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APRESENTAÇÃO

Uma enchente mudou São Paulo.

Tudo começou com as ondas da Rádio Eldorado, que lançaram
no ar um programa produzido em conjunto com a BBC de Londres,
realizado simultaneamente em dois países, por dois repórteres. Um, na
Inglaterra, navegava no “despoluído” Rio Tâmisa e o outro, aqui no
degradado Rio Tietê. Trocaram impressões ao vivo e, certamente sem saber,
mexeram fundo com um sentimento adormecido no interior de milhares
de ouvintes que acompanhavam atentamente a matéria.

A reação foi impressionante. Uma enxurrada de telefonemas, telegramas
e cartas inundou a emissora com idéias, projetos, manifestações de apoio e ofertas
de todo o tipo, demonstrando que o sonho de ressuscitar o Tietê estava mais vivo
do que nunca e que muita gente estava disposta a trabalhar por isso.

Diante dessa receptividade, a Eldorado não deixou a água parar.
Abriu seus microfones para todos os que tivessem algo a dizer para salvar
o Tietê, e o resultado foi uma maré crescente de entusiasmo e mobilização.

Para canalizar essa energia social de transformação, a Fundação SOS
Mata Atlântica criou o Núcleo União Pró-Tietê, com patrocínio do Unibanco
Ecologia. Sua meta inicial: tornar concreta a vontade da população por meio
da coleta de um milhão de assinaturas. O maior abaixo-assinado já realizado
no país.

A meta foi superada em 200 mil assinaturas e a história do Tietê
começou a mudar.

A despoluição, antes considerada impossível, passou a ser viável.
O dinheiro que não havia começou a aparecer. O governo, antes
desinteressado, assumiu o desafio como prioridade.

O resultado foi fantástico. Em tempo recorde a sociedade
organizada criou condições para o início da recuperação do Tietê e rompeu
com a história de décadas de degradação irresponsável.

Isso tudo foi apenas o começo. Era preciso que o estado
contratasse um grande projeto que possibilitasse a implantação de várias
obras. Porém, não podíamos permitir que essa fosse mais uma megaobra
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desconectada de diversas ações sociais, ambientais e políticas, como muitas
outras que não trouxeram resultados positivos.

Lutamos muito para romper as enormes barreiras que impediam
o acesso da sociedade civil organizada às informações sobre as obras,
cronogramas e investimentos do projeto. Persistimos, a fim de vencer o
desafio de levar as pessoas a compreender que a despoluição desse rio
não é obra de um governo, é uma ação de cidadania, de longo prazo.

Muitas obras foram concluídas, vencemos etapas difíceis, mas
todo esse percurso ainda é pouco diante da dimensão do problema. Muita
água ainda terá de rolar para que o sonho de recuperar o Rio Tietê se
realize completamente.

O Tietê que temos hoje, em diversos quilômetros e sub-bacias,
ainda poluído, contaminado, assoreado e com margens desmatadas e
impermeabilizadas, é o resultado do distanciamento das pessoas que
deixaram de se relacionar com o rio e fugiram do seu papel de co-
responsáveis pela sua conservação.

Para recuperar definitivamente o Tietê é necessário, antes, recuperar
a capacidade da sociedade de entender o rio, redescobrir seus encantos, sua
importância, conhecer seus problemas e buscar soluções de forma integrada.

Diante desse desafio, idealizamos e implementamos o
“Observando o Tietê”, um projeto dedicado à educação ambiental com o
objetivo de fazer as pessoas voltarem a olhar permanentemente para o
rio, para que possamos resgatar parte da nossa cultura esvaecida com a
poluição. Dessa forma mantemos a sociedade mobilizada, colaboramos
com o aumento do conhecimento sobre o rio e criamos mecanismos para
que a população faça o acompanhamento direto e permanente e participe
de forma ativa do processo de recuperação.

Recuperação essa que não será obra de um governo. Trata-se de
um processo longo, que necessariamente superará o restrito período de
mandatos, entre eleições e sucessões de governadores e gestores políticos.

A recuperação do Tietê será obra da sociedade, se todos nós
fizermos disso uma prioridade.

Mário César Mantovani
Fundação SOS Mata Atlântica
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Introdução

INTRODUÇÃO

O Observando o Tietê é uma proposta de educação ambiental
inovadora que visa envolver a sociedade civil organizada na recuperação
ambiental dos rios e dessa forma estimular a participação na gestão dos
recursos hídricos.

Esse projeto é um instrumento estimulador para implantação
de uma forma de gestão ambiental participativa, que propicie a
descentralização e a integração das ações de conservação ambiental.

O presente volume é uma atualização do primeiro manual de
orientação para o monitoramento participativo da qualidade da água,
desenvolvido em 1993, como uma das ferramentas que a Fundação SOS
Mata Atlântica disponibilizou à sociedade, através do Núcleo União Pró-
Tietê, seu setor de recursos hídricos e educação ambiental.

Resultado da contribuição de ambientalistas, professores e
pesquisadores, participantes da causa ambiental e sensibilizados por ela,
a primeira versão do manual foi concebida para o Rio Tietê, tendo como
base os municípios ribeirinhos, ao longo dos seus 1.100 km.

Esta nova versão é resultado da soma de experiências
desenvolvidas ao longo dos dez anos de aplicação e aperfeiçoamento
dessa metodologia, por integrantes dos primeiros grupos de
monitoramento que hoje se transformaram em lideranças regionais e em
gestores de recursos hídricos nas diversas sub-bacias do Tietê.

As ações do Observando o Tietê possibilitaram a formação de
uma verdadeira rede de gestores ambientais e de “observadores” de rios.
Esse fator de sustentabilidade e integração dos grupos consolidou o
Observando e conferiu ao programa de educação ambiental e mobilização
a característica de duração continuada, o que faz com que seja
reconhecido por diversas instituições nacionais e internacionais como
uma referência que pode ser aplicada em qualquer bacia hidrográfica e
corpo d’água.

Mesmo assim, além da bagagem e dos aprimoramentos sugeridos
pelos integrantes do programa e pela equipe da Fundação SOS Mata
Atlântica, novamente contamos com a participação especial de cientistas,
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pesquisadores, professores e ambientalistas para atualizar as ferramentas
a fim de aproximar ainda mais o programa da realidade das populações
urbanas das sub-bacias hidrográficas do Tietê, sobretudo dos que residem
e atuam na bacia do Alto Tietê, que engloba as cabeceiras do maior rio
paulista e a Região Metropolitana de São Paulo, responsável pela agonia
e degradação do Tietê, para que possam compreender melhor a relação
que cada corpo d’água tem com esse imenso rio e, acima de tudo, como
nossas atitudes, por menores que sejam, estão atreladas ao futuro que
deixaremos às próximas gerações.

Portanto, apresentamos neste volume uma coletânea de
informações necessárias ao desenvolvimento do Observando Tietê e
convidamos você para que, a partir do monitoramento participativo por
percepção, passe a prestar atenção em nossos rios, como se fossem espelhos
do ambiente, do município e da bacia em que vivemos e dos demais
espaços que nos cercam. E, a partir dessa observação, possa identificar e
compreender os principais problemas que nos afetam, para buscar o
encaminhamento de soluções integradas para melhoria da qualidade de
vida e uso ecologicamente correto dos recursos naturais. Isso significa
fortalecer e exercitar a cidadania e representa mais uma etapa na luta
em prol da recuperação do rio que, por muitos motivos, é um dos principais
símbolos paulistas.

Com este trabalho, junta-se a certeza de que somente com a
mobilização da sociedade em torno da defesa do Tietê será possível
promover sua verdadeira despoluição.
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O RIO TIETÊ

O Rio e a sua história

Aristides Almeida Rocha

A importância do Rio Tietê para o Brasil e em particular para
São Paulo fica evidenciada ao se analisarem as várias referências feitas a
ele por historiadores, geógrafos, técnicos e cientistas, poetas e prosadores
e, sobretudo, pelo depoimento do homem comum que, desde a fundação
da cidade de São Paulo e sua expansão para o interior do território, se
acostumou a conviver com o rio.

Conforme Maurício Pardé em seus trabalhos “Fleuves et Rivières”,
um rio representa individualidade geofísica, viva e agente, sendo, talvez,
tão complexo quanto é o ser humano: como este, tem lá os seus estágios
cíclicos na vida: nasce, cresce, atinge a maturidade e passa pela
decrepitude.

O Padre Manuel da Nóbrega aconselhava já no período
quinhentista que “todos deveriam fugir da penúria de Santo André onde
não havia peixe nem farinha e, se chegassem ao Rio Piratininga (um dos
primitivos nomes do rio), teriam tudo e sossegariam”.

Mas desde que Martim Afonso de Souza o reconheceu como
“um rio grande que enveredava pelo continente”, o Rio Tietê foi
unanimemente apontado como um fator primordial na interiorização de
São Paulo e do Brasil. Assim, Cassiano Ricardo enfatizou que o Tietê “era
uma seta apontada para o sertão, a indicar-lhe o caminho”; Capistrano
de Abreu ressaltou que a função dos Rios São Francisco e Tietê era da
integração nacional; Afonso E. Taunay ao dissertar sobre o rio insistiu que
seu nome está “indescritivelmente ligado à história da constituição
territorial do Brasil”; Mello Nóbrega proclamou que às águas amarelas e
quietas do Tietê despertam sonhos de aventuras e riquezas” e João Vampré
assinalou: “A história do Tietê é a narrativa áspera e dramática dos esforços
feitos para dominar e vencer obstáculos gigantescos que ele levanta diante
dos passos do conquistador audaz”.
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Em resumo, foi o Rio Tietê que propiciou algumas bandeiras
e as monções, ou descimentos, até que o ciclo do muar, o advento do
barco a vapor e os caminhos terrestres passassem a dominar o cenário da
história. Essas expedições viriam enriquecer e alargar os horizontes da
nação brasileira.

O rio, embora de dimensões e proporções diminutas, se
comparado a outros rios que compõem diversas bacias hidrográficas em
território brasileiro e do exterior, teve, além de sua participação no
contexto histórico, um papel relevante, abastecendo de pescado a
provinciana São Paulo até meados do século XX, e esteve integrado à vida
dos cidadãos paulistanos proporcionando – em suas então bucólicas
margens – o lazer, a prática de esportes e recreação; além de constituir
cenário inspirador a amores e sensibilidades poéticas. Ele serviu ainda à
expansão da cidade contemplando a população com o primitivo material
para a construção dos primeiros edifícios, e suportou o transporte de
habitantes e mercadorias.

Paralelamente, de modo gradativo, incipiente no início,
acentuado a partir dos anos 1950, sofreu um processo de poluição,
transformando-se em veículo receptor e transportador de resíduos
domésticos e industriais que viriam provocar a quase completa
deterioração de suas águas.

Represado em muitos trechos, o Tietê teve seu regime hídrico
modificado de lótico para lêntico, sofrendo também em certos trechos a
influência de dragagens diárias e processos de retificação. Atualmente
quase nada resta emerso das cerca de quarenta principais corredeiras,
cachoeiras e saltos originalmente existentes. O que levou milhões de anos
para se formar, envolvendo espaço de tempo de eras e períodos geológicos,
foi totalmente modificado em alguns poucos anos pela ação antrópica
tecnológica,.

Ao longo do Tietê, na extensão de 1.100 km do rio – que nasce a
25 km de Salesópolis, a 780 m de altitude, nos contrafortes da banda
ocidental da Serra do Mar e deságua no Rio Paraná, na divisa com o
estado do Mato Grosso –, as margens foram dizimadas, surgindo zonas
urbanas de mais de sessenta cidades ribeirinhas , incluindo a Região
Metropolitana, com mais de 450 mil estabelecimentos comerciais e
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industriais e 18 milhões de habitantes.
Contudo, apesar de poluído e contaminado por toda sorte de

poluentes, o rio, quase moribundo, ainda insiste em ser partícipe do
desenvolvimento da metrópole paulistana, permitindo que suas águas
sejam utilizadas na produção de energia elétrica.

No passado, ainda que o rio fosse incriminado pelo fato de
provocar inundações e facilitar a disseminação de moléstias, o equilíbrio
existia, pois tais situações eram esporádicas e localizadas. Foi a atuação
do homem que fundamentalmente alterou as condições do primitivo
ecossistema e, de modo gradativo, levou a um acomodamento da sociedade
na qual os cidadãos, paradoxalmente responsáveis pelo progresso, foram
também aqueles que concorreram para levar o rio à situação de quase
“inadimplência ambiental”, como enfatizo no livro Do Lendário Anhembi
ao Poluído Tietê.

Atualmente não é mais possível conviver com o Rio Tietê
lembrando as águas repugnantes e malcheirosas do Rio Aqueronte, do
“Inferno”, de Dante, em A Divina Comédia.

A população despertou, seja pela nova consciência trazida com
o ensino da ciência ecológica e seus conceitos básicos relacionados à
problemática ambiental (o que permite adjetivá-la de ciência ambiental)
e a ênfase maior quanto aos impactos das ações antrópicas que é dada
nos ensinos formal e informal; seja pela consciência isolada de alguns
estudiosos e cientistas do passado; ou seja ainda pela ação moderna dos
ambientalistas estruturados nas ONGs – Organizações Não
Governamentais, e pressão exercida pela mídia, catalisando o momentâneo
entusiasmo dos cidadãos e a nova preocupação política.

Necessário é, pois, intensificar o pouco que já foi realizado e
está sendo feito, canalizar novos investimentos, provocar um mutirão, se
preciso, para que o Rio Tietê volte a ser como o Rio Eunoe, também do
“Inferno” de Dante, isto é, o rio de águas límpidas à entrada do Paraíso.

O atual cenário degradado não está mais sendo suportado por
todos que circulam e gravitam ao redor do rio na região metropolitana;
como afirmou o filósofo Ludwig Feuerbach, “a água é o primeiro espelho
do homem”.

No ambiente hídrico o ser humano pode pensar na sua imagem
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refletida e, embora a água não seja o símbolo da purificação, ela é, no
entanto, o próprio elemento eficiente da purificação.

Rémy de Gourmont, em Promenades Philosophiques, ao se referir
aos rios enfatiza: “O rio é uma pessoa. Tem nome. Este nome é muito
velho, porque o rio, ainda que muito moço, é muito antigo. Existia antes
dos homens e antes das aves. Desde que os homens nasceram, amaram os
rios, e, tão logo souberam falar, lhes deram nomes”.

Qual teria sido a origem do nome desse rio, paulistano e paulista?
Segundo a arqueóloga Solange Caldarelli, “há pelo menos 6 mil anos,
populações procuram a bacia do Rio Tietê e dele se utilizam”.

Os primitivos nomes do rio obviamente só começam a surgir
gravados nos antigos relatos e mapas da época da fundação da cidade.
Muitas corruptelas e variações tais como Anhembi, Agembi, Aiembi, Anem
by, Aniembi, Anhambi, Niembi e outras tantas designações são comuns
nos antigos documentos.

A tradução desses vocábulos para a língua portuguesa é discutível
e, dependendo dos autores, ora quer referir-se às aves como o nhambu
ou a perdiz européia, ora a uma erva rasteira de flores amarelas, “nhambi”,
utilizada como condimento pelos nativos, ou mesmo na rudimentar
odontologia de então, e ora como rio dos veados (anhangi).

Outras vertentes dizem que Anhembi é corruptela de i-em-bi,
tendo o “i” o significado de não-liso, altos e baixos, obstáculos; o “em”
representa a saída, a barra, a foz, e o “bi” refere-se a levantar, alçar,
indicando um rio de leito acidentado; alguns entendem que Anhemby ou
Añemby deva indicar a parte baixa do rio.

Quanto ao vocabulário Tietê, é tido pelo Padre Anchieta como
referência à “madre ou mãe do rio”; muitos acreditam ser uma palavra
derivada de tié ou tei-tei, idioma tupi que designava uma ave tanagrídea
ou fringilídia – canário de cor amarela. Tietê poderia também significar
água volumosa e corrente ou água de mau gosto, ruim, de qualidade
inferior.

O certo é que ambos os nomes, Anhembi e Tietê,
concomitantemente, persistiram até por volta de 1840.

Algumas crônicas de 1730, estudadas por Taunay, parecem dar
conta de que o nome Tietê designava o rio desde a nascente até a cidade
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de Salto, e Anhembi, dessa cidade à desembocadura no rio Paraná, após
percorrer cerca de 1.100 km em território paulista.

O Rio Tietê venerado pelos indígenas, que harmonicamente com
ele conviveram, praticando seus rituais religiosos em uma intimidade que
ia desde a recreação à higiene pessoal e à nutrição, foi, à medida que
predatoriamente o território ia sendo ocupado, levado a uma tal situação
que já em 1820 era motivo de alerta de autoridades como os irmãos
Andrada e Silva. Eles estavam preocupados com os Rios Tamanduateí e
Tietê, “sem margens nem leitos fixos, sangrados em toda parte por sarjetas
que formam lagos e pauis que inundam esta bela planície, e o que é mais
para lastimar é que quase todos esses males não são obra da natureza,
mas sim o resultado da ignorância dos que quiseram melhorar o curso
desses rios”.

Ocupação territorial e industrialização

O território paulista teve primeiramente a região litorânea
ocupada. Desde o descobrimento, e por cerca de cinqüenta anos, o
povoamento foi se estendendo da Ilha de Santo Amaro para Cananéia.
Nessa época, preocupado com a destruição dos manguezais, Anchieta
alertava que seria excomungado aquele que fosse apanhado a “destruir
plantas”.

O planalto, assinala o historiador Ernani da Silva Bruno, foi
conquistado nos trinta anos seguintes, quando então Santo André seria
absorvido pela São Paulo de Piratininga. Desse povoado administrado
pelos padres jesuítas partiriam, entre 1580 e 1640, as bandeiras.

Nesse período, o recenseamento de 1593 registrava a presença
na cidade de: 2 carpinteiros, 1 ferreiro, 2 alfaiates, 2 tecelões, 1 sapateiro
e 1 oleiro.

Em 1640 iniciou-se a atividade de mineração que se estende ao
ano de 1730. O ciclo do ouro acelera os descimentos ou monções pelo
Rio Tietê até alcançar Cuiabá, em viagens descritas como verdadeiras
epopéias.

A partir de 1730 começou o comércio do gado que predominou
até 1775.
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A essa altura a cidade de São Paulo, após quase duzentos anos
daquele primeiro censo, contava com 10 carpinteiros, 21 alfaiates, 15
sapateiros, 4 ferreiros, 3 ourives, 4 seleiros e 4 pedreiros, todos devidamente
licenciados com “carta ofício” e representados na Câmara.

Minas de ferro foram descobertas no Butantã e na região próxima
a Sorocaba.

Durante o ano de 1775 há a industrialização do açúcar, e as
grandes fazendas e engenhos persistem como atividade maior até 1822,
sendo então substituídas pelo café, que exerceu seu domínio nas lavouras
até 1888.

Ernani da Silva Bruno refere-se à época como da “fome de terras
virgens”. Resultando não só o povoamento da área central do estado no
eixo que se estende às margens do rio Tietê, mas sobretudo, em algumas
ocasiões, a destruição da maior parte da cobertura vegetal originalmente
existente.

Com a revogação do Alvará de 1785, que proibia o funcionamento
de fábricas no Brasil, e a transferência da Corte portuguesa, teve início
também o avanço industrial. Em 1815 a Fábrica de Ferro de Armas de
Ipanema, próxima a Sorocaba, aumenta a produção e surge a Fábrica de

Expedição pelo Tietê em 1905
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Armas. Dois anos antes, Tomaz Rodrigues Tocha inaugura a primeira fábrica
de tecidos, e onze anos depois aparecem as primeiras fábricas de algodão
e começa a produção de cal.

Uma segunda fase de expansão da cultura cafeeira, de 1888 a
1930, é caracterizada pelo advento das estradas de ferro para escoar a
produção até o Porto de Santos e da Fundação da Companhia Agrícola
Imobiliária Colonizadora (CAIC), com a finalidade de trazer e fixar
imigrantes europeus no campo.

Nesse tempo uma segunda fábrica de ferro é instalada em
Jacupiranguinha e vão surgindo a companhia de iluminação a gás, as
fábricas de óleo, tecidos, móveis, fósforo, gelo, chapéus, banha e outras,
acompanhadas das serrarias.

A partir desse momento a colonização e a expansão industrial,
que vinham se processando até certo ponto de modo gradual e
relativamente lento, passaram a ser extremamente rápidas, o que se
acentuou ainda mais após as duas grandes guerras mundiais.

Ao constituir-se então em pólo de atração comercial e industrial,

Ponte do Rio Grande (atual Ponte das Bandeiras) em 1920
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a cidade de São Paulo induziu grande imigração interna e externa. Todos
esses processos não foram, infelizmente, ao seu devido tempo
acompanhados de um adequado e necessário planejamento.

A população paulista, que em 1890 era de 1.384.753 habitantes,
dez anos depois ultrapassa os 2 milhões.

Em 1900 a cidade de São Paulo já albergava 165 estabelecimentos
industriais com o predomínio das indústrias têxteis, metalúrgicas, fábricas
de bebidas e marcenarias, na sua maioria instaladas entre os anos 1880 e
1890.

Vinte anos apenas se passaram e o número de ascendentes
chegava a 4.415, agregando a indústria farmacêutica. Em 1940 chegaram
a 14.225 e em 1950 eram 24.159 os estabelecimentos fabris.

A ótica desenvolvimentista do final do século passado,
adentrando no século, final do milênio, entendia que, quanto mais fumaça
houvesse nas chaminés, mais o processo ficava evidenciado. Pouco
importava a penúria e a miséria da classe operária, desde que a produção
fosse garantida.

Passou-se de um período de escravidão declarada para a

O Tietê era o Rio do esporte e laser dos paulistas (foto de 1926)
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exploração velada, em nome do desenvolvimento.
Imagine-se então pensar no meio ambiente da cidade da garoa

circundada por exuberantes matas e uma incipiente rede hidrográfica.
A ordem natural era dar prioridade ao desenvolvimento

industrial, acompanhado de uma aleatória expansão da rede urbana com
ocupação de vales e escarpas em uma desenfreada impermeabilização
dos terrenos.

Johannes Messener, em Ética Social, é claro ao expressar:
“planejar e organizar arbitrariamente, em contradição com a ordem
natural, redunda em sério prejuízo da sociedade; e, por conseqüência,
vem a menoscabar a plenitude da vida dos seus membros, quer sob o
aspecto econômico e social”.

Assim os rios, além de percorrerem uma bacia de drenagem
completamente despida de vegetação, facilitando o carregamento de
materiais devido à erosão, foram transformados em veículos
transportadores dos esgotos domésticos das cidades e dos resíduos
industriais nele lançados. A maioria foi ainda destinada à produção de
energia para suportar a demanda sempre crescente das megalópolis e

Na década de XX, o Rio fazia parte do cotidiano dos paulistas (foto de 1926)
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das indústrias. Foi esse também o paradoxal destino do Rio Tietê que, por
uma decisão sectária ao final do século, teve suas águas eleitas à geração
de energia elétrica, energia esta que serve ao suporte exatamente daqueles
que o poluem.

O professor Miguel Petrere Jr., em “Seminário Internacional de
Jornalismo e Meio Ambiente”, ocorrido em novembro de 1991, em São
Paulo, afirmava que o Rio Tietê em seis de seus reservatórios produz energia
elétrica correspondente ao uso de 113.650 barris de petróleo por dia,
economizando anualmente 975 milhões de dólares para o estado de São
Paulo.

Por outro lado, é preciso lembrar que apenas 60% dos municípios
da bacia possuem coleta de esgotos, mas nenhum deles apresenta qualquer
tipo de tratamento. Na Capital, região onde o rio está completamente
poluído em uma extensão de 100 km, apenas 9 a 10% do total dos esgotos
sofre tratamento primário e secundário.

Necessidade de energia e comprometimento da
qualidade sanitária

Na época em que slogans ufanistas apareciam na capital paulista
– “São Paulo é o maior parque industrial da América Latina” –, o Rio Tietê
e afluentes acompanhavam o “progresso” participando dos sistemas
criados para a obtenção de energia.

Ao final do século XIX, 732,23% da energia era gerada a vapor;
21,87%, de natureza hidráulica; o gás concorria com apenas 0,47%, e
4,29% provinha da geração de eletricidade.

Em 1920 a eletricidade já representava 47,20%, pois o Rio Tietê,
desde 1910, recebeu em Parnaíba os primeiros “grandes” geradores
hidrelétricos do Brasil (02 mw) ampliando-se até 1912 para 16 mw.

A história tem início em 1899, quando a Light, empresa
canadense, recebeu a concessão para explorar os serviços de transportes
urbanos na capital paulista. Inicialmente foi instalado um sistema gerador
termoelétrico, enquanto a Usina de Parnaíba era construída. Para a
operação desta usina deveria ser construída uma grande represa a fim de
regularizar a vazão do rio; hipótese afastada, pois o reservatório afetaria
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a cidade de São Paulo. Em 1908 nova concessão e o rio Guarapiranga,
afluente do rio Pinheiros, viria a transformar-se na Represa Velha de Santo
Amaro, depois chamada de Guarapiranga.

Outras concessões e a Light passou a deter o monopólio
abrangendo São Bernardo do Campo, Santo Amaro, Guarulhos, Parnaíba,
Sorocaba, São Roque, Ibiúna e Jundiaí. Em 1924 instalou-se a Usina do
Rasgão; em 1927, o Projeto Serra levou à construção das Represas Billings
e Rio de Pedras, para gerar energia na Usina Henry Borden I, em Cubatão.
Após 1936, o sistema foi ampliado com a operação da Usina de Porto
Góes.

Cerca de trinta anos depois, inaugurou-se a Usina Termoelétrica
de Piratininga às margens do Rio Pinheiros.

Entre 1956 e 1961 concluiu-se a Usina Henry Borden II. A partir
de então, a Light não mais investiu nessa atividade, tornando-se mera
distribuidora, passando os processamentos hidráulicos a “compromissos
de governo”.

Ao revisar essas ações na instalação do sistema gerador de energia
elétrica de São Paulo, em paralelo ao que foi o crescimento do parque
industrial, fica para muitos a sensação de que São Paulo deve o seu
“admirável desenvolvimento” quase que exclusivamente à grande obra
da concessionária canadense. Ledo engano.

Os problemas que iriam advir da sectária decisão de se utilizar
as águas dos rios próximo à Capital, incluindo o Tietê, apenas para a
geração de energia elétrica e com sistemas de reversões gradativas dos
corpos d’água que acompanhavam aleatoriamente os períodos de estiagem
e de cheias, e a demanda decorrente da expansão do parque industrial e
da explosão demográfica não passariam despercebidos para muitos
técnicos e intelectuais nas primeiras décadas do presente século.

Desde que a Light obteve as primeiras concessões do Congresso
Estadual, que atendeu aos pedidos de Alexander Mackenzie para o uso
das águas dos Rios Tietê e Guarapiranga, prenunciavam-se as dificuldades
que a decisão fragmentária iria ocasionar: enchentes, não utilização de
água para o abastecimento público, incremento da poluição e
retardamento do desenvolvimento do parque industrial.

No que se refere ao uso das águas para abastecimento, a
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concessionária antecipava o perigo do uso das águas poluídas do Rio
Tietê, contrapondo-se à opinião de sanitaristas notáveis como Francisco
Rodrigues e Saturnino de Brito que, em 1911 e 1926, apresentavam
relatórios de estudos conclusivos preconizando os usos múltiplos das águas,
inclusive as dos Rios Tietê e Guariparinga para o abastecimento público.
As vozes de Theodoro Sampaio, Ataliba do Vale, José Pereira Rebouças,
Arnaldo Vieira de Carvalho, Clemente Ferreira, Emílio Ribas, Luiz Pereira
Barreto e tantos outros seriam vencidas na luta pela preservação das
águas, em face da pressão exercida, aliada à subserviência de certas facções
políticas da época.

Em várias ocasiões os planos distorcidos e a visão imediatista
seriam contestados, e inúmeros políticos, dirigentes municipais e estaduais,
técnicos e acadêmicos tentariam impedir ou modificar, sem sucesso, a
sua implantação. Ao longo da história de São Paulo podem ser citados
Jânio Quadros, Francisco Prestes Matos, Figueiredo Ferraz, Lucas Nogueira
Garcez, Carvalho Pinto, Laudo Natel, Plínio de Queiroz, Braz Juliano, dentre
outros.

O próprio Alexander Mackenzie, antes referido, ao escrever a
R.C. Brown, na época da inauguração da Usina Henry Borden, em Cubatão,
a 25 de outubro de 1926, relatava que: “Durante o primeiro ano do nosso
trabalho nós fizemos o menor barulho possível, pois dependíamos da
assinatura de diversos atos governamentais e, em conseqüência, o público
tinha pouca idéia sobre o que estávamos realmente fazendo e o que isto
significava para São Paulo”.

O rio então acabou poluído, deteriorado, praticamente
desvinculado da composição paisagista da cidade.

Em todo esse episódio do uso exclusivo da água para fins
energéticos, sendo o recurso natural explorado sob a forma de monopólio,
creio, voltávamos ao período setecentista quando os “aguadeiros”, muitos
portugueses, que distribuíam a água à população em carroças-tanques,
permitiam-se escrever a Portugal: “Á água é boa, o povo é burro, a água
é deles e nós lha vendemos”.

Assim o Rio Tietê que era piscoso, inclusive na zona da Capital,
passa a deteriorar-se, no início do século lentamente, e depois de modo
acelerado. No início dos anos 90 chega a receber uma carga poluidora
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diária de cerca de 1.100 toneladas de matéria orgânica, sendo mais ou
menos 800 provenientes de esgotos domésticos e 300 de resíduos
industriais; seis toneladas de matéria inorgânica de natureza industrial e
mais de 400 toneladas de lixo (resíduos sólidos).

As conseqüências são visíveis à vista desarmada, estando o rio
com acentuada cor e turbidez, transportando substâncias e materiais
sólidos, partículas em suspensão e muitos outros produtos líquidos e
também às vezes gasosos.

A leptospirose tem sido constantemente associada ao rio,
principalmente nos meses de enchentes, e outras doenças parasitárias,
micoses, etc.

Além desses fatores, que atuam como óbices à qualidade sanitária
das águas, lamentavelmente, verifica-se, ao se repassar a leitura dos vários
projetos e planos concebidos para melhorar a qualidade das águas do
Tietê, que a maioria foi modificada total ou parcialmente. A história mostra
que decorre sempre defasagem de tempo mediando a seleção do tipo de
tratamento, a elaboração do projeto, a alocação de recursos e início e
término das obras, seja para verificar a vazão dos rios, para a construção
da rede coletora e interceptores, seja para implantar e operar uma estação
de tratamento de esgotos.

Desde Saturnino de Brito, já mencionado, passando por Plínio
de Queiroz, 1927 e 1965, Whitaker, 1942, e Greeley & Hansen, 1967, pelo
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI), vulgarmente
chamado de Solução Integrada, e finalmente pelo Sanegran, observa-se
a lentidão na seleção do projeto mais adequado e falta de decisão política
ou, o que é pior, as distorções para atender esta ou aquela facção que
momentaneamente mantinha poder decisório. O resultado do atraso levou
o rio à situação ambiental que todos conhecemos hoje.

Reflexões finais

O deplorável estado a que chegou o Rio Tietê teve como causa
inicial a preocupação com a produção de eletricidade em detrimento do
saneamento. Posteriormente, a situação agravou-se por uma série de
circunstâncias: escassez perene de recursos financeiros ou má destinação
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dos recursos disponíveis; tarifas de serviços insuficientes; a existência de
mananciais alternativos, ausência de fatos epidêmicos, ausência de vontade
política, conformismo em face do desconforto e outros. Ainda,
paradoxalmente, não há ressarcimento em pecúnia àqueles que fazem
saneamento por aqueles que usam as águas dos reservatórios e do Rio
Tietê para a produção de energia elétrica.

Contudo, a mim parece que o rio não deve ser encarado apenas
no sentido prático, como um recurso natural a ser escolhido, ou melhor
dizendo, utilizado, para dar visão menos economicista e mais ecológica.

De qualquer modo, todo o contexto relativo aos conflitos de
uso da água na Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo do Rio
Tietê, exige uma análise abrangente, envolvendo a territorialidade e as
diversas formas de apropriação.

O problema na realidade pode ser resolvido, até
independentemente da problemática institucional, utilizando-se a técnica.
Entretanto, não é possível esquecer a necessidade de haver uma
organização jurídica e institucional que propicie uma atuação sistêmica,
integrando efetivamente os vários órgãos que têm jurisdição na bacia
hidrográfica.

Uma decisão política, escalonando e hierarquizando os recursos
financeiros existentes, procurando carrear novos aportes e mobilizando a
técnica e técnicos disponíveis, acompanhando a nova conscientização
dos cidadãos que começa a surgir, fatalmente conduzirá a médio e longo
prazos à recuperação do Rio Tietê.

Parece que atualmente estamos nesse caminho. Como biólogo
sonhador, mas sobretudo lutador, eu assim acredito.
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O rio no olhar da sociedade

Malu Ribeiro

Várzeas do Tietê

Alcântara Machado, descreveu em sábias palavras a saga desse rio:
“(...) O Tietê deu a São Paulo tudo quanto possuía: O ouro das

areias, a força das águas, a fertilidade das terras, a madeira das matas, os
mitos do sertão. Despiu-se de todo encanto e de todo mistério:
Despoetizou-se e empobreceu por São Paulo e pelo Brasil.”

Já, em 1945, o poeta Mário de Andrade em sua “... meditação
sobre o Tietê” registrava de forma clara e contundente, de seu posto de
observação, na Ponte das Bandeiras, o que via. A água do Tietê era uma
“água pesada e oleosa”. O registro do poeta era a constatação dos primeiros
sinais da desenfreada poluição do rio Tietê, no trecho que atravessa a Região
Metropolitana de São Paulo.

O percalço das águas na
Bacia Hidrográfica do Tietê
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O Tietê recebeu os efeitos do
desorganizado processo de
industrialização de São Paulo, que
transformou “o rio da integração paulista”
em um canal receptor de poluição
industrial e esgotos domésticos,
comprometendo diversas cidades que
estão à jusante da Capital. Os municípios
ribeirinhos que dependiam do rio tiveram
o abastecimento de água, a economia e
a tradição cultural de suas comunidades
prejudicados ou degradados, pois, ao
contrário da maioria dos rios cujas águas
correm para o oceano, o Tietê volta seu
curso para o interior e carrega consigo
toda a carga poluidora.

O Tietê nasce nas encostas da
Serra do Mar, na cidade de Salesópolis,

e percorre 1.100 km cortando o estado de São Paulo de leste a oeste, até
desaguar no Rio Paraná, na divisa de Mato-Grosso do Sul, no município
de Itapura.

Portanto, o problema da degradação ambiental do rio Tietê não
se limita à Região Metropolitana de São Paulo, está ligado a toda a sua
bacia e sub-bacias hidrográficas, em diferentes escalas.

“O Tietê brota entre rochas e escorre cristalino por um filete
d’água”, descreve Elder Wuo, integrante dos primeiros grupos de
monitoramento da qualidade da água, mas a sua degradação  começa
antes mesmo do rio chegar à Metrópole. Logo nas cabeceiras recebe
diversos impactos decorrentes da falta de disciplina e cuidados com o
uso e a ocupação do solo, de desmatamentos e retirada de matas ciliares,
descarte de resíduos e lixo. O mesmo ocorre nos fundos de vale que seguem
por Mogi das Cruzes, onde são desenvolvidas atividades agrícolas
(hortifrutigranjeiras).

 Ao atravessar o município de São Paulo, onde o rio apresenta
péssima qualidade de água, com ausência de vida aquática, recebe os

Nascente do Tietê
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esgotos dos municípios da Região Metropolitana e segue padecendo com
agressões decorrentes da falta de saneamento básico e de aterros
sanitários, recebe mais esgotos domésticos e resíduos industriais, poluição
difusa de diversos municípios com solos impermeabilizados, além de
produtos químicos.

“Aqui o rio pode ser considerado o termômetro da sociedade”,
lamenta Mário Mantovani, coordenador da campanha deflagrada pelo
Núcleo União Pró-Tietê, junto a Ponte das Bandeiras, ao lado do Mário
Pescador, como se intitula o cidadão que todos os anos, no dia 22 de
setembro, data dedicada ao rio, pára na ponte com uma vara de pesca e
um peixe estilizado com o intuito de despertar a atenção dos paulistanos
para o que chama de um ato de resistência contra a poluição e esperança
de que o rio volte a ter peixes, poetas e admiradores.

As águas de cor escura e odor forte deixam a Capital rumo ao
Médio Tietê e voltam a conviver com margens de características rurais
logo após a histórica Santana de Parnaíba, com leitos não retificados, até
chegar à barragem de Pirapora do Bom Jesus.

A última cidade da sub-bacia hidrográfica do Alto Tietê é cortada
pelo rio que contrasta com o colorido das casas, da igreja e do mosteiro.
A população, que realizava procissões em barcos e se orgulhava do rio, se
sente ultrajada por morar numa cidade ribeirinha que recebe as águas

Cotidiano do rio paulista
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mais degradadas e ganhou fama com imagens chocantes da espuma que
invade casas e ruas e que é causada por uma carga poluidora gerada em
outros municípios.

Rio abaixo o Tietê chega à região superior do Vale Médio e
atravessa unidades de conservação com trechos de Mata Atlântica, corpos
d’água limpos e recebe a contribuição das corredeiras que possibilitam a
oxigenação de suas águas, fazendo com que a própria natureza tente
resgatar-lhe a vida.

A formação de espumas provenientes de esgotos domésticos junto às
barragens de Pirapora do Bom Jesus e a usina de São Pedro contrasta com a
exuberância das matas do entorno do rio. Alvo de manifestações e protestos da
comunidade ribeirinha, as espumas são causadas por saponáceos e sulfactantes,
provenientes de esgotos domésticos. Apesar de a maioria desses produtos ser
biodegradável, não se decompõe devido à baixa concentração de oxigênio na
água. Mas, quando há movimentação das águas, causada por corredeiras ou
em virtude da queda em uma barragem, ou salto, as águas se oxigenam e
enormes blocos de espumas se formam – é como se em alguns trechos as
quedas-d’água e corredeiras fossem imensas máquinas de lavar roupa.

O Vale do Médio Tietê
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Entre os municípios de Pirapora, Cabreúva e Itu, o rio é margeado
pela Estrada Parque, popularmente conhecida como Rodovia dos Romeiros.
Construída na década de 1920, por Washington Luís, a estrada perseguiu
o rio, próxima ao caminho dos bandeirantes e recebeu mirantes naturais
e áreas de descanso que favoreciam a contemplação da paisagem.  A
poluição afastou a população das paisagens naturais e do lazer junto ao
rio, e a região passou a receber diversas agressões causadas por descaso e
falta de infra-estrutura para atender os milhares de romeiros, fiéis e
cavaleiros que anualmente percorrem o trecho até Pirapora do Bom Jesus.

Apesar da poluição do rio, autoridades e a comunidade da região
voltaram a investir no potencial do
turismo rural e religioso como
importantes atividades econômicas
que haviam sido abandonadas a partir
do final dos anos 70 e passaram a ser
revistas e planejadas após a conclusão
da primeira etapa do projeto de
despoluição do rio Tietê. A partir de
1996, com o incremento de ações de

Pirapora do Bom Jesus

Pescador em Salto
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conservação ambiental e difusão da importância patrimonial das Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) por iniciativa e integração de proprietários rurais,
organizações não governamentais e poder publico, diversas propriedades rurais,
localizadas próximo ao rio foram abertas ao turismo.

O município de Salto foi elevado à categoria de estância e
autoridades locais apostam na navegação turística e na recuperação de
parques implantados junto às margens do rio, como alternativa de
desenvolvimento. Porém, ao encontrar com o Rio Jundiaí, na cidade de
Salto, o Tietê volta a receber grande carga poluidora, com dejetos
industriais e urbanos e novas espumas se formam próximo à barragem de
Porto Góes e ao salto que deu nome a cidade.

O rio deixa a depressão geológica do Vale Médio para alcançar a
calmaria do interior do estado por onde suas águas seguem mansas. Na
região de Porto Feliz, sede do antigo Porto de Araritaguaba, ponto de
partida das monções – expedições que levavam os bandeirantes a desbravar
os sertões do país em busca de ouro e riquezas –, suas águas voltam a
receber despejos de esgotos domésticos, produtos químicos provenientes

Porto Feliz
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de atividades agropecuárias e plantações de cana-de-açúcar, e o rio perde
quase que completamente as matas ciliares. A única ilha verde preservada
é o Parque das Monções, no centro da cidade que tem as costas das casas
voltadas ao rio.

Em Tietê, cidade popularmente conhecida por anedotários e
costumes típicos, imortalizados por Cornélio Pires, poeta caipira e
folclorista, que relata a cultura do interior paulista em memórias e “causos”
ocorridos em ranchos localizados junto a remansos do rio, a comunidade
mantém viva, entre as festas religiosas, a única realizada nas águas do
Tietê.

A festa do Divino Espírito Santo com o “Encontro das Canoas” é
organizada pela Irmandade do Divino de Tietê e sua origem remonta ao ano de
1839. Os “irmãos do divino” contam que por alguns anos a festa deixou de ser
celebrada nas águas do rio e a população da cidade foi contaminada por uma
peste. Em 1910, uma terrível epidemia de maleita causou a morte de diversos
moradores de pequenos ranchos situados às margens do Tietê. Nesse ano, a
comunidade se uniu em devoção a fim de pedir proteção ao Divino Espírito
Santo contra as doenças que se alastravam na região e, desde então, a festa
voltou a ser preparada e celebrada pela Irmandade do Divino nas águas do rio.

Festa do Divino em Tietê (foto: M. Naufal)
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Sete festeiros eleitos anualmente levam a Bandeira do Divino a
casas da cidade e da zona rural, em visitas que começam em meados de
agosto. Em outubro começa a subida das canoas pelo rio, com um
cerimonial onde os batelões são preparados e enfeitados para receber o
Mastro do Divino e os festeiros. As canoas partem da escadaria do Porto
Geral e seguem rio acima, parando em ranchos juntos às margens do rio
para os chamados “pousos”, onde a festa segue com muita cantiga, orações,
comidas típicas e estouro de trabucos feitos com pólvora.

Em dezembro começa a descida das canoas, de outro ponto do
rio. A descida e os pousos se sucedem até o último dia do mês, quando a
população da cidade e devotos da região se reúnem às margens do rio,

O Baixo Tietê

sobre a ponte dos arcos e junto à Praça do Divino, no centro da cidade,
para o momento do Encontro das Canoas das irmandades do rio abaixo e
do rio acima. Quando os barcos da irmandade do rio abaixo passam pela
ponte dos arcos é feita a chuva de pétalas de rosas, idealizada por Luiz
Carlos de Campos Paladini, que se aborrecia com o descaso dos populares
com o rio. “Para saudar o Divino o povo jogava papel picado sobre os barcos,
mas nem se dava conta de que isso sujava o rio”. Graças a Paladini há mais
de uma década os papéis foram substituídos por pétalas de flores.
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Mais adiante, em Laranjal Paulista, o Tietê recebe a contribuição
das águas do Rio Sorocaba, que apresentam melhor qualidade, e volta a
ser piscoso. No município de Conchas, cidade que foi conhecida como o
“pesqueiro dos paulistas”, o Tietê é encarado como fator de
desenvolvimento, em razão do primeiro terminal intermodal da Hidrovia
Tietê-Paraná. Ainda no Médio Tietê volta a receber nova carga poluidora
proveniente da bacia do Rio Piracicaba.

Em Barra Bonita, cidade cujo nome faz referência a um antigo porto
e ponto de pouso de bandeirantes, “o rio é inspiração de vida e sinônimo de
desenvolvimento”, diz o almirante e ecologista Hélio Paumesan, que diariamente
leva turistas à eclusa e a pontos turísticos ao longo do rio em embarcações de
sua empresa de navegação fluvial. “Nesses passeios tentamos passar aos visitantes
toda a história de vida e morte do Tietê e principalmente a nossa luta para que
o paulistano reconheça a importância desse rio como condutor de
desenvolvimento econômico, que o veja como a hidrovia do Mercosul, com
2.400 km navegáveis tendo o Tietê como berço principal. Ao percorrer trechos
do rio, que nessa região mais parece um mar de água doce, as pessoas custam
a acreditar que esse é o mesmo rio poluído que atravessa São Paulo. Explicamos
que a natureza faz o seu trabalho de ajuda à recomposição do rio em 300 km
de corredeiras e tributários, e que falta a sociedade fazer a sua parte,
reconhecendo o real valor do rio”.

Segundo o almirante, são exuberantes alguns trechos da paisagem
mas em outros a monocultura acabou com as matas ciliares. A esperança
dos ribeirinhos é a legislação ambiental que tem feito com que as grandes
usinas e proprietários de terra façam o reflorestamento. “Assim podemos ir
recompondo a paisagem que por muitos anos foi decorada com garrafas
plásticas e lixo carreados pelo rio. Como a reciclagem tem agregado valor a
esses produtos, o cenário na bacia do Tietê – Jacaré está mudando. “ A
introdução de peixes exóticos junto aos reservatórios e  o grande volume
de nutrientes e matéria orgânica, resultam na coleta diária de 60 toneladas
de tilápia pela colônia de pescadores ZPO de Barra Bonita”.

 Além do despejo de efluentes doméstico e da carga poluidora
proveniente da região Metropolitana de São Paulo e das bacias do
Piracicaba, Sorocaba e Jundiaí, merecem destaque entre os fatores
responsáveis pela degradação da qualidade ambiental do rio, a criação
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dos reservatórios para a geração
de energia elétrica e a promoção
da sua navegabilidade
comercial, fatores que
transformaram as águas de
corredeira em um verdadeiro
mar no interior do estado, com
conseqüências ao ecossistema e
diversos impactos ambientais.

Na região do Baixo Tietê,
onde o rio apresenta boa

qualidade da água em virtude da capacidade de autodepuração e por seu
grande volume, há contaminação por fertilizantes, produtos químicos, resíduos
sólidos e cargas de efluentes domésticos locais. Mesmo assim, Selma de Fátima
Figueiredo Ricco, da Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental afirma
que o rio parece um mar de água doce limpa. São 3 km de largura com mais de
40 m de profundidade. Na nossa região nadamos no Tietê, fazemos captação
de água para abastecimento e convivemos com o rio, e o mais impressionante
é que os que não conhecem o rio em seu todo falam como se ele fosse somente
um rio imundo, ninguém fala do nosso Tietê do interior, rico e cheio de vida.

Embora tenhamos perdido as matas ciliares, a biodiversidade, hoje
temos água limpa e uma ação de mobilização e conscientização que
começou a mais de dez anos com o monitoramento da qualidade da água,
com a luta pela despoluição que hoje norteia as ações do Comitê de Bacias
do Baixo Tietê, que tem como slogan a procura da melhor qualidade
ambiental. Queremos ampliar os
serviços de saneamento básico,
com tratamento de efluentes e
resíduos sólidos aos 42
municípios da bacia, e promover
ações de reflorestamento e
recomposição ciliar, para que
possamos ter o rio do qual os
paulistas sentem orgulho.

A navegação no Tietê

Em Sabino, o rio do lazer
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A bacia hidrográfica do Rio Tietê

A necessidade de promover a recuperação ambiental e a manutenção
de recursos naturais escassos como a água fez com que, a partir da década de
1970, o conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento passasse
a ser difundido e consolidado no mundo.

Para trabalhar a questão da água doce no Brasil, o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos aprovou uma deliberação que divide as
grandes bacias do país em regiões hidrográficas, de acordo com as
características e as dinâmicas dos principais rios. A bacia do Rio Tietê é
uma unidade hidrográfica da Bacia do Rio Paraná, composta por seis
regiões hidrográficas ou sub-bacias: Alto Tietê, Piracicaba/Jundiaí;
Sorocaba/Médio Tietê; Tietê/Jacaré; Tietê/Batalha e Baixo Tietê.

Mapa 1 – A bacia hidrográfica do Rio Paraná
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Mapa 2 – As seis sub-bacias hidrográficas do Tietê

A gestão das águas no estado de São Paulo também segue o
mesmo conceito de bacias hidrográficas e desde 1991 está em vigor o
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos que dividiu o
estado em 22 unidades de gerenciamento, ou comitês de bacias
hidrográficas. Os comitês de bacias são colegiados deliberativos que
reúnem, em igual número de participantes, representantes da sociedade
civil organizada, dos municípios e órgãos estaduais.

Por intermédio desses comitês, a sociedade passou a trabalhar
de forma integrada e a elaborar planos de bacias, com base na
caracterização ambiental dessas regiões hidrográficas. Uma espécie de
diagnostico com metas e indicadores, que passamos a apresentar para
uma melhor visualização da situação ambiental da bacia hidrográfica do
Rio Tietê, de acordo com os planos e caracterização realizados pelos
respectivos comitês de bacias hidrográficas, e compõe o relatório de
situação dos recursos hídricos do estado de São Paulo.
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As sub-bacias do Tietê

A bacia hidrográfica do Alto Tietê

Mapa 3 – O Alto Tietê e as sub-regiões hidrográficas

1 - Cabeceiras
2 - Cotia/Guarapiranga
3 - Billings/Tamanduateí
4 - Juqueri/Cantareira
5 - Jusante Pinheiros/Pirapora
6 - Penha/Pinheiros
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Com uma área de drenagem de 5.985 Km2, localizada no Planalto
Atlântico sobre os aqüíferos Cristalino e Cenozóico, essa bacia apresenta
graves problemas de gestão de recursos hídricos. Sua situação é
considerada extremamente crítica no que se refere à disponibilidade de
água para atender a população em quantidade e qualidade. A condição
de escassez de água se agrava em virtude de a Região Metropolitana de
São Paulo ser uma das áreas de maior adensamento urbano do mundo.

Abriga uma população de aproximadamente 17,8 milhões de
habitantes, com previsão de chegar ao ano de 2010 aos 20 milhões, embora
as taxas de crescimento tenham apresentado forte diminuição, com índices
de 1,4% ao ano, no final de 2002.

É a mais importante área produtora de bens industrializados do
país, correspondendo a cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro. Todo o desenvolvimento que resulta nesses números e em
geração de renda por meio do setor de serviços está baseado na
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urbanização, com conseqüente expansão da mancha urbana sobre áreas
frágeis e de mananciais.

A expulsão das populações de baixa renda para áreas periféricas
das cidades agrava a degradação ambiental e a pressão sobre as regiões
de cabeceiras e mananciais, principalmente em virtude da expansão
desordenada, da falta de serviços de saneamento e infra-estrutura urbana.
O mesmo ocorre com as áreas de várzeas e fundos de vale, e as
conseqüências são trágicas. Nos períodos de estiagem falta água e durante
as chuvas enchentes castigam a região.

Um dos fatores de maior conflito está relacionado à escassez da
água, uma vez que o consumo dessa bacia excede, em muito, a sua própria
produção. Para atender à demanda da população a que abrange,  são
importados cerca de 32,5 m3/s de água, dos quais 31 m3/s são captados
na bacia do rio Piracicaba, através do Sistema Cantareira e o restante de
outras reversões menores dos rios Capivari e Guaratuba para chegar à
produção de 63,1 m3/s. O consumo com irrigação é da ordem de 2,6 m3/
s e os usos industriais são parcialmente atendidos pela rede pública,
chegando a 15% do total distribuído nessa bacia, o restante é feito por
captações próprias e extração de água subterrânea. Além de importar
água para suas necessidades, ela exporta cargas poluidoras para as bacias
do Médio ao Baixo Tietê e Baixada Santista.

Dos 34 municípios que abriga, 23 apresentam índices de perdas
de água no sistema de abastecimento acima de 30%. Até 1998, somente
67% dos resíduos sólidos domiciliares gerados na bacia do Alto Tietê eram
dispostos em sistemas de saneamento considerados adequados, 26%
destinados a sistemas controlados e 7% dispostos de forma inadequada.
A área urbana apresenta índices altamente elevados de poluição com
metas de melhoria da qualidade da água no reservatório Billings e na
bacia do Rio Cotia. Através de financiamento externo, conta com o projeto
de despoluição do Rio Tietê que em sua primeira etapa, concluída em
2000, elevou o volume de esgotos coletados da Região Metropolitana de
São Paulo de 24% a 65%, ampliando a  capacidade de tratamento de
esgotos de 9,5 mil litros por segundo a 18 mil litros por segundo. Até o
final da segunda etapa, o Projeto Tietê deverá aumentar o índice de esgoto
coletado para 82% e a capacidade de tratamento de 65% a 68%.

livro_sos.p65 15/03/04, 19:0438



39

O Rio Tietê

Os municípios dessa bacia são Arujá, Barueri, Biritiba Mirim,
Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz
de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica
da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das
Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.

A bacia hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê

A Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê

Essa bacia compreende a área drenada pelo rio Tietê, desde a
saída do Reservatório de Pirapora, na divisa com a bacia do Alto Tietê até
a Barragem de Barra Bonita, com extensão de 367 km, drenando uma
área de 12.099 km2, abrangendo 34 municípios e uma população de 1,650
milhões de habitantes. O Rio Tietê tem como principais afluentes nesse
trecho, na margem direita, os Rios Jundiaí, Capivari e Piracicaba,
pertencentes à Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O principal afluente na margem esquerda é o Rio Sorocaba, drenando
uma área de 5.269 Km2. É formado pelos rios Sorocabuçu e Sorocamirim,
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cujas cabeceiras se localizam nos municípios de Ibiúna, Cotia, Vargem
Grande Paulista e São Roque. Logo no início do Rio Sorocaba, suas águas
são represadas, formando o reservatório de Itupararanga, importante
manancial que fornece água de boa qualidade à região.

Prejudicada em virtude da poluição que recebe da Região
Metropolitana de São Paulo, agravada por cargas que recebe dos rios
Jundiaí e Capivari, é impedida de utilizar as águas do Rio Tietê para
abastecimento, irrigação e pesca. Portanto, a poluição das águas
superficiais somada a demandas elevadas de consumo devido à irrigação,
principalmente na região do Alto Sorocaba, registra conflitos internos
na disputa pelo uso da água entre irrigantes, usuários industriais e o
setor de abastecimento público no Baixo Sorocaba – Tatuí. O risco de
contaminação de águas subterrâneas junto à região de recarga do aqüífero
Guarani, na região de Botucatu, é potencialmente elevado em virtude da
disposição de resíduos sólidos inadequada, da falta de saneamento e da
utilização de defensivos agrícolas.

Dos 34 municípios, cinco apresentam índices de abastecimento
de água abaixo de 80% e 23 têm índices de perdas no sistema de
abastecimento acima de 30%. Entre os municípios de Conchas e a
barragem de Barra Bonita se encontra a Hidrovia Tietê-Paraná.

Até 1998, a bacia gerava 582,84 toneladas ao dia de lixo
doméstico, sendo 32% disposto de forma inadequada e 68% em condições
controladas, sendo que 70% dos municípios depositavam o lixo de forma
inadequada e os outros 30% em condições controladas. Limita-se a uma
média de 12% a taxa de remoção da carga orgânica de origem doméstica
e apresenta elevado potencial de cargas industriais, provenientes
principalmente do setor sucroalcooleiro. A bacia conta com unidades de
conservação estaduais, municipais e com a Floresta Nacional.

Os municípios dessa bacia são Alambari, Alumínio, Anhembi,
Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Botucatu, Cabreúva,
Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Ibiúna, Iperó, Itu,
Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Pereiras, Piedade, Porangaba, Porto
Feliz, Quadra, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí,
Tietê, Torre de Pedra, Vargem Grande Paulista e Votorantim.
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A bacia hidrográfica dos Rios Piracicaba/Capivari/
Jundiaí

A Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí

Abrange uma área de drenagem de 14.314 Km2 e abriga parte
dos aqüíferos Cristalino, Tubarão e Botucatu. Constituída por 57
municípios, registrava em 2002 uma população de 4,22 milhões de pessoas,
dos quais 94,2% residem em áreas urbanas e apenas 5,8% em áreas rurais.
Apresenta situação critica em termos de disponibilidade hídrica, e 20%
da vazão média dessa bacia é revertida para o Alto Tietê pelo Sistema
Cantareira.

Doze municípios apresentam índices de abastecimento de água
abaixo de 80% e 29 municípios têm índices de perdas no sistema de
abastecimento acima de 30%. Na região de Campinas, São Pedro e
arredores ocorrem áreas críticas de contaminação de águas subterrâneas
por poluição. Os municípios dessa bacia geram 1.957,44 toneladas de
lixo ao dia, o que representa em média 0,54 kg de lixo por habitante ao
dia.
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Até 1998, 26% dos municípios dispunham seus resíduos de forma
adequada, 34% em condições controladas e 40% destinavam o lixo de
forma inadequada. As águas superficiais dessa bacia têm sua qualidade
comprometida por cargas poluidoras de origem doméstica e industrial.
Dos esgotos domésticos que recebe, 86% são coletados e apenas 18%
são tratados. A carga poluidora doméstica é de 194,73 t DBO/dia (Demanda
Bioquímica de Oxigênio – um dos principais indicadores de poluição),
com remoção por sistemas de tratamentos existentes da ordem de 11,30%,
resultando em uma carga remanescente de 172,72 t DBO/dia. O potencial
de efluentes industriais é de 1.7644,64 t DBO/dia, com uma redução de
cargas através de sistemas de tratamentos de 94,4%, resultando no
lançamento remanescente de 101,56  t DBO/dia. Portanto a carga total
de efluentes despejados nos corpos d’água dessa bacia é da ordem de
274,28 t DBO/dia, com redução de 86%.

No setor industrial predominam as agroindústrias do setor
sucroalcooleiro e o pólo petroquímico de Paulínia. Na agricultura
destacam-se a cultura de cana-de-açúcar e os hortifrutigranjeiros.
Campinas é a cidade com maior população nessa bacia, em torno de 1,0
milhão, e também a mais crítica em se tratando de escassez de água.

Reúne os municípios de Águas de São Pedro, Americana, Amparo,
Analândia, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança
Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Charqueada,
Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemópolis, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna,
Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Limeira, Louveira, Mombuca, Monte Alegre
do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia,
Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Rafard, Rio Claro,
Rio das Pedras, Saltinho, Salto, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Gertrudes,
Santa Maria da Serra, Santo Antônio da Posse, São Pedro, Sumaré, Tuiuti,
Valinhos, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo.
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A bacia hidrográfica do Tietê/Jacaré

Com uma área de drenagem de 11.749 Km2 reúne em seu
território os aqüíferos Bauru, Serra Geral e Botucatu. Embora apresente
recursos hídricos superficiais em abundancia, devido a irrigação e ao setor
sucroalcooleiro, concentrados nas bacias do médio Jacaré-Guaçu e
Ribeirão dos Lençóis, apresenta situação critica em termos de
disponibilidade de água.

Dos 34 municípios, possui 19 com índice de perdas acima de
30% no sistema de abastecimento e apresenta riscos de rebaixamento
acentuado de superfície do lençol subterrâneo nas áreas urbanas de Bauru
e Araraquara e com alto risco de poluição das águas subterrâneas na
mesma região, incluindo Brotas e arredores.

A Hidrovia Tietê/Paraná entre as barragens de Barra Bonita e
Ibitinga, com 140 km de extensão representa um importante fator de
desenvolvimento. A bacia apresenta baixo índice de tratamento de esgotos
domésticos, com lançamento “in natura” que resulta numa carga poluidora
da ordem de 104,31 t DBO/dia, o que para uma população de 1.233.017

A Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré
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de habitantes é bastante significativo. Da carga poluidora total, de 867,18
t DBO/dia, a carga doméstica representa 61,56 t DBO/dia, com uma redução
de apenas 8,45% através de sistemas de coleta e tratamento. As cargas
industriais que incluem o setor sucroalcooleiro geram 805,18 t DBO/dia,
com redução de 87,97%.

Até 1998, 40% dos municípios depositava os resíduos sólidos de
forma inadequada, 40% controlada e apenas 20% em condições
adequadas.

A bacia é objeto de estudos com o objetivo de orientar medidas
corretivas e preventivas para controle de erosão e assoreamento.

Seus municípios são Agudos, Araraquara, Arealva, Areiópolis,
Bariri, Barra Bonita, Bauru, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Boracéia,
Borebi, Brotas, Dois Córregos, Dourado, Gavião Peixoto, Iacanga, Ibaté,
Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Itirapina, jaú, lençóis Paulista,
Macatuba, Mineiros do Tietê, Nova Europa, Pederneiras, Ribeirão Bonito,
São Carlos, São Manuel, Tabatinga, Torrinha, Trabiju.

A bacia hidrográfica Tietê/Batalha

A Bacia Hidrográfica Tietê/Batalha
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Situada na região centro oeste do estado de São Paulo, entre as
barragens de Ibitinga e Promissão, é caracterizada por sua produção
agropecuária, apresenta uma área de drenagem de 13.151 km2 e concentra
uma população em torno de 437.310 habitantes. Os 130 km da Hidrovia
Tietê/Paraná e seus portos e o Reservatório de Promissão conferiram a
região bom potencial turístico, por meio de atividades de lazer e esportes
náuticos, chácaras de lazer e hotéis.

Possui águas superficiais em abundância e não apresenta
problemas de disponibilidade hídrica. Porém, existem áreas que podem
ser consideradas criticas em virtude da irrigação, como o Ribeirão dos
Bagres e ao uso industrial no ribeirão Três Pontes.

Somente um município apresenta índices de abastecimento de
água abaixo de 80% e 12 têm índices de perdas no abastecimento acima
de 30%.

Até 1998, 42% dos municípios depositavam seus resíduos
inadequadamente, 55% em condições controladas e apenas 3% de forma
adequada. Os índices de remoção de cargas orgânicas são baixos, com
apenas 28,50% da carga poluidora proveniente de esgotos domésticos,
de 20,28 t DBO/dia é tratada, com um remanescente de 14,50 t DBO/dia.
Apresenta alto potencial de cargas inorgânicas devido essencialmente ao
setor da cana e do álcool, com um potencial de cargas de 417,87 t DBO/
dia e um índice de redução de 95,65%, com um remanescente de 19,05 t
DBO/dia.

Grande parte dessa bacia está comprometida por processos
erosivos provocados por voçorocas e somente 5% do território apresenta
vegetação nativa preservada. Não possui unidades de conservação e conta
apenas com um território indígena.

Reúne os municípios de Adolfo, Avaí, Bady Bassitt, Balbinos,
Borborema, Cafelândia, Dobrada, Elisiário, Guaiçara, Gurantã, Ibirá, Irapuã,
Itajobi, Itápolis, Jaci, Lins, Marapoama, Matão, Mendonça, Nova Aliança,
Novo Horizonte, Pirajuí, Piratininga, Pongaí, Potirendaba, Presidente Alves,
Reginópolis, Sabino, Sales, Santa Ernestina, Taquaritinga, Uru e Urupês.
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A bacia hidrográfica do Baixo-Tietê

A Bacia Hidrográfica do Baixo-Tietê

Última região hidrográfica do Rio Tietê, essa bacia, que tem uma
área de drenagem de 15.787 km2, conta com abundância de recursos
hídricos superficiais em boa qualidade e subterrâneos, abrangendo os
aqüíferos Bauru e Serra Geral.

Porém, o maior patrimônio da região, que é a água de boa
qualidade, não é suficiente para deixar a população de 654.039 habitantes
em condições de tranqüilidade no que se refere à disponibilidade hídrica.
A região foi classificada no plano estadual de recursos, elaborado em
2002, como uma bacia preocupante no que se refere à disponibilidade
futura de água, com potencial risco de escassez devido à irrigação e ao
fato de que 45% de suas sub-bacias têm apresentado índices críticos, em
especial entre Promissão, Araçatuba e região da foz do Tietê.

Dos 42 municípios, 14 apresentam índices de perda no sistema
de abastecimento maiores que 30%. Apresenta-se um dos maiores índices
de remoção de cargas poluidoras de origem doméstica do estado, com
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45,32% de redução por meio de sistemas de tratamento e uma carga
remanescente de 17,23%, sendo definido em metas do plano estabelecido
para essa bacia elevar esses índices a 95%, próximo dos resultados obtidos
junto ao setor industrial, onde há redução de 98,48% dos efluentes, o
que resulta em uma carga total de 23,13 t DBO/dia.

Com relação à disposição de resíduos sólidos, até 1998, 69% dos
municípios depositavam o lixo em locais e forma inadequados, 14% em
áreas controladas e apenas 17% de forma adequada. A bacia do Baixo
Tietê conta com apenas 5,43% de áreas preservadas, cobertas por
vegetação nativa, e abriga uma reserva biológica e um território indígena.

Conta ainda com 310 km de navegação fluvial, pela Hidrovia Tietê–
Paraná, entre as barragens de Promissão, no Rio Tietê e Castilho, no Rio Paraná.

Seus municípios são Alto Alegre, Andradina, Araçatuba,
Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre,
Buritama, Castilho, Coroados, Gastão Vidigal, Glicério, Guaraçaí,
Guararapes, Itapura, José Bonifácio, Lavínia, Lourdes, Macaubal, Magda,
Mirandópolis, Monções, Muritinga do Sul, Nipoã, Nova Castilho, Nova
Luzitânia, Penápolis, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Promissão, Rubiácea,
Santo Antonio do Aracanguá, Sud Mennucci, Turiúba, Ubarana, União
Paulista, Valparaíso e Zacarias.
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Cidades ribeirinhas

Em sua jornada o Rio Tietê banha 62 municípios ribeirinhos e
seis sub-bacias hidrográficas, em uma das regiões mais ricas do hemisfério
sul. Os municípios ribeirinhos, ou seja aqueles que são banhados por esse
rio, na unidade hidrográfica do Alto Tietê são: Salesópolis, Biritiba-Mirim,
Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo,
Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom
Jesus, integram a área de proteção ambiental da Várzea do Rio Tietê, que
totaliza 65 mil hectares.

Na sub-bacia hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, os
municípios ribeirinhos são: Cabreúva, Itu, Salto, Porto Feliz,Tietê, Jumirim,
Laranjal Paulista, Conchas, Anhembi e Botucatu.

Na sub-bacia hidrográfica dos rios Tietê e Jacaré, os municípios
ribeirinhos são: São Manuel, Mineiros do Tietê, Iagaraçu do Tietê, Barra
Bonita, Dois Córregos, Macatuba, Jaú, Pederneiras, Itapuí, Boracéia, Arealva,
Bariri, Itaju, Iacanga e Ibitinga.

Na sub-bacia hidrográfica dos rios Tietê e Batalha são os
seguintes os municípios ribeirinhos: Reginópolis, Borborema, Uru, Novo
Horizonte, Pongaí, Cafelândia, Sabino, Sales e Adolfo.

Finalmente na sub-bacia hidrográfica do Baixo Tietê, o rio banha
os municípios de Promissão, Barbosa, José Bonifácio, Penápolis, Planalto,
Glicério, Coroados, Buritama, Birigüi, Araçatuba, Sud Menucci, Andradina,
Pereira Barreto, Itapura e Castilho.
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AÇÕES PARA O RIO TIETÊ

Para promover a
recuperação do Rio Tietê e garantir
o uso múltiplo de suas águas, nas
seis sub-bacias hidrográficas, de
acordo com as condições
ambientais, equilibrando qualidade
e quantidade, é preciso promover
diversas ações integradas que
envolvam o poder público, a
sociedade civil organizada e a
iniciativa privada. Pois, de forma
isolada, com programas e obras
pontuais e sem envolvimento da
comunidade, os resultados serão
sempre insuficientes.

Portanto, além de grandes
investimentos e de suportes
financeiros, como os financiamentos
obtidos junto a organismos
multilaterais como o Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID) a recuperação do Rio Tietê requer o
fortalecimento de uma política pública de gestão das águas, que seja
participativa, permita ações descentralizadas e integradas, que contemplem a
participação de órgãos técnicos e fiscalizadores do governo do estado, dos
municípios e da sociedade civil organizada, para programas de conservação de
áreas de mananciais, nascentes e cabeceiras, com respeito às normas de uso e
ocupação do solo; programas de recomposição de áreas degradadas, de
saneamento e macrodrenagem, entre outros, como educação ambiental.

É preciso fazer com que a sociedade se engaje, acompanhe,
fiscalize e cobre a execução permanente de programas integrados de
conservação e recuperação ambiental, para que a despoluição do rio Tietê
ganhe características de cidadania.

 O Tietê na Capital
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A política de gestão das águas

O Desenvolvimento da humanidade está associado aos usos da
água e durante milênios a consideramos como um recurso infinito. Apenas
há algumas décadas o mundo despertou para a dura realidade de que,
diante dos maus usos, os recursos naturais estão se tornando escassos e
que é preciso acabar com a falsa idéia de que a água é inesgotável.

Somente a partir dos anos 1970, sentimos o agravamento dos
problemas mundiais advindos do processo de desenvolvimento econômico
e da industrialização, que trouxe o drástico aumento da poluição industrial
e os problemas decorrentes da falta de saneamento e abastecimento de
água.

A questão ambiental passou a ser discutida em vários países, o
que levou à realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972.

Apesar de ser considerada uma fonte estratégica, esgotável e
propulsora do desenvolvimento, as primeiras discussões internacionais
que enfocaram a necessidade global de um plano de ação para a um novo
modelo de gestão da água aconteceram na Conferência das Nações Unidas
sobre Água, em Mar Del Plata, em 1977. No Brasil a intenção de reformar
o modelo de gestão das águas começou a se consolidar a partir dos anos
1980, em virtude de alguns fatores históricos e político-institucionais.

Desde o descobrimento, os rios orientaram a trajetória de
ocupação do país. Toda nossa história está ligada ao curso dos rios que
serviram de caminho para os índios, depois para os “desbravadores”,
monções e bandeirantes.  No período chamado de Colonização Moderna,
os rios serviam como canais de integração entre as regiões e
principalmente para o escoamento de nossas riquezas naturais até o
oceano, para a exportação do ouro e das pedras do interior de Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa política permaneceu em vigor até o
final do século XVIII.

No início do século XX, quando o país apresentava uma
característica marcantemente agrícola, a água era administrada pelo
governo federal através de uma Secretaria Nacional de Agricultura. A
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partir daí, entra em vigor uma política predominante até os dias de hoje,
que prioriza o aproveitamento do potencial fluvial dos rios brasileiros
para a geração de energia elétrica.

A construção das usinas hidrelétricas mudou o perfil e a dinâmica
dos rios. Em 1901, a empresa canadense The São Paulo Tramway Light &
Power Company Ltd. inaugurou a sua primeira usina, em Santana de
Parnaíba, a atual Edgard Souza. Nos anos seguintes várias outras usinas
foram implantadas com o objetivo de impulsionar a industrialização
paulista. Essa visão setorial dispensada à água acontecia com todos os
recursos naturais, não havia um conceito ecossistêmico.

Na década de 1930, o país editou vários códigos para os recursos
naturais: O Código do Minério, da Pesca, da Flora e, em 1934, o Código de
Águas, que passou a ser o marco disciplinador do uso das águas, dispondo
sobre a classificação e utilização dos recursos hídricos, com ênfase para o
aproveitamento do potencial hidráulico, mas com princípios para o uso
múltiplo da água e preocupação com a sua qualidade e valor econômico.
1970, o Brasil passa a acompanhar de forma efetiva as questões globais
que envolvem a gestão dos recursos naturais e cria em 1973, em âmbito
federal, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), em resposta a
uma questão diplomática diante da posição do Brasil em Estocolmo,
quando foi enfatizado o crescimento econômico em detrimento da
preservação ambiental.

No estado de São Paulo, em 1975, a Cetesb, que era vinculada à
estrutura de saneamento, passa a controlar a poluição das águas, do ar e
do solo. E, em 1983, é criado o Conselho Estadual de Meio Ambiente
(Consema), com representantes da sociedade civil, ainda para assessorar
o governador em assuntos relativos a meio ambiente. O estado começava
a preconizar discursos de descentralização e municipalização; foram
criados diversos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, e as entidades
organizadas da sociedade civil, que até então se mobilizavam em torno
de causas preservacionistas conquistaram alguns espaços e canais para
reivindicações e encaminhamentos de propostas, porém, poucos desses
conselhos eram deliberativos.

O governo paulista já era pressionado pela necessidade do
gerenciamento integrado dos recursos hídricos, em virtude da degradação
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dos rios e do agravamento de conflitos entre os diversos setores de usuários
das águas, em várias regiões do estado. Desde os anos 1980 a articulação
da sociedade em diversas manifestações públicas contra a poluição dos
rios Tietê, Piracicaba, Cubatão, Jundiaí e do Reservatório Billings era
marcante e evidenciava que a sociedade civil e os municípios eram alijados
do processo decisório.

A atuação dos municípios se limitava às questões de saneamento,
com o abastecimento à população urbana e a algumas iniciativas de
canalização de águas servidas. O interesse por questões mais amplas,
ligadas ao conceito de gestão por bacias hidrográficas, só começou a
ocorrer depois que poluição e a escassez das águas levaram o estado a
índices críticos de disponibilidade de água. Os primeiros movimentos de
ruptura do modelo setorial que vigorava antes do Sistema Estadual de
Recursos Hídricos surgiram com a implantação dos consórcios
intermunicipais dos Rios Jacaré-Pepira, Piracicaba e Capivari e do Comitê
de Recuperação do Rio Jundiaí (Cerju), mas a primeira experiência em
administração integrada no estado foi motivada pela necessidade de
solucionar os problemas de degradação das águas da Represa Billings,
decorrentes das obras de geração de energia elétrica na Usina de Henry
Borden, que depende da reversão das águas poluídas dos Rios Pinheiros e
Tietê para funcionar.

A falta de um programa efetivo de tratamento de esgotos na
Região Metropolitana de São Paulo, que exporta poluição para as cinco
sub-bacias do Rio Tietê, localizadas a jusante da Capital e a captação de
água limpa para abastecimento público na bacia dos rios  Piracicaba/Capivari
e Jundiaí para suprir o Sistema Juqueri/Cantareira e suprir o déficit de
água à população da Região Metropolitana era um dos mais sérios conflitos
por gestão das águas no estado de São Paulo e que fomentou muito as
discussões sobre o futuro das águas, como gerenciá-las adequadamente e
implementar mecanismos de participação da sociedade.

Com a Constituição de 1988, a participação da sociedade civil
na gestão dos recursos naturais e, especialmente na gestão das águas,
passa a ser um preceito fundamental, que deve nortear todas as políticas
públicas para o setor. A Constituição Estadual de 1989 já havia incorporado
novos conceitos à questão dos recursos hídricos: a gestão descentralizada,
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participativa e integrada; a divisão por bacia hidrográfica; o
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos.

Em 1991, ano marcado pela enorme mobilização em torno da
despoluição do Rio Tietê, o governo federal encaminhou ao Congresso
Nacional o primeiro projeto de lei que tratava da Política Nacional de
Recursos Hídricos. A sociedade brasileira manifestou através das
organizações civis a necessidade de integração entre os sistemas de
recursos hídricos e meio ambiente e São Paulo, instituiu, pela Lei 7.663, o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, fruto de amplos debates e
audiências públicas realizadas no Instituto de Engenharia e na Comissão
de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa. Assim, nasceu o primeiro
modelo de lei participativa para as águas.

A partir do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o território
paulista foi dividido em 22 regiões hidrográficas, instituiu-se a gestão
por bacia, com participação efetiva da sociedade civil no processo
decisório. A lei paulista reforçou preceitos do Código de Águas e da
Constituição ao contemplar instrumentos de gestão, como o Plano de
Bacias, a cobrança pelo uso da água e o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos(Fehidro), para utilização direta nos Comitês de Bacias, colegiados,
com poder deliberativo, que reúnem, em igual número e poder de decisão,
representantes dos municípios, dos órgãos de estado e da sociedade civil
organizada para gestão integrada, descentralizada e participativa das
águas.

A Lei Paulista das Águas representou, segundo diversos atores
ligados à gestão das águas, uma verdadeira revolução conceitual e a
esperança de que as ações e obras não sejam mais efetivadas de forma
setorial e isoladas, sem mecanismos de controle, monitoramento e
participação da sociedade. Porém, é preciso ter a clareza de que a distância
entre as leis e a prática ainda é imensa e que é preciso romper barreiras
do corporativismo nos diversos setores governamentais e na própria
sociedade, que continua a ver o Estado como único agente responsável
pelo controle da poluição, dos recursos naturais e do saneamento.

Essa Lei, apontada como pioneira e modelo de referência para o
país, apresenta características semelhantes às do sistema francês. No
momento de sua edição, 1991, a bacia hidrográfica como unidade de
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planejamento para os sistemas de gestão era adotada em países como
Inglaterra, EUA, França, Holanda, Alemanha, Japão e Hungria, mas ainda
não estava incorporada nas políticas públicas brasileiras.

Em 1992, durante a Conferência Internacional sobre Água e Meio
Ambiente, realizada em Dublin, o Brasil encontrou o respaldo necessário
para fortalecimento do movimento organizado pela sociedade, por
técnicos, cientistas e gestores do setor, pela modernização da gestão das
águas no país.

A Declaração de Dublin evidencia que “a escassez e o desperdício
da água doce representam sérias e crescentes ameaças ao desenvolvimento
sustentável, e a proteção ao meio ambiente, a saúde e o bem-estar do
homem, a garantia de alimentos, o desenvolvimento industrial e o
equilíbrio dos ecossistemas estarão sob risco se a gestão da água e do
solo não se tornarem realidade na presente década, de forma bem mais
efetiva do que tem sido no passado”. Nessa conferência foram estabelecidos
os chamados “Princípios de Dublin”, que norteiam a gestão e as políticas
públicas para as águas em todo o mundo.

Durante a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, o Brasil foi
signatário da Agenda 21 – documento assinado por 170 países, que
representa o esforço conjunto desses governos e povos para identificar
ações que aliem desenvolvimento a proteção ambiental. Em 1995 a União
criou o Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal e, no dia 08 de janeiro de 1997, foi sancionada a Lei 9.433, que
define a Política Nacional de Recursos Hídricos e instituiu o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Objetivos da Política Nacional das Águas:
• Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos.

• A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo
o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

• A prevenção e a defesa contra eventos críticos, de origem
natural ou decorrente do uso integrado dos recursos hídricos.

A Lei Brasileira das Águas coloca o país entre as Nações de
legislação mais avançada do mundo. A Política Nacional de Recursos
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Hídricos prevê a gestão integrada e tem como instrumentos para viabilizar
a sua implantação, os planos de bacias, o enquadramento dos corpos
d’água em classes segundo os usos preponderantes, a outorga de direito
de uso, a cobrança pelo uso da água, a  Agência Nacional de Águas (ANA)
e o sistema de informações.

A política nacional traz como fundamento o conceito da água
como um bem de domínio público, dotado de valor econômico, tendo
como usos prioritários o abastecimento humano, a dessedentação de
animais e a gestão por bacia hidrográfica. Para que a lei conquistada seja
incorporada e exercida através de políticas públicas efetivas para as águas,
é preciso fortalecer o Sistema Nacional e os Sistemas Estaduais, com a
consciência de que quebrar o círculo vicioso da centralização e da detenção
do poder não é uma tarefa simples, que se estabelece por lei ou decreto.
É preciso fazer com que os representantes do estado incorporem de fato
os preceitos estabelecidos através da Política Nacional, e que todos os
integrantes do Sistema tenham, de forma equilibrada, os direitos
resguardados e a clareza a respeito dos seus deveres.

Vencer o grande desafio de fazer com que o Sistema seja conhecido
e reconhecido pela sociedade como um instrumento de gestão ambiental,
descentralizado e participativo, capaz de promover a recuperação dos
recursos naturais e garantir o desenvolvimento sustentável, deve ser tarefa
de todos os que buscam uma política pública para as águas.
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A participação da sociedade civil e o marco legal
do terceiro setor

A Agenda 21 – Documento assinado por 170 países, durante a
Eco 92, e que representa o esforço conjunto desses governos e povos para
identificar ações que aliem desenvolvimento á proteção ambiental –
destaca a importância do fortalecimento da participação de todos os
grupos sociais na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais.

O capítulo 23 da Agenda 21 ressalta que a participação dos
cidadãos é pré-requisito fundamental para alcançar o desenvolvimento
sustentável. Dez anos depois, o documento foi reavaliado durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
realizada em Johannesburgo, na África do Sul, e os preceitos fundamentais,
em especial o que destaca a importância da participação social, foram
reforçados.

No Brasil, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e os sistemas
estaduais de gestão das águas, sobretudo o paulista, trouxeram inúmeros
avanços aos mecanismos e espaços de participação social, no que se refere
à tomada de decisões e ações voltadas à gestão das águas. Desde então,
as entidades da sociedade civil organizada, que representam o chamado
terceiro setor, passaram a ser parte integrante dos Sistemas de Recursos
Hídricos.

Apesar de serem considerados conquistas da sociedade, o Sistema
Nacional e o Sistema Paulista de Recursos Hídricos, as ferramentas desses
sistemas não foram implementadas simultaneamente em todas as bacias
hidrográficas e a participação das entidades civis nos primeiros Comitês
de Bacias oficialmente instalados ocorreu com certa “timidez”.

Em São Paulo, estado pioneiro na implantação dos Comitês de
Bacias, poucas entidades civis tinham um histórico de participação nos
processos de gestão ambiental, apenas aquelas que haviam se engajado
nas grandes lutas contra o processo de desmatamento, na implantação
de unidades de conservação e despoluição, ou as que participaram da
elaboração do Capítulo de Meio Ambiente da Constituição     Paulista e das
discussões em torno da própria votação da Lei 7.663/91, na Assembléia
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Legislativa de São Paulo é que se engajaram no processo de instalação e
atuação dos comitês de bacias hidrográficas.

Talvez, por esse motivo, as entidades ambientalistas, as
Organizações Não Governamentais (ONGs), os sindicatos de categorias
envolvidas com o setor de recursos hídricos, algumas entidades de classe
e as universidades tenham sido as primeiras, e – por que não dizer? –
quase as únicas a se engajar no processo de implantação e funcionamento
dos comitês de bacias.

A distância dos cidadãos e dos grupos representativos desses
colegiados e do sistema de recursos hídricos como um todo é ampliada
em virtude das dificuldades que ocorrem no processo de articulação e
desinteresse da sociedade para ingresso nos comitês de bacias. O maior
vilão nesse processo é o desconhecimento, ou seja, a falta de informação
a respeito do Sistema de Recursos Hídricos, a incompreensão com relação
às terminologias, regras e metas do sistema, dos seus objetivos e dos
retornos que o mesmo oferece, ou poderá oferecer à sociedade.

Além disso, determinados segmentos sociais, de diversas regiões
do estado, como, por exemplo, usuários de água, agricultores e pecuaristas,
das entidades ligadas aos setores do turismo, navegação e pesca, não se
organizaram ou se articularam em redes e fóruns e por conseqüência
foram os últimos a se engajar nos comitês de bacias.

Além da falta de capacitação para gestão em recursos hídricos e
para a atuação efetiva nos Sistemas, um grande entrave ao fortalecimento,
da participação da sociedade é o não  reconhecimento por parte do  estado
do papel das entidades civis nos espaços de representatividade que
passaram a ocupar. Essa função, de membro representante de determinado
segmento social, não é reconhecida oficialmente como atividade com
caráter de utilidade pública, ou seja, de relevante interesse social, como
ocorre em outras instâncias, como nos conselhos municipais de defesa
do meio ambiente, do menor ou de defesa da cidadania.

Outros fatores que fragilizam o segmento e merecem atenção
estão relacionados à representatividade e a legitimidade de determinadas
entidades para tratar de questões de interesse coletivo e difuso.

Portanto, para fortalecimento do Sistema e do segmento é
preciso promover uma reflexão mais aprofundada sobre o que se entende
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por sociedade civil organizada e reconhecer que, historicamente, o poder
público apresenta dificuldades de relacionamento com alguns setores,
fato que o leva a rotular movimentos, a criar estereótipos com o intuito
de justificar rupturas, ou buscar reconhecer entidades que são cooptáveis
ou que venham a ser consideradas inimigas.

Com o objetivo de estabelecer diretrizes que permitam distinguir
melhor as instituições que realmente trabalham para o fortalecimento
da gestão ambiental de forma coletiva daquelas que apenas utilizam a
sua condição de filantropia e corporativismos para defesa de interesses
pontuais, diversas instituições, gestores e legisladores passaram a trabalhar
na elaboração de um marco legal para o terceiro setor. Fruto de inúmeras
discussões sobre a diversidade da sociedade civil organizada brasileira e
das instituições como integrantes do Terceiro Setor ou Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), surge a Lei 9.790/99, que
institui regras mais claras a esse respeito, exigindo esforço e reflexão de
todos os atores envolvidos. De acordo com a lei do marco legal do Terceiro
Setor, essas organizações constituem pessoas jurídicas de direito privado,
geralmente associações civis e fundações, sem fins lucrativos, voltadas à
promoção e defesa de vários bens, patrimônios e valores da coletividade,
entre os quais o meio ambiente e os recursos hídricos.

A legislação que regula o terceiro setor apresenta avanços
significativos na relação entre as entidades civis e o poder público ao
definir o termo parceria e estabelecer critérios para obtenção de
financiamentos para ações e projetos desenvolvidos por entidades civis
em conjunto com o estado. Esses avanços institucionais e legais resultarão
em fortalecimento do Terceiro Setor, conferindo às entidades civis um
papel mais atuante e de co-responsabilidade no que se refere à defesa
dos interesses e bens coletivos e,. mais do que isso, representam um avanço
ético na medida em que exige transparência na gestão das entidades.

   A participação da sociedade civil refletida no trabalho
desenvolvido nos comitês de bacias hidrográficas, sobretudo nos dez anos
de implementação do sistema paulista de recursos hídricos, resultou no
acúmulo de experiências, na credibilidade e sustentabilidade do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos. Serviu como uma espécie de “estágio” para
a gestão das águas, que exige um novo modelo de participação, com
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capacitação de seus representantes, com definição de metas de atuação
e critérios de representatividade, sem o que não há condições concretas
e reais para que a sociedade civil possa contribuir efetivamente com o
processo de gestão das águas e, mais do que isso, para que não seja usada
para referendar e legitimar outros interesses.

Não há dúvida de que esse modelo de gestão participativa,
integrada e descentralizada com participação efetiva da sociedade civil
organizada em conjunto com o poder público exige transição no que diz
respeito à gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo e no país
e isso significa mudanças, existem tensões naturais, principalmente
daqueles que vêem na gestão descentralizada e participativa uma “ameaça
ou perda de poder”, porque antes decidiam de forma isolada e hoje as
decisões devem ser compartilhadas.

A gestão integrada e participativa da água poderá ser uma
ferramenta efetiva de inclusão social, de geração de renda, regate de
valores e patrimônios e acima de tudo de melhoria da qualidade de vida
da população. Dessa forma, a água, elemento vital à humanidade, porém
escasso, passa a ser também um elo entre os diversos segmentos da
sociedade que buscam garantir o seu uso de forma racional, ética, social
e sustentável.
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O Tietê e os aspectos socioeconômicos

Os Rios Tietê e Paraná são importantes vias de navegação desde
os tempos do Brasil Colônia, ao proporcionarem a interligação de vastas
regiões do Sudeste do país. Foi o Tietê também que possibilitou aos
bandeirantes interiorizar a colonização rumo ao oeste do estado de São
Paulo e alcançar terras do Mato Grosso.

Apesar disso, somente em 1950 foram tomadas as primeiras
iniciativas concretas para a implementação da navegabilidade dos Rios
Tietê e Paraná, a partir de uma semente plantada dez anos antes, em
1940, quando em uma viagem aos Estados Unidos, o então secretário da
Viação e Obras Públicas, o engenheiro Castelo Branco, inspirou-se no que
viu no Vale do Tennessee, que por meio de uma hidrovia se ligava ao Rio
Mississipi. Voltando ao Brasil, idealizou um plano de aproveitamento
múltiplo do rio Tietê, formulando as primeiras propostas referentes a seu
uso no transporte hidroviário.

Essa hidrovia conta atualmente com 2.400 km totalmente
navegáveis, desde Itaipu a São Simão, no Rio Parnaíba, e a Santa Maria
da Serra, no Piracicaba, ou à Conchas, no Tietê. Por uma verdadeira “estrada
líquida” , como é chamada a hidrovia, estão interligados os estados de
São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nessa área,
onde se arrecada cerca de 75% do Imposto sobre Circulação de Mercadoria
e Serviços (ICMS) de todo o país, está mais de 25% da população brasileira.

O outrora encachoeirado Tietê teve suas águas represadas para
a geração de energia, com a construção de usinas hidrelétricas, como as
de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga e Promissão. A mudança no perfil do rio
permite que comboios de grandes dimensões naveguem em suas águas
servindo como meio de transporte da produção agrícola para os centros
consumidores e para o mercado exterior, devido a obras de engenharia
chamadas eclusas, que eliminaram os desníveis originais do Tietê.

Nas sub-bacias localizadas no Médio ao Baixo Tietê, ao priorizar
o uso do rio para geração de energia elétrica e posteriormente para
navegação, o homem transformou sua ecologia e regime hidrológico.

O sistema hidroviário Tietê-Paraná entrou em operação comercial
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em 1991, e nas últimas duas décadas investimentos em torno de 2,0 bilhões
de dólares foram realizados por parte do governo paulista através da Cesp.
Atualmente, 5,7 milhões de toneladas de cargas anuais são transportadas.
Entre os produtos transportados pela hidrovia (soja, álcool, calcário, farelo,
milho, etc.), a soja é a carga mais promissora e pode chegar a 30% do
volume total da navegação fluvial. A projeção para o ano de 2010 é de
que aproximadamente 20 milhões de toneladas sejam transportadas

As vantagens de se usar a hidrovia como meio de transporte são
bem visíveis: para cada tonelada de soja transportada, gastam-se 8 dólares
na hidrovia, 16 dólares na ferrovia e cerca de 30 na rodovia. Essas medidas
valem para quase todos os produtos. Além disso, as embarcações não têm,
como nas rodovias, a mesma freqüência de acidentes e desgastes.

O sistema hidroviário abre perspectivas para diversos campos da
economia. Para isso conta com grande potencial hidroenergético, insumo
básico para qualquer tipo de atividade produtiva. As usinas instaladas ao
longo do rio Tietê, têm um potencial hidroelétrico de 1.870 mw. A usina
de Barra Bonita, situada no município de Barra Bonita, na transição das
bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê e Tietê/Jacaré, tem uma potência
efetiva de 140,7 mw, sendo operada pela AES Tietê S/A. A bacia hidrográfica
Tietê/Jacaré conta ainda com as usinas Álvaro de Souza Lima (Bariri), no
município de Boracéia, e Ibitinga, no município de Ibitinga, com potência
de 143,1 e 131,5 mw, respectivamente, operadas pela AES Tietê S/A. A
Usina Mario L. Leão, que forma a Represa de Promissão, situada no
município de Ubarana, na bacia hidrográfica do Tietê Batalha, tem um
potencial energético de 264 mw e é operada pela AES Tietê S/A.

A bacia hidrográfica do Baixo Tietê conta com as duas das maiores
usinas hidroelétricas do Tietê. A Usina de Nova Avanhadava, no município
Buritana, operada pela AES Tietê S/A e a de Três Irmãos, no município
Pereira Barreto, operada pela CESP, tem potencial para gerar 347,40 e
807,5 mw, respectivamente. O Rio Tietê ainda conta com outras quatro
pequenas centrais hidroelétricas. A Usina Rasgão, situada no município
de Pirapora do Bom Jesus, a Usina Porto Góes, no município Salto, e a
Usina Salesópolis, situada no município de Salesópolis, são operadas pela
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A, com potência de 22,0,
10,5 e 2,0 mw, respectivamente. A Usina São Pedro, situada em Itu, é
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operada pela Companhia Fiação e Tecelagem de São Pedro e tem uma
potência de 2,16 mw.

Do ponto de vista econômico, propriamente dito, a Hidrovia Tietê-
Paraná corta quatro dos cinco maiores estados produtores de grãos do
Brasil. As cidades de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São Carlos,
Araraquara, entre outras, formam um importante complexo industrial e
o maior mercado consumidor do país. A integração da Hidrovia Tietê-
Paraná com a dos Rios Paraguai e Uruguai vem sendo considerada
fundamental para o Mercosul.

Outro grande potencial é o setor de turismo que se destaca em
virtude da boa infra-estrutura da região e da qualidade das águas do rio
Tietê para atividades de lazer, recreação, pesca e integração com a natureza,
em praias de água doce, além de atrativos históricos demarcados pelo
caminho dos bandeirantes. Diversas embarcações turísticas levam cidadãos
para conhecer a hidrovia, os parques aquaviários, represas, eclusas, ilhas
fluviais e baias, além das termas e colônias de férias.

A Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná (ADTP), entidade
multissetorial sem fins lucrativos que conta com a participação de
empresas privadas e estatais, com forte apoio dos governos de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, disponibiliza informações
sobre a hidrovia e dados socioeconômicos. Participam da Agência empresas
da Bolívia e do Paraguai. Seu maior objetivo é promover o desenvolvimento
econômico sustentado da região de influências dos rios Tietê e Paraná.
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O Projeto Tietê

Água e saúde

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
Kofi Annan, declarou por ocasião da série de encontros sobre a Cúpula
Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johannesburgo
que, “mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. O
dobro desse número não possui saneamento adequado e mais de três
milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças causadas por águas
contaminadas”.

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que para cada
dólar aplicado em saneamento, com esgoto coletado e tratado e água
tratada, são economizados de 4 a 5 dólares em saúde pública nos dez
anos seguintes, e, com a redução de despesas em atendimento médico,
medicamentos e hospitais. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que
70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram
moléstias transmitidas por contato com água poluída.

A poluição das águas acarreta graves riscos à saúde. Os esgotos
domésticos contêm bactérias patogênicas que podem causar cólera,
hepatite infecciosa, disenteria, micoses, conjuntivites, otites, corizas e
febre tifóide e os efluentes industriais têm substâncias tóxicas que podem
causar doenças crônicas, inclusive o câncer.

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico divulgada pelo IBGE,
com base no levantamento realizado em 2000, revela que 47,8% dos
municípios brasileiros não têm serviço de esgotamento sanitário e, por
conseqüência, o país ainda convive com males do século XIX, como a febre
amarela e a dengue. Em alguns estados e regiões onde o esgoto corre a céu
aberto, a diarréia infecta 99% das crianças e ocasiona mortes.

Portanto, investir em saneamento significa aplicar recursos em
saúde preventiva e evidencia que a recuperação da qualidade das águas é
mais do que um programa ambiental é uma questão de saúde pública e
bem-estar social.
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O Projeto Tietê

Em 1992, após o movimento popular que conseguiu reunir mais
de um milhão de assinaturas e contou com forte envolvimento da mídia,
o governo de São Paulo criou o Programa de Despoluição do Rio Tietê,
entregando à Sabesp, empresa ligada à Secretaria de Recursos Hídricos
Saneamento e Obras, a responsabilidade de sua execução.

O governo paulista obteve do BID os recursos necessários para o
maior projeto de recuperação ambiental desenvolvido no país.

A Sabesp ficou com a difícil e ousada tarefa: acabar com a
poluição gerada por esgotos na Região Metropolitana de São Paulo. Essa
solução recebeu o nome de Projeto Tietê.

Além de uma atuação direta nas áreas de saneamento básico, o
Projeto Tietê previa o controle da poluição industrial e dos resíduos sólidos,
a abertura e urbanização dos fundos de vale e um forte incremento em
educação ambiental.

A primeira etapa

Com início em 1992, o Projeto Tietê buscou metas ambiciosas:
estender o serviço de coleta de esgotos a mais de 250 mil famílias,
ampliando o percentual de população urbana atendida nos municípios
tratados pela Sabesp, de 63%, em 1992, para 83%, em 1999.

Porém caminhou vagarosamente até 1994, apesar das falsas
promessas de resultados imediatos – como a possibilidade de
aproveitamento do Tietê para lazer em menos de cinco anos –, fato que
trouxe descrédito ao projeto perante a população.

Como parâmetro de comparação, o Programa de Despoluição
do Rio Tâmisa, na Inglaterra – tido como exemplo de sucesso –, começou
a ser delineado em 1895 e passou a apresentar, lentamente, os primeiros
resultados a partir de 1930. Apenas no final da década de 1970, quase
cem anos após seu início, resultados perceptíveis foram alcançados.

Mostra-se com isso que a recuperação de grandes rios que passam
por regiões densamente povoadas não tem resultados instantâneos, pois
depende essencialmente de ações contínuas e integradas.
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A partir de 1995, o governo do estado de São Paulo, por
intermédio da Sabesp, redirecionou o Projeto Tietê e conseguiu a
renegociação do financiamento com o BID. Isso permitiu a ampliação do
serviço de coleta de esgotos para mais de 1,5 milhão de pessoas e o
aumento de 9,5 m3/s na capacidade de tratamento de esgotos da Região
Metropolitana de São Paulo, elevando o percentual de esgotos tratados
em relação aos esgotos coletados, de 20%, em 1992, para 60%, em 1998.

Foram executadas as obras da Estação de Tratamento de Esgotos
(ETE) de São Miguel, com 1,5 m3/s de capacidade; a ETE Parque Novo
Mundo, com 2,5 m3/s; a ETE ABC, com 3,0 m3/s, a ampliação da ETE Barueri
de 7 m3/s para 9,5 m3/s; a implantação de 1.480 km de redes coletoras de
esgotos, 223 mil novas ligações domiciliares, 270 km de coletores-tronco
e 31,3 km de interceptores.

Mais de 1.200 indústrias, correspondentes a 90% da carga
poluidora industrial lançada no Rio Tietê, aderiram a esse projeto e
deixaram de lançar resíduos e toda espécie de contaminantes no curso
d’água. Nessa fase o Projeto Tietê recebeu investimentos de 1,1 bilhão de
dólares, dos quais 450 milhões foram financiados pelo BID, 450 milhões
com recursos próprios da Sabesp e 200 milhões em financiamentos de
outras fontes, como a Caixa Econômica Federal.

A segunda etapa

Diferentemente das grandes obras que marcaram o início do
Projeto Tietê, a segunda etapa deve continuar a expansão das ligações
domiciliares de esgoto e otimizar o sistema instalado. A meta é aumentar
a quantidade efetiva dos esgotos tratados, encaminhando o  máximo
possível os esgotos coletados às Estações de Tratamento.

A Sabesp deverá estender os serviços de coleta de esgotos a
mais de dois milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo,
ampliando o atendimento à população urbana de 80%, em 1998, para
90% – o que pode ser considerado a universalização da coleta de esgotos
na região a cargo da Sabesp. O tratamento dos esgotos coletados será
ampliado de 63% para 70% e controlar a emissão dos efluentes de mais
de 290 indústrias, em parceria com a Cetesb.
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Para alcançar essas metas estão previstas a execução de 960 km
de redes coletoras, 290 mil ligações domiciliares e 141 km de coletores-
tronco e interceptores. As obras estarão, na maior parte, concentradas na
região sul e ocorrerão ao longo do rio Pinheiros e em uma parte do Tietê.
Os esforços se concentram na bacia do Pinheiros com um total de 26
obras. A Sabesp espera conseguir uma melhoria significativa na qualidade
das águas dos mananciais Billings e Guarapiranga, uma vez que parte dos
efluentes que chegam a essas represas será coletada e encaminhada à
ETE de Barueri, que terá sua capacidade de tratamento ampliada para 12
m3/s.

Ao final dessa etapa espera-se uma sensível melhora na qualidade
das águas dos rios Tietê e Pinheiros, com benefícios para a saúde pública,
trazendo o declínio dos índices de mortalidade infantil e ganhos para a
qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê, com resultados
significativos às bacias do Médio e Baixo Tietê.

A educação ambiental com participação da sociedade civil
organizada e mecanismos de controle social desse projeto são
componentes dessa etapa, que deverá gerar a possibilidade de implantação
de programas de re-uso planejado da água e aumento da disponibilidade
de água potável. Ações complementares, sob responsabilidade de outros
órgãos do estado, de prefeituras e ONGs visam equacionar as cargas difusas
da poluição, amenizar os problemas referentes ao uso e ocupação do
solo, de coleta e disposição de resíduos sólidos.

Nesta etapa os investimentos previstos somam 400 milhões de
dólares, sendo 50% referentes ao financiamento do BID e o restante com
recursos próprios das Sabesp.

O Projeto Tietê prevê a implementação de etapas futuras, sendo
que para terceira fase está previsto, além da ampliação da coleta e da
capacidade de tratamento das estações de tratamento, maior controle
das cargas poluidoras difusas com integração de todos os municípios da
bacia hidrografica do Alto Tietê.
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Núcleo União Pró-Tietê

O Núcleo União Pró-Tietê é o setor de recursos hídricos e
educação ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica e tem como objetivo
principal a mobilização da sociedade para conservação e recuperação
dos recursos naturais. Esse Núcleo visa promover a integração entre a
conservação das florestas, em especial a da Mata Atlântica, e o equilíbrio
dos recursos hídricos e é considerado um centro de referência em ações
de mobilização dos diversos atores da sociedade civil organizada no
fomento da gestão integrada e participativa das águas.

História e atuação

Fabrizio G. Violini

Em 1991, uma pesquisa realizada pela Rádio Eldorado revelou
que o Rio Tietê apareceu como um dos principais temas de interesse de
boa parte dos moradores da Região Metropolitana de São Paulo. Mas,
apesar dessa constatação, a realidade era que o rio permanecia esquecido
para grande maioria da população da cidade. Esquecido e imundo. A
população o tratava como a grande latrina da cidade, despejando nele de
tudo, de garrafas PET a pneus, de móveis velhos a tudo aquilo de que
queria se livrar. Assim, ao mesmo tempo em que muitos cidadãos o
consideravam importante para a melhoria das condições de vida, a
sociedade dava as costas para a realidade do principal rio do estado.

A Rádio Eldorado, em conjunto com a BBC de Londres, lançou
uma campanha a favor da despoluição do Tietê. Dois jornalistas, um
navegando pelo Tamisa, rio londrino que já foi poluído como o Tietê e
outro em São Paulo faziam de cada local o mesmo. Cada um conversava,
fazia considerações e colhia depoimentos da população local, conectado
ao outro colega.

Esse trabalho deixou patente a importância dos dois rios para os
habitantes das suas cidades. O resgate de tantas histórias e considerações,
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aliado ao marco que foi a despoluição do Rio Tâmisa, fez com que os
cidadãos de São Paulo despertassem o interesse de lutar pela despoluição
do Rio Tietê. Milhares de cartas, telefonemas e manifestações chegaram
até a emissora. Para organizar essas manifestações em torno de um ponto
comum que expressava a vontade dos mais diversos segmentos da
sociedade, dispostos em colaborar com a recuperação do principal rio
paulista, a Fundação SOS Mata Atlântica criou o Núcleo União Pró-Tietê.

A primeira ação do Núcleo resultou no maior abaixo-assinado
de que se tem notícia, por uma causa ambiental: a reunião de 1.200.000
assinaturas a favor da despoluição do Tietê.

A coleta de assinaturas

Cidadãos aderem a campanha
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Esse enorme trabalho de coleta de assinaturas foi um processo
de aglutinação de apoios de vários segmentos da sociedade em torno
dessa causa comum. Além de milhares de pessoas envolvidas
individualmente, centenas de instituições da sociedade civil como
sindicatos, entidades ambientalistas, clubes de serviços, clubes esportivos,
associações profissionais, associações de moradores e empresas
desenvolveram atividades de mobilização em torno da idéia.

Isso fez com que a vontade de despoluir o rio se tornasse ainda
mais forte entre a população de São Paulo. Sob influência desse clima
favorável, o governo do estado de São Paulo, durante a realização da
Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio ambiente,
Rio-92, lançou o programa de despoluição do rio Tietê.

Após esse marco importante para a despoluição do Rio Tietê,
ficou clara a necessidade de continuar mobilizando a sociedade, já que a
despoluição de um rio, sobretudo da complexidade do Tietê, não é tarefa
possível de ser realizada em curto prazo. Era necessário continuar
trabalhando, para fazer com que a realidade e a importância do Tietê
fossem conhecidas da maioria da população e que a mesma pudesse estar
informada das ações necessárias para a sua despoluição e passasse a
identificar formas de contribuir para a sua melhoria.

Foi então que, em 1993, somadas as campanhas, participações na
mídia, realização de seminários e atuação em políticas públicas, dois projetos
começaram a ser desenvolvidos pela Fundação SOS Mata Atlântica através
do Núcleo União Pró-Tietê: o Reflorestando o Tietê e o Observando o Tietê.

O monitoramento do Tietê
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O Reflorestando o Tietê nasceu a partir de uma pesquisa que indicava
a vontade da população da capital de trabalhar com coleta seletiva e do
interior do estado de promover a recuperação das matas ciliares ao longo do
Rio Tietê. Assim o Núcleo, em parceria com a Latasa, Unibanco Ecologia e
Flora Tietê, de Penápolis (SP), organizava a coleta seletiva de latas de alumínio
na capital e, com os recursos arrecadados, desenvolvia no interior do estado
a recuperação da mata ciliar em vários trechos do Rio Tietê.

O Observando o Tietê é o programa de educação ambiental e
sensibilização da sociedade que utiliza o monitoramento da qualidade
da água por percepção como principal ferramenta. A primeira fase desse
trabalho, desenvolvida no período de 1993 a 1995, mobilizou e envolveu
escolas, ONGs, clubes esportivos, grupos de escoteiros, associações
comunitárias e de bairro, na formação de 78 grupos de monitoramento
da qualidade da água do Rio Tietê.

O projeto visava mobilizar as comunidades ribeirinhas, ao longo
dos 1100 km do rio, para que pudessem conhecer e discutir os problemas
relacionados ao Tietê e, posteriormente, desenvolver ações que permitissem
colaborar com sua conservação e recuperação.

O Observando reuniu e engajou as comunidades dos municípios
ribeirinhos do Rio Tietê e de seus principais afluentes, ao longo das suas
seis unidades hidrográficas: Alto Tietê; Piracicaba/Capivari/Jundiaí;
Sorocaba/Médio Tietê; Tietê/Jacaré; Tietê/Batalha; e Baixo Tietê.

Através da metodologia de monitoramento da qualidade da água
por percepção, desenvolvida pelo professor Samuel Murgel Branco e com
o acompanhamento da equipe técnica do projeto, com a utilização de
kits de análise de água disponibilizados aos grupos que periodicamente
coletavam amostras e analisavam a qualidade da água do rio, medindo
parâmetros químicos como pH, temperatura, fósforo total, nitratos,
oxigênio dissolvido e outros parâmetros biológicos e ambientais, as análises
permitiam que os grupos percebessem a presença ou não de esgotos,
saponáceos, sedimentos, produtos químicos utilizados na agricultura, entre
outros. Os dados resultantes compunham o banco de dados de um Sistema
de Informação Geográfica (SIG) que permitia a visualização da qualidade
da água do Rio Tietê monitorada através das ações dos grupos.

Periodicamente os resultados eram disponibilizados aos grupos
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e à sociedade como um todo, e serviam de referência para o
acompanhamento da qualidade da água do rio e para a identificação dos
pontos mais críticos.

A partir do monitoramento da qualidade da água, os grupos
iniciaram a caracterização ambiental por percepção da região onde
atuavam. O objetivo era o de mapear a problemática socioambiental da
bacia através da percepção da população local e identificar as prioridades
que seriam trabalhadas. Pessoas ligadas à área ambiental, lideranças
comunitárias, pescadores, autoridades, jornalistas e cidadãos comuns
foram entrevistados com esse propósito.

Esse trabalho resultou no aparecimento de uma verdadeira rede
de observadores do Tietê. Formou várias lideranças ambientais regionais,
tornando-as aptas a interferir nas realidades em que atuavam, a colaborar
com outros grupos e segmentos da sociedade interessados na recuperação
do rio e a discutir com órgãos governamentais estaduais e municipais, em
várias instâncias, os principais conflitos, ameaças e soluções para a
preservação e conservação da bacia hidrográfica do Tietê.

As características desse projeto fizeram com que várias
instituições nacionais e internacionais o indicassem como referência a
ser aplicada em qualquer bacia hidrográfica. De fato, atualmente o projeto
é desenvolvido em outras bacias que não a do Tietê, como a do Rio Ribeira
de Iguape e a sub-bacia onde está situada a cidade de Curitiba, entre
outras.

Outras ações do Núcleo União Pró-Tietê

Ao mesmo tempo em que desenvolvia o Observando o Tietê, o
Núcleo ampliava sua meta de mobilizar a sociedade através do
desenvolvimento de projetos, da participação e organização de inúmeros
eventos e seminários, da realização de cursos e constituição de parcerias,
com atuação na  mídia, além de desenvolver ações de política pública.

Projetos como o “Mãos à Obra!”, o “Respira São Paulo”, a
participação nos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e de
Saneamento, no Fórum Paulista da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias
Hidrográficas, a criação do Parque das Nascentes do Tietê e da Estrada
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Parque de Itu, além do acompanhamento permanente da primeira fase
do projeto de despoluição do Rio Tietê, são exemplos de ações
desenvolvidas pelo Núcleo com o objetivo de manter mobilizados cidadãos
comuns e representantes de entidades civis em torno de questões
ambientais relacionadas ao dia-a-dia das populações urbanas. Com isso,
o Núcleo fortaleceu um dos seus objetivos que é elencar atitudes positivas
que podem ser adotadas por todos e que somadas têm um grande poder
transformador.

Porém, nos primeiros dois anos de desenvolvimento do Projeto
Tietê, o Núcleo enfrentou sérias dificuldades para acompanhamento das
ações governamentais, em função das dezenas de obras paralisadas, da
falta de recursos financeiros e de equívocos decorrentes da conduta
política do governo, que na época criou na população a falsa expectativa
de que em curto espaço de tempo o Tietê estaria despoluído. Esses fatores,
aliados a falta de informação com relação às metas e evolução do projeto,
resultaram em um emaranhado de problemas institucionais e
administrativos. Como conseqüência, menos de 10% do previsto para ser
investido durante a primeira etapa foi de fato aplicado.

O Núcleo União Pró-Tietê se posicionou com relação ao Projeto
Tietê perante o governo do estado, o BID e a imprensa, afirmando a
necessidade de continuidade dos trabalhos e da busca de informações
objetivas quanto aos prazos do programa de despoluição, ao cumprimento
do cronograma de obras, à transparência quanto à utilização dos recursos
financeiros, à participação da sociedade civil na gestão do projeto e a
uma auditoria independente.

Somente em 1995, o governo paulista atendeu aos pedidos da
sociedade, reviu posturas e deu maior agilidade e transparência ao Projeto
Tietê, concluindo em 1998 a sua primeira etapa, com resultados
significativos, tais como: a ampliação da coleta de esgoto para quase
90% da população na Grande São Paulo e a coleta de esgoto superior a
50%, apresentando conseqüências diretas sobre a redução da mortalidade
infantil. Cabe ressaltar que este é o maior investimento feito na América
Latina nos últimos anos em saneamento ambiental com recursos superiores
a um bilhão de dólares.

Houve também o controle da poluição industrial de 1.250
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indústrias cadastradas pela Cetesb, como as responsáveis por 90% da
poluição inorgânica na Bacia do Alto Tietê. Todo esse processo garantiu
bases sólidas para a continuidade do programa de despoluição.

Em 1996, no dia do Rio Tietê (22 de setembro), a Fundação SOS
Mata Atlântica através do Núcleo Pró-Tietê e com patrocínio da Dixie
Toga, adquiriu os 9,6 ha relativos ao Parque da Nascente do Tietê, que
havia sido instituído pelo governo de estado em 1988, porém sem
desapropriação da área, o que impedia a devida implementação do Parque.
Com a aquisição da área pela Fundação SOS Mata Atlântica e assinatura
do Protocolo de colaboração com órgãos do estado, o Núcleo União Pró-
Tietê iniciou a implementação do Parque, que tem sua gestão a cargo do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE),

Com o objetivo de fortalecer a atuação da sociedade civil nos
Comitês de Bacias Hidrográficas, em 1998, a SOS Mata Atlântica instituiu,
juntamente com o Vitae Civilis, MDV, ANAP e Vidaqua, o Fórum Estadual
da Sociedade Civil nos Comitês de Bacia Hidrográfica, que congregou
mais de trezentas entidades que atuavam no sistema de recursos hídricos.
Foram realizados quatro encontros do Fórum e implantada, com recursos
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), a Rede das Águas, uma
proposta de comunicação e informação eletrônica que visa o
fortalecimento da participação da sociedade civil no sistema de recursos
hídricos. Uma das principais conquistas do Fórum Paulista da Sociedade
Civil foi à alteração da Lei 7.663/91, através do PL 675/00, aprovado por
unanimidade na Assembléia Legislativa, que garantiu de forma permanente
o acesso aos recursos do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos
às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos,

Em 2000 o Núcleo Pró-Tietê adaptou a metodologia do
Observando o Tietê, a fim de aplicá-lo na bacia hidrográfica dos Rios
Sorocaba e Médio Tietê, onde executou a caracterização ambiental nos
municípios ribeirinhos dos Rios Tietê e Sorocaba. Posteriormente implantou
o mesmo projeto na bacia do Rio Ribeira de Iguape e, em 2003, deu início
à segunda etapa do Observando o Ribeira, com a formação de 120 grupos
de monitoramento da qualidade da água.

Além de todas essas iniciativas, o Núcleo União Pró-Tietê tem
concentrado suas ações em políticas públicas, através da participação na
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luta pela instituição e fortalecimento das Políticas Estadual e Nacional
dos Recursos Hídricos e na instalação dos Comitês de Bacias Hidrográficas
do estado de São Paulo e do país, com participação efetiva no colegiado
gestor do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, instituído oficialmente a
partir de 1999.

 MÃOS À OBRA! – ÉMÃOS À OBRA! – ÉMÃOS À OBRA! – ÉMÃOS À OBRA! – ÉMÃOS À OBRA! – É um programa de educação ambiental, fruto
de um trabalho iniciado em 1996, a partir da parceria entre a Fundação
SOS Mata Atlântica e a Legambiente, associação ambientalista mais
difundida e ativa na Itália, com patrocínio da Panamco – Spal e Coca-
Cola. Voltado às crianças e aos jovens de escolas, grupos de escoteiros,
ONGs e outros grupos organizados, o Mãos à Obra! apresentou diretrizes
e dicas para que esses grupos passassem a agir na busca de soluções para
os problemas ambientais urbanos, trabalhando temas como o lixo, a água,
as áreas verdes, a energia, entre outros. Com a metodologia de trabalho
orientada por projetos baseados em problemas concretos, com o intuito
de fomentar a relação entre esses grupos e as comunidades nas quais
estão inseridos, no seu trabalho, os grupos envolveram suas comunidades,
interagiram com outras instituições, envolveram colaboradores externos,
acionaram mídias locais, contataram o poder público, agindo como
verdadeiros “pequenos” grupos ambientalistas. De 1996 a 1999, o projeto
formou cerca de 250 grupos, na Região Metropolitana de São Paulo, que
desenvolveram ações como: campanhas de coleta seletiva e sensibilização
com relação ao lixo, mapeamento do lixo no bairro, monitoramento e
avaliação da qualidade das águas, adoções de praças, diagnósticos de
áreas verdes, arborização urbana, campanhas para o uso racional da
energia elétrica, diagnósticos sobre o trânsito, dossiês sobre a qualidade
do transporte público, roteiros de valorização do patrimônio histórico,
entre outros.
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 RESPIRA SÃO PRESPIRA SÃO PRESPIRA SÃO PRESPIRA SÃO PRESPIRA SÃO PAAAAAULOULOULOULOULO – São Paulo no que diz respeito à poluição
do ar está entre as vinte piores cidades do mundo. As inversões térmicas
agravam o quadro da qualidade do ar, especialmente no período de inverno.
Para piorar a situação, a cidade possui uma das menores relações área
verde / habitante do mundo. O prejuízo à saúde da população é enorme,
agravando as doenças respiratórias. Dados do Instituto da Criança mostram
que ocorre um aumento de 20% das internações hospitalares no período
de maio a setembro. Em 1996, com intuito de chamar atenção da
sociedade e das autoridades para um dos maiores problemas ambientais
da cidade, a SOS Mata Atlântica realizou o projeto Respira São Paulo,
baseado no projeto italiano Operazione Mal’Ária da entidade ambientalista
Legambiente. Respira São Paulo foi uma campanha contra a poluição
atmosférica da cidade. O objetivo foi o de fornecer um instrumento de
protesto e de reivindicação do direito à saúde e ao ar limpo aos cidadãos
cada vez mais incomodados com as altas taxas de poluição do ar na cidade.
E, também, informar sobre os riscos da poluição do ar e discutir com as
autoridades e a sociedade como um todo soluções alternativas à inalação
cotidiana de substâncias contaminantes como fortalecimento do
transporte público, discussão sobre matriz energética (por exemplo, o

Respira São Paulo
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uso de ônibus elétricos, gasolina sem chumbo e com a mistura de álcool),
criação de zonas de tráfico limitado, rodízio de veículos na metrópole,
uso individual dos automóveis, entre outros.  O projeto foi desenvolvido
de junho a outubro, durante o inverno, quando a situação da qualidade
do ar piora em São Paulo. Através de um kit distribuído pela campanha,
cada cidadão indignado amarrou na janela de seu apartamento ou casa o
“lençol” do Respira São Paulo, ou seja, um pedaço de pano que com o
passar dos dias se tornava negro como conseqüência da má qualidade do
ar na cidade. Após um mês, o “lençol” era recolhido e comparado com
uma tabela, que dava um indicador aproximado do nível de poluição. A
partir da tabulação desses dados foi possível indicar as áreas mais poluídas
da cidade. As atividades desenvolvidas pelo Respira São Paulo tornaram-
se conhecidas em tempo recorde pela sociedade, imprensa e formadores
de opinião, conferindo ao projeto uma posição de destaque no processo
de mobilização pela melhoria da qualidade do ar. É fundamental alertar
a população a respeito dos cenários futuros e mostrar que ela pode intervir
nesse processo. Aos poucos as mudanças vão acontecendo e compondo
um novo cenário de mobilização e participação, abrindo caminhos para
novas formas de gestão, em que a sociedade possa fazer suas escolhas
visando uma melhor qualidade de vida.

 ESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADA PA PA PA PA PARQUE APARQUE APARQUE APARQUE APARQUE APA RIO TIETÊA RIO TIETÊA RIO TIETÊA RIO TIETÊA RIO TIETÊ –  –  –  –  – Oficializada por lei em 1996,
a Estrada Parque da APA Rio Tietê, entre as cidades de Itu e Pirapora do
Bom Jesus, a primeira do país, foi idealizada pela SOS Mata Atlântica,
através do Núcleo União Pró-Tietê em parceria com os Comdemas
(Conselho Municipal de Meio Ambiente) de Itu e Cabreúva. Localizada
em um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do interior de São
Paulo, nas APAs Itu-Rio Tietê e Cabreúva-Jundiaí, estende-se por 48 km
da Rodovia dos Romeiros – SP 312.  Sob a coordenação da SOS Mata
Atlântica desde a sua criação, a Estrada Parque é considerada um projeto
ambiental pioneiro por adotar um plano de gestão participativo para
Unidades de Conservação (UC) baseado no desenvolvimento de parcerias
e no envolvimento das comunidades locais. A integração de lazer, turismo
e desenvolvimento socioeconômico com a preservação de recursos naturais
também rendeu ao projeto, em seu primeiro ano de existência, o segundo
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lugar do Prêmio Senac de Turismo Ambiental.  Em seus 3,4 mil hectares,
além de uma rica biodiversidade, com espécies da fauna e da flora
ameaçadas de extinção, quedas-d’água, grutas e nascentes, é possível
encontrar fazendas com arquitetura típica do ciclo do café e mirantes
naturais.  Ligando os municípios de Itu a Pirapora do Bom Jesus, a estrada
foi construída por Washington Luís, cujo lema era “governar é abrir
estradas”, em 1922. Por levar todos os anos turistas e peregrinos em
romarias até o santuário de Pirapora do Bom Jesus (SP) passou a ser
chamada de “rodovia dos romeiros”.  Nos anos 80, com o avanço da
degradação do Rio Tietê, a comunidade distanciou-se da área, que ficou
completamente abandonada, tomada por lixo, esquecida pelos turistas e,
inclusive, utilizada para desmanche de carros e produtos roubados.  Com
a implantação da Estrada Parque e de programas e ações de educação
ambiental, a população voltou a respeitar a área e utilizá-la como ponto
turístico. Periodicamente, são realizadas no local atividades de educação
ambiental com o Núcleo Pró-Tietê e ações com o grupo de voluntários da
Fundação, que realiza coleta de lixo nas trilhas, plantios de mudas de
espécies nativas, plantões de informações em seu centro de visitação e

Mobilização em prol do Tietê
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educação ambiental, construído de forma participativa e com recursos
provenientes da filiação da comunidade à Fundação SOS Mata Atlântica.
A Estrada Parque representa a união de esforços da sociedade civil,
iniciativa privada e poder público e é um ícone na luta pela despoluição
do Rio Tietê para as populações ribeirinhas da região. No local é feito o
acompanhamento sistemático da evolução do programa de despoluição
do rio, pela comunidade, visitantes e ONGs parceiras do Núcleo que atuam
na sub-bacia do Médio Tietê.

A educação ambiental na segunda etapa do Projeto
Tietê

Em continuidade as ações de mobilização permanente da
sociedade para a recuperação do rio, o Núcleo União Pró-Tietê inicia uma
nova fase de trabalho, através do desenvolvimento do componente de
educação ambiental e mobilização social que integra a segunda etapa do
programa de despoluição do Rio Tietê, a cargo da Sabesp.

Desenvolvido especialmente para o componente educação
ambiental e mobilização, o programa apresenta basicamente três linhas
de atuação:

I – Acompanhamento técnico da segunda etapa do programa
de despoluição do Rio Tietê: o grupo de acompanhamento formado com
esse propósito deverá acompanhar a evolução do Projeto Tietê, desde o
andamento dos processos de licitação, do cumprimento do cronograma
físico e financeiro, da qualidade dos serviços prestados e da transparência
quanto à utilização dos recursos financeiros; verificando se o mesmo
está atingindo as metas e objetivos definidos.

II – Comunicação e Mobilização: para a conscientização
ambiental e promoção de valores ligados ao uso responsável dos recursos
naturais junto ao grande público, é indispensável o uso dos veículos de
comunicação. Tal proposta visa envolver os veículos de comunicação
escritos e eletrônicos com penetração e atuação ao longo da bacia
hidrográfica do Alto Tietê, criando um canal direto de informação com a
população, divulgando as iniciativas que estão sendo tomadas para a
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despoluição do rio e como a população poderá contribuir e participar
das ações para a despoluição do Rio Tietê.

III – Educação Ambiental na Bacia do Alto Tietê é o componente
que visa a formação de vários grupos em escolas e na comunidade (ONGs,
associações de bairro, grupos de escoteiros, clubes esportivos, sindicatos,
entre outros) para que possam conhecer as problemáticas ligadas à
despoluição do Tietê e a bacia do Alto Tietê como um todo, e poder
contribuir efetivamente com a sua recuperação.

É importante frisar que o desenvolvimento desse componente
de trabalho deriva de uma nova concepção do BID na execução dos seus
projetos. Durante a Reunião de Presidentes das Américas, realizada em
1998, os chefes de Estado estimularam o BID a formular uma estratégia
interamericana para promover a participação pública na tomada de
decisões sobre o desenvolvimento sustentável. A partir daí, o banco adotou
orientações gerais de uma estratégia para o próprio Banco e a sociedade
civil no Brasil, que estão contidas no documento “rumo a um marco
conceitual para a consulta e a participação pública”.

O foco principal de atuação do trabalho é a bacia hidrográfica
do Alto Tietê, onde começam os problemas do rio e as obras e ações para
despoluição estão sendo. Essa região corresponde à área drenada pelo
Rio, desde sua nascente, no município de Salesópolis, até a Barragem de
Pirapora, no município de Pirapora de Bom Jesus.

Para gerenciamento dos recursos hídricos e de qualquer outro
recurso natural, essa é uma área extremamente complexa. Nela está a
Região Metropolitana de São Paulo, que apresenta um dos maiores
adensamentos urbanos do mundo, abrigando hoje uma população de
aproximadamente 17,8 milhões de habitantes, com previsão para chegar
ao ano 2010 com cerca de 20 milhões de habitantes (Fusp, 2002).

A bacia do Alto Tietê tem problemas como expansão desordenada,
falta de infra-estrutura urbana adequada, ocupação de áreas de proteção
a mananciais e das várzeas, necessidade de expansão dos sistemas de
abastecimento de água, coleta de esgotos sanitários e de lixo, com
situações de riscos altos de poluição e contaminação dos mananciais
devido à extensa ocupação urbana. O adensamento e os demais problemas
da bacia resultam também na baixa disponibilidade hídrica por habitante,
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comparável às áreas mais secas do Nordeste brasileiro. Para abastecimento
público, a região depende da importação de água de bacias vizinhas,
como é o caso do Sistema Cantareira, através de reversão das cabeceiras
do Rio Piracicaba, ao norte da bacia do Alto Tietê.

Devido a sua complexidade e extensão, para o seu gerenciamento,
a bacia do Alto Tietê foi dividida em cinco subcomitês de bacias
hidrográficas: Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Juqueri-Cantareira,
Cotia-Guarapiranga e Pinheiros-Pirapora.

O componente de educação ambiental

Atualmente, mais do que nunca, a educação ambiental é
considerada na sociedade brasileira como tema de relevância social. Um
indicador disso é a inclusão do meio ambiente como tema transversal
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pelo Ministério da Educação,
e a instituição, em 1999, de uma lei específica para a educação ambiental,
a lei n.° 9.795/99.

Ao inseri-lo como tema transversal, o Ministério da Educação
propõe que a sociedade e em especial a escola repensem sua forma de
atuação e procurem caminhos que contribuam para a formação de
cidadãos democráticos.

Quanto à escola, cita: “[...] há uma expectativa na sociedade
brasileira para que a educação se posicione na linha de frente da luta
contra as exclusões, contribuindo para a promoção e a integração de
todos os brasileiros, voltando-se à construção da cidadania, não como
meta a ser atingida num futuro distante, mas como prática efetiva.

A sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade,
que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência,
dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual
esperam ver atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas
e econômicas”.

Nesse contexto, o meio ambiente foi colocado para a escola
como tema transversal, em conjunto com a ética, pluralidade cultural,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. Todos esses são
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considerados, entre outros aspectos, temas de urgência social – pois são
questões graves, que se apresentam como obstáculos para a concretização
da plenitude da cidadania, afrontando a dignidade das pessoas e
deteriorando sua qualidade de vida. São também temas que favorecem a
compreensão da realidade e a participação social uma vez que na escola
os alunos podem desenvolver a capacidade de posicionar-se diante das
questões que interferem na vida coletiva e intervir de maneira responsável.

O envolvimento de escolas na temática dos recursos hídricos
permite que a educação ambiental seja realizada por meio de projetos
interdisciplinares, pois, como observa o Ministério da Educação no
Programa Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola (2001), embora
a água tenha sido tema de estudo escolar prioritariamente de disciplinas
como Ciências e Geografia, como está presente de maneira fundamental
no cotidiano de todas as pessoas, e como sua qualidade e disponibilidade
dependem de inúmeros fatores – geográficos, políticos, sociais, culturais,
econômicos, etc. –, seu estudo envolve muitas outras áreas do
conhecimento.

Por exemplo: como estudar as mudanças no uso e tratamento
da água sem a História? Como quantificar a relação entre poluição da
água e internações hospitalares devido a doenças de veiculação hídrica
sem a Matemática? Como interpretar os sentimentos, percepções e
representações de pessoas de diferentes culturas sobre a água sem a Língua
Portuguesa ou a Literatura?

Portanto, são indispensáveis estudos e trabalhos interdisciplinares
para que as pessoas percebam as diferentes dimensões da problemática
da água e suas contradições: como a água é fonte de vida e pode ser
também portadora de morte e doenças? Há falta de água ou falta de
água limpa? Toda a população da cidade tem acesso ao serviço de
abastecimento de água? A água é fonte de lucro? Como sabemos se a
água é potável? Quais os usos da água? Quais as relações das populações
das cidades e os rios?

Foi justamente na perspectiva de mudar a escola para aproximá-
la mais da sociedade e permitir que ela possuísse uma visão mais global
do processo educativo que o trabalho através de projetos interdisciplinares
ganhou força no Brasil e no mundo nos anos 1990, já que o modelo
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clássico de escola, com tempos rígidos atribuídos a cada disciplina, parecia
não mais dar conta da complexidade do mundo moderno.

Para a escola, isso significa repensar o processo de aprendizagem
numa direção global e complexa, na qual conhecer a realidade e intervir
nela não são atitudes dissociadas. O estudante aprende participando,
formulando problemas, tomando atitudes diante dos fatos, investigando,
construindo novos conceitos e informações e escolhendo os procedimentos
quando se vê diante da necessidade de resolver questões.

Dessa forma, trabalhar questões ambientais como a água por
meio de projetos interdisciplinares pressupõe e permite um projeto que
abrange complexidade e a resolução de problemas, possibilitando a análise,
a interpretação e a crítica por parte dos alunos; envolvimento, a
responsabilidade e a autoria dos alunos são fundamentais em um projeto;
a autenticidade, uma característica fundamental de um projeto; a busca
por estabelecer conexões entre vários pontos de vista, contemplando uma
pluralidade de dimensões.

Portanto, continuar investindo em Educação Ambiental em
processos relacionados à despoluição do Rio Tietê é fundamental que a
população possa perceber seus resultados, pois, mesmo após mais de dez
anos de trabalho e grandes investimentos, a sensação que se tem é de
que muito ainda terá de ser realizado para sua recuperação. Pois de nada
valerá esse enorme esforço se a sociedade não perceber os benefícios da
despoluição, a importância que o rio tem para a cidade, e que este processo
deve ser valorizado a cada etapa como ganho para todos, em vários
aspectos.

Nesta nova fase, assim como nas experiências anteriores do
Observando o Tietê, a metodologia de trabalho para os grupos formados
no componente de educação ambiental está baseada no monitoramento
da qualidade da água, desenvolvida pelo professor Samuel Murgel Branco.

O objetivo é a formação de grupos nas cinco sub-bacias do Alto
Tietê que possam, a partir do conhecimento dos problemas ligados ao Rio
Tietê e do processo de despoluição, desenvolver ações e mobilizar a
comunidade para a proteção e recuperação do Rio Tietê.

Na primeira etapa de trabalho, os grupos coletam a água de rios
e córregos da rede hidrográfica da bacia do alto Tietê e analisam sua
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qualidade. Esse monitoramento é feito com kits de coleta e análise de
água fornecidos pelo Núcleo União Pró-Tietê aos grupos participantes
do projeto. A referência de trabalho de cada grupo será o rio ou córrego
dentro da sua área de atuação, na sua região, no seu bairro, na sua rua.
Periodicamente coletam e analisam parâmetros físico-químicos como
oxigênio dissolvido, bactérias coliformes, nitrogênio amoniacal, fosfatos,
pH e temperatura. A metodologia prevê ainda a análise de parâmetros
ambientais e biológicos. Os resultados dessas análises são repassados ao
Núcleo Pró-Tietê, que os organiza para sistematização, análise e divulgação
das informações aos grupos, gestores do projeto e sociedade.

É importante entender que o monitoramento da qualidade da
água é uma ação muito mais ampla do que a simples verificação da
qualidade – se é péssima, ruim, aceitável, boa ou ótima. O monitoramento
é ferramenta de trabalhado que visa ao acompanhamento da evolução
do projeto de despoluição do Rio Tietê e leva representantes de diversos
segmentos da sociedade a constatarem as alterações que estão ou não
sendo obtidas junto ao rio e os fatores que causam modificações de
qualidade da água em diversos pontos da bacia.

Um dos objetivos desse trabalho é fazer com que os dados resultantes do
monitoramento sejam úteis à coletividade na medida em que possibilitem ampliar
o conhecimento dos processos de degradação e/ou conservação dos recursos hídricos.
Pois, para que os grupos possam criar formas criativas de intervenção nos problemas
que interferem diretamente na qualidade da água do rio ou córrego que estão
trabalhando, é necessário que aprofundem sua compreensão sobre sua bacia
hidrográfica, identifiquem quais são os problemas que a afetam diretamente, o que
está sendo feito para enfrentar esses problemas ou para a recuperação da qualidade
e quantidade das águas, o que está sendo feito para a despoluição do Rio Tietê,
quais suas relações com os fatores biológicos, físicos e culturais existentes na bacia
hidrográfica do Alto Tietê e qual o papel da sociedade nesse processo.

A atividade de monitoramento da água deverá desencadear um
processo participativo, seja na discussão dos dados apurados, seja no
debate das propostas de intervenção, ou ainda, na avaliação dos problemas
ambientais e dos programas públicos e privados para a recuperação do
rio. Esse é o início do processo de fomento à participação dos grupos na
gestão participativa da bacia hidrográfica.
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Evidentemente que este não é um processo simples nem rápido.
O início do processo de compreensão e leitura crítica desse quadro virá
com o tempo, com o envolvimento e participação nas questões trabalhadas
e nas intervenções realizadas pelos grupos. Para lhe dar estímulo, a
metodologia adotada conta com a realização de oficinas pedagógicas
em que serão trabalhadas essas temáticas, e os grupos serão orientados
pela equipe de monitores do Núcleo Pró-Tietê.

Outra forma de aprofundar a compreensão da realidade com a
qual estarão trabalhando, paralelamente à continuidade do
monitoramento da qualidade da água, será a caracterização ambiental
por percepção.

Nesse processo, deverão ser identificadas as atividades
desenvolvidas pelas organizações sociais e entidades públicas onde os
grupos atuarão, quais as questões ambientais críticas de cada município,
qual o trecho de observação e realização de entrevistas com pessoas de
referência na área de atuação dos grupos.

Após a análise crítica de toda essa informação levantada pelos
grupos, estes deverão, com base nos seus interesses, capacidades e
possibilidades de trabalho, identificar as ações que poderão realizar para
colaborar com a conservação e recuperação da bacia do Alto Tietê.

livro_sos.p65 15/03/04, 19:0584



85

O Projeto Observando o Tietê

O PROJETO OBSERVANDO O TIETÊ

Rio Tietê: a causa

O Observando o Tietê é uma ferramenta de educação ambiental,
sensibilização e integração da comunidade, que utiliza a bacia hidrográfica
como unidade de interpretação e atuação. Essa metodologia é
desenvolvida de forma continuada pela Fundação SOS Mata Atlântica
através do Núcleo União Pró-Tietê desde 1993 e permite, além do
monitoramento participativo da qualidade das águas, a capacitação e o
fomento da formação de lideranças sociais que passam a agir de forma
pró-ativa na gestão dos recursos hídricos.
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Mobilizando a comunidade

Em decorrência do crescimento das cidades e da poluição, as
pessoas deixaram de olhar e de ter contato direto com os rios,
principalmente em grandes centros como é o caso do Rio Tietê na Região
Metropolitana de São Paulo. Pois, ninguém gosta de encarar a degradação
e de assumir responsabilidades perante patrimônios coletivos.

Podemos dizer que os rios são considerados espelhos que refletem
a sociedade e, nessa condição, o Rio Tietê espelha a relação da nossa
sociedade com o ambiente em que vivemos, e denuncia o descaso com
relação ao meio ambiente e com a vida.

Diante dessa percepção, algumas pessoas como artistas, poetas,
jornalistas, pescadores, fotógrafos e cidadãos comuns, que não deixaram
de guardar na memória, nos seus trabalhos e desejos a importância de
olhar profundamente para o velho Tietê e para as paisagens de suas cidades,
viram no teimoso jacaré que aparecia nas águas fétidas do rio, no início
dos anos 1990, uma esperança.

“Cala boca já morreu” apresenta resultados do monitoramento na Rádio Cidadã
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Inspirado nesses personagens, muitas vezes anônimos, que haviam
participado do abaixo-assinado que reuniu um milhão e meio de pessoas
que pediam a despoluição do rio, o Núcleo União Pró-Tietê deu início à
identificação e cadastramento de cidadãos espalhados ao longo dos 1.100
km de rio e que queriam continuar unidos nessa luta.

Assim nasceu o Observando o Tietê, um projeto de educação
ambiental e mobilização, cuja metodologia desenvolvida pelo professor
Samuel Murgel Branco, através do monitoramento da qualidade da água,
por percepção e de forma participativa, tem o objetivo de fazer com que
a sociedade civil organizada de cada município ribeirinho se envolva na
recuperação ambiental dos rios.

Em 1993, o Núcleo União Pró-Tietê deu inicio a essa proposta
de educação ambiental, a partir do resgate daquelas pessoas que se
mantinham ligadas ao rio e principalmente à sua identidade cultural, de
moradores de municípios ribeirinhos. Dessa forma o Observando envolveu
os mais diversos atores sociais, num total de 78 grupos de monitoramento,
ao longo dos 1.100 km do Rio Tietê. Os integrantes dos grupos passaram

Grupos do Observando no evento “Reviva o Tietê”
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a “olhar” para os rios e paisagens e começaram a planejar ações locais ou
regionais, com a comunidade.

O monitoramento da qualidade da água foi o instrumento de
mobilização que desencadeou um processo participativo de integração
com a comunidade e envolveu cada “grupo”, transformando-os em agentes
multiplicadores das questões ambientais no seu município e região.

O período de 1993 a 1995 foi marcado por ações concretas em
relação às questões ambientais, em específico às ligadas ao Rio Tietê e a
alguns de seus principais afluentes, como é caso dos Rios Sorocaba,
Piracicaba, Jundiaí, entre outros.

A partir de 1995, as entidades ambientalistas e grupos de
monitoramento se engajaram no processo de implantação dos Comitês
de Bacias Hidrográficas, em diversas regiões do estado e a Fundação SOS
Mata Atlântica passou a atuar de forma efetiva, fortalecendo atividades
e ações de educação ambiental ligada à gestão de recursos hídricos, como
membro titular nos comitês de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê, do
Sorocaba/Médio Tietê e do Vale do Ribeira, onde mantém bases.

A metodologia do Observando foi atualizada e ampliada para
monitoramento de bacias hidrográficas e vários subprojetos foram aprovados
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tietê e
Ribeira de Iguape, fator que garantiu continuidade e aperfeiçoamento.

A partir daí, o projeto se consolidou como uma metodologia
permanente de educação ambiental do Núcleo União Pró-Tietê e passou
a ser multiplicado por diversos parceiros e pela própria Fundação SOS
Mata Atlântica em diversas bacias hidrográficas.

Encontro dos grupos do Observando no
Parque do Ibirapuera
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O monitoramento com a participação da comunidade

Crianças monitoram a qualidade da água
ao longo do rio

A avaliação da qualidade de águas é uma atividade permanente
do Projeto de Educação Ambiental Observando o Tietê, constituindo-se
na espinha dorsal do processo de acompanhamento das condições
ambientais do rio. Em 1991, quando o professor Samuel Murgel Branco
organizou a primeira versão do Guia para Avaliação da Qualidade das
Águas, foi necessário desenvolver um kit para coleta e análise da água,
que permitisse a distribuição pelo Núcleo União Pró-Tietê, de reagentes
físicos necessários para análise de parâmetros da água, em campo. Com
apoio de parceiros e importadores, o Núcleo conseguiu compor esse kit,
adequado à avaliação de pH, temperatura, fósforo total, nitratos, oxigênios
dissolvidos, e ainda um manual de campo que permitia a análise de
parâmetros biológicos e ambientais por percepção.

Acondicionados em embalagens e em uma mala especialmente
desenvolvidas para o uso em campo, acompanhadas de folheto explicativo
e equipamentos individuais de proteção, os kits contêm ensaios unitários
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para cada parâmetro, de forma a possibilitar a realização das análises por
pessoas sem conhecimentos técnicos.

Os materiais utilizados para compor os kits foram definidos após
ampla comparação entre os produtos disponíveis nos mercados nacional
e internacional, realizada a partir de testes de durabilidade, segurança
para o usuário, assim como de eficiência, confiabilidade e praticidade.

Além das análises quantitativas, os grupos são preparados para
avaliar outros parâmetros, visando à compreensão dos problemas
ambientais do rio, tais como os relatos sobre a percepção visual e olfativa.
Assim, os dados de qualidade de água, somados a essas e outras formas
de examinar as condições do rio, possibilitam uma compreensão das
relações existentes entre os diversos fatores biológicos, físicos e culturais
que ocorrem no conjunto de um ecossistema como é uma bacia
hidrográfica. Esse procedimento deve estimular também o
desenvolvimento de formas participativas e criativas de intervenção no
monitoramento da qualidade ambiental do rio.

O acúmulo e a interpretação dos dados resultantes das análises
e informações complementares, levantadas ao longo de toda a bacia do
Tietê, favorecem também o entendimento das mudanças ocorridas nos
ecossistemas e as tendências de evolução da qualidade ambiental nas
diferentes regiões que compõem as bacias.

Cada grupo realiza análises quinzenais de um trecho do rio e
repassa os resultados para a coordenação do projeto no Núcleo, divulgando
as informações apuradas com as análises das águas. A atividade de
monitoramento desencadeia um processo participativo, seja nas discussões
dos dados apurados, seja no debate de propostas de intervenção, ou ainda,
na avaliação dos problemas ambientais e dos programas públicos e privados
para a recuperação do rio. Entende-se que essa forma de atuação contribui
para implantação de uma nova modalidade de gestão ambiental.

O capítulo desta obra que contém o guia prático desse trabalho
é denominado Guia da Avaliação de Qualidade das Águas, do professor
Samuel Murgel Branco, que entre outros tantos livros é autor de Aventuras
de uma gota d’água (56.ª impressão), A Iara e a poluição das águas (11.ª
impressão), Natureza e seres vivos (23.ª impressão), O saci e a reciclagem
do lixo (30.ª impressão), A natureza e seres vivos (23.ª. impressão), Curupira
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e o equilíbrio da natureza (18.ª Impressão), Passeio por dentro da Terra
(17.ª impressão), que atendem à literatura paradidática infanto-juvenil
nos temas ambientais, e dos não menos famosos Hidrobiologia Aplicada
à engenharia sanitária, Ecossistêmica e meio ambiente: Uma questão
de moral.
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Guia da Avaliação da Qualidade das Águas

O que é qualidade de água

Samuel Murgel Branco

A definição de qualidade da água é um pouco mais difícil de ser
entendida que a da qualidade de outros produtos.

A primeira expectativa que se tem a respeito da qualidade de
um produto mineral é a de que ele deve ser tão puro quanto possível. Os
minérios de ferro, alumínio, cobre ou ouro, por exemplo, são tanto
melhores (isto é, detêm melhor qualidade) quanto maior o seu grau de
pureza.

Entretanto, com a água não é assim. A água, para ser útil, deve
conter um certo grau de impurezas. Esse grau de impurezas varia de acordo
com o uso que se pretende fazer dela. A água absolutamente pura – o
que só pode ser conseguido em laboratório, pois não existe na natureza –
não contém oxigênio dissolvido, não servindo, assim, para os peixes e
outros animais aquáticos; não possui substâncias minerais em solução, o
que, além de impedir a vida das plantas aquáticas, é ruim para quem a
bebe; não contém compostos orgânicos, que constituem os alimentos
para os animais e microrganismos, e assim por diante.

A noção de qualidade da água depende, pois, do uso que será
feito dela. A água para ser potável deve provir de uma fonte totalmente
protegida, como um poço profundo, ou de um rio que percorre florestas
protegidas contra a presença humana ou, se não, deve ser tratada, para
que possa eliminar micróbios patogênicos e substâncias que lhe dêem
mau aspecto. Já para sustentação da vida aquática, não é necessário um
grau de pureza tão elevado: o aspecto não importa muito, e a maior
parte dos micróbios que causam doenças ao homem não causam nada
aos peixes, mas é bom que a quantidade desses micróbios não seja tão
alta, para não se acumular nos peixes e outros seres aquáticos comestíveis
– principalmente quando comidos crus –,  a fim de que não sejam
transmitidos às pessoas. No entanto, é importante que a água contenha
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oxigênio dissolvido e certa quantidade de alimento natural, na forma de
algas, bem como frutos e folhas procedentes de vegetação que existe às
margens.

Como, então, reconhecer se é boa ou não a qualidade da água
de um rio? Por exemplo, o Rio Tietê ou seus afluentes?

Um rio representa um elemento da natureza. Como ele pode ser
usado pelo homem, para vários fins, é denominado um recurso natural,
isto é, algo que a natureza coloca à nossa disposição para ser usado (assim
como também os minérios, as plantas, os animais, etc. constituem outros
tantos recursos naturais). Como elemento da natureza, o rio possui suas
características próprias, naturais, que devem ser respeitadas tanto quanto
possível.

Quais são, pois, essas características próprias?
Todo rio nasce pelo brotamento de algumas nascentes, isto é,

“surgimentos”, ao nível do solo, de águas que estavam armazenadas em
depósitos subterrâneos. As águas de várias nascentes vão se reunindo em
um pequeno regato, que depois se une a outros, correndo pelo solo em
direção aos terrenos mais baixos. Esse solo percorrido pelo rio é,
geralmente, coberto de vegetação, uma vez que a própria presença da
água facilita o crescimento das plantas. Por outro lado, essa vegetação
fornece alimento aos seres aquáticos. Há, assim, uma inter-relação
constante entre o solo e a água. O solo fornece a água (através das
nascentes) a qual contém alguns sais dissolvidos do mesmo. Ao mesmo
tempo, o rio fornece água às plantas as quais, por suas raízes, fixam solo,
impedindo a erosão, isto é, o arrastamento de solos, e o desbarrancamento.

Nessas condições naturais, a água do rio é límpida (não possui
muito barro, que é resultado da erosão durante as chuvas), com a cor
ligeiramente amarelada (por causa do húmus e produtos de decomposição
das folhagens no solo); contém bastante oxigênio (porque não recebe
esgotos e outros resíduos em decomposição); possui alimentos (frutos e
folhas, além das próprias algas que se desenvolvem na água) e uma grande
quantidade de minúsculos animais (vermes, crustáceos, larvas de insetos),
que também servem de alimento aos peixes.

Como se pode perceber, por essas indicações, a caracterização
da qualidade das águas de um rio pode, em grande parte, ser feita por
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simples observação visual e emprego de outros de nossos sentidos como
olfato e sensação térmica; é claro que, para o reconhecimento da ausência
de patogênicos ou de substâncias tóxicas, serão necessárias algumas
análises de laboratório. Mas mesmo isso pode ser deduzido indiretamente
ou através de uma “vistoria” da região, verificando se existem esgotos
sendo despejados, fábricas ou atividades agrícolas que empreguem muitos
pesticidas, ou agrotóxicos, isto é, substâncias tóxicas de uso agrícola.

Levantamento sanitário da bacia hidrográfica

Para se reconhecer o “estado de saúde” de um rio, não basta
examinar suas águas em um ou mais pontos. É necessário, também,
conhecer-se a origem de suas águas, isto é, as origens dessas águas e
todo o caminho percorrido por elas até atingirem o corpo principal. A
área geográfica que dá origem a um rio se Bacia Hidrográfica. Depois
que as águas surgem do solo ou dos barrancos, nas nascentes, e formam
pequenos córregos, estes, antes de formarem rios maiores, percorrem
diferentes terrenos, sujeitos a diferentes usos: matas, plantações, hortas,
pastagens, granjas e currais, fábricas, cidades, etc., recebendo, em cada
uma dessas porções da bacia, diferentes tipos de contribuições que alteram
a qualidade da água. Além disso, as próprias chuvas, precipitando-se sobre
a bacia, dissolvem e arrastam terra, lixo e outros resíduos de diferentes
regiões, de acordo com os diferentes usos que são feitos do solo.

Por essa razão, para que se conheça suficientemente a qualidade
e a composição da água de um rio é necessário que toda a área da bacia
que contribui para a formação dessas águas seja percorrida, reconhecendo
a sua origem e o seu trajeto. Faz-se isso mediante um levantamento da
área da bacia, procurando localizar principalmente os pontos que
contribuem com: esgotos, adubos e agrotóxicos, resíduos de estábulos e
granjas, lixo, despejos industriais e áreas desmatadas sujeitas à erosão e
ao transporte de terra pelas chuvas. A isso, denominamos Levantamento
Sanitário.

É como se, para conhecermos o estado de saúde de uma pessoa,
procurássemos saber o que ela come, como é o seu local de trabalho, se
mora em uma grande cidade poluída ou se no litoral ou no campo, e
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todas as informações que nos levassem a conhecer a qualidade de seu
alimento, do ar que respira, da água que bebe, e os incômodos a que está
sujeita, como ruídos, preocupações, insegurança, etc. Esse conjunto de
dados representa a causa principal do seu estado de saúde, assim como o
conjunto de atividades realizadas em uma bacia hidrográfica representa
a causa do “estado de saúde” ou da qualidade da água de um rio.

Os parâmetros de qualidade da água

A qualidade da água é, pois, avaliada através de alguns indícios
que constituem o que os técnicos denominam parâmetros de qualidade.
Vamos apresentar alguns deles, começando pelos mais simples e que não
requerem equipamentos especiais para serem medidos.

Avaliação sem equipamentos de medida

Turbidez

Uma água pode ser turva ou límpida. Ela é turva quando recebe
certas quantidades de partículas que permanecem, por algum tempo, em
suspensão. As partículas podem ser de terra, arrastada pelas chuvas,
principalmente quando o solo das margens do rio não possui vegetação
que o proteja da erosão.

Muitas vezes, porém, essas partículas provêm de atividades de
mineração como “portos de areia” (para extração de areia no próprio
leito do rio) ou exploração de argilas para cerâmicas e olarias. Além disso,
a turbidez pode ser proveniente do lançamento de resíduos industriais,
como fábricas de papel e celulose, ou mesmo de esgotos das cidades.

A “quantidade” de turbidez pode ser medida com auxílio de
(turbidímetros), mas isso é feito quando a avaliação quantitativa se torna
necessária.

A turbidez, por si só, não causa danos. Mas isso se ela for
proveniente de uma condição natural, como a terra arrastada do solo
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pelas chuvas. Todo pescador de beira de rio sabe que, quando o rio fica
turvo, em dias de chuva, é mais fácil pescar os mandis e pacus, pois eles
não vêem o anzol. Porém, quando a quantidade de partículas em suspensão
fica muito grande, elas podem causar danos à respiração dos peixes ou
soterrar os pequenos animais de que eles se alimentam.

Cor

A água pode ser límpida, mas possuir uma cor amarelada, em
vez de ser completamente transparente. Essa cor é natural e é tanto mais
acentuada quanto mais folhas caírem no rio. Por isso, rios que atravessam
matas muito espessas chegam a ser escuros, quase negros. O exemplo
mais conhecido em todo mundo é o Rio Negro, na Amazônia.

Não se deve confundir essa cor natural do rio com a coloração
que pode lhe ser dada por alguns tipos de despejos, como curtumes,
tecelagens, tinturarias, etc. Principalmente as tinturarias e tecelagens
podem dar as mais estranhas colorações à água de um rio, tingindo-o
verdadeiramente, com seus corantes químicos!

Nesse caso, é preciso percorrer as margens do rio para localizar
a fonte da cor.

A cor, também, por si só, não faz mal nenhum, nem aos seres
aquáticos nem às pessoas que bebem a água, a não ser quando originada
de corantes químicos, como dissemos. Há alguns anos, a água que abastecia
a cidade de Manaus era captada no Rio Negro, sem nenhum tratamento.
Sua aparência, no copo, era de chá, mas não fazia mal algum se ingerida.

Materiais flutuantes e em suspensão

O rio pode transportar, em suas águas, uma grande quantidade de
folhas, galhos de árvores e muitos outros corpos que se encontram flutuando
ou boiando à tona d’água ou em suspensão, arrastados pela correnteza.
Desses corpos em suspensão, muitos são sedimentáveis, isto é, tendem a
depositar-se ao fundo, nos locais em que a correnteza é mais fraca.

Também nestes casos, a importância desse material depende da
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sua origem. As espumas, que são sempre flutuantes, quando em pequena
quantidade e geralmente localizadas em “pontos mortos” do rio, onde se
acumulam galhos e outros materiais, podem ser de origem natural,
formadas pela agitação de matérias orgânicas do próprio rio.

Porém, quando em grande quantidade, formando “placas” que
se deslocam ao sabor da correnteza, são originadas de detergentes
empregados em indústrias ou dos esgotos das cidades. Neste caso, podem
ser muito nocivas aos peixes e a outros seres aquáticos. As matérias que
se sedimentam no fundo do rio podem provir da erosão das margens,
principalmente quando estas não são protegidas por cobertura vegetal –
ou de portos de areia ou, ainda, da poluição causada por indústrias ou
esgotos. A quantidade de matérias sedimentáveis pode ser facilmente
avaliada colocando-se a água em repouso, em um copo transparente, e
verificando, depois de cerca de uma hora, quanto depósito se formou no
fundo. (Melhor que um copo comum, para água, que tem o fundo chato,
é um copo de forma cônica e fundo estreito, como os que são usados
para beber chopp, principalmente quando a quantidade de material
sedimentável é muito pequena em relação ao volume de água do copo.)
Esse depósito no rio leva ao seu assoreamento, isto é, o entupimento de
seu leito. Quando esse material é orgânico, ele entra em putrefação,
originando mau cheiro e consumindo o oxigênio do rio.

Para se saber se um depósito é orgânico (ou lodo), o processo
mais simples é queima-lo em um cadinho levado à chama de um bico de
gás. Primeiro, é preciso secar muito bem o lodo, para eliminar a água.
Depois, o lodo é pesado, em seguida queimado, ou calcinado e finalmente
pesado de novo. A diferença de peso observada antes e depois da queima
(ou calcinação) corresponde à matéria volátil, isto é, a parcela orgânica,
que é a única a apodrecer no lodo.

Cheiro

As águas dos rios normalmente não possuem cheiro.
Quando muito, às vezes, águas que percorrem regiões pantanosas

podem apresentar um leve odor de barro (como o de um pote molhado)
ou de mofo. Entretanto, a poluição causada por esgotos e outras matérias
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em decomposição produz forte odor de ovos podres, às vezes misturado
com o de cebola estragada. O cheiro de ovos podres é causado pelo gás
sulfídrico e o de cebola pelas mercaptanas, ambos compostos à base de
enxofre, freqüentes nos esgotos e, principalmente nos lodos orgânicos
que se depositam no fundo de um rio poluído. A presença desses cheiros
constitui um péssimo sinal, pois tanto o gás sulfídrico quanto as
mercaptanas não se formam em ambientes que contêm oxigênio.

Em algumas represas – como a represa de Barra Bonita, no Rio
Tietê – é comum aparecer um cheiro de inseticida (tipo BHC) que,
entretanto, não é devido a inseticidas, mas sim a algas azuis, do grupo
das anabenas. Essas algas surgem quando as águas são muito ricas em
sais de fósforo (fosfatos), que podem provir dos esgotos ou de adubos
usados na lavoura. Mas seu cheiro nada tem a ver com a presença de
inseticidas na água!

Como se vê, a simples observação, sem aparelhos, das margens
do rio e de sua água permitirá uma série de conclusões a respeito de sua
qualidade. É necessário anotar se existem ou não indústrias (e de que
tipo), minerações, agricultura (tipo) ou esgotos de cidades sendo lançados
no trecho do rio em estudo. É também, importante, anotar se há vegetação
arbórea (árvores grandes), arbustiva ou herbácea (capim) à margem do
rio ou se existem barrancos nus, com a terra exposta à erosão. Finalmente,
deve-se observar os cinco parâmetros indicados, relacionando-os com
essas observações para se chegar à conclusão sobre a qualidade da água
e a presença ou não de poluição.

Avaliação com equipamentos de medida

Alguns outros parâmetros importantes na avaliação da qualidade
da água, embora exijam equipamentos, podem ser medidos com materiais
simples, ao alcance de qualquer pessoa.
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Oxigênio dissolvido

O oxigênio é uma substância indispensável à respiração de todos
os animais e da maior parte dos microrganismos da água. Porém, ao
contrário do ar, a água tende a possuir pouco oxigênio dissolvido, porque
esse gás não é muito solúvel. Assim, apesar de a água do rio estar em
contato direto com o ar, é muito pequena a quantidade de oxigênio que
passa do ar para água, pois esta logo se satura de oxigênio, isto é, “se
recusa” a absorver mais oxigênio do ar. À temperatura de 20ºC, e à altitude
de São Paulo, a água possui um pouco mais de 8 mg de oxigênio em cada
litro, isto é, 8 partes em um milhão de partes de água! – o ar possui cerca
de 22 partes de oxigênio em apenas 100 partes de ar. Essa quantidade
aumenta quando a temperatura é mais baixa ou quando a pressão é mais
alta, o que faz com que certos peixes, como as trutas, e muitos pequenos
animais, só possam viver em águas muito frias. Pode-se dizer, pois, que os
peixes e outros animais aquáticos vivem, normalmente, com carência de
oxigênio.

Por outro lado, os despejos e resíduos orgânicos, quando se
decompõem dentro do rio, “roubam” o oxigênio da água. Isso acontece
porque a decomposição é causada pela atividade de bactérias e outros
microrganismos da água que também respiram. Assim, quanto mais
decomposição houver, maior será o consumo de oxigênio. Se o rio tiver
cachoeiras, a agitação da água ajuda a fazer penetrar mais rapidamente
o oxigênio do ar, para compensar aquele que foi consumido. Entretanto,
quando as águas são paradas ou lentas a oxigenação também é muito
lenta. A morte de peixes em rios poluídos por esgotos se deve, portanto,
à ausência de oxigênio e não à presença de substâncias tóxicas.

A ausência total de oxigênio na água pode ser percebida com
facilidade. Primeiro, por causa do mau cheiro, a que já nos referimos.
Depois, porque a água sem oxigênio é “pesada”, isto é, tem aspecto de
óleo, formando uma superfície lisa, espelhada, escura, com poucas ondas.
Geralmente, formam-se bolhas no fundo, por causa do desprendimento
de gases do lodo que sobem até a superfície.

Porém, para se medir a quantidade de oxigênio existente é preciso
proceder por análise química, utilizando o kit específico.
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Nitrogênio amoniacal

Nitrogênio é um dos elementos mais importantes à vida, mas
em geral muito escasso nas águas. Suas fontes principais são: o ar (o
nitrogênio pode ser retirado do ar por algumas algas e bactérias) os adubos
(o NPK, muito usado na agricultura, possui nitrogênio como principal
componente, dada a sua importância e escassez no solo) ou a matéria
orgânica em decomposição (folhas ou esgotos). No caso da decomposição,
o nitrogênio existente nos vegetais, animais ou nos esgotos, passa por
uma série de transformações. Nos vegetais e animais, o nitrogênio se
encontra na forma orgânica. Ao chegar à água, ele é rapidamente
transformado em nitrogênio amoniacal. Este, é posteriormente,
transformado em nitritos (ou nitrogênio nitroso) e estes, finalmente, em
nitratos (ou nitrogênio nítrico). Essas duas últimas transformações só
ocorrem em águas que contenham bastante oxigênio dissolvido. Assim,
se encontrarmos muito nitrogênio amoniacal na água, isso significa que
existem matérias orgânicas em decomposição e que o ambiente é
provavelmente pobre em oxigênio. Isto é, pode haver presença de esgotos,
a não ser que as águas sejam estagnadas, com grande quantidade de
folhas em decomposição, mas isso pode ser facilmente verificado na
vistoria local.

Fosfatos

Quase tudo o que foi dito com relação ao nitrogênio vale para
os fosfatos. Só que eles não são retirados do ar. Podem provir de adubos
ou da decomposição de materiais orgânicos e esgotos. Eles são ainda
mais raros, na água e nos solos, que o nitrogênio.

pH

pH significa “potencial hidrogeniônico” e indica a relação entre
hidrogênio e oxidrilas existentes na água. Em palavras bem mais simples, o
pH indica se a água é ácida, básica ou neutra. Se o pH estiver em torno de
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7, a água é neutra; se de 6 para baixo, é ácida; se de 8 para cima, é básica
ou alcalina. As águas naturais, em geral, têm pH situado ente 6 e 8, e os
peixes não toleram os pHs muito acima ou abaixo desses níveis. Os nossos
solos, em São Paulo, são geralmente ácidos, o que faz com que as águas
tenham pH em torno de 6. Em lagoas com grande população de algas, nos
dias ensolarados, o pH pode subir muito, chegando a 9 ou até mais.

Isso porque as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram muito gás
carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água. Despejos
industriais podem ser fortemente ácidos ou básicos, alterando muito o pH do
rio.

Temperatura

A água de um rio pode ser mais quente ou mais fria, dependendo
da sua exposição ao sol.

Geralmente, os rios que circulam em lugares de mata fechada,
espessa, são mais frios que os que percorrem áreas descampadas. Os rios de
planície, que correm com menor velocidade, tendem a ser mais quentes.

Entretanto, um rio pode também receber despejos aquecidos e
ter a sua temperatura elevada. As principais fontes de aquecimento são
indústrias que empregam água para resfriamento de motores e usinas
térmicas, em que o vapor utilizado na movimentação de turbinas ou
máquinas a vapor é condensado e lançado ao rio em grande quantidade.
Esses aquecimentos podem ser muito prejudiciais aos peixes e a outros
componentes da fauna do rio, tanto pelo “choque térmico” que a mudança
brusca de temperatura pode provocar, como pela perda de oxigênio. A
água possui tanto mais oxigênio quanto mais fria ela for. No caso das
variações de temperatura de um rio serem normais, elas são, em geral,
perfeitamente toleradas pelos animais aquáticos; porém, quando ocorrem
maiores variações, a perda de oxigênio pode ser muito grande, causando
a morte da fauna.
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Outros parâmetros de qualidade

Existem, naturalmente, muitos outros parâmetros indicativos de
qualidade da água. Alguns indicam a possibilidade de vida aquática, como
por exemplo, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), que mede o
consumo de oxigênio feito por certa quantidade de despejos orgânicos,
permitindo avaliar a “queda” do oxigênio dissolvido que ele produzirá no
rio. A DBO, em geral, é medida no despejo que será lançado por uma
fábrica ou uma cidade, de modo a permitir saber, de antemão, quanto de
oxigênio será retirado do rio. Pode-se medi-la aproximadamente
colocando-se frascos com a amostra em uma caixa de isopor, cobertos
com água e um pouco de gelo, de modo a manter a temperatura em
torno dos 20 graus por cinco dias (em geral, “acerta-se” a temperatura de
manhã cedo, ao meio-dia e à tardinha) e medindo-se o oxigênio dissolvido,
na amostra, antes e depois de decorridos os cinco dias. A diferença será a
DBO, ou seja, o oxigênio que foi consumido pelo despejo orgânico, em
sua oxidação (na verdade, o oxigênio consumido pelas bactérias
decompositoras), naquele período. Quando, porém, a DBO é alta, torna-
se necessário fazer diluições da amostra, com água saturada de oxigênio
(água em que se deixou borbulhar ar durante algumas horas e que depois
ficou em repouso por igual tempo para eliminar o excesso). Do contrário,
o valor do oxigênio dissolvido obtido ao final dos cinco dias será zero. No
caso de se fazer diluições, é necessário, naturalmente, multiplicar o
resultado final (isto é, a diferença entre o inicial e o final) pelo valor da
diluição.

Outros parâmetros que têm importância para águas de consumo
são: o ferro, porque mancha as roupas; os carbonatos, porque entopem
os canos e não deixam o sabão formar espuma; os metais pesados, porque
são tóxicos ao homem e aos peixes, assim como os inseticidas e outros
pesticidas.
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Bactérias coliformes

O rio é habitado, normalmente, por muitos tipos de bactérias,
assim como por várias espécies de algas, de pequenos animais ou de peixes.
Essas bactérias são importantes porque, alimentando-se de matérias
orgânicas, consomem toda a carga poluidora recebida pelo rio, sendo
assim as principais responsáveis pela autodepuração, ou seja, limpeza do
rio. São ditas “decompositoras”, ou saprófitas.

Porém, quando o rio recebe esgotos, além das decompositoras
se multiplicarem muito mais, ele passa a conter outros tipos de bactérias,
estranhas ao ambiente aquático (água) e que podem, algumas delas, causar
doenças às pessoas que beberem sua água. Um grupo importante, entre
as que são introduzidas com os esgotos, mas que normalmente não causam
doenças, é o grupo das bactérias coliformes. Já entre as que causam
doenças, as mais importantes são as causadoras da febre tifóide, do cólera,
das diarréias e também os vírus causadores da hepatite infecciosa. As
bactérias coliformes não causam, pois, doenças. Elas, ao contrário, vivem
no interior do intestino de todos nós, auxiliando a nossa digestão. É claro
que as nossas fezes contêm um número astronômico dessas bactérias:
cerca de 200 bilhões de coliformes são eliminados por cada um de nós,
todos os dias. Isso tem uma grande importância para a avaliação da
qualidade dos rios: se suas águas receberem esgotos, fatalmente elas
apresentarão coliformes!

Por outro lado, são as fezes das pessoas doentes que transportam
para as águas ou para o solo os micróbios causadores de doenças. Assim
sendo, se uma água recebe fezes, ela pode muito bem estar recebendo
micróbios patogênicos. Por isso, a presença de coliformes na água indica
a presença de fezes e, portanto, a possível presença de seres patogênicos.

Parâmetros biológicos

Em geral, uma água rica em vida aquática é uma água saudável.
A presença de peixes, de algas (não em excesso), de larvas de libélulas, de
crustáceos e de conchas constitui sempre o sinal mais positivo de que o
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rio se apresenta em ótimas condições ecológicas, embora ele possa
necessitar algumas “correções” para tornar-se potável.

Um parâmetro biológico muito importante, nessa avaliação, é a
concentração de clorofila. A clorofila é a substância verde que existe em
todos os vegetais que fazem fotossíntese, inclusive nas algas microscópicas
que habitam os rios. Como estas, através da fotossíntese, produzem
oxigênio e alimento orgânico, sua presença é fundamental para que
existam outros seres vivos no rio, no lago ou no mar. Entretanto se a
quantidade de algas for excessiva, o resultado é o oposto: elas apodrecem
e consomem o oxigênio da água, causando a morte dos peixes. Isso ocorrer
quando o rio (ou, principalmente, o lago) recebe quantidades exageradas
de nitrogênio e fósforo que são os seus alimentos “reguladores”. A
introdução de um excesso dessas duas substâncias na água, proveniente
de adubos, detergentes biodegradáveis ou de esgotos domésticos, causando
proliferação excessiva de algas, denomina-se eutrofização artificial, ou
acelerada. A medida da concentração de clorofila indica, pois, a
concentração global de algas e o grau de eutrofização existente na água.

Além disso, há animais mais tolerantes ou mais sensíveis à
poluição. Assim, o levantamento das populações de vermes, insetos,
moluscos, crustáceos e outros organismos aquáticos pode nos dar, junto
com os parâmetros visuais já apontados, uma excelente idéia sobre a
qualidade das águas de um rio.

Classificação dos rios pela qualidade de suas águas

É claro que, baseados nas características da água, podemos
classificá-la segundo um critério previamente estabelecido. Por exemplo,
mencionar se ela é “muito poluída”, “poluída” ou “limpa”, de acordo com
o grau e procedência da turbidez, cor, cheiro, presença de peixes e outros
organismos. O Conama, que é o órgão supremo no controle do Meio
Ambiente no Brasil, estabeleceu uma classificação das águas baseada
num conjunto de mais de setenta parâmetros, muitos dos quais só podem
ser medidos com o emprego de equipamentos muito sofisticados,
existentes em poucos laboratórios brasileiros.
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As classes do Conama para rios, são as seguintes:
Classe Especial – São águas que, sem qualquer tratamento,

servem para ser bebidas e para manter vida aquática de todo tipo. Essas
águas, geralmente, só são encontradas em rios que cortam áreas sujeitas
a proteção ecológica, reservas, parques, etc., onde não seja permitida
qualquer forma de poluição, corte de vegetação ou manejo do solo.

Classe 1 – São águas que podem ser utilizadas para o
abastecimento, porém mediante cloração, como garantia da ausência de
eventuais organismos patogênicos. Servem também à proteção de peixes,
à recreação (natação), à irrigação de verduras – mesmo as que são comidas
cruas – e à criação de crustáceos, moluscos e peixes comestíveis.

Classe 2 – São águas que podem ser usadas como bebida, porém,
para isso, devem ser tratadas por processos químicos, ou simples filtração
e desinfecção. Servem também à proteção da vida aquática, à natação,
irrigação de verduras e frutas e à criação de peixes e outros seres aquáticos
comestíveis.

Classe 3 – São as que somente podem ser usadas para
abastecimento mediante o emprego de métodos especiais de tratamento.
Além disso, só podem ser usadas para irrigação de plantas que não têm
contato com o solo e que não são comidas cruas (frutas e cereais). Servem
ainda para dar de beber ao gado.

Classe 4 – São águas que só se prestam à navegação e aos usos
menos exigentes.

Cada uma dessas classes é definida por uma série de parâmetros
que devem ser obrigatoriamente obedecidos. Naturalmente, para as classes
mais exigentes, ou mais “nobres”, o número de parâmetros estabelecidos
é maior .

Para aplicar essa metodologia e classificar rios, a Fundação S.O.S. Mata Atlântica desenvolveu uma fórmula
para se obter o índice de qualidade da água, aproximando-o dos parâmetros da norma estabelecida pelo
CONAMA. As tabelas a seguir são fornecidas junto com o Kit de Análise aos Grupos do Observando o Tietê.
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O Projeto Observando o Tietê
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Considerações Finais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer parte do Observando é se engajar em uma rede de agentes
ambientais, por meio desta proposta de educação ambiental e mobilização
social, que representa uma forma inovadora de participação efetiva da
sociedade civil na gestão ambiental.

Significa passar a prestar a atenção em nosso ambiente, em especial
nos rios, na bacia hidrográfica, no município e no local em que vivemos e
demais espaços que nos cercam, para que, a partir dessa observação coletiva,
possamos construir uma ferramenta capaz de identificar e compreender os
principais problemas que nos afetam para buscar o encaminhamento de
soluções integradas, que permitam a melhoria da qualidade ambiental de
rios como o Tietê e tantos outros, onde esta metodologia, consolidada em
um programa permanente, pode ser aplicada.

Graças às experiências acumuladas, às inúmeras contribuições
de especialistas apaixonados como Samuel Murgel Branco e Bem Hur
Batalha e de todos aqueles que ingressaram nesse trabalho ao longo dos
últimos dez anos, além da energia dos novos membros que ampliam essa
rede de agentes ambientais a cada ano, essa ação de educação ambiental
se consolida em um programa que passa a se chamar Observando Nossas
Águas, para que possa ser ampliado e aplicado em qualquer rio ou bacia
hidrográfica.

O objetivo da Fundação SOS Mata Atlântica com o Observando é
permitir á sociedade acesso a uma ferramenta de fortalecimento e exercício
da cidadania na busca do desenvolvimento sustentável, que possibilita não
apenas a caracterização ambiental de bacias hidrográficas brasileiras, mas
também o monitoramento participativo de programas oficiais de saneamento
e despoluição, financiados por organismos multilaterais e com isso, estimula
a formulação e o fortalecimento de políticas públicas respaldadas nos preceitos
de participação, descentralização e gestão integrada.

O engajamento e o envolvimento permanente da sociedade em
programas ambientais, sobretudo na gestão das águas, são os principais
instrumentos para obtenção de resultados efetivos e duradouros no que se
refere à conservação e recuperação da qualidade ambiental dos rios e das
águas.
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Para Não Boiar

Afluente:Afluente:Afluente:Afluente:Afluente: Água residuária, ou outro líquido parcial ou completamente
tratado que flui para um rio.
ÁrÁrÁrÁrÁrea de Prea de Prea de Prea de Prea de Proteção Ambiental (APoteção Ambiental (APoteção Ambiental (APoteção Ambiental (APoteção Ambiental (APA)A)A)A)A): áreas especialmente preservadas,
através de leis que podem ser federal, estadual ou municipal.
AAAAAssorssorssorssorssoreamento:eamento:eamento:eamento:eamento: Obstrução por areia ou sedimentos de um rio, canal ou
estuário.
AAAAAgrgrgrgrgrotóxicos:otóxicos:otóxicos:otóxicos:otóxicos: substâncias químicas, naturais ou sintéticas, destinadas a
controlar, matar ou combater insetos, carrapatos, aracnídeos, fungos,
roedores, ervas daninhas e etc. Todos são substâncias tóxicas que podem
oferecer perigo ao homem, se ingeridas, inaladas ou por contato de pele.
(Fundacentro)
Bacia HidrBacia HidrBacia HidrBacia HidrBacia Hidrográfica: ográfica: ográfica: ográfica: ográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio e seus
afluentes.
Biota:Biota:Biota:Biota:Biota: Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente
ecológico, em estreita correspondência com as características físicas e
químicas desses.
BiodivBiodivBiodivBiodivBiodivererererersidade:sidade:sidade:sidade:sidade: Bio quer dizer vida e portanto, biodiversidade, as diferentes
espécies e formas de vida.
CarCarCarCarCarga poluidorga poluidorga poluidorga poluidorga poluidora:a:a:a:a: quantidade de material que atinge os corpos d’água e
exerce efeito danoso.
Comitê de Bacias - CBH:Comitê de Bacias - CBH:Comitê de Bacias - CBH:Comitê de Bacias - CBH:Comitê de Bacias - CBH: Colegiados, tripartites, formados por
representantes da sociedade civil, municípios e órgãos estaduais, que tem
a função de deliberar sobre o gerenciamento dos recursos hídricos da sua
bacia hidrográfica, instituídos a partir da Lei 7.663 de 1991. O Estado de
São Paulo está dividido em 22 comitês de bacias.
Efluente: Efluente: Efluente: Efluente: Efluente: Qualquer tipo de água, ou outro líquido que flui de um sistema
de coleta, de transporte, como tubulações, canais, reservatórios, ou de
um sistema de tratamento ou disposição final de esgotos, como estações
de tratamento e corpos d’agua.
JJJJJusante: usante: usante: usante: usante: Na direção da corrente, rio a baixo.
Montante:Montante:Montante:Montante:Montante: Direção oposta a corrente, rio acima.
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Apoio:
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