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Introdução

Resultados e Discussão

A água é a fonte essencial da vida humana. A
relação entre ela e o homem é antiga e perdura até
os dias atuais de formas diferentes. Os recursos
hídricos estiveram e estão presentes no cotidiano de
cada um, de forma direta ou indireta, sendo parte
constituinte de uma paisagem natural ou construída
dentro das cidades. A paisagem, por sua vez, reflete
o espaço e todas as ações biológicas, físicas,
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químicas e antrópicas sobre o ambiente . A água é
parte do meio ambiente e consequentemente parte
da paisagem.
No Oeste Paulista muitas cidades ainda possuem
uma forte relação com os rios. O Tietê e seus
afluentes estiveram presentes e foram essenciais
para o direcionamento, locomoção, abastecimento e
desenvolvimento do interior do estado. Através da
pesca, das “prainhas”, de esportes, de parques e de
casas de veraneio ou lazer, presentes em muitas
cidades, é possível notar que há ainda uma forte
relação de apropriação e valorização dos recursos
hídricos por parte da população. Por esse motivo, a
seguinte pesquisa buscou estudar a relação das
cidades de Ibitinga e Igaraçu do Tietê, situadas no
oeste paulista com o rio Tietê.

Após o levantamento de dados realizado em Ibitinga
e Igaraçu do Tietê observou-se que as cidades
tiveram o rio como importante fator de sua fixação,
Nesse sentido, o espaço urbano pode ser enfocado
como variável dependente, sendo determinado
pelos condicionantes naturais e sociais do meio em
que se realiza. E também pode ser enfocado como
variável independente, pois é capaz de determinar o
modo de vida e alterar a paisagem. Durante a visita
à Ibitinga foi possível notar que a relação entre a
população e o rio é diferente na zona urbana e rural,
dividindo-se, portanto, a análise entre essas duas
áreas. Na zona urbana, os córregos foram
canalizados e são poluídos resultando em uma
relação de distanciamento da população e suas
águas. Na zona rural, o rio Tietê e seus afluentes,
Jacaré-Guaçu e Jacaré Pepira, apresentam-se
como fontes de lazer para a população que acaba
adquirindo uma forte relação de apropriação com os
rios. A cidade de Igaraçu do Tietê desenvolveu-se
muito próxima ao rio e apresenta uma relação com o
Tietê na zona urbana, cujas margens possibilitam a
aproximação e o uso por parte da população, com
uma paisagem aberta e convidativa. Em outros
trechos, a degradação da paisagem gera separação
entre o rio e as pessoas.

Objetivos
Realizar levantamento e análise das cidades de
Ibitinga e Igaraçu do Tietê, estabelecendo qual sua
relação com o rio Tietê e seus afluentes, através de
um estudo que aborda a criação e desenvolvimento
de cada município, a aproximação da população
com os recursos hídricos, a preservação dos cursos
e de suas margens, os tipos de uso e a legislação
municipal correspondente.

Material e Métodos
Os procedimentos metodológicos utilizados foram
realizados em três etapas. Na primeira foi feito um
levantamento bibliográfico a respeito do tema. A
segunda foi composta por visitas às cidades de
Ibitinga e Igaraçu do Tietê para levantamento de
campo. Nessas visitas foram realizadas entrevistas
em órgãos públicos e com a população local,
consultas a acervos municipais e levantamento
fotográfico da paisagem existente. Na terceira etapa
foram elaborados mapas e a análise dos dados
obtidos.
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Conclusões
Através dos resultados obtidos, foi possível notar
que ambas as cidades possuem escalas diferentes
de relação com suas águas, mostrando a
importância do estudo direcionado a cada município,
analisando os dados históricos e gerais para criar
um diagnóstico efetivo das principais ações que
devem ser tomadas para atrair novamente a
população para perto dos rios ou intensificar o
sentimento de apropriação, construindo relações
entre as cidades e os rios vinculadas à preservação
da natureza e à sustentabilidade.
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