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VIII - ANEXOS 

Neste Capítulo serão apresentados os materiais de apoio, tais como gráficos, 
ilustrações, fotos e textos, que não fizeram parte do corpo do trabalho. 
 
Está assim configurado: 
 
1 – O modelo do Sistema de Informações Geográficas - SIG para a bacia do 
Pirajuçara, em CD-ROM.  
 
2 – Um amplo levantamento fotográfico: Mais de 500 fotos foram obtidas durante 
os levantamentos, algumas selecionadas para o corpo da tese, outras mantidas 
gravadas em CD-ROM, como documentação adicional ao trabalho realizado.  
 
3 – As Notícias Sobre A Região Do Pirajuçara – A Narrativa da Evolução das 
Enchentes e Ocupação Urbana nos Bairros de Pinheiros e Butantã - (Bacia do 
Córrego Pirajuçara de março de 1957 a março de 1999) - O que se pretende é 
retratar o que ocorre na metrópole como um todo, e não é só no que concerne às 
enchentes: fosse outro o assunto e o drama cotidiano dos personagens, donas de 
casa, aposentados, estudantes, políticos, vítimas ou algozes, seria muito próximo 
daquilo que se consolidou em quase 300 páginas, resultado do levantamento 
junto aos periódicos da região.  
 
Como já foi assinalado anteriormente, a Bacia do Pirajuçara carece de 
documentação histórica do desenvolvimento urbano da região. O material 
disponível é aquele que foi obtido por meio de pesquisa nos jornais A Gazeta de 
Pinheiros, A Gazeta do Butantã, Jornal do Bairro de Pinheiros Morumbi News, São 
Paulo News e A Gazeta de Santo Amaro,  atualmente parte do GRUPO 1, uma vez 
que este possui um arquivo de jornais desde 1957. A pesquisa foi desenvolvida 
entre janeiro de 1996 e janeiro de 1999.  
 
As notícias foram compiladas com enfoque sobre as enchentes em geral bem 
como assuntos ligados à urbanização, infra-estrutura e outros pontos que se 
mostraram relevantes para o trabalho. O universo pesquisado abrangeu toda a 
região de Pinheiros, tendo sido enfocado o cotidiano dos bairros da região, dentre 

eles o Pirajuçara, os quais tiveram em comum os mesmos problemas, conforme 
constatado no decorrer da pesquisa.  
 
O texto completo da pesquisa foi gravado em mídia – CD-ROM – e encontra-se 
disponível no CD anexado ao trabalho. 
 
4 – CD-ROM – O volume de dados adicionais, coletado durante o levantamento 
permitiu, ao menos, reforçar o posicionamento de que, isoladamente, nenhuma 
ciência ou governo ou técnica ou ação pode resolver quaisquer das grandes 
questões ainda sem equacionamento e solução, especialmente no que concerne 
às áreas de grande concentrações urbanas – ainda que o assunto específico do 
trabalho seja voltado para – mas nele não se resume – a questão das inundações.  
 
A consolidação desse material em CD-ROM é uma forma de se manter 
armazenado – e documentado – uma parte da história da Região Metropolitana de 
São Paulo. 


