

 

CONCLUSÕES  
 

1. Intervenção direta sobre a bacia hidrográfica do Tietê, interferindo no 
fluxo das águas; 

2. Maximização da lucratividade em virtude do controle sobre o fluxo de 
águas; 

3. Maximização dos impactos das enchentes; 
4. Rios tornam-se instrumento de especulação e reprodução do capital, 

objeto estranhado por parte da população. 

 

1887 
 

 - Alagamento de ruas 
  Casas invadidas pelas águas 
  Transbordamento dos rios 
  Desmoronamentos 
  Embarcações encalhadas 
  Morte de animais 
  Destruição de plantações às mar-

gens dos rios 
  Acumulo de águas nas ruas e vár-

zeas 

  Transporte realizado através de bo-

tes e canoas 

 

1906 
 

 Alagamento de ruas 
 Casas invadidas pelas águas 
 Transbordamento dos rios 
 Desmoronamentos 
 Embarcações encalhada 
 Morte de animais 
 Destruição de plantações às mar-

gens dos rios 
 Acumulo de águas nas ruas e vár-

zeas 
 Transporte através de botes e cano-

as para socorro  
 Êxodo de famílias das regiões inun-

dadas 
 Perdas humanas 
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OBJETIVOS 
 

GERAIS: 
 

 Quais os impactos socioeconômicos 
da enchente de 1887, considerando 
como um momento anterior à instala-
ção da Light na cidade? 

 
 Quais os impactos socioeconômicos 

da enchente de 1906, considerando  o 
momento posterior à instalação da Li-
ght e à construção da usina de Parnaí-
ba? 

 
ESPECÍFICOS 

 
 Apreender os impactos socioeconômi-

cos de cada enchente. 
  
 Apreender as consequências que ge-

raram. 


