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Os dados do monitoramento da água realizado no período de agos-
to de 2015 a julho de 2016, reunidos neste relatório, apontam a 
evolução dos Indicadores de Qualidade da Água (IQA) no âmbito  

do projeto Observando o Tietê, da Fundação SOS Mata Atlântica.

Neste ciclo de monitoramento, foram realizadas 1.005 análises da quali-
dade da água, em 302 pontos de coleta, distribuídos em 94 corpos d’água, 
em 50 municípios de três regiões hidrográficas (Alto Tietê, Médio Tietê - 
Sorocaba e Piracicaba, Capivari e Jundiaí), correspondente a 50% da bacia 
do rio Tietê. 

As análises mensais, de 121 pontos de coleta de água fixos, foram reali- 
zadas por 110 grupos de monitoramento, formados por voluntários e 
organizações civis que integram o programa Rede das Águas, da SOS 
Mata Atlântica, com acompanhamento e supervisão da equipe técnica da 
organização. Outros 181 pontos de coleta foram analisados em expedições 
técnicas em afluentes do Tietê e no reservatório Billings.  

Os Índices da Qualidade da Água aferidos no rio Tietê, em 84 pontos de co-
leta distribuídos ao longo do trecho entre a nascente, em Salesópolis, até o 
município de Barra Bonita, a jusante do Reservatório, em uma extensão de 
576 km, permitem identificar o comportamento da mancha anaeróbica de 
poluição. Essa representação demonstra a extensão da carga de poluição 
gerada na Região Metropolitana de São Paulo sobre o rio, com gravíssimo 
impacto para os municípios ribeirinhos e bacias à jusante.   

Os resultados obtidos embasaram análises comparativas, de longo e médio 
prazos. Essas análises cronológicas e espaciais foram realizadas com base 
nos indicadores obtidos em 2010, ano adotado como marco zero para o 
monitoramento da Terceira Etapa do Projeto Tietê, e de períodos anterio- 
res, desde 1993, quando a SOS Mata Atlântica deu início ao Observando  
o Tietê. 

A avaliação cronológica e espacial da qualidade da água permite à socie-
dade acompanhar a evolução dos impactos dos projetos de Despoluição 
do Rio Tietê e Córrego Limpo, a cargo da Sabesp e do Governo do Estado 
de São Paulo, bem como de outras ações existentes ou em andamento, por 
serviços municipais de saneamento, iniciativa privada e usuários da água.

É importante ressaltar que a qualidade da água doce superficial sofre in-
terferência de variações climáticas, de temperaturas e do regime de chu-
vas, por isso, a avaliação dos resultados é sempre mensurada com base nos 
ciclos anuais de monitoramento. 

A região de abrangência deste estudo foi drasticamente afetada, nos dois 

1. Introdução

Foram realizadas 
1.005 análises 
da qualidade da 
água, em 302 
pontos de cole-
ta, distribuídos 
em 94 corpos 
d’água, em  
50 municípios.
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ciclos anteriores, com a maior seca dos últimos 80 anos. A seca provocou a 
diminuição das vazões dos rios e do volume de água nos reservatórios, que 
chegaram próximos à zero. 

As chuvas que voltaram a atingir a região neste ciclo, de 2015 a 2016, con-
tribuíram para restabelecer vazões nos rios principais das bacias moni- 
toradas. Porém, mesmo assim, as variações climáticas, que intercalam de 

maneira imprevisível  períodos  
chuvosos e de seca,  diferentemente 
dos padrões conhecidos anterior-
mente, potencializam os impactos 
sobre os índices da qualidade da 
água reunidos neste relatório. 

Os dados obtidos são reflexo dos 
baixos índices de saneamento básico nos municípios das bacias hidro-
gráficas monitoradas, associados às cargas de esgotos remanescentes 
(orgânica e industrial) que são lançadas diariamente nos 94 corpos d’água 
monitorados, bem como aos usos do solo, à cobertura florestal e ao clima, 
com efeitos diretos sobre a disponibilidade hídrica.

Os dados obtidos são reflexo dos baixos índices  
de saneamento básico nos municípios das  
bacias hidrográficas monitoradas.

Rio Tietê em Pirapora do Bom Jesus - 2015
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Os baixos índices de saneamento básico do país são a principal fonte 
de contaminação da água doce nas bacias hidrográficas brasilei-
ras. O despejo de esgotos domésticos sem tratamento e os rema-

nescentes de estações de tratamento representam cerca de 70% da carga 
de poluição que os rios e mananciais de regiões urbanas recebem diaria-
mente.

Embora o Estado de São Paulo reúna índices de saneamento básico acima 
da média do país, com 95% da população urbana atendida por serviços de 
água e 91% de coleta de esgoto, apenas 60% do esgoto coletado é tratado. 
O reflexo desses indicadores sobre a qualidade da água na bacia hidro-
gráfica do Tietê evidencia que o déficit de saneamento ambiental ainda é 
enorme. 

A região objeto deste estudo concentra cerca de 27 milhões de habitantes, 
correspondente a 65% da população do Estado, e gera uma carga de polui-
ção remanescente de esgotos tratados e não tratados de 730 toneladas de 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) por dia. Em média, cada pessoa 
gera de 54 a 100 gramas de DBO por dia, variando de acordo com o padrão 
socioeconômico, de consumo e comportamento. 

Para mensurar a quantidade de poluentes que os rios e mananciais re-
cebem são utilizados parâmetros e indicadores físicos, químicos, biológi-
cos e de percepção. A DBO é o principal indicador adotado para medir a 
poluição orgânica gerada pela população, considerando o esgoto coleta-
do e tratado e o volume sem tratamento que é lançado diretamente nos 
corpos d’água. Esse parâmetro permite calcular a carga remanescente de 
poluição orgânica que é lançada diariamente nos rios, mananciais e praias 
do Brasil. 

A bacia do Alto Tietê, que abriga a região metropolitana de São Paulo, 
lança 591 toneladas de DBO por dia nos corpos hídricos, volume que cor-
responde a 54% da carga de poluição orgânica que compromete a quali-
dade da água superficial no Estado de São Paulo, segundo o relatório das 
águas interiores produzido pela Cetesb, em 2014. 

A região do Alto Tietê reúne rios de pouca vazão, altamente impactados 
por efluentes domésticos, industriais e por cargas difusas de poluição, 
como o lixo e defensivos agrícolas. Praticamente 90% da área de drenagem 
da bacia tem solos impermeabilizados, com municípios conurbados, com 
diferentes características de uso, ocupação e densidade que resultam em 
graves problemas socioambientais e de saúde pública.

2. O Saneamento na  
Bacia Hidrográfica do Tietê 

Os baixos índices 
de saneamento 
básico do país 
são a principal 
fonte de contami- 
nação da água 
doce nas bacias 
hidrográficas 
brasileiras.
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A segunda região hidrográfica geradora das maiores cargas de poluição é 
a do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, afluente da margem direita do Tietê, 
com 106 toneladas de DBO por dia, correspondente a 11% da carga re-
manescente gerada no Estado. Na região do Médio Tietê, o rio Sorocaba, 
afluente da margem esquerda do Tietê, acrescenta uma carga remanescen-
te de 33 toneladas de DBO dia. 

O rio Tietê e os afluentes da sua bacia não têm volume e vazão suficientes 
para receber e diluir essa enorme quantidade de contaminantes que é 
exportada para o interior paulista ao longo do rio e chega ao reservatório 
de Barra Bonita.

Em 2010, a carga de poluição medida no município de São Paulo, no en-
contro dos rios Pinheiros e Tietê, no Cebolão, ponto de coleta de água que 
concentra as cargas provenientes dos 35 municípios da bacia do Alto Tietê, 

era de 680 toneladas de DBO/dia. 
Em quatro anos, o aumento no vo- 
lume de esgotos tratados resultou 
na redução de 89 toneladas de 
DBO/dia, medida nesse mesmo 
ponto. Porém, desde a crise hídri-
ca de 2014, houve uma redução 
no ritmo de investimentos e obras 

voltadas a ampliar os índices de coleta e esgoto tratado, com consequente 
impacto nas metas de universalização do saneamento e no comportamen-
to da mancha anaeróbica de poluição sobre o rio Tietê. 

Evolução dos índices de coleta e tratamento de esgotos do Projeto Tietê:

população
15,3 milhões

70% coletado

16,8% tratado

1993

população
17,5 milhões

80% coletado

49,6% tratado

2003

total de esgoto
gerado na RMSP

população
18,8 milhões

84% coletado

58,8% tratado

2010

população
20,1 milhões

87% coletado
73,1% tratado

2015

total de esgoto
gerado na RMSP

Desde a crise hídrica de 2014, houve uma redu- 
ção no ritmo de investimentos e obras voltadas  
a ampliar os índices de coleta e esgoto tratado. 
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Além dos índices de saneamento básico, a bacia do Alto Tietê concentra 
uma enorme rede de rios, córregos e riachos urbanos enquadrados na classe 
4, da Resolução Conama 357. Essa classe de água é destinada apenas para 
compor paisagem e diluir efluentes com baixa eficiência de tratamento. Esse 
enquadramento fixa o limite de 2 miligramas de oxigênio dissolvido por litro 
de água, valor insuficiente para manter a vida aquática, que só passa a ocor-
rer com índices acima de 4 miligramas por litro. Os rios de classe 4, portanto, 
são indisponíveis para usos múltiplos e suas águas não podem ser captadas. 

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a ser alca-
nçado ou mantido ao longo do tempo. Mais do que uma simples classificação, 
o enquadramento é um instrumento de planejamento e gestão que busca “as-
segurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 
destinadas” e a “diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações 
preventivas permanentes” (Art. 9º, Lei nº 9.433, de 1997). Manter o trecho do 
rio Tietê na Capital paulista e centenas de seus tributários e afluentes na classe 
4, é condenar essa bacia a permanecer com rios mortos por mais vinte anos.

Essa precária condição de qualidade da água agrava a indisponibilidade 
hídrica e os problemas de saúde pública da população, decorrentes do conta-
to com rios e mananciais contaminados. Usar rios para diluir esgotos é a for-
ma mais perversa de desperdiçar água, além de ser um fator de desrespeito 
ao direito humano de acesso à água em qualidade e quantidade para todos.

Mapa da Hidrografia da Bacia do Alto Tietê - enquadramento

Conforme Decreto 10.755/77 - UGRHI 6. (Fonte: Cetesb)

Usar rios para 
diluir esgotos 
é a forma mais 
perversa de des-
perdiçar água, 
além de ser um 
fator de desres-
peito ao direito 
humano de 
acesso à água 
em qualidade e 
quantidade para 
todos.
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3. Metodologia de  
Monitoramento

Os Indicadores de Qualidade da Água (IQA) e as análises reunidas 
neste relatório foram elaborados com base na metodologia de moni-
toramento por percepção da qualidade da água especialmente ela- 

borada para a Fundação SOS Mata Atlântica por Samuel Murgel Branco* e 
Aristides Almeida Rocha**. A metodologia foi desenvolvida para o projeto 
Observando o Tietê com o objetivo de manter a sociedade engajada nas 
ações e no acompanhamento das etapas e metas do Projeto de Despolu-
ição do Rio Tietê.

O IQA, adaptado do índice desenvolvido pela National Sanitation Founda-
tion dos Estados Unidos, é utilizado pela Cetesb desde 1974 para apontar 
a condição ambiental das águas doces superficiais no Estado de São Paulo. 
O IQA é obtido por meio da soma de parâmetros físicos, químicos e  
biológicos.  

Esses parâmetros foram escolhidos por especialistas e técnicos como sen-
do os mais relevantes para serem incluídos na avaliação das águas doces 
brutas, destinadas ao abastecimento público e aos usos múltiplos.  
A totalização dos indicadores resulta na classificação da qualidade da 
água, em uma escala que varia entre: ótima, boa, regular, ruim e péssima. 

Para medição dos parâmetros definidos no IQA, a SOS Mata Atlântica 
desenvolveu um kit de análise que utiliza reagentes colorimétricos e um 

sistema de dados georeferenciados, 
online, que totaliza e disponibiliza  
o índice apurado por grupos de mo- 
nitoramento em tempo real. 

A utilização do kit de análise do 
projeto Observando o Tietê e os 
parâmetros de percepção adotados 
permitem que a sociedade realize 
o levantamento, de acordo com a 

legislação vigente, utilizando 16 parâmetros: temperatura da água, tem-
peratura do ambiente, turbidez, espumas, lixo flutuante, odor, material 
sedimentável, peixes, larvas e vermes vermelhos, larvas e vermes brancos, 
coliformes totais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 
pH, fosfato e nitrato. 

 A metodologia foi desenvolvida para o  
projeto Observando o Tietê com o objetivo  
de manter a sociedade engajada nas ações  
e no acompanhamento das etapas e metas  
do Projeto de Despoluição do Rio Tietê.

* Professor de hidrobiologia e de saúde ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo. 
** Professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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Os pontos de coleta de água distribuídos na bacia hidrográfica são fixos e 
georreferenciados de forma a permitir a leitura e a caracterização ambien-
tal dos corpos d’água monitorados.   

As coletas de água são realizadas mensalmente e classificadas de acordo 
com o guia de avaliação fornecido aos grupos de monitoramento com o kit 
de análise para aplicação da metodologia.

Os limites definidos para os parâmetros que compõem o IQA variam de 
acordo com a classe do corpo d’água. Cada uma dessas classes é definida 
com base no uso preponderante da água e por uma série de parâmetros 
que variam de acordo com os limites de concentração que cada substância 
presente na água deve obedecer. Esses padrões variam segundo a classi-
ficação das águas interiores fixadas na Resolução Conama 357/2005, da 
seguinte forma:

As classes atribuídas ao rio Tietê de acordo com o uso preponderante da 
água variam ao longo de suas seis sub-bacias hidrográficas. No Alto Tietê, 
no trecho entre Guarulhos e Pirapora do Bom Jesus, é enquadrado nas 
Classes 3 e 4. No Médio Tietê e na região da sua cabeceira, na Classe 2.  

Observação: as águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água.

CLASSES DE ENQUADRAMENTO

USOS DAS ÁGUAS DOCES ESPECIAL 1 2   3 4

Preservação do equilíbrio natural  
das comunidades aquáticas

Classe mandatória em Unidades de  
Conservação de Proteção Integral  

Proteção das  
comunidades aquáticas

Classe mandatória em  
Terras Indígenas

Recreação de   
contato primário

Aquicultura

Abastecimento para   
consumo humano

Após desinfecção Após tratamento  
simplificado

Após tratamento  
convencional

Após tratamento  
convencional ou  

avançado

Recreação de   
contato secundário

Pesca

Irrigação
Hortaliças consumidas cruas e frutas que 

se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem  remoção de película

Hortaliças, frutíferas, 
parques, jardins, cam-
pos de esporte e lazer

Culturas arbóreas,  
cerealíferas e  

forrageiras

Dessedentação   
de animais

Navegação

Harmonia   
paisagística
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Parâmetros
Classes

Especial 1 2 3 4
OD mg/l 7 a 10 6 5 4  2

DBO mg/l - 3 5  10 -

Nitrogênio Nitrato - 10 10 10 -

Fósforo - 0,025 0,025 0,025 -

Turbidez (UNT) - 40 100 100 -

Coliformes Fecais ausentes 200 1000 4000 -

Segundo a norma legal, o enquadramento não significa a qualidade da 
água que o rio apresenta, mas sim aquela que se busca alcançar ou manter 
ao longo do tempo.  
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Os dados do monitoramento da água, realizado no período de agosto 
de 2015 a julho de 2016, apontam que o rio Tietê apresenta condição 
boa e regular em um trecho de 439 km, que se estende entre a  

nascente, em Salesópolis, até o município de Itaquaquecetuba, na região 
das cabeceiras, e de Salto à Barra Bonita, no Médio Tietê.

A poluição que afeta de maneira intensa as águas e torna o rio Tietê morto, 
com água em condições péssima e ruim, foi registrada em uma extensão 
de 137 km. A mancha anaeróbica praticamente manteve a extensão do 
período anterior, recuando apenas 17,7 km. E ela ficou ainda muito distan-
te da menor extensão registrada ao longo do monitoramento, no ano de 
2014, quando estava contida a 71 km. 

O trecho considerado morto do rio Tietê registra IQA péssimo e ruim, com 
concentrações de oxigênio dissolvido (OD) variando de 1,5 mg/l à zero. 
Está contido entre os municípios de Itaquaquecetuba, à jusante do Parque 
Ecológico do Tietê (90 km da nascente) até o município de Cabreúva (218 
km da nascente).

No início do Projeto de Despoluição, em 1993, o rio estava morto no  
trecho de 530 km, de Mogi das Cruzes até o reservatório de Barra Bonita. 
No fim de 2010, ao término da segunda etapa do Projeto Tietê, adotada 
como marco zero para o monitoramento das etapas atual e futuras,  
o trecho de rio morto compreendia uma extensão de 243 km, de Suzano 
até Porto Feliz. 

Os indicadores aferidos neste ciclo apontam leve tendência de melhoria 
na qualidade da água em razão das chuvas que reabasteceram os  
reservatórios e contribuíram para a recuperação da vazão dos rios,  
ampliando a capacidade de diluição dos remanescentes de esgoto  
e poluição.

Dos 302 pontos de coleta de água analisados, em 94 corpos hídricos,  
30 pontos registraram qualidade de água boa,  115 regular, 101 ruim  
e 56 pontos obtiveram índice péssimo.

O aumento significativo de pontos de coleta, com 30 índices de qualidade 
de água boa, foi registrado em expedições técnicas que percorreram os 
principais afluentes do lado direito do Tietê, na sub-bacia dos rios  
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Porém, esses indicadores têm variado  
drasticamente em decorrência das chuvas. 

4. Monitoramento  
2015-2016: Resultados 

A poluição que 
afeta de manei-
ra intensa as 
águas e torna o 
rio Tietê morto, 
com água em 
condições pés-
sima e ruim, foi 
registrada em 
uma extensão 
de 137 km.
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Os resultados obtidos em 121 pontos de coleta fixos, para as médias das 
análises realizadas por grupos de monitoramento no período, indicam leve 
tendência de melhoria em razão do aumento das vazões. Apenas 5 pontos 
de coleta apresentam qualidade de água boa e 59 tem índice regular. Pou-
co mais de 50% dos corpos d’água está com qualidade adequada para usos 
múltiplos e 57 pontos de coleta, classificados com índices ruim e péssimo, 
estão indisponíveis.
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A análise comparativa que aponta a evolução dos indicadores obtidos em 
53 pontos de coleta, nos anos de 2014, 2015 e 2016, não apresenta variações 
significativas. O aumento no volume de chuvas trouxe pouca contribuição 
para a dispersão de poluentes nos corpos d’água urbanos. A tendência re- 
gistrada nas coletas realizadas em dias chuvosos foi de comprometimento 
da qualidade da água por conta de cargas difusas de poluição.

Municípios Pontos Monitorados Análises

50 302 1005

Rios Bacias An. dos Grupos

94 3 824

Grupos Pontos de Coleta An. Exp.

110 121 181

Expedições 181  

Rio Tietê 84

Índices Pontos Monitorados %

Ótima 0 0,00%

Boa 30 9,93%

Regular 115 38,08%

Ruim 101 33,44%

Péssima 56 18,54%

 302 100,00%

Índices Pontos Monitorados sem Expedições %

Ótima 0 0,00%

Boa 5 4,13%

Regular 59 48,76%

Ruim 54 44,63%

Péssima 3 2,48%

 121 100,00%

Dados gerais do IQA de 2016:

Dados gerais do IQA de 2016:

38,08%

48,76%44,63%

4,13%2,48%

9,93%

33,44%

18,54%
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Evolução comparativa do IQA

Índices 2014 % 2015 % 2016 %

Ótima 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Boa 3 5,66% 3 5,66% 3 5,66%

Regular 21 39,62% 19 35,85% 21 39,62%

Ruim 25 47,17% 27 50,94% 24 45,28%

Péssima 4 7,55% 4 7,55% 5 9,43%

 53 100,00% 53 100,00% 53 100,00%

Municipio Ponto de Monitoramento IQA 2014 IQA 2015 IQA 2016

1 Arujá - SP Córrego Baquirivu Ruim Ruim Ruim

2 Arujá - SP Córrego Caputera Péssima Ruim Ruim

3 Arujá - SP Lago Arujá V Regular Regular Regular

4 Barra Bonita Rio Tietê Regular Ruim Regular

5 Biritiba-Mirim Rio Tietê Boa Boa Boa

6 Cabreuva Rio Tietê Ruim Péssima Péssima

7 Cotia Rio Cotia Péssima Ruim Regular

8 Embu Rio Potium Regular Regular Ruim

9 Ferraz de Vasconcelos Córrego Lijima Ruim Ruim Ruim

10 Ferraz de Vasconcelos Córrego do Meinho Ruim Ruim Ruim

11 Ferraz de Vasconcelos Rio Guaió Regular Regular Ruim

12 Ferraz de Vasconcelos Corrego Itaim Ruim Ruim Péssima

13 Guarulhos Rio Cabuçu Ruim Ruim Péssima

14 Itapecerica Rio Embu Mirim Regular Ruim Péssima

15 Itaquequecetuba Rio Tietê no Parque Ecológico Municipal - 
Itaquaquecetuba

Ruim Regular Péssima

16 Itaquequecetuba Rio Tietê Regular Ruim Ruim

17 Itaquequecetuba Córrego 3 Pontes - Divisa com  
Itaim Paulista

Ruim Ruim Ruim

18 Itu Rio Tietê Regular Regular Ruim

19 Juquitiba Rio Juquiá Regular Regular Boa

20 Mairiporã Rio Juqueri Regular Regular Boa

21 Mogi das Cruzes Lago Morumbi Regular Regular Regular

22 Mogi das Cruzes Córrego Vila da Prata Ruim Ruim Ruim

23 Mogi das Cruzes Ribeirão Ipiranga Ruim Péssima Ruim

24 Mogi das Cruzes Ribeirão Oropó Ruim Ruim Regular
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Para as análises comparativas deste  ciclo com os anteriores, de 2010, 2014 
e 2015, foram consideradas as médias dos indicadores de  36 pontos de 
coleta, que reúnem dados da série histórica de monitoramento. Os dados 
para esse intervalo apontam  impacto positivo, com leve tendência de 
recuperação nos pontos de coleta com condições de usos múltiplos (boa 
e regular) em 2016, em relação aos anos de 2014 e 2015, quando as vazões 

25 Pirapora do Bom Jesus Rio Tietê Ruim Péssima Péssima

26 Salesópolis Rio Tietê Boa Boa Regular

27 Salesópolis Rio Paraitinga Regular Regular Regular

28 Salto Rio Tietê Péssima Ruim Regular

29 São Paulo Rio Tietê Ruim Regular Regular

30 São Paulo Riacho do Ipiranga Ruim Ruim Ruim

31 São Paulo Córrego do Sapateiro (Parque Ibirapuera) Regular Boa Ruim

32 São Paulo Braço do Córrego Cintra Ruim Ruim Ruim

33 São Paulo Riacho Água Podre (afluente do Córrego 
Jaguaré)

Ruim Péssima Ruim

34 São Paulo Caboré Ruim Ruim Ruim

35 São Paulo Lago Negro do Parque Regular Regular Regular

36 Sao Paulo Rio Tietê Péssimo Ruim Regular

37 São Paulo Ribeirão do Parque do Cordeiro Regular Regular Regular

38 São Paulo Água Preta Boa Regular Regular

39 São Paulo Buraco da Onça Regular Regular Ruim

40 São Paulo José Gladiador Ruim Ruim Regular

41 São Paulo Córrego 3 Pontes - Itaim Paulista Ruim Ruim Ruim

42 São Paulo Córrego Oratório Ruim Ruim Ruim

43 São Paulo Tabatinguera Ruim Ruim Ruim

44 São Paulo Tanque de Carpas Regular Regular Regular

45 São Paulo Rio da Olaria Ruim Ruim Ruim

46 São Paulo Córrego dos Mirandas Ruim Ruim Regular

47 São Paulo Córrego das Lavras Regular Regular Regular

48 São Paulo Córrego Agua Vermelha Regular Ruim Ruim

49 São Paulo Água Preta (zona norte) Regular Regular Regular

50 São Paulo Águas Espraiadas Ruim Ruim Ruim

51 Suzano Rio Guaio Regular Ruim Ruim

52 Suzano Rio Tietê Ruim Regular Regular

53 Tietê Rio Tietê Regular Regular Regular
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dos rios estavam comprometidas por estiagem intensa. Porém, em relação 
a 2010, marco zero deste estudo, os resultados revelam que a condição dos 
rios monitorados piorou, com aumento nos índices de qualidade ruim e 
agravamento da indisponibilidade de água para usos múltiplos.

Índices 2010 % 2014 % 2015 % 2016 %

Ótima 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Boa 0 0,00% 2 5,56% 3 8,33% 1 2,78%

Regular 18 50,00% 12 33,33% 10 27,78% 13 36,11%

Ruim 15 41,67% 21 58,33% 20 55,56% 20 55,56%

Péssima 3 8,33% 1 2,78% 3 8,33% 2 5,56%

 36 100,00% 36 100,00% 36 100,00% 36 100,00%

 

Retrato dos indicadores 2016
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Ouso inadequado do solo contribui para a degradação da água com 
impactos sobre a qualidade e a quantidade. Processos de erosão, 
decorrentes da falta de cobertura florestal e de áreas verdes, levam 

à sedimentação e assoreamento dos corpos d’agua e ao carreamento de 
poluentes.  A Agência Nacional de Água (ANA) calcula que os prejuízos 
decorrentes apenas da sedimentação nas bacias hidrográficas brasileiras 
superam R$ 2 bilhões/ano.

O desmatamento também potencializa os impactos do clima e afeta de 
forma direta o ciclo hidrológico, com a diminuição da infiltração de água 
no solo, rebaixamento dos lençóis freáticos, secamento de nascentes e 
mananciais. A crise hídrica, que afetou drasticamente as regiões hidro-
gráficas da bacia do rio Tietê, estimulou debates sobre a gestão água, 
poluição, consumo e também como a proteção da Mata Atlântica poderia 
ter contribuído para amenizar e até a evitar a escassez.   

Para contribuir com esse debate e reforçar o papel preponderante e 
estratégico das florestas para a conservação e disponibilidade de água, a 
SOS Mata Atlântica avaliou a atual situação da cobertura florestal na bacia 
hidrográfica do Tietê. 

A análise teve como base as imagens de satélite do último Atlas dos Rema-
nescentes Florestais da Mata Atlântica, que avaliou a situação da vege-
tação nos 17 Estados com ocorrência do bioma, no período 2014-2015. O 
Atlas, que monitora o bioma há 30 anos, é uma iniciativa da Fundação SOS 
Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com 
patrocínio de Bradesco Cartões e execução técnica da Arcplan.  

 A base do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica utiliza a 
tecnologia de sensoriamento remoto e geoprocessamento para monito-
rar os remanescentes florestais acima de 3 hectares. Nesse estudo inédito 
sobre as bacias hidrográficas do Tietê, realizado pela SOS Mata Atlântica e 
Arcplan, foram mapeadas áreas de até 1 hectare. 

A bacia do Tietê é dividida em seis regiões hidrográficas ou unidades de 
gerenciamento de recursos hídricos. A região do Alto Tietê, apesar de alta-
mente adensada, ainda é a que concentra maior porção de remanescentes 
florestais da Mata Atlântica, 21% do território. A região do Médio Tietê  
conta com 9% da cobertura florestal original, seguida da bacia dos rios  
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com apenas 6% e da região do Tietê Batalha, 
que apresenta o mesmo índice. Nas demais bacias do oeste paulista a situ-
ação é ainda mais crítica: restam apenas 3% da Mata Atlântica original.

5. Cobertura Florestal 
 na Bacia do Tietê 

O uso inade-
quado do solo 
contribui para 
a degradação 
da água com 
impactos sobre 
a qualidade e a 
quantidade.
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Situação da Mata Atlântica na Bacia Hidrográfica do Tietê

Bacia Área  
(ha)

Área Lei 
MA (ha)

% na Lei 
MA

Mata % Mata Várzea Total Área 
Florestal

% Total 
Florestal

Área  
urbana

Alto Tietê 585.972 585.972 100,0% 121.548 21% 1.929 121.548 20,7% 172.280

Tietê/Sorocaba 1.174.519 935.189 79,6% 86.914 9% 635 86.914 9,3% 31.870

Piracicaba/Capi- 
vari/Jundiaí

1.422.412 1.056.467 74,3% 65.218 6% 663 65.218 6,2% 87.291

Tietê/Batalha 1.310.411 876.705 66,9% 49.683 6% 5.565 49.683 5,7% 8.960

Tietê/Jacaré 1.170.108 264.557 22,6% 7.578 3% 4.433 7.578 2,9% 7.571

Baixo Tietê 1.576.037 1.572.222 99,8% 44.505 3% 32.803 44.505 2,8% 18.957
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No início dos anos 90, um jacaré que aparecia nas águas poluídas do 
rio, em plena  Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, apelidado de 
Jacaré Teimoso por jornalistas e veículos de comunicação, desper-

tou nos paulistas o desejo de recuperar o rio Tietê.

Esse sonho levou a Rádio Eldorado e sua parceira BBC a colocar dois 
repórteres para navegar, simultaneamente, os rios Tietê, em São Paulo, e 
o Tâmisa, em Londres. Enquanto percorriam os rios, em pequenas em-
barcações, narraram as suas impressões sobre a paisagem e a condição 
ambiental das águas e entorno, em uma reportagem de rádio, ao vivo. 
 

Os ouvintes paulistas se sensibilizaram e a Rádio Eldorado recebeu uma 
verdadeira avalanche de telefonemas, com depoimentos e pedidos dos 
cidadãos que acreditavam na possibilidade desse sonho de recuperar o 
Tietê. Nascia assim, fruto da parceria entre a Rádio Eldorado e a Fundação 
SOS Mata Atlântica, a Campanha de Despoluição do Rio Tietê.

Criado pela SOS Mata Atlântica, em 1991, o Núcleo União Pró-Tietê  
organizou o abaixo-assinado que reuniu 1,2 mi pessoas em prol da des- 
poluição do rio Tietê. Foi a maior mobilização por uma causa ambiental 
realizada, até então, no país.
  
Esse abaixo-assinado foi entregue às autoridades do governo brasileiro 
e de São Paulo durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro. 
Em seguida, o governador de São Paulo lançou oficialmente o Projeto de 
Despoluição do Rio Tietê, com apoio do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento).

6. Histórico da Atuação
em Prol do Rio Tietê

O abaixo-
assinado
reuniu 1,2 mi
pessoas em prol
da despoluição
do Rio Tietê.

Logotipo criado por Gustavo Rosa  
para Núcleo União Pró-Tietê
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1991 
Núcleo União Pró-Tietê 
Abaixo-assinado que reuniu 
mais de um milhão de cidadãos

1999
Combate à poluição industrial

1993 
Início do Projeto Tietê 
e Monitoramento da  
água pela sociedade

2003
II Etapa do Projeto  
Tietê monitoramento  
social das bacias 
O esgoto doméstico  
passa a ser vilão

2010
Marco Zero

1ª etapa do Projeto Tietê
2ª etapa do Projeto Tietê

2013
III Etapa retomada  
do monitoramento social

2015 
Balanço do Indicadores

2014
Crise da água 
e o impacto 
nos indicadores

2017
Balanço do Indicadores

2018
Universalização 
do Saneamento  
em São Paulo

3ª etapa do Projeto Tietê
4ª etapa do Projeto Tietê

Mobilização no rio Tietê em 2010 Grupo de monitoramente na ponte Anhanguera -  2015
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6.1. Observadores do Tietê
O programa Observando os Rios, da SOS Mata Atlântica, reúne cidadãos 
e grupos voluntários que coletam e monitoram a qualidade da água de 
centenas de rios da Mata Atlântica. Os dados das análises mensais formam 
mapas da qualidade da água e o retrato ambiental da bacia hidrográfica, 
de acordo com a visão da comunidade.

O Observando o Tietê teve início em 1993 com a formação de 78 grupos de 
monitoramento. Nessa época, as coletas de água eram realizadas somente 
no rio Tietê, em pontos distribuídos nos municípios ribeirinhos, desde a 
sua nascente em Salesópolis, até a foz, na cidade de Itapura.

Os pontos de coleta de água distribuídos ao longo dos 1.100 km de ex-
tensão do rio Tietê foram instituídos com o objetivo de manter a socie-
dade mobilizada para identificar e combater as fontes de poluição. Nesse 
período, a drástica degradação do rio era atribuída primeiramente às 
indústrias que despejavam efluentes químicos e tóxicos sem tratamento 
no rio. As cargas orgânicas provenientes da falta de tratamento de esgotos 
e da destinação inadequada de lixo, além das contaminações provocadas 
por fertilizantes e insumos agrícolas, eram pouco combatidas e, em alguns 
casos extremos, associadas à mortandade de peixes na região do Médio e 
Baixo Tietê. 

Por meio do monitoramento realizado pela sociedade, associado aos 
dados oficiais da qualidade ambiental, foi possível demonstrar que a carga 
de poluição gerada na Região Metropolitana do Tietê resultava em uma 
grande extensão de rio morto, de mais 512 km. Esse trecho de rio morto, 
sem oxigênio dissolvido e com grande volume de resíduos sólidos flutu-
antes junto às suas margens, afetou drasticamente a economia e a cultura 
das cidades ribeirinhas, com impactos gigantescos ao ecossistema e à 
saúde pública. 

Nesse período, as espumas e o gás sulfídrico exalado das águas poluídas  
do rio Tietê, nos municípios de Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, Itu e 
Salto, impediam o uso da água, restringindo-o somente à geração de ener- 
gia elétrica e diluição de efluentes, fatores que provocaram a acelerada 
desvalorização de terras, imóveis e a paralisação de diversas atividades 
econômicas, como o turismo, o campismo, a pesca e as festas religiosas 
associadas ao rio.

Para auxiliar a sociedade na construção do retrato ambiental degradante 
do rio Tietê e traçar ações de recuperação, a SOS Mata Atlântica editou, em 
1993, o Manual do Rio Tietê, com a metodologia de monitoramento  
partici-pativo da qualidade da água, voltado às comunidades das cidades 
banhadas pelo rio. Forneceu também o primeiro kit a grupos sociais de 78 
municípios distribuidos ao longo do Tietê. 

O Observando o 
Tietê teve início 
em 1993 com  
a formação de 
78 grupos de 
monitoramento.
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Os reagentes adquiridos para os testes colorimétricos, ao longo da exe-
cução do  projeto, foram importados de fornecedores do Japão, Canadá  
e Estados Unidos. 

A qualidade ambiental atribuída ao rio Tietê, no período de 1993 a 1995, 
com base na média dos parâmetros aferidos pela sociedade, indicavam pou-
cas variações de classificação para grandes trechos de rio. Devido às inter-
ferências sazonais que impactam os indicadores de qualidade da água para 
melhor, ou para pior, os retratos ambientais foram construídos com base na 

média dos índices obtidos no 
período de doze meses. 

Os resultados do IQA vari-
am de acordo com a vazão e 
volume de água do rio, que 
interferem na sua capacidade 
de diluir as cargas que rece-
be. Maior volume e vazões 
favorecem a diluição de polu-

entes e, com menor volume há maior concentração de cargas, com acel-
erada acelerada eutrofização (processo quando um corpo de água adquire 
níveis altos de nutrientes) devido devido à mudança do regime hídrico e 
consequente agravamento da poluição.  

Conforme apontavam os relatos e depoimentos dos integrantes dos gru-
pos de monitoramento, na década de 90, durante os períodos de chuva 
ocorria uma sensível melhoria na qualidade da água em trechos pontuais 
do rio. As maiores variações foram registradas na região do Alto Tietê, 
próximo à cabeceira do rio, no trecho entre os municípios de Salesópo-
lis e Suzano. A água coletada em pontos desses municípios  apresentava 
qualidade aceitável, com boa condição de vida aquática e usos múltiplos, 
dentro dos padrões de Classe 2. 

No Médio Tietê Superior, no trecho entre as cidades de Cabreúva a Salto, a 
qualidade da água saia do índice péssimo, praticamente sem oxigênio dissolvi-
do, para ruim, com índices de OD variando entre 2 mg/l a 3 mg/l. O mesmo 
ocorria em trechos do Reservatório de Barra Bonita até o município de Ibitinga. 

O Tietê só alcança índices de qualidade de água boa a partir do município 
de Promissão. Mas com o cessar das chuvas e diminuição do volume de 
água do rio, voltava aos índices regular e ruim no trecho entre Araçatuba e 
Pereira Barreto. 

O drástico comprometimento da qualidade da água durante os períodos 
de estiagem e inverno resultava em picos de concentração de cargas polui-
doras elevadíssimas, ocasionando grande incomodo às populações ribei-
rinhas, em especial na região do Alto Tietê, no trecho entre a Capital, junto 

O drástico comprometimento da qualidade da  
água durante os períodos de estiagem e inverno 
resultava em picos de concentração de cargas  
poluidoras elevadíssimas, ocasionando grande 
incomodo às populações ribeirinhas.
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as Avenidas Marginais até a cidade de Pirapora do Bom Jesus. Os maiores 
incômodos nessa região eram o odor, o impacto à paisagem e descaso para 
com o recurso hídrico desperdiçado. 

No Médio Tietê Superior, entre os municípios de Cabreúva a Salto, as po- 
pulações das cidades ribeirinhas eram drasticamente afetadas e as cidades 
tomadas por imensos blocos de espumas que invadiam ruas, casas e áreas 
públicas, além do fortíssimo odor e emissão de gás sulfídrico. 

No porção do Médio Tietê, nos municípios de Porto Feliz e Tietê, durante 
um período de três meses, não eram registradas nas amostras de água pre-
sença de oxigênio dissolvido, o que indicava que o rio permanecia morto 
em decorrência da poluição e da enorme carga de DBO e resíduos quími-
cos que recebia da região do Alto Tietê e tributários. 

Quando os índices de oxigênio dissolvido caíam à zero, ocorria um au-
mento significativo nos impactos diretos causados às comunidades 
ribeirinhas, que tinham cotidiano alterado em virtude da impossibilidade 
de permanência nas áreas lindeiras e ciliares do rio,  principalmente por 
conta do odor e irritações das vias aéreas superiores. 

Relatos de integrantes dos grupos de monitoramento que reuniam depoi-
mentos de moradores, apontavam o agravamento dos problemas de saúde 

das populações ribeirinhas, atribuí-
dos nesse período à poluição do rio 
Tietê. Moradores das cidades de San-
tana do Parnaíba, Pirapora do Bom 
Jesus, Araçariguama, Salto e Porto 
Feliz se queixavam de irritações na 
garganta, ardência nos olhos e de 
náuseas. Porém, não foi possível 
associar a causa das doenças regis-

tradas nos serviços municipais de saúde e junto à rede estadual à poluição 
do rio Tietê, por falta de dados concretos e pesquisas nesse sentido.

As altas concentrações de poluição e a diversidade de fontes e cargas 
lançadas ao longo das sub-bacias hidrográficas que abrangem a Região 
Metropolitana de São Paulo até hoje não encontram escalas de medição. 

6.2. Releitura dos Indicadores Ambientais  
        da Primeira Etapa do Projeto Tietê
As informações levantadas e os dados produzidos pela sociedade civil  
por meio do projeto Observando o Tietê, no período de 1993 a 1994,  
focaram os Índices de Qualidade da Água e de percepção do rio Tietê.   

Quando os índices de oxigênio dissolvido caiam  
à zero, ocorria um aumento significativo nos  
impactos diretos causados às comunidades  
ribeirinhas, que tinham cotidiano alterado.
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Não foram monitorados, nessa época, os principais tributários do rio  
e as cargas geradas nas suas sub-bacias hidrográficas. Sedimentos, lodo, 
metais pesados e resíduos tóxicos de classes 1 e 2, que demandam aná- 
lises laboratoriais, também não foram analisados. As coletas e a campanha 
realizada focaram o levantamento do IQA e a percepção da sociedade. Ao 
todo foram realizadas 1.872 coletas de água, com periodicidade mensal, 
durante 24 meses, em 78 pontos de monitoramento, distribuídos nos 62 
municípios ribeirinhos ao longo do Tietê.

A equipe técnica utilizava uma uni-
dade móvel de educação e moni- 
toramento ambiental, equipada 
como um laboratório de análise de 
água, com microscópios e materiais 
didáticos, refrigerador para arma-
zenamento das coletas, entre outros 
instrumentos, incluindo um barco 
para realização de coletas de água, 
voltados a dar suporte aos grupos e 
comunidades.
 

Os resultados das análises da qualidade da água, nesse período, eram 
registrados em fichas impressas fornecidas juntamente com o Manual de 
Campo e o Kit de Análise aos coordenadores dos grupos de monitoramen-
to de cada uma das cidades ribeirinhas envolvidas. 

Os resultados produzidos foram comparados com os indicadores oficiais 
divulgados pela Cetesb para o mesmo período e foram utilizados por Comi-
tês de Bacias Hidrográficas que compõem as unidades de gerenciamento de 
recursos hídricos do Tietê. Os dados da qualidade da água do Tietê fizeram 
parte da elaboração dos documentos denominados “Relatório Zero da Situ-
ação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo”, divulgados em 1995. 

Para as entidades da sociedade civil e comunidades ribeirinhas do rio 
Tietê, de forma geral, o retrato da degradação ambiental do rio estava 
associado principalmente à poluição industrial. Somente representantes 
de universidades, de órgãos ambientais,  integrantes de organizações civis 
especializadas e entidades ambientalistas incluíam os efluentes domésti-
cos e as cargas provenientes das atividades rurais entre as fontes de de-
gradação da qualidade da água. 

A grande maioria dos cidadãos, segundo o projeto Observando o Tietê à 
época, incluindo representantes dos serviços municipais de água e esgoto, 
afirmava que a poluição era proveniente das cidades da Região Metropoli-
tana de São Paulo, responsável pelo lançamento de aproximadamente 680 
toneladas de DBO/dia, carga estimada no ponto limite da sub-bacia do 
Alto Tietê, à montante do município de Pirapora do Bom Jesus. 



28

FU
N

DA
ÇÃ

O 
SO

S 
M

AT
A 

AT
LÂ

N
TI

CA

6.3. O Controle e a Redução das Fontes  
        de Poluição Industrial
A Cetesb produziu, no início dos anos 90, um diagnóstico das principais 
fontes de poluição orgânica e inorgânica e selecionou 1.250 empresas que 
eram responsáveis por 90% das fontes de poluição industrial da bacia. 
Com o início do Projeto de Despoluição do Rio Tietê,  passou a exigir 
dessas empresas um plano de controle dos efluentes líquidos gerados, que 
eram submetidos a análise e aprovação, para posterior acompanhamento 
da implantação dos sistemas individuais de tratamento. 

A SOS Mata Atlântica, a Rádio Eldorado e os jornais O Estado de  
São Paulo e Jornal da Tarde lançaram uma campanha publicitária dirigida 
a essas 1.250 indústrias, pedindo para que mudassem de lado, deixando 
de figurar em páginas pretas do jornal onde eram listadas as principais 
empresas poluidoras do Tietê para figurarem na página em branco, onde 
seriam listadas as empresas que contribuíam com a despoluição das 
águas da bacia.    

Em agosto de 1995, quando a 1ª Fase do Projeto Tietê foi considerada cum-
prida, segundo relatórios oficiais do Governo de São Paulo, 1.168 indústrias 
atendiam aos padrões legais de emissão de poluentes, com uma redução 
da carga inorgânica de 3,5 toneladas dia de efluentes líquidos, que repre- 
sentavam menos 219 toneladas de DBO/dia no rio Tietê.  Essa redução 
nas fontes de poluição industrial ocorreu por conta do encerramento das 
atividades de 656 indústrias e da implantação de sistemas de tratamento 
e controle ambiental das demais empresas que continuaram a atuar na 
Região Metropolitana de São Paulo. 

6.4. O Reservatório de Barra Bonita  
        e a Mancha de Poluição
A qualidade das águas no reservatório de Barra Bonita sofre influência 
dos afluentes do Tietê, os rios Piracicaba, Capivari e Sorocaba. Como esse 
reservatório apresenta uma grande capacidade assimilativa, característica 
de ambientes lênticos e profundos, representa um importante papel na 
recuperação da qualidade das águas do rio Tietê.

Um dos problemas ambientais mais evidentes em relação à qualidade da 
água do reservatório de Barra Bonita consiste na eutrofização. O excesso 
de nutrientes, em especial fósforo total e nitrogênio, favorecem o cresci-
mento acelerado de algas e a perda de oxigênio dissolvido.  O corpo central 
do reservatório apresentou os níveis mais elevados de clorofila, que com-
prova o estado de eutrofização. A disponibilidade de nutrientes, associada 
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a outros fatores, tais como velocidade das águas, transparência, tempera-
tura e radiação solar, entre outros, fizeram do corpo central do reservatório 
a região mais propícia para o crescimento das algas.

A tendência de aumento das concentrações de clorofila cessou em 1996, 
indicando que o parâmetro hidrobiológico, que integra os físicos e quími-
cos, ainda não refletia na piora da qualidade ambiental do reservatório. No 
entanto, no final de 1998, foi registrada uma concentração de clorofila ex-
tremamente elevada, caracterizando um evento de descontrole do sistema.

Os resultados obtidos em relação à contaminação por metais pesados no 
reservatório ficaram fora dos padrões legais, até o ano 2000, para cádmio, 
chumbo e cromo. Esses metais pesados foram encontrados em valores 
acima dos padrões de qualidade em apenas uma amostra no corpo cen-
tral do reservatório. O cádmio esteve presente apenas no trecho que sofre 
influência da bacia do Piracicaba, enquanto o chumbo e o cromo foram 
verificados no corpo central do reservatório, impactado por cargas prove-
nientes do Alto Tietê. 

Tamanha carga de DBO demandaria, para diluição, um volume de água muito 
superior à disponibilidade hídrica da bacia, que no Alto Tietê é de 39 metros 
cúbicos por segundo. A consequência dessa disparidade é que somente a 
partir do município de Promissão, na região do Baixo Tietê, o rio apresentava 
qualidade de água boa, ao início da primeira etapa do Projeto de Despoluição. 

Na região do reservatório de Barra Bonita e nas praias das cidades próxi-
mas não havia condições de balneabilidade em virtude das cargas orgâni-
cas e da alta concentração de nutrientes que provocavam a eutrofização da 
água, além do acúmulo de enorme quantidade de resíduos sólidos flutu-
antes e lixo junto às margens.

Nesse período, blocos de espuma cobriam a ponte e trechos das ruas na 
região central de Pirapora do Bom Jesus. A comunidade participava de 

Reservatório de Barra Bonita, acima da Eclusa Detalhe da água tomada por algas
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protestos contra a poluição que era veiculada na imprensa brasileira e 
internacional. 

Para minimizar esse efeito da degradação, o Governo de São Paulo instalou 
um sistema de aspersores por gotejamento para diminuir a formação dos 

blocos de espuma formados junto à 
barragem. Uma nova regra operativa 
para operação das comportas ope- 
radas pela EMAE limitou a abertura 
durante a madrugada para favore-
cer a dispersão dos surfactantes no 
período de inverno.

A caracterização por percepção desse 
cenário, elaborada a partir de ofici- 
nas regionais com integrantes dos 
grupos de monitoramento da quali-
dade da água, de Comitês de Bacias 
Hidrográficas e especialistas convi-

dados, com supervisão da equipe técnica da Fundação SOS Mata Atlântica, 
resultou na construção coletiva de uma ilustração, que veio a ser chamada 
de “mancha da carga poluidora do rio Tietê”.

Os índices de coleta e tratamento de esgoto ao início do Projeto Tietê eram 
associados a essa “mancha de poluição”, que abrangia um grande trecho 
do rio, de Guarulhos, no Alto Tietê, ao município de Ibitinga, no Baixo 
Tietê, em uma extensão de mais de 864 km de rio. 

6.5. Monitoramento Participativo e Mobilização
A metodologia de monitoramento da qualidade da água do projeto Ob-
servando o Tietê foi ampliada e revisada pela SOS Mata Atlântica para ser 
aplicada na caracterização ambiental de bacias hidrográficas. 

A Resolução Conama que estabelece padrões para classificação dos rios 
e obtenção do IQA foi alterada em 2005 e os indicadores e padrões medi-
dos com base na metodologia de monitoramento por percepção também 
foram readequados à nova norma. 

Para acompanhamento das ações e obras da Segunda Etapa do Projeto 
Tietê, de 2002 a 2009, foram formados 340 grupos de monitoramento, que 
realizaram coletas mensais de água, em 194 rios e córregos da bacia hidro-
gráfica do Alto e Médio Tietê. Os grupos envolveram de forma direta 8425 
pessoas. Ao todo foram realizados no período de 72 meses, 24.480 testes de 
qualidade da água.  
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Todos os dados levantados e as informações produzidas foram siste-
matizados, armazenados e disponibilizados à sociedade, por meio 
eletrônico. A Rede das Águas passou a reunir importante acervo socio- 
ambiental e técnico sobre o Projeto Tietê.

A totalização dos parâmetros medidos para estabelecer os Indicadores de 
Qualidade da Água passou a ser feita em tempo real por todos os grupos de 
monitoramento, por meio da Rede das Águas, com acompanhamento da 
equipe técnica do projeto. 

Os integrantes dos grupos de  monitoramento receberam um código de 
acesso e senhas para o banco de dados de cadastro de análise. Para essa 
atividade, o projeto buscou promover a inclusão digital de diversos gru-
pos de monitoramento que não dispunham de acesso a Internet, como 
integrantes de cooperativas de material reciclado, associações de bairro, 
escolas de samba, pequenas organizações não governamentais, aldeias 
indígenas, entre outros. 

A classificação média do IQA foi espacializada na base do Atlas de Rema-
nescentes Florestais da Mata Atlântica e no Google,  por ponto de coleta, 
devidamente georefenciado. 

A partir de 2004, foram registrados  indicadores positivos na região do res-
ervatório de Barra Bonita e a tendência de melhoria da condição ambiental 

do rio Tietê em alguns trechos, 
que passaram a apresentar 
indicadores de qualidade da 
água regular, entre os mu-
nicípios de Laranjal Paulista  
a Botucatu. 

Os resultados obtidos reve-
laram uma tendência de me- 
lhoria bastante significativa 

na qualidade da água do rio Tietê, com impactos positivos para as co-
munidades das cidades ribeirinhas do Médio Tietê, onde registrou-se a 
diminuição dos incômodos causados por odor, valorização de imóveis e 
propriedades privadas localizadas às margens do rio, com retomada de 
atividades econômicas ligadas ao turismo, lazer, festas culturais e reli-
giosas e do setor pesqueiro. Porém, constata-se o comprometimento da 
qualidade da água dos reservatórios de Barra Bonita e de Itupararanga  
por esgotos domésticos.

Os resultados obtidos revelaram uma  
tendência de melhoria bastante significativa  
na qualidade da água do rio Tietê, com impactos 
positivos para as comunidades das cidades  
ribeirinhas do Médio Tietê.
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Alto Tietê Grupos Péssima 
(%)

Ruim  
(%)

Aceitável 
(%)

Boa  
(%)

Ótima 
(%)

Cabeceiras 66 4,88 46,34 46,34 2,44 0

Billings- tamanduateí 79 22,58 59,68 17,74 0 0

Cotia  Guarapiranga 49 8,51 31,91 57,45 2,13 0

Pinheiros  Pirapora 81 13,72 68,63 15,69 1,96 0

Juquery  Cantareira 65 0 47,62 52,38 0 0

Grupos 340 Péssima 
(%)

Ruim  
(%)

Aceitável 
(%)

Boa  
(%)

Ótima 
(%)

Médio Tietê 34 6,8 23,7 69,5 0 0

Índice de qualidade da água – 2007/08

Alto Tietê Grupos Péssima 
(%)

Ruim  
(%)

Aceitável 
(%)

Boa  
(%)

Ótima 
(%)

Cabeceiras 66 23,8 47,6 28,6 0 0

Billings- tamanduateí 79 19,1 66,0 12,8 2,1 0

Cotia  Guarapiranga 49 19,4 36,1 36,1 2,8 5,6

Pinheiros  Pirapora 81 5,7 77,1 17,1 0 0

Juquery  Cantareira 65 6,4 58,1 22,6 12,9 0

Grupos 340 Péssima 
(%)

Ruim  
(%)

Aceitável 
(%)

Boa  
(%)

Ótima 
(%)

Médio Tietê 34 22,2 44,4 22,3 5,3 5,8

Índice de qualidade da água – 2005/06
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6.6. Carga Poluidora do Rio Tietê - mapas de evolução do IQA

1993

2000
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2010

2014
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2015

2016
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Os artigos a seguir foram elaborados por especialistas reunidos em 
seminário promovido pela SOS Mata Atlântica, em 25 de março de 
2010, sobre metodologias de monitoramento da qualidade da água. 

Tais conteúdos foram atualizados para esta publicação, com o objetivo de 
contribuir para o processo de controle social da Terceira Etapa do Projeto 
Tietê, prevista até 2018. 

Água e aprendizagem social: muita coisa em jogo
 

Pedro Roberto Jacobi - Professor Titular FEUSP e PROCAM-USP

O século XXI apresenta um quadro de emergências socioambientais, que pro-
metem agravar-se, caso sejam mantidas as tendências atuais de degradação; 
um problema enraizado na cultura, nos estilos de pensamento, nos valores, 
nos pressupostos epistemológicos e no conhecimento, que configuram o siste-
ma político, econômico e social em que vivemos. 

A humanidade chegou a uma encruzilhada que exige examinar-se para  
tentar achar novos rumos; refletindo sobre a cultura, as crenças, valores e 
conhecimentos em que se baseia o comportamento cotidiano, assim como so-
bre o paradigma antropológico-social que persiste em nossas ações, no qual a 
educação tem um enorme peso. 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação 
permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária 
articulação com a produção de sentidos sobre as práticas educativas face ao 
meio ambiente. 

A dimensão ambiental se configura crescentemente como uma questão que 
envolve um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o en-
gajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profis-
sionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. 
Nesse sentido, a produção de conhecimento deve necessariamente contem-
plar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos 
determinantes do processo, o papel dos diversos  atores envolvidos e as for-
mas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas de 
um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize um novo perfil de 
desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental.

A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz 
na inter-relação entre saberes e práticas coletivas que criam identidades e 
valores comuns e ações solidárias face à reapropriação da natureza, numa 
perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. 
             

7. Artigos

A humanidade 
chegou a uma 
encruzilhada  
que exige exa- 
minar-se para 
tentar achar 
novos rumos.
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As práticas educativas demandam propostas focadas na conscientização, 
mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade 
de avaliação e participação dos educandos. Assim relação entre meio ambi-
ente e educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador 

demandando a emergência de uma 
nova abordagem para apreender 
processos sociais que se complexi-
ficam e riscos ambientais que se in-
tensificam. As atividades de mon-
itoramento enquanto práticas de 
educação ambiental podem assumir, 
uma parte ativa de um processo in-
telectual, constantemente a serviço 
da comunicação, do entendimento e 

da solução dos problemas. Trata-se de um aprendizado social, baseado no 
diálogo e interação em constante processo de recriação e reinterpretação de 
informações, conceitos e significados.

Os formadores devem estar cada vez mais preparados para reelaborar as in-
formações que recebem, e dentre elas as ambientais, para poder transmitir e 
decodificar para os diversos públicos a expressão dos significados em torno do 
meio ambiente e da ecologia nas suas múltiplas determinações e intersecções.

Uma abordagem, integradora das relações entre as esferas subjetivas e inter-
subjetivas, amplia a possibilidade de constituição de identidades coletivas 
em espaços de convivência e debates. Isto abre caminhos para incrementar o 
potencial de fortalecer espaços de diálogos horizontalizados, de aprendiza-
gem e do exercício da democracia participativa, mediando experiências de 
diferentes sujeitos autores/atores sociais locais na construção de projetos de 
intervenção coletivos .

Esse “fazer coletivo” se configura em potenciais estratégias que englobam um 
conjunto de atores e práticas. Podem ser um elemento inovador na construção 
de pactos de governança no futuro das bacias hidrográficas, fomentando a 
compreensão e o acolhimento de novos paradigmas, que possam informar 
novas escolhas do poder público e da sociedade numa perspectiva de avanço 
rumo à sustentabilidade socioambiental.

As práticas educativas demandam propostas  
focadas na conscientização, mudança de com- 
portamento, desenvolvimento de competências, 
capacidade de avaliação e participação dos  
educandos.
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A compreensão do meio físico na gestão 
da informação

 
Denise de La Corte Bacci - Departamento de Geologia Sedimentar  

e Ambiental - Instituto de Geociências - IGc-USP

As Geociências oferecem os fundamentos básicos para a compreensão do 
mundo físico em que vivemos. Temporalidade, abrangência, ciclicidade e du-
ração dos processos terrestres são características do raciocínio geológico que 
oferecem contribuições ao debate ambiental.

O levantamento das características do meio físico serve para a compreensão 
do ambiente em que vivemos e para estabelecer inter-relações com contextos 
socioculturais, como exemplo, a relação da qualidade da água com o tipo de 
solo e vegetação presentes e os usos do solo e a forma ocupação do espaço. 

O conhecimento do meio físico, apesar de sua importância, não está posto 
nos ambientes formais de ensino, resultando numa formação do cidadão in-
completa, carente de um raciocínio interdisciplinar necessário para a com-
preensão global do funcionamento do Planeta e da interdependência da na-
tureza com o meio social. Essa incompletude na formação nos leva a uma 
visão imediatista e utilitária da natureza.

Para que se alcance o almejado desenvolvimento sustentável e a preparação 
para o exercício da cidadania, é importante ter conhecimento sobre o am-
biente em que se vive para interpretar, julgar e atuar na sociedade de forma 
responsável. Sem os conhecimentos sobre o funcionamento e organização, 
gênese e evolução do planeta, tais como a noção de um ciclo global da na-
tureza, da cadeia de causas e consequências na sucessão de eventos naturais, 
sobre as interações físicas, químicas e bioquímicas nos ambientes, torna-se 
difícil formar cidadãos participativos e conscientes de suas ações.

O monitoramento das águas, entendido sob a perspectiva do ciclo hidrológi-
co, é um exemplo de como, a partir da compreensão do mundo físico, é pos-
sível estabelecer relações de interdependência entre as ações humanas e os 
ciclos naturais.

A água passa por todas as esferas terrestres. O movimento cíclico da água  
dos oceanos e plantas para a atmosfera por evaporação e evapotranspiração, 
de volta para a superfície por meio da precipitação e, então para os rios e 
aquíferos pelo escoamento superficial e infiltração, retornando aos oceanos.  
Esse caminho da água forma o ciclo hidrológico, fundamental para o abaste-
cimento dos reservatórios naturais, tanto em termos de transferência da água 
entre eles e transformação entre os estados sólido, líquido e gasoso. 

Compreender a importância da água em seu ciclo natural e os processos em 
que ela atua faz-se importante para que entendamos como a ação do homem 

O levantamento 
das característi-
cas do meio 
físico serve para 
a compreensão 
do ambiente em 
que vivemos e 
para estabelecer 
inter-relações 
com contextos 
socioculturais.
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pode modificar ou intensificar os processos naturais e quais ações e cuidados 
devemos tomar para que nossas ações não sejam mais fortes e desequilibrem 
os ciclos e as paisagens naturais. Á medida que entendemos esse ciclo e os 
processos nele envolvidos, somos capazes de compreender que interferências 
naturais ou induzidas podem causar desequilíbrios e gerar impactos negati-
vos ao ambiente.

A disponibilidade hídrica de determinada região está relacionada com as 
condições climáticas e com o arma-
zenamento da água nos reservatóri-
os superficiais (rios) e subterrâneos 
(aquíferos). O tipo de substrato, a 
instalação da drenagem no relevo, 
a geometria do canal fluvial e seus 
parâmetros naturais (velocidade 
de escoamento, vazão, profundi-
dade) são alguns dos condicionantes 

geológicos que caracterizam esse ambiente. A biodiversidade está, portanto, 
condicionada pela geodiversidade.

Quando realizamos o monitoramento da qualidade da água em ambiente 
urbano, estamos relacionando todos esses parâmetros com fatores sócias de 
uso e ocupação do solo e os usos múltiplos da água. É importante que as in-
formações coletadas sejam divulgadas numa visão de sistemas integrados. É 
impossível solucionar problemas apenas com base na informação objetiva, 
sem que sejam dessa forma interpretadas e compreendidas. 
         
A interpretação das informações por meio de cartas, mapas esquemas e repre- 
sentações cíclicas é uma das formas de construir um conhecimento significa-
tivo para a gestão dos recursos hídricos. Não limitar o conteúdo do mapa aos 
dados técnicos de uma base de dados existente, introduzir a experiência e o co- 
nhecimento locais, explicar como ler um mapa (escala, orientação, legen- 
da), estimular o raciocínio espacial (mostrar exemplos de interações espaci-
ais), melhora o conteúdo e estimula a compreensão das interdependências e 
da participação.

A gestão da informação é crucial para conseguir resultados dos processos 
substancialmente válidos na Aprendizagem Social.

Uma vez construído pelos diversos atores sociais, o padrão do mundo físi-
co leva à compreensão do ambiente local e de suas relações com o contexto 
sóciocultural, estendendo-a para contextos cada vez mais amplos, até chegar 
à concepção da Terra como um sistema evolutivo complexo, que favoreceu o 
surgimento e evolução dos organismos, bem como da humanidade, os quais, 
por sua vez modificam a superfície terrestre.

A disponibilidade hídrica de determinada região 
está relacionada com as condições climáticas e  
com o armazenamento da água nos reservatórios 
superficiais (rios) e subterrâneos (aquíferos).
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Bioavaliação Rápida de rios e biomonitoramento  
participativo: instrumentos para a gestão  

de bacias hidrográficas*
 

Daniel F. Buss - Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental,  
IOC, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ**

 O Brasil possui uma rede de monitoramento da qualidade dos corpos d’água 
com mais de 2.000 pontos avaliados anualmente. Em geral, apenas infor-
mações físico-químicas básicas das águas são levantadas. Estas tecnologias 
são geralmente dispendiosas e subestimam a qualidade estética, recreativa 
e ecológica dos ecossistemas aquáticos por avaliarem o ambiente apenas no 
momento em que foram coletadas, como uma fotografia do rio.

Pesquisadores e gestores apontam que a integração desses resultados com 
outros métodos analíticos aumenta o poder de detecção de impactos, sendo 
o monitoramento biológico, ou biomonitoramento, o método mais utiliza-
do para este fim. A lógica desta abordagem se baseia nas respostas dos orga- 
nismos em relação ao meio onde vivem, pois a biota aquática é capaz de re-
sponder a uma série de distúrbios (naturais ou antropogênicos), sintetizando 
a história recente das condições ambientais, como um filme longa-metragem.

Na rede de monitoramento nacional, pouca ou nenhuma informação sobre 
a condição biológica dos ecossistemas aquáticos está disponível. Assim, os 
mecanismos reguladores correm o risco de basear suas ações de manejo em 
interpretações que muitas vezes não condizem com as reais necessidades so-
cioambientais locais.

De acordo com a Lei das Águas (Lei 9.433/97) a gestão de recursos hídricos 
deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades. Assim, reconhece-se que o envolvimento dos 
cidadãos na gestão de recursos hídricos é fundamental, tendo em vista as 
dimensões continentais do Brasil e as próprias características do setor, que 
impossibilitam iniciativas centralizadas ou exclusivamente governamentais 
para o trato com a água.

No que diz respeito à formação do público para o manejo dos recursos hídri-
cos, e a fim de desenvolver capacidades e massa crítica para a gestão, algu-
mas experiências vêm sendo desenvolvidas em diversos países. Dentre outras, 
o treinamento do público leigo, em caráter voluntário, com técnicas de aval-
iação ambiental (um processo cujo conceito denominamos aqui de “moni- 
toramento participativo”), é uma das que parecem ter boa capacidade de  

* Trabalho apresentado no “Seminário Cuidar da Água: Um desafio para a sociedade”, durante a me-
sa-redonda “Indicadores de qualidade da água para o monitoramento participativo da sociedade”
** Av Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ. CEP 21045-900. E-mail: dbuss@ioc.fiocruz.br

O Brasil possui 
uma rede de 
monitoramento 
da qualidade 
dos corpos 
d’água com mais 
de 2.000 pontos 
avaliados 
]anualmente.
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aplicação no Brasil. No EUA, país com dimensões continentais como o Brasil, 
essas atividades permitem que sejam coletadas áreas muito mais extensas, 
com maior frequência do que as agências ambientais dariam conta e com 
custos mais baixos e, melhor, incluem a participação pública. Esses gru-
pos, desde que tenham treinamento adequado, produzem dados confiáveis, 
a ponto de serem considerados como dados oficiais pelo órgão ambiental 
daquele país.

Na construção deste caminho, o LAPSA (Laboratório de Avaliação e Pro-
moção da Saúde Ambiental – IOC – FIOCRUZ) tem desenvolvido trabalhos 
com o intuito de verificar quais espécies aquáticas são mais sensíveis e quais 
são mais tolerantes aos impactos ambientais e, com estas informações, foi 
proposto um procedimento integrado de avaliação da qualidade da água de 

rios, somando às análises tradiciona-
is, técnicas de classificação ambien-
tal e uma metodologia multimétrica 
de biomonitoramento.

Após o desenvolvimento e teste destes 
métodos de monitoramento, sen-
tiu-se a necessidade de envolver a 
comunidade na apropriação das fer-

ramentas de análise. Os “Programas participativos de avaliação integrada 
e monitoramento da saúde dos rios” realizados pela FIOCRUZ desde 1999 
têm como objetivos instrumentalizar agentes comunitários voluntários para 
a avaliação da qualidade das águas utilizando bioindicadores e auxiliar no 
fortalecimento de redes de parcerias para a formação de fóruns participati-
vos para discutir os problemas ambientais encontrados.

Esses programas representam o primeiro esforço para a implantação de pro-
gramas participativos de biomonitoramento de águas no Brasil. Como toda 
abordagem inovadora, apresenta inúmeras possibilidades de avanço, mas, 
de forma proporcional, apresenta-se como um enorme caminho desconheci-
do a ser percorrido, cheio de dúvidas e dificuldades.

De forma resumida, a metodologia do programa está estruturada para iniciar 
com o levantamento da situação socioambiental das bacias hidrográficas a 
serem incluídas no programa, através de múltiplas abordagens. Nestas infor-
mações, visa-se a identificação, contato e integração de parceiros (comitês ges- 
tores de bacias hidrográficas, prefeituras e secretarias, comunidades, empre-
sas locais, universidades, entre outros atores importantes) e a adaptação dos 
materiais educacionais e estratégias pedagógicas para o contexto específico.

As apresentações da proposta nos múltiplos espaços da sociedade que atuam 
com esta questão na bacia permitem a (auto)-seleção do grupo de voluntári-
os que participará de um curso teórico-prático de média duração. Os conteú-
dos do curso, contextualizados a cada situação, abrangem informações sobre 

Os programas têm como objetivo instrumenta- 
lizar agentes comunitários voluntários para a  
avaliação da qualidade das águas utilizando  
bioindicadores.
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os recursos hídricos da região, principais conceitos de ecologia de rios, aspec-
tos da legislação e de gestão nas diversas esferas. Quanto às aulas práticas, 
estas são direcionadas para o aprendizado do protocolo de monitoramento 
(análises biológicas, realizadas através da identificação de bioindicadores 
aquáticos – insetos, crustáceos e moluscos – análises físico-químicas da água, 
avaliação ambiental do ecossistema, vazão e pluviosidade).

Quando o grupo se apropriou adequadamente dos métodos e técnicas (defini-
do através de vários critérios de avaliação do aprendizado e da qualidade 
dos dados), inicia-se o monitoramento das águas em locais estrategicamente 
definidos entre os parceiros e, sobretudo, pelas comunidades.

Com este diagnóstico, o grupo de voluntários prepara estratégias de divul-
gação de seus resultados para o restante da comunidade e outros parceiros 
(no que chamamos de “fóruns participativos”), para promover o debate sobre 
os problemas e as ações a serem desenvolvidas naquele território.

Até este momento, cerca de mil voluntários, representando diversos contex-
tos, níveis de formação e ocupação, foram diretamente formados em todos os 
programas realizados nos estados do RJ, ES e PR. E uma avaliação do poder 
de multiplicação destes voluntários aponta para mais de 8 mil pessoas que 
entraram em contato com os resultados e/ou se engajaram em ações desen-
volvidas pelos grupos.

Como conclusão, avaliamos que os dados gerados pelos programas participa-
tivos são de grande valor, não apenas por envolver setores sociais desprivilegia-
dos de atu-ação nos processos de gestão, mas porque a comunidade sabe aonde 
os problemas existem e quais os mecanismos locais possíveis para resolvê-los.

No Brasil, o voluntariado ainda não é suficientemente sólido, apesar de ter 
havido um avanço significativo na criação de mecanismos e espaços para a 

participação da sociedade civil nos 
últimos anos. Essas ações não são, 
necessariamente, “transferências de 
responsabilidades” ou “culpabili-
zação das vítimas”, como reduzem 
alguns, pois se os benefícios que essa 
participação trará para a comuni-
dade forem pequenos, não haverá o 
engajamento, ou ele não ocorrerá por 

muito tempo. No que diz respeito à participação no monitoramento ambi-
ental, o fato da informação ser gerada localmente, com autonomia do gru-
po de voluntários é um indicativo de empoderamento das comunidades, que 
passam a contar com informações importantes para qualificar seu papel nos 
espaços de decisão sobre os planos de recursos hídricos. Os programas reali- 
zados nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná demonstraram 
que o monitoramento participativo permite ao público, atuar nos processos 

No Brasil, o voluntariado ainda não é suficiente-
mente sólido, apesar de ter havido um avanço  
significativo na criação de mecanismos e espa- 
ços para a participação da sociedade civil. 
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de discussão com vistas à resolução dos problemas detectados e representam 
uma interessante possibilidade de política pública participativa.

A Dra Marta Condé Lamparelli, da Divisão de Análises Hidrobiológicas da 
Cetesb – SP, destacou em suas conclusões após o Seminário, os desafios que 
devem ser vencidos para o monitoramento participativo da sociedade: 

1. Manutenção das Redes : custo e pessoal;
2. Desenvolvimento Metodológico;
3. Formação de pessoal capacitado;
4. Divulgação de Resultados;
5. Padronização de Metodologias : Qualidade Laboratorial;
6. Integração de dados de outras instituições - Informações  
  complementares.   
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Oavanço do Projeto de Despoluição do Tietê para saneamento ambi-
ental da bacia hidrográfica depende da incorporação de ações, obras 
e políticas públicas, estruturais e não estruturais, que não estão 

limitadas às competências e atribuições da Sabesp, executora do projeto. 
Portanto, é fundamental para resultados mais expressivos que a gestão do 
saneamento ambiental ocorra de forma integrada por todos os municípios 
da bacia hidrográfica e Governo do Estado, com participação da iniciativa 
privada e da sociedade.  

Embora o Estado de São Paulo disponha de um Sistema Integrado de Ge-
renciamento e Gestão de Recursos Hídricos desde 1991, questões como o 
uso do solo, cobertura florestal, saneamento básico, controle e emissão de 
poluentes, resíduos sólidos, geração de energia , habitação, entre outros, 
que interferem na qualidade da água, ainda são tratados de forma com-
partimentada e, dessa forma, fogem do controle e das ações planejadas e 
contratadas no âmbito do Projeto Tietê. 

A inexistência de um programa integrado de saneamento ambiental e 
recuperação da bacia hidrográfica do Tietê como um todo, que agregue 
às ações atualmente à cargo da Sabesp, programas de resíduos sólidos, 
recomposição florestal e conservação de mananciais como itens relevan- 
tes para redução de impactos difusos e de investimentos, cria descompas-
so entre as iniciativas e dispersão de esforços. 

A execução dos serviços de saneamento básico por municípios e Governo 
do Estado em regiões metropolitanas vem sendo rediscutida no país em 
virtude dos problemas relacionados à dificuldade de gestão, que é afetada 
por questões político-partidárias e administrativas. Esse arranjo institucio-
nal ainda é um grande desafio a ser vencido. É preciso aperfeiçoar normas 
e instrumentos de gestão, regulação e controle. 

Os eventos climáticos extremos e a enorme demanda sobre os recursos 
hídricos na região de influência do Projeto Tietê impõem a adoção de 
novas tecnologias e o aperfeiçoamento da legislação, voltadas à redução ou 
à restrição de uso de produtos e poluentes químicos, biológicos e farma-
cológicos, de uso doméstico e industrial, bem como de defensivos agrícolas 
que não são tratados por sistemas de tratamento de esgotos domésticos.

As outorgas de uso da água e as regras operativas das barragens e reser- 
vatórios a cargo do setor elétrico, bem como do sistema de controle de  
cheias e vazões entre as bacias hidrográficas, de reversões e transposições, 
precisam ser aperfeiçoadas para evitar gravíssimos impactos e a repetição 
de tragédias e danos ambientais, como os que vêm sendo monitorados e 
denunciados pela SOS Mata Atlântica.

8. Conclusão 

O avanço do  
Projeto de 
Despoluição 
do Tietê para 
saneamento 
ambiental da 
bacia hidrográ-
fica depende da 
incorporação de 
ações, obras e 
políticas públi-
cas, estruturais  
e não estruturais.
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Em novembro de 2013, a operação inadequada das barragens de Rasgão e 
de Pirapora do Bom Jesus, para evitar enchente na Capital paulista, resul-
tou na transferência de enorme quantidade de sedimentos com altíssima 
DBO para a região do Médio Tietê, provocando a mortandade de 40 tone-
ladas de peixes no rio Tietê, no município de Salto. O dano ambiental foi 
amplamente divulgado na imprensa.

A Cetesb autuou e multou a Empresa Metropolitana de Água e Energia 
(EMAE) e o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) pelo dano 
ambiental provocado e as estatais recorreram. A tragédia anunciada tem se 
repedido a cada temporal que atinge a região metropolitana de São Paulo, 
em diferentes proporções, com enorme impacto sobre a qualidade da água 
no rio Tietê. 

Nesses episódios, em novembro de 2013, outubro de 2015 e em agosto deste 
ano, a descarga ou o carreamento do lodo desses reservatórios ampliou a 
mancha anaeróbica de poluição do rio Tietê até o município de Porto Feliz, 
remetendo os indicadores da qualidade da água ao ano de 2010. O lodo 
carregado com as ondas ficou nas margens rochosas, barrancos e na vege-
tação ciliar e, a cada cheia, volta às águas. Os índices de turbidez registrados 
nesses episódios são extremamente altos, variando de 1.570 NTU (unidade 
de turbidez nefelométrica) a 4.020 NTU, sendo o máximo valor definido na 
legislação vigente de 100 NTU. Para as comunidades dos municípios ribei-
rinhos, o aspecto leitoso e a cor cinza da água reforçam o descaso e tornam 
cada vez mais distante as expectativas de recuperação do rio Tietê.

Toneladas de lixo, sedimentos contaminados e lodo ainda permanecem 
nos reservatórios dessas barragens que precisam urgentemente de desas-

soreamento e remoção para que 
nao venhamos a perder por com-
pleto os indicadores de melhoria 
da qualidade da água ao longo do 
trecho que compreende o Médio 
Tietê, à jusante do reservatório 
de Pirapora do Bom Jesus à Barra 
Bonita.  É fundamental associar às 
medidas de redução de enchentes 

e de desassoreamento das calhas dos rios principais, ações de refloresta-
mento das áreas de cabeceira das sub-bacias hidrográficas, recuperação 
de várzeas e fundos de vale e, sobretudo, de contenção e destinação cor-
reta de resíduos sólidos.  

A análise da qualidade da água com base na percepção da sociedade tem 
permitido a constatação de danos ambientais como esses. O acompa- 
nhamento permanente se caracteriza como um instrumento de monitora-
mento e mobilização que deve ser executado por entidades civis ao longo 
das etapas futuras do Projeto Tietê, para conferir transparência, protago-

Toneladas de lixo, sedimentos contaminados  
e lodo ainda permanecem nos reservatórios  
dessas barragens que precisam urgentemente  
de desassoreamento e remoção.
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nismo social e corresponsabilidade dos cidadãos em relação às ações de 
saneamento ambiental. 

Neste ano, após duas décadas de mobilização, para repactuar o comprom-
isso dos cidadãos, do poder público e iniciativa privada, a SOS Mata Atlân-
tica e diversas organizações parceiras lançaram a campanha Saneamento 
Já!, que busca a universalização do saneamento e o fim de rios de classe 4 
no Brasil. 

O mapa de enquadramento dos corpos d’ água, produzido pela Cetesb nas 
bacias do Alto e Médio Tietê, aponta a enorme quantidade de rios mortos 
e indisponíveis, afluentes dos rios Tietê e Pinheiros, condenados por essa 
norma e enquadramento a permanecer mortos.  

Para recuperar a qualidade da água das bacias do Tietê, é essencial ampli-
ar os índices de saneamento com o tratamento de esgotos e promover a 
requalificação ambiental das microbacias, riachos e córregos urbanos que 
formam a vasta rede de afluentes do Tietê, incluindo soluções e tecnolo-
gias complementares que promovam o engajamento das comunidades 
locais, de organizações e parcerias. 

Os indicadores medidos pela sociedade ao longo dos 25 anos da mobili-
zação pela recuperação do Tietê apontam resultados positivos, ainda que 
tímidos, mas evidenciam que se continuarmos nesse ritmo ainda serão 

necessários muitos investimentos e 
mais duas décadas para que a bacia 
apresente condição ambiental satis-
fatória e boas qualidade e disponi- 
bilidade hídricas. 

Não temos mais tempo. É urgente a 
necessidade de universalizar o san-
eamento e ampliar o volume de es-
gotos tratados, além de aperfeiçoar 

a legislação que regulamenta a qualidade da água, o enquadramento dos 
rios e o saneamento básico nas regiões metropolitanas, bem como de 
políticas públicas de saneamento ambiental que preconizem um modelo 
de gestão da água inclusivo, justo e eficiente.

Não temos mais tempo. É urgente a necessidade  
de universalizar o saneamento e ampliar o  
volume de esgotos tratados, além de aperfeiçoar  
a legislação que regulamenta a qualidade da  
água e o enquadramento dos rios.
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