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“Meu rio, meu Tietê, onde me levas?
Sarcástico rio que contradizes o curso das águas
E te afastas do mar e te adentras na terra dos homens,
Onde me queres levar?...
Por que me proíbes assim praias e mar, por que
Me impedes a fama das tempestades do Atlântico
E os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar?"
Mário de Andrade

5

RESUMO
O Rio Tietê é considerado um rio endorréico, pois nasce no município de
Salesópolis, a 840 m da Serra do Mar, e desce rumo ao interior percorrendo um
percurso aproximado de 1.100 km até desaguar no rio Paraná. Desde o século
XVI ele era amplamente utilizado como via de transporte até o interior do estado,
para lazer e atividades pesqueiras, mas com o passar dos anos houve um
aumento considerável da população que vivia próxima ao rio no município de
São Paulo, resultando em uma deterioração do principal recurso hídrico da
capital. E somente em 1992 o governo desenvolveu um projeto de recuperação
e revitalização do Tietê com duração até o ano de 2023, porém, até hoje (2015),
o rio ainda permanece hipereutrofizado. Portanto, o objetivo deste trabalho foi,
através de levantamentos bibliográficos, pesquisar e analisar propostas
ecológicas e socioeconômicas utilizadas para a despoluição de ecossistemas
aquáticos que poderiam ser aplicados no rio Tietê. As buscas de dados
abordaram rios que passaram por processos de revitalização (rio Tâmisa e Sena)
relacionados com a melhoria da qualidade dos recursos hídricos. A análise dos
dados pesquisados indicou que o aumento das Estações de Tratamento de
Esgoto, das matas ciliares, do desassoreamento, da educação ambiental, entre
outros, seriam interessantes para a recuperação do rio na capital paulista. E por
fim, concluiu-se com este trabalho que muito dinheiro já foi gasto e pouco foi
feito, mas que o rio Tietê tem capacidade de retornar a ser despoluído, sendo
então uma solução para problemas socioeconômicos, hídricos, elétricos,
ambientais e recreativos, submetendo a capital e o estado a um grande
desenvolvimento e melhoria sustentável.
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ABSTRACT
The Tiete River is considered a endorheic river as it rises in the municipality of
Salesópolis, 840 m from the Serra do Mar, and go down towards the inside
covering in an approximate distance of 1100 km before debouch into the Paraná
River. Since the sixteenth century it was widely used as a transport route to the
up-country of the state, for recreation and fishing activities, but over the years
there has been a considerable increase in population living near the river in the
city of São Paulo, resulting in a deterioration of the main water source of capital.
And only in 1992 the government developed a recovery project and revitalization
of the Tiete lasting until the year 2023, however, until today (2015), the river still
remains hipereutrophic. Therefore, the objective was, by bibliographic, search
and analyze ecological and socioeconomic proposals used for the remediation of
aquatic ecosystems that could be applied in the Tiete River. Data searches
approached rivers that have undergone revitalization process (Thames and
Seine) related to the improvement of the quality of water resources. Data analysis
surveyed indicated that the increase in sewage treatment station, riparian forests,
dredging, environmental education, among others, would be interesting for the
recovery of the river in the state capital. Finally, it was concluded with this work
that much money has been spent and little has been done, but the river Tiete has
the capacity to return to be unpolluted, so being a solution to socioeconomic
problems, water, electrical, environmental and recreational, subjecting the capital
and the state to a great development and sustainable improvement.

KEY-WORDS: Tiete River, anthropogenic eutrophication, riparian forests,
sewage treatment, desilting.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 A história do rio Tietê
O rio Tietê já recebeu diversos nomes desde seu reconhecimento há
aproximadamente 500 anos e é caracterizado por ser um rio atípico (endorréico),
pois nasce no município de Salesópolis, a 840 m da Serra do Mar, e desagua
para o interior percorrendo um percurso aproximado de 1.100 km até desaguar
no rio Paraná (Fig. 1), banhando 62 municípios, mesmo estando há somente 22
km de distância do Oceano Atlântico (NOGUEIRA, 2011).
Já na capital paulista o rio apresenta uma extensão de 26 km, largura de
56 m e 5,7 m de profundidade aproximadamente (Fig. 2) (ROJAS, 2014).

Figura 1 - Mapa do percurso do Tietê pelo estado de São Paulo desde sua nascente até o rio Paraná. Fonte:
Nogueira (2011).

Sua bacia é composta por seis sub-bacias ao longo do estado de São
Paulo: Alto Tietê; Piracicaba/Jundiaí; Sorocaba/Médio Tietê; Tietê/Jacaré;
Tietê/Batalha e Baixo Tietê, pelas quais se expandiram as relações da cidade
com outras próximas, tornando-a uma das mais significativas do Brasil (ROCHA
et al., 2014).
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Figura 2 - Imagem de satélite da extensão do rio Tietê no município de São Paulo. Fonte:
Google Earth (2015).

A capital de São Paulo se insere na sub-bacia do Alto Tietê que abrange
rios como Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Baquirivu-Guaçu, Claro, Paraitinga,
Jundiaí, Biritiba-Mirim e Taiaçupeba banhando outras cidades importantes
economicamente, como Guarulhos, São Caetano do Sul, Osasco e São
Bernardo do Campo (Fig. 3) (SigRH, 2015).
Porém, rios que cortam o município de São Paulo, como o Pinheiros e o
Tamanduateí são corpos d’água poluídos em toda a sua extensão, assim como
as represas Billings e Guarapiranga, que são fontes de fornecimento de água
para consumo. Estes afluentes do Tietê influenciam sua contaminação ao longo
do leito, devido ao fato de eliminarem diariamente poluentes que dificultam a
revitalização do recurso hídrico (SigRH, 2015).
E desde a nascente do rio Tietê, o solo e a mata ciliar, que são relevantes
para que haja o uso sustentável (KAGEYAMA, 2006) têm sido degradados em
seu percurso, prejudicando socialmente e ecologicamente diversas cidades,
além da capital paulista (ROCHA et al., 2014).

3

Figura 3 – Rios que compõem a Bacia Alto do Tietê. Fonte: SABESP (2015b).

Já no início do século XVI, o rio era usufruto de navegadores e
aventureiros que viajavam rumo ao interior povoando novos locais e até os
primórdios do século XX, o Tietê era considerado um rio limpo, sendo utilizado
para lazer em piqueniques, nados, remo e competições de regatas (Fig. 4) além
de servir de hidrovia, pois era o principal meio que ligava o litoral ao interior,
levando embarcações com produtos, bem como utilizado para produção de
energia, que se mantém até hoje (ALVIM, 2003).
Mas com o forte crescimento industrial e desenvolvimento urbano, o
êxodo rural para as cidades aumentou gradativamente, assim como a produção
industrial e a necessidade constante de eletricidade e dos serviços ambientais
oferecidos pelo rio. E com o avanço das madeireiras, a Mata Atlântica perdeu
boa parte de sua área vegetal ciliar, causando, posteriormente, desastres
naturais ao rio (OLIVEIRA, 2014).
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Figura 4 – Clube de regatas em 1920 no rio Tietê. Fonte: Hiperativos (2014).

O crescimento era tanto nessa época que as obras fizeram com que as
tradicionais atividades às margens do rio acabassem tornando a região
praticamente em um lixão a céu aberto. O esgoto de casas e de indústrias
lançado no rio sem nenhum tipo de tratamento foi a principal causa da poluição
e contaminação de suas águas (Fig. 5) (NOGUEIRA, 2011).
Por conseguinte, na década de vinte, criou-se a Companhia de
Melhoramentos de São Paulo para planejar uma mudança drástica no cenário
urbano do rio, a qual reuniu diversos engenheiros sanitaristas, sendo um deles
Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, autor de diversos estudos sobre o rio
Tietê e crucial na idealização de meios que visavam o melhor usufruto desse
corpo d’água (NOGUEIRA, 2011).
O intuito de Saturnino de Brito era melhorar a vazão do rio sem interferir
no desenvolvimento da cidade. Então, o projeto consistia em um canal escavado,
com taludes de inclinação considerados adequados pelos conhecimentos
geotécnicos de hoje (ALVIM, 2003).
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Figura 5 – Tietê poluído no ano de 2015. Fonte: Cultura Mix (2015).

Foram feitos dois projetos: o primeiro consistia em uma seção trapezoidal
com base inferior de 91 m e com um talude de 3,50 m de altura colocado em
cima de outro trapézio de base inferior de 105 m e com taludes de 1m de altura
e 37,50 m de largura cada um (OLIVEIRA, 2014).
Já o segundo consistia em uma seção múltipla trapezoidal, com duas
partes laterais mais escavadas e separadas por uma ilha central longitudinal,
que em caso de cheia, seria submersa. Neste, a distância entre as vias marginais
seria de 180 m e, em cada margem, uma faixa de 14,50 m serviria para os
trabalhos de manutenção (OLIVEIRA, 2014).
O plano ainda previa a construção de duas lagoas, cada uma com a
capacidade de um milhão de metros quadrados, uma a jusante da Ponte das
Bandeiras e outra a montante (Fig. 6). Essas lagoas também poderiam ser
utilizadas para a prática de esportes e recreação e ainda previa a navegação e
a implantação de quatro eclusas (ALVIM, 2003).
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Figura 6 – Planta do rio Tietê antes comparado ao projeto sugerido por Saturnino de Brito caso fosse
aceito. Fonte: Oliveira (2014).

Mas em 1950 o projeto foi substituído por outro e o rio foi canalizado entre
duas

barragens

de

concreto

e

duas

grandes

avenidas

de

asfalto

impermeabilizante com o objetivo de reduzir as enchentes provocadas pelas
chuvas (Fig. 7). Porém, o projeto não promoveu o crescimento de mata ciliar e
agravou a situação da poluição da água, causada por toneladas de esgoto
industrial, doméstico, agropecuário e clandestino despejados diariamente
(ROCHA et al., 2014).
Com o decorrer do tempo, principalmente na fase da ditadura militar (início
em 1964), a gestão governamental não pretendia gastar dinheiro com um projeto
de tratamento e recuperação do rio, o que intensificou a deterioração desse
patrimônio da cidade. Na década de 1980, o crescimento populacional e a
expansão econômica de São Paulo, assim como a falta de fornecimento de
saneamento básico pela Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)
em alguns municípios, como Diadema, agravaram ainda mais os níveis de
poluição do rio e como consequência ele ficou completamente poluído desde o
município de Mogi das Cruzes até Barra Bonita (NOGUEIRA, 2011).
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Figura 7 – Rio Tietê (2015) após a canalização feita pelo projeto de 1950. Fonte: Wikipédia (2015).

Sem um projeto adequado de tratamento de esgoto e manutenção da
limpeza, as calhas dos rios receberam cada vez mais quantidade de lixo, o que
reduziu sua vazão e contribuiu com o aumento significativo das inundações ao
longo dos anos. Para diminuir o problema das enchentes, em 1995, o
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE)
interviu com a criação de obras que aprofundaram em 2,5 m a calha do rio,
aumentando sua vazão de 640 para 1060 m³/s (OLIVEIRA, 2014).
Atualmente o rio Tietê possui grande importância econômica para o
Estado já que tem um alto potencial de geração de energia, permitindo a criação
de represas para abastecer várias regiões, entre elas Edgar de Souza (Santana
do Parnaíba), Pirapora do Bom Jesus (município de Pirapora do Bom Jesus),
Laras (próximo a Laranjal Paulista), Anhembi (município de Anhembi), Barra
Bonita (município de Barra Bonita), Ibitinga (entre Borborema e Icanga) Três
Irmãos (entre Andradina e Pereira Barreto) e Promissão (entre Promissão e
Avanhandava). Juntas, essas represas podem produzir mais de 1GWh de
energia e servem como via de transporte de embarcações para o interior do
Estado de São Paulo (NOGUEIRA, 2011).
Nestas cidades o rio Tietê já não é classificado como péssimo ou ruim,
segundo o Índice da Qualidade da Água (IQA), que avalia 16 parâmetros de
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acordo com a resolução Conama 357/2005: físicos, químicos e biológicos
(oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, pH, fosfato, coliformes
fecais, nitrato, temperatura e turbidez); bioindicadores (peixes e larvas); e
observações de odor, espuma e material sedimentável (SOS MATA
ATLÂNTICA, 2014). E segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB) (2015), a principal causa de um rio apresentar baixos
valores em IQAs é devido às baixas ponderações causadas pela falta de mata
ciliar e fragmentações vegetais nas marginais dos corpos d’água.
Já como afirmado por Metzger (2001), a modificação de riqueza e de
diversidade das comunidades que conviviam em um mesmo habitat pode ser
caracterizado pela falta de um paisagismo ecológico e suas fragmentações. No
caso do rio Tietê ainda há a presença de muitos fragmentos ecológicos causados
por ações antrópicas, tanto do solo quanto da vegetação.
E, sabendo que uma arquitetura paisagística se torna funcionalista, com
a determinação de áreas equipadas especialmente para o lazer recreativo e para
o meio urbano com o âmbito de melhorar as relações ecológicas da cidade, a
necessidade por um melhoramento no paisagismo moderno cresceu com o
passar dos anos (MACEDO, 2003).
Por conseguinte, a consciência do paulistano fez com que petições e
abaixo assinados fossem criados com milhões de assinaturas solicitando que o
governo revitalizasse o patrimônio. E então foi criado o projeto de Despoluição
do Rio Tietê, em 1992 (NOGUEIRA, 2011).
1.2 O projeto atual de despoluição
O projeto de despoluição do rio Tietê, iniciado em 1992, foi criado pelo
governo do Estado de São Paulo por meio da empresa de tratamento de esgoto,
a SABESP, e teve como principal objetivo a ampliação da coleta e do tratamento
de esgoto doméstico e industrial da sub-bacia Alto Tietê na Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP). Esse processo foi dividido em três etapas (SABESP,
2015b):
- De 1992 a 1998: consistiu na coleta e reestruturação do esgoto das moradias
de aproximadamente 250 mil pessoas. Nessa etapa, houve redução da poluição
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em 120 quilômetros do Tietê no trecho da sub-bacia do Alto Tietê (onde se
encontra o município de São Paulo); aumento de 10% do índice de esgoto
coletado na RMSP e aumento de 38% do índice de esgoto tratado.
- De 2000 a 2008: Se baseou no tratamento de 11 mil a 16 mil litros por segundo
do esgoto da região metropolitana, representando uma porcentagem significativa
do esgoto coletado e tratado no trecho Alto Tietê, além da ampliação, em
quilômetros, de redes coletoras.
- De 2010 a 2016-2023: a meta dessa etapa, que ainda está em processo de
desenvolvimento, é ampliar os índices de coleta e tratamento dos esgotos dos
municípios da RMSP beneficiando mais de 3 milhões de pessoas com
saneamento básico adequado. No ano de 2011 houve a aplicação do método de
floculação (agrupamento de partículas por colisão) como tentativa de
despoluição, mas ele não foi efetivo. Já até 2016, espera-se que 30 km do trecho
paulistano do rio volte a ter vida e que os outros 30 km deixem de ter odor
desagradável. A promessa é um rio vivo, límpido, com peixes e sem odor para o
final do ano de 2023.
Segundo informações da SABESP (2015b), já foram investidos mais de 3
bilhões de dólares nas duas primeiras etapas, gerando os benefícios descritos
anteriormente. Porém, após todo esse gasto de tempo e recursos, o rio Tietê
continua sendo um dos rios mais poluídos do Brasil (SOS MATA ATLÂNTICA,
2014).
Projetos auxiliares foram propostos para contribuir com o já implementado
em 1992, como o “Várzea Tietê” do DAEE em 2009, que ligaria o Parque
Ecológico do Tietê, na capital, com o Parque Nascentes do Tietê em Salesópolis
promovendo corredores ecológicos e controlando as enchentes nas marginais.
Mas a obra estagnou sem previsão de retorno (OLIVEIRA, 2014).
Além disso, o governo tem como projeto futuro a ampliação e junção dos
rios Tietê e Pinheiros (um dos afluentes), formando um grande anel hidroviário,
com saída para a represa Billings (Fig. 8) (SABESP, 2015b). Para isso seria
necessário que o rio Pinheiros estivesse também em processo de despoluição,
então a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo criou o projeto
“Pomar Urbano” em 1999, que existe até hoje, com o objetivo de recuperar parte
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da cobertura vegetal ciliar, contribuindo para a despoluição do rio Pinheiros
(FLORES; CARVALHO, 2009).

Figura 8 – Ilustração do futuro anel hidroviário. Fonte: Zylberkan (2015).

E em 2002 esse processo de recuperação ambiental do rio Pinheiros
recebeu a certificação ISO 14.001, o que contribuiu com o desenvolvimento do
projeto. Porém, tanto o rio Pinheiros quanto o rio Tietê permanecem poluídos e
só serão interligados após passarem pelo processo de despoluição (FLORES;
CARVALHO, 2009).
1.3 Panorama ecológico recente
Nota-se no Rio Tietê a presença de uma eutrofização antrópica causada
pelo excesso de poluentes, principalmente compostos inorgânicos ricos em
fósforo e nitrogênio, que colaboram com o acúmulo de matéria orgânica em
decomposição, provocando desequilíbrios ecológicos (RIVERA, 2003).
E segundo Tundisi (1986), boa parte das eutrofizações antrópicas são
causadas por despejos de materiais industriais, de resíduos agrícolas e de
esgoto doméstico e clandestino, assim como pela retirada imprópria de
vegetação ciliar. Por consequência, os ecossistemas aquáticos apresentam
aumento de produção primária e de biomassa, como também, um aumento do
fósforo total no sedimento e da quantidade de diatomáceas na superfície.
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Isso se agrava pela abundância de poluentes no meio que aceleram um
processo de decomposição aeróbico resultando no consumo gradativo de
oxigênio até tornar o ambiente hipóxico (TUNDISI, 1986). Em seguida, as altas
temperaturas das cidades contribuem para que bactérias comecem um forte
processo de decomposição anaeróbico, liberando gases tóxicos para o ambiente
como metano e sulfeto de hidrogênio, acumulando ainda mais matéria orgânica
no meio que não é decomposta, o que potencializa o processo de eutrofização
(MACEDO; TAVARES, 2010).
A eutrofização pode ser classificada, portanto, como um processo natural,
quando mais lento e gradativo, decorrente do depósito de nutrientes alóctones
provenientes das chuvas na bacia de drenagem ou como um processo artificial,
como no caso do rio Tietê, decorrente de atividades antrópicas em um curto
espaço de tempo. Portanto, o processo pode ser classificado como
ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico ou hipertrófico, sendo este
último o caso do rio em questão (ESTEVES, 1988).
E com esse processo biológico cada vez mais comum em rios urbanos, a
partir da década de 80, com a crise ambiental decorrente do avanço econômico
global, evidenciou-se uma preocupação econômica por parte governamental
com relação aos gastos, pois as medidas de remediação do ambiente eram
muito mais caras do que medidas de mitigação, o que alavancou o interesse por
retomar serviços ecossistêmicos (MARTINS, 2003).
E como os recursos hídricos, quando explorados racionalmente, inseremse em um viés econômico proporcionando diversos serviços ecossistêmicos
para a sociedade, como fornecimento de água potável, meio de transporte,
melhoria das condições climáticas do local, saúde humana, paisagismo e
energia hidrelétrica (NOGUEIRA et al., 2000), diversos rios foram despoluídos
no mundo, como o rio Tâmisa em Londres e o rio Sena em Paris, mesmo após
anos de degradação ecológica, e hoje essas cidades apresentam um
planejamento adequado de seus corpos hídricos garantindo o equilíbrio da
biodiversidade do rio (MACHADO et al., 2010).
E sabendo-se que de toda a água presente no planeta na superfície
terrestre apenas 2,7% é de água doce (solos, rios, lagos e calotas polares) e

12

somente 0,007% é de fácil acesso ao consumo (BRANCO, 1993), somado a
crise hídrica em São Paulo e a aprovação do novo Código Florestal que reduz a
cobertura vegetal das margens dos rios, que são Áreas de Preservação
Permanente (APPs) (BRASIL, 2012), nota-se a necessidade da recuperação e
aplicação de medidas de remediação no município de São Paulo para revitalizar
seus recursos hídricos.
Portanto, o objetivo deste trabalho é, por meio de pesquisa bibliográfica,
analisar propostas ecológicas e socioeconômicas viáveis utilizadas para a
despoluição de ecossistemas aquáticos que possam ser aplicadas no rio Tietê
visando ações mais efetivas para retomar os serviços ecossistêmicos oferecidos
pelo rio.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo em questão foi realizado por meio de levantamento bibliográfico
pelo qual foram selecionados artigos científicos publicados em revistas e livros,
bem como trabalhos acadêmicos pesquisados em bases de dados como Portal
da CAPES, Scielo e Google Acadêmico. As buscas foram realizadas em
português e inglês para aprofundar a base teórica e agregar informações
essenciais e relevantes ao estudo.
As palavras chave utilizadas separadamente ou combinadas foram: rio
Tietê, eutrofização antrópica, matas ciliares, métodos de revitalização
hidrológica, saneamento básico, tratamento de esgoto, rio Tâmisa, rio Sena,
educação ambiental, desassoreamento.
Foram consideradas publicações de 1999 até 2015, totalizando 16 anos
de estudos com bases teóricas e práticas relacionadas direta ou indiretamente a
formas de viabilizar a despoluição de ecossistemas aquáticos.
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3. RESULTADOS
Assim como o rio Tietê no Brasil, a Inglaterra e a França também
apresentam rios que sofreram eutrofização antropogênica durante anos, mas
que recentemente foram despoluídos e hoje são ecossistemas aquáticos
saudáveis. Portanto, métodos de despoluição aplicados nos rios Tâmisa, em
Londres, e Sena, em Paris, são exemplos que podem ser analisados para uso
na recuperação do Rio Tietê em São Paulo.
Os métodos de despoluição e aproveitamento selecionados serão
apresentados a seguir.
3.1 Tratamento de Esgoto
O tratamento de esgoto consiste na remoção de poluentes dos efluentes
através de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), sendo o método utilizado
classificado em três grupos de processos: físicos (Decantação, Filtração,
Adsorção e Osmose Reversa), químicos (Incineração, Eletroquímico e
Ozonização/Cloração) e biológicos (Aeróbico, Anaeróbico, Enzimático e Lodo
Ativado). Para o monitoramento da quantidade de matéria orgânica presente nos
efluentes, utilizam-se parâmetros que analisam

características desses

processos, como a demanda bioquímica de oxigênio, a demanda química de
oxigênio, pH, temperatura, turbidez, coloração, entre outros (PINTO, 2009).
O esgoto pode ser dividido em três principais categorias: doméstico,
gerado pelos dejetos produzidos nas residências, como descargas, banho,
lavagens, e principalmente detergentes sintéticos; pluvial, proveniente das águas
das chuvas que deságuam em telhados de residências, ruas entre outros; e
industrial, proveniente das fábricas (MENEZES, 1995).
Cada um desses esgotos é diferenciado pelos tipos de poluentes e dejetos
lançados nas águas chegando aos locais de deposito preferencialmente via
gravidade, separados por tubulações diferentes (SOARES, 2003), sendo as mais
finas para esgotos domésticos, que contribuem com 85% dos efluentes, e as
mais grossas para esgotos industriais, contribuindo com 15% (PINTO, 2009).
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Os efluentes domésticos geralmente contêm cerca de 99,9% de água,
sendo

0,01%

correspondente

aos

sólidos

orgânicos,

inorgânicos

e

microrganismos, que equivalem à carga poluidora e que necessita ser tratada
(ICLEI, 2015).
Já as indústrias (metalúrgica, mecânica, química e alimentícia) são as
principais causadoras da eutrofização por liberarem produtos com compostos
inorgânicos que intensificam esse processo, como o fósforo, presente em
detergentes, pesticidas e fármacos (RIVERA, 2003). Além disso, essas
atividades industriais são responsáveis por liberar Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPs) que são lançados livremente nos recursos hídricos,
normalmente sem um tratamento prévio, contendo muitas vezes metais pesados
que são bioacumuláveis ao longo da cadeia alimentar, prejudicando o meio
ambiente e a saúde humana (FELIX et al., 2007).
Os POPs, como por exemplo, aldrin, dieldrin, endrin, clordano, bifenilas
policloradas (PCBs), hexaclorobenzeno e diclorodifeniltricloroetano (DDT),
(usualmente encontrado nos pesticidas), quando dissolvidos na água, resultam
em grandes concentrações de sais que são facilmente evidenciados por
condutividade elétrica, método utilizado para analisar a presença de poluentes
na água (NASCIMENTO et al., 2006).
O esgoto doméstico e o industrial passam por quatro níveis de tratamento:
preliminar, que tem como objetivo a eliminação dos sólidos grosseiros; primário,
visando a remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica;
secundário, no qual há remoção de matéria orgânica e de nutrientes (nitrogênio
e fósforo); terciário, menos comum no Brasil, com o objetivo de remover
poluentes não biodegradáveis (MELLO, 2007).
Destes, as ETEs possuem somente os três primeiros processos de
tratamento passando por duas fases: a líquida e a sólida (SABESP, 2015b). Na
primeira o esgoto passa por processos físicos e biológicos, principalmente pela
aeração, decantação e lodos ativados, enquanto que na segunda passa
principalmente por processos físicos e químicos, como a flotação e a
desidratação do lodo, sendo diferenciados pelos níveis de tratamento dos
efluentes e de seus resíduos finais (BEI, 2010).
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Na RMSP, o método utilizado nas grandes estações de tratamento é o
lodo ativado (SABESP, 2015b). Esse processo é de cunho biológico no qual o
esgoto afluente e o lodo ativado são misturados, agitados e aerados (tanque de
aeração) ocorrendo a decomposição da matéria orgânica pelo metabolismo das
bactérias aeróbicas presentes (SILVA, 2015).
A flotação, em particular, é a separação pela introdução de pequenas
bolhas de gás por meio de aditivos químicos que se ligam à matéria particulada
através do empuxo para fazer com que as partículas subam até a superfície do
líquido e sejam mais facilmente removidas (PINTO, 2009).
Já em relação à qualidade da água e doenças transmitidas pela via hídrica
no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é gasto
aproximadamente dois bilhões e meio de dólares por ano com doenças
relacionadas à água contaminada e à falta de esgotamento sanitário devido à
falta de saneamento de esgoto (ICLEI, 2015).
Essa má qualidade e distribuição da água fazem com que doenças
diarreicas ocorram constantemente, como a febre tifoide, cólera, salmonelas,
verminoses, amebíase e giardíase, causadoras principais de mortalidade infantil
e epidemias (SOARES; MOZETTO, 2006).
Nos rios Tâmisa e Sena, a instalação de ETEs foi a principal solução para
revitalização dos corpos d’água. E, como afirma Garcias e Afonso (2013), no
caso do rio inglês, a destinação dada aos resíduos sólidos das ETEs foi a
incineração, que proporcionou energia para os tratamentos.
Nas capitais onde se encontram estes rios, houve um acréscimo
significativo na quantidade dessas estações e foram gastos em média duzentos
milhões de dólares na revitalização do rio inglês e um bilhão e meio de euros no
rio francês, conforme afirmam Whitehead (2003), Barles (2007) e Machado et al.
(2010).
3.1.1 Osmose Reversa
Um dos métodos auxiliares ao tratamento convencional de esgoto, que
apresenta um custo aproximado de R$0,52 por metro cúbico (1000 L) de água
tratada, segundo SABESP (2014a), foi a Osmose Reversa (OR). Este método,
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utilizado nos rios Tâmisa e Sena, baseia-se numa cascada de operações de
escalonamento, incrustação e/ou pressão osmótica normalmente combinada
com evaporação e fases de secagem. A OR possui uma taxa de recuperação de
95% da água suja através do sistema de tratamento por rede transmembrana de
120 a 200 bars (força equivalente de 118,5 a 197,3 atmosferas) (RAUTENBACH;
EILERS, 2000) e possui um custo aproximado de um dólar por metro cúbico de
água tratada (BISTERSO, 2010).
Todo esse processo se baseia em uma tecnologia nova e emergente de
separação por membranas, que apresenta um custo caro, porém viável,
reduzindo a quantidade de solutos presentes após o tratamento. Esse
mecanismo permite que uma água possa ser filtrada até chegar ao nível de fácil
clarificação e desinfecção (RAUTENBACH; EILERS, 2000).
Consiste em telas revestidas por redes perfuradas micrométricamente e
nanométricamente, baseadas em membranas semi-impermeáveis, impedindo a
passagem de microrganismos maiores para a seção seguinte à tela, fazendo
com que o início dessa atividade apresente uma água mais degradada, enquanto
o final produza uma água mais adequada ao uso (HOW TO MAKE FILTHY
WATER DRINKABLE, 2015).
A OR apresenta certos limites como a compactação das transmembranas,
responsáveis por separar detritos, como também não elimina completamente
íons bivalentes poluentes como sulfato de cálcio (CaSO4) que em meio aquoso
libera sulfato, um íon tóxico (WHITEHEAD et al., 2003).
Por este motivo, a utilização da Nano Filtração (NF) também foi importante
e alavancou a potência da osmose reversa para despoluir os rios Tâmisa e Sena.
Esse método auxilia na rapidez do processo de OR por apresentar uma potência
maior e por reter um conteúdo maior de orgânicos e inorgânicos na
transmembrana, o que promove uma filtração maior de volume de água poluída
em água potável. O processo com ambos os métodos foi então chamado de
“High Pressure Reverse Osmose” (HPRO) (RAUTENBACH; EILERS, 2000).
Além disso, a NF oferece o mesmo valor de custo que a OR possuindo a
vantagem de reduzir em 20% o consumo energético (CHEIS, 2013).
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De uma forma geral, a HPRO visa um melhor saneamento dos corpos
d’água, pois consegue barrar patógenos devido às membranas ultrafinas que
impedem sua passagem. Teoricamente, o bombeamento da água é o que
permite uma intensa compressão contra essas telas, retendo cada vez mais
resíduos microscópicos como macroscópicos (OLIVEIRA, 2010).
Além disso, outra técnica utilizada no rio Tâmisa é o “Integrated
Catchments Model for Phosphorus” (INCA-P) que tem como intuito analisar um
modelo sobre o fósforo (elemento principal da eutrofização de rios e lagos) e seu
processo físico, que simula o fluxo de sedimentos, fósforo total em solos, águas
subterrâneas e córregos, tendo tanto componente de terra como de rio que
desaguam através da bacia de drenagem, avaliando se o recurso hídrico tem a
capacidade de passar pelo tratamento de HPRO (WHITEHEAD et al., 2003).
3.1.2 Biotecnologia
É sabido que com o excesso de diversos poluentes despejados no rio,
uma eutrofização antrópica seria inevitável (TUNDISI, 1986). Em vista disso, a
microbiologia também é utilizada para colaborar com a despoluição de
ambientes eutrofizados (BARBOSA; VALÉRIO, 2009).
A microbiologia é utilizada nas ETEs contribuindo com o processo de
tratamento biológico dos efluentes de uma forma rápida e eficiente, permitindo
que o esgoto tratado apresente uma Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
(quantidade de oxigênio requerida por microrganismos aeróbios) suficiente, para
que ocorra o processo de decomposição, entre 6 a 10 ml/L de oxigênio dissolvido
(ARAUJO; OLIVEIRA, 2011).
Segundo Polido (2013), as bactérias aeróbicas e anaeróbicas são as
principais responsáveis pelos processos biológicos do tratamento de esgoto,
principalmente pelos sistemas de lagoas de estabilização e lodos ativados,
necessitando de áreas profundas, porém pequenas, para decomporem a matéria
orgânica, sendo esta uma vantagem da aplicação. Mas, por outro lado, a DBO
tem que ser favorável para as aeróbicas, o que muitas vezes prejudica a
qualidade de remoção da matéria orgânica.
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Para os rios Tâmisa e Sena, a utilização da microbiologia foi inevitável nas
ETEs, mas não houve nenhum tipo de melhoramento que acelerasse o processo
de decomposição, segundo Machado et al. (2010).
3.2 Desassoreamento

O assoreamento é um processo natural ou artificial causado pela retirada
de mata ciliar das margens de um rio prejudicando a rede de drenagem da bacia
hidrográfica (ponto mais alto da onde se escoa a água), permitindo que
componentes do solo e poluentes sejam despejados para o sedimento do leito,
o que reduz drasticamente sua vazão, além de intensificar a quantidade de
nutrientes dissolvidos na água, o que pode levar a um processo mais acelerado
de eutrofização (PORATH, 2004).
Isso se deve, principalmente, a ações antrópicas para usufrutos
econômicos, tanto em meio urbano quanto rural, por meio do desmatamento e/ou
utilização errônea dos recursos aquíferos. Em consequência desses processos
erosivos, os rios sofrem impactos ambientais negativos, como enchentes
constantes, perda da biodiversidade aquática e dos serviços ecossistêmicos
oferecidos por eles (COSTA, 2003).
Dessa forma, intervenções são necessárias para a revitalização dos
corpos d’água com o intuito de devolver condições anteriores aos impactos
provocados. Então, o processo de desassoreamento, que retira boa parte do
sedimento assoreado, tem como objetivo a recuperação do escoamento e das
redes de drenagem e vazão, permitindo uma maior capacidade de
autodepuração do corpo d’água (GIUDICE; MENDES, 2012).
Normalmente, esse tipo de operação é realizada por plataformas
embarcadas, constituídas de barcaça, rebocador, plataforma flutuante e
retroescavadeira (COSTA et al., 2013).
Segundo Neal (2000) e Machado et al. (2010), o desassoreamento foi
fundamental para a recuperação dos rios europeus, juntamente com as grandes
quantidades de estações de tratamento de esgoto (ETEs) que foram
amplificadas.
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3.3 Matas ciliares
As matas ciliares, quando preservadas, trazem benefícios imensos, como
a retenção e filtração de resíduos agroquímicos, proteção contra o assoreamento
e enchentes; formam corredores ecológicos que contribuem para maior
biodiversidade faunística e florística; conservação do solo e auxilio no controle
de pragas (PROJETO MATA CILIAR, 2015).
Com relação aos recursos hídricos em meio urbano, as matas ciliares
melhoram o paisagismo, a qualidade dos corpos d’água devido à umidade,
reciclam nutrientes da água, garantem estabilização das margens, reduzem os
gases de efeito estufa (GEE) ao fixarem carbono do ar, diminuem a temperatura
local e o aporte de poluentes por serem barreiras naturais, além de fornecerem
alimento e abrigo para a fauna aquática (CHABARIBERY et al., 2008).
No caso dos rios Tâmisa e Sena, a recuperação da vegetação ciliar foi
essencial para evitar assoreamentos nos rios; proporcionou um corredor
ecológico permitindo a dinâmica de certas espécies que vivem próximas ao rio,
além de favorecer um ambiente paisagístico, de acordo com Whitehead (2003)
e Barles (2007).
3.4 Utilização de macrófitas aquáticas
As plantas necessitam de macro e micro nutrientes tanto para reprodução
e desenvolvimento quanto para crescimento e fotossíntese, sejam elas de
metabolismo C1, C2, C3 ou C4 (ROMHELD; KIRKBY, 2007).
No caso das macrófitas enraizadas, que são plantas aquáticas que se
adaptam a diversos tipos de ambientes e climas, com capacidade de extrair
nutrientes do sedimento e da superfície da água em um ambiente eutrófico,
surgindo logo após uma sucessão ecológica, tanto em um ecossistema aquático
lêntico (como lagos e reservatórios) quanto em um ecossistema aquático lótico
(como rios), elas retiram principalmente o fósforo do meio, mas também
micronutrientes poluentes como o cobre, o ferro e o manganês. São
consideradas tanto benéficas, ao contribuir na retirada de elementos químicos
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prejudiciais ao meio, quanto prejudiciais, ao competir com fitoplâncton por
nutrientes e espaço (THOMAZ, 2002).
E conforme Whitehead et al. (2003), o fósforo é um componente
importante para o meio aquático, que se deposita no sedimento em meio aquoso
por adsorção no solo permanecendo na água intersticial até a saída da camada
oxidada. Esse elemento, apesar de ser limitante, segundo a proporção de
RedField (proporções entre nutrientes tendo como base às razões atômicas e
molares na fração particulada associada ao plâncton marinho) C:N:P = 106:16:1
(LOURO, 2011), reativa o ciclo de um ambiente eutrofizado quando em meio
anaeróbico pela reassimilação do fósforo para a coluna d’água perdurando o
processo de eutrofização.
Portanto, devida a extensa quantidade de recursos hídricos poluídos pelo
uso antrópico indevido e pela liberação de elementos como o fósforo que
intensificam o processo de eutrofização, um método de despoluição a partir do
uso

de

macrófitas

foi

criado,

a

fitorremediação,

que

consiste

na

descontaminação de água ao utilizar como agentes de despoluição as raízes
dessas plantas (BREGUNCE et al., 2011). As macrófitas exercem atividade
filtradora ocorrendo transformações bioquímicas, químicas e físicas que
modificam a qualidade da água, reduzindo coliformes fecais, nutrientes
inorgânicos e poluentes mais tóxicos que podem estar presentes, como os
metais pesados, controlando assim a poluição difusa (DINIZ et al., 2005).
As macrófitas de ambientes lóticos podem ser de diversas espécies, como
Eichhornia crassipes, Sagittaria montevidensis, Pistia stratiotes, variando entre
40% a 60% a quantidade de poluentes e materiais orgânicos e inorgânicos que
são retidos por suas raízes, sendo que os “resíduos” são observados através
dos parâmetros da resolução do Conama 357 (FERREIRA et al., 2014).
Não houve aplicação de macrófitas aquáticas como método de
despoluição nos rios Tâmisa e Sena.
3.5 Aproveitamento do rio
3.5.1 Hidrovias
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O transporte hidroviário pode carregar e transportar grandes pesos de
cargas e a baixo custo, favorecendo a importação e exportação de produtos.
Além disso, hidrovias e ferrovias agridem menos o meio ambiente, pois sua
emissão de gás carbônico (CO2) pode chegar a ser quase 72% menor do que do
transporte rodoviário (GIACOMINI, 2007).
Não obstante, as hidrovias apresentariam, como condições necessárias,
embarcações que suportem grandes quantidades de cargas, além do aumento
do número de portos. Por outro lado, o tempo de percurso é maior do que o de
transportes terrestres, mesmo não havendo trafego intenso, pois a velocidade
deve ser menor para que não haja acidentes (GIACOMINI, 2007).
As embarcações voltaram a circular nos rios europeus no início do século
XXI e prevalecem como o meio de transporte mais utilizado para viagens às
cidades vizinhas. Em Londres é a principal via para o comércio e lazer, assim
como em Paris (MACHADO et al., 2010).
3.5.2 Educação Ambiental
A educação ambiental (EA) constitui um viés educacional, o qual propõe
atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo definitivo
procurando criar consciência crítica sobre a problemática ambiental (SILVA,
2012).
Esse ensino permite adquirir novas informações sobre a sociedade para
com o meio e construir um pensamento reflexivo, num panorama ecológico e
social, buscando a inter-relação entre todas as comunidades (METZGER, 2001).
Por isso, o incentivo a esse tipo de atividade, tanto para a população
londrina quanto para a parisiense, foi essencial. Após o início dos projetos de
despoluição, a EA foi responsável por mudanças socioambientais das cidades,
contribuindo com a manutenção da qualidade dos corpos d’água (MACHADO et
al., 2010).
3.6 Rios Tietê, Tâmisa e Sena
A seguir, compilou-se as características do rio Tietê, do rio Tâmisa e do
rio Sena, comparando os recursos utilizados para a recuperação dos rios nas
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principais capitais, assim como as características físicas, químicas e biológicas
além de outros fatores que podem influenciar no processo de despoluição.
Tabela 1 – Resumo das características dos rios Tietê, Tâmisa e Sena.
País/cidade

Tietê/SP

Tâmisa/Londres

Sena/Paris

Aproximadamente

Aproximadamente 500

Aproximadamente

100 anos

anos

180 anos

Principais problemas da

Despejo de dejetos

Despejo de dejetos

Despejo de dejetos

poluição

urbanos e

urbanos e industriais

urbanos e agrícolas

26 km

15 km

12 km

0 km

15 km

12 km

Tentativa em 30

150 anos

50 anos

2 bilhões de euros

2 bilhões de euros

Características
Anos de degradação

industriais
Extensão média poluída na
capital
Extensão média despoluída
na capital
Tempo de despoluição

anos
Custo

Até o momento, 3
bilhões de dólares

Largura do rio

45 a 56 m

200 a 205 m

30 a 200 m

Comprimento do rio na

26 km

15 km

13 km

Profundidade média

5,7 m

7,2 m

6m

Mata ciliar recuperada

Não

Sim

Sim

Vazão média

987 m³/s

665 m³/s

500 m³/s

Rio canalizado

Sim

Não

Não

Operação de

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

capital

desassoreamento
Uso como hidrovia
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País/cidade

Tietê/SP

Tâmisa/Londres

Sena/Paris

Menos de 65%

90%

96%

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Características
Porcentagem de esgoto
tratado
Utilização de educação
ambiental
Apresenta legislação
ambiental
Fonte: Neal (2000; 2006), Whitehead (2003), Barles (2007), Machado et al., (2010), Nogueira
(2011) e CETESB (2015).
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4. DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados sobre os métodos de despoluição, propõemse ideias para a despoluição do rio Tietê na RMSP e seu aproveitamento
ecológico, social e econômico que serão descritas a seguir.
4.1 Estações de tratamento de esgoto (ETE)
No Brasil, a legislação que versa sobre a qualidade da água dos
mananciais e dos padrões dos efluentes está regulamentada na Resolução
357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2005). Segundo
esses padrões (tabela 2), atualmente o rio Tietê não se adequa a nenhuma
classe descrita pela legislação, pois as condições da água não se adequam a
nenhum dos parâmetros determinados por lei. Porém, quando revitalizado,
espera-se que suas águas se adequem à classe 4, que são águas destinadas
somente a navegação e harmonia paisagística, podendo chegar até à recreação
de contato secundário.
Tabela 2 – Rio Tietê em 2015 e expectativa após despoluição (Classe 4) segundo as principais
condições e padrões determinados pela Resolução do CONAMA 357.
Classes

Rio Tietê em 2015

Classe 4

Materiais flutuantes

Presentes

Ausentes

Óleos e graxas

Presentes

Toleráveis

OD

Inferior a 1,0 mg/L

Superior a 2,0 mg/L

pH

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

DBO

64 mg/L

20 mg/L

Turbidez

Extremamente turvo

Turvo

Coliformes fecais

Não especificado

Não especificado

Condições e Padrões

Fonte: Modificado de Conama (2005) e CETESB (2015).

26

Além desses parâmetros, o Conselho Nacional de Meio Ambiente utilizou
padrões orgânicos como a presença de DDT e fenóis totais e fósforo total,
nitrogênio amoniacal total e ferro dissolvido para padrões inorgânicos.
Portanto, para o rio atingir os parâmetros esperados para águas doces de
classe 4, a priori deve ter um aumento quantitativo e qualitativo das ETEs, pois,
conforme afirmam Whitehead (2003), Barles (2007) e Machado et al. (2010),
para os rios europeus foi o que alavancou o processo de revitalização dos
recursos hídricos.
O custo-benefício é maior quando comparado aos serviços que o rio Tietê
pode proporcionar ao município de São Paulo quando tratado. Diante da grave
escassez de água que o Estado vem sofrendo há tempos e da má gestão dos
corpos d’água, como afirma a SOS Mata Atlântica (2014), o desperdício e o
saneamento deficiente são questões importantes a serem tratadas.
Além disso, com o investimento em ETEs e saneamento básico, a
qualidade de vida das populações ribeirinhas do rio Tietê melhorariam
drasticamente, pois a proliferação de doenças transmitidas pela água segundo
Soares e Mozetto (2006) seria reduzida, além de melhorar as condições
ambientais dos corpos d’água e paisagística da cidade (TUCCI; COLLISCHONN,
2012).
O número de cidades anteriores à capital, como Guarulhos, São Bernardo
e Mauá que não apresentam quantidade suficiente de ETEs disponibilizadas
pela SABESP para um tratamento adequado é alarmante. Estas cidades
saneiam somente 35%, 16% e 5% dos efluentes que desembocam no rio Tietê,
respectivamente (BAND, 2015).
Por isso, seria relevante um interesse maior por parte do governo no
investimento dessas estações de tratamento, assim como no aumento dos
programas de coleta de esgoto em cidades vizinhas, pois para os métodos de
tratamento serem eficientes no município de São Paulo, é necessário que haja
ações efetivas nas cidades em que existam afluentes poluídos do rio Tietê, como
afirma SigRH (2015).
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E segundo Band (2015), mesmo após o encaminhamento do projeto de
despoluição do Tietê ter apresentando uma melhoria de 52% do saneamento
básico, o rio ainda está degradado e, segundo a CETESB (2015) apresenta um
Índice da Qualidade da Água (IQA) ruim (Quadro 1).

Quadro 1 – Índice de Qualidade da Água em recursos hídricos localizados na cidade de SP.

IQA = Índice de Qualidade da Água. Fonte: SOS Mata Atlântica (2014).

O IQA consiste na análise do lançamento de efluentes sanitários para o
recurso hídrico, fornecendo uma visão geral sobre as condições de qualidade
das águas superficiais (CETESB, 2015). O cálculo do IQA é estabelecido pela
qualidade (q) de 0 a 100 para cada uma das dezesseis variáveis que o compõem
e cada (q) é elevada ao peso (w) da amostra entre valores de 0 a 1. O IQA é
obtido multiplicando-se cada componente (qw) como afirma SOS Mata Atlântica
(2014).
Então as categorias são feitas através dos valores das ponderações:
Ótima

(79<IQA≤100);

Boa

(51<IQA≤79);

Regular

(36<IQA≤51);

Ruim
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(19<IQA≤36); e Péssima (IQA≤19). No caso da RMSP, o IQA do rio Tietê é 15
(CETESB, 2015).
E apesar dos dados confirmarem um IQA mais razoável do que outros
recursos hídricos da cidade de SP, há ainda muito o que melhorar. Portanto,
seria vantajoso buscar terrenos que possam ser ou já são desapropriados e
iniciar uma avaliação de impacto ambiental destes locais para que sejam
montadas novas ETEs no município com o intuito de aumentar o volume de
esgoto tratado da capital e das cidades vizinhas que são banhadas pelos
afluentes poluídos, como afirma SigRH (2015).
Essas ETEs poderiam funcionar à base de energia das incinerações dos
resíduos sólidos gerados pelo próprio tratamento do esgoto, como também dos
provenientes dos processos de dragagem; e os resíduos grosseiros seriam
destinados para aterros sanitários, como já ocorre atualmente, como afirma
Garcias e Afonso (2013).

4.1.1 Filtros de transmembranas auxiliares às ETE
A HPRO (“High Pressure Reverse Osmose”) apresenta uma grande
potência ao reter um volume maior de orgânicos e inorgânicos na
transmembrana, o que promove uma filtração mais eficiente do volume de água
poluída em água potável. Esse processo só é possível após as análises de
fósforo através do método INCA-P (“Integrated Catchments Model for
Phosphorus”), segundo Rautenbach e Eilers (2000). Sabendo-se disso, a criação
de filtros de transmembranas de HPRO em formato tambor nas ETEs poderia
auxiliar no tratamento do esgoto. Os tambores podem ser instalados em tanques
de concreto, funcionando à base da pressão proveniente dos efluentes e da
rotação para filtrar a matéria orgânica e os sólidos grosseiros (Fig. 9) (METCALF;
EDDY, 2015).
Sabendo-se que a vazão do rio Tietê é de 87,6 m³/s segundo dados
apresentados (Tabela 1) e por Bisterso (2010) e Cheis (2013) de que o custo de
uma HPRO é de um dólar por metro cúbico, o valor de tratamento seria
aproximadamente U$87,60 o metro cúbico por segundo. Ao comparar esse valor
com o convencional (52 centavos o metro cúbico por segundo), segundo a
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SABESP (2014a), nota-se que a diferença é significativa. Porém, apesar de se
um método eficiente, não é economicamente sustentável atualmente e por isso
seria necessárias novas pesquisas tecnológicas para baratear o custo desse
processo.

Figura 9 – Representação gráfica do filtro tipo tambor. Fonte: Metcalf e Eddy (2015).

4.1.2 Biotecnologia

De acordo com Polido (2013), as bactérias possuem capacidade limitada
de remoção de matéria orgânica, pois o processo é lento, além de pouco
eficiente na remoção de patógenos e nutrientes, fazendo-se necessário um póstratamento.

Portanto,

seria

interessante

duplicar

a

quantidade

de

microorganismos presentes nos métodos de tratamento para acelerar o
processo, além de periodicamente oxigenar o local para que a DBO seja
suficiente para a decomposição.
Um dos métodos a serem aplicados é a engenharia genética, capaz de
transferir genes de bactérias resistentes a poluentes, desde os orgânicos até os
tóxicos, para bactérias aeróbicas e anaeróbicas já presentes nos métodos de
tratamento convencionais pelas ETEs, fazendo com que elas sejam capazes de

30

tratar efluentes que contenham esses elementos, acelerando o processo de
decomposição. Um exemplo a ser utilizado é a bactéria Cupriavidus
metallidurans CH34, considerada mais resistente, segundo afirma Bernardes
(2015).
Por consequência, haveria uma grande ciclagem do esgoto favorecida
pelo melhoramento quantitativo e genético das bactérias, permitindo que a água
despejada para o leito apresente uma OD suficiente para o aparecimento de
produtores primários de acordo com o mesmo autor. Em seguida, novos níveis
tróficos e cadeias alimentares poderiam surgir ao longo do tempo, atraindo,
inclusive, espécies de invertebrados e vertebrados cosmopolitas adaptados aos
locais menos poluídos do curso do rio Tietê, como próximo à nascente em
Salesópolis (CARVALHO et al., 2005).

4.1.3 Fim do despejo clandestino

Segundo Soares (2003), as tubulações de esgotos clandestinos das
comunidades ribeirinhas das margens do rio Tietê desembocam dejetos
domésticos contribuindo muito para a poluição. Estas vias deveriam ser
fechadas impedindo que os despejos ocorram, contaminando a água e,
possivelmente, o lençol freático.
Estima-se que 1000 toneladas de esgoto clandestino, principalmente
doméstico, são lançadas diretamente nos recursos d’água sem passar
previamente por estações de tratamento, principalmente nas comunidades de
baixa renda que vivem próximas às marginais do rio Tietê como nas margens de
seus afluentes (VASCONCELOS, 2015).
Esse despejo de matéria orgânica, ao se acumular no rio colabora com o
processo de hipereutrofização e retarda os métodos de tratamento. Por isso,
seria relevante a criação de canalizações de esgoto pela SABESP em todas as
residências, como também, a prefeitura poderia fornecer descontos na conta de
água para as famílias que comprovarem ter canalização legal e coleta seletiva,
que reduz a emissão de lixo no rio.
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Além disso, seria interessante a implantação de pequenas estações de
flotação nas margens do rio em possíveis locais de boca de esgoto clandestino,
pois como afirma Pinto (2009), são métodos de separação dos sedimentos
sólidos dos líquidos, evitando que possíveis poluentes pesados, como cádmio,
Ferro, Cromo, Zinco e Manganês agridam o corpo d’água em tratamento.
Também, como a condutividade elétrica pode indicar a presença de
poluição devido aos íons dissolvidos, como afirma Nascimento et al. (2006), além
de monitoramentos mensais para verificar POPs dissolvidos colaborariam com
a gestão hídrica do rio.
4.2 Desassoreamento

A bacia hidrográfica do rio Tietê já passa por um processo de
desassoreamento retirando quase três milhões de metros cúbicos ao ano de lodo
e resíduos sólidos grosseiros, como sofás e pneus (SABESP, 2015b).
Porém, o serviço é muito mais lento devido às dificuldades encontradas
para combater o empuxo da água, além dos custos altos da operação de
dragagem (em torno de US$ 18,20 o metro cúbico) (Fig. 10). As grandes
dificuldades desses processos são a miscelânea de objetos encontrados e
resíduos sólidos aglomerados que possuem locais restritos para depósito fora
do município, como alguns aterros e cavas de areia (COSTA et al., 2013).

Figura 10 – Escavadeira no Tietê, em 2011, desassoreando o leito. Fonte: Wikipedia (2015).
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Mas, apesar de medidas de remediação serem mais caras que as de
prevenção, segundo Pompêo (2000), o processo de desassoreamento e
dragagem, como também a destinação correta dos resíduos retirados, são
fundamentais para a recuperação hidrológica, como exemplificado nos casos do
Tâmisa e Sena.
Como afirma Costa et al. (2013) o serviço de desassoreamento é lento no
rio Tietê devido ao empuxo presente na água, assim, a inovação de dragas com
um braço mais longo, cuja força seria capaz de vencer esse empuxo, atingindo
um nível mais profundo do rio para a retirada dos lixos depositados no substrato
pelo assoreamento, seria interessante ao promover um aumento da
profundidade do leito favorecendo uma vazão maior do curso d’água.
Segundo o mesmo autor, a maior vazão contribui com a dispersão dos
poluentes na água possibilitando aos decompositores uma maior área e menor
concentração de matéria orgânica para ser decomposta devido a presença de
uma menor DBO, acelerando o processo de ciclagem. Além disso, um
crescimento do número de máquinas em funcionamento poderia reduzir o tempo
do serviço.
4.3 Matas ciliares e as valetas orgânicas

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são áreas de vegetação
ambientalmente frágeis e vulneráveis que prestam diversos serviços ecológicos
tanto para o meio rural quanto para o urbano. E pelo Antigo Código Florestal
(1965), a lei determinava que para um rio com largura de 50 m a 100 m em seu
nível marginal mais alto, era necessário 100 m de mata ciliar.
Já pelo Novo Código Florestal (2012), a lei determina que para o leito de
um rio, desde a borda da calha regular, com 50 m a 200 m de largura seja
necessária uma faixa de 100 m de mata ciliar, como afirma Spavorek (2011). E
no caso do rio Tietê, que apresenta 56 m de largura no município de São Paulo,
conclui-se que ele apresenta ínfima faixa de vegetação necessária, como afirma
Oliveira (2014), não cumprindo com a Lei Federal.
Mas com as mudanças feitas pelo Novo Código Florestal, as APPs foram
sendo tomadas por ações antrópicas como desmatamento e queimadas que por
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consequência resultaram numa diminuição relevante das áreas de proteção de
sistemas aquíferos como rios e lagos e de preservação de fauna e flora
(SPAROVEK et al., 2011).
Ademais, a anistia para quem retirou indevidamente as APPs prejudicou
ainda mais a permanência das áreas legais e de preservação criando um
acúmulo no déficit de áreas de cobertura vegetal, como também um aumento
percentual de devastação das áreas nativas brasileiras. Não obstante, os
serviços ecossistêmicos que auxiliam ecologicamente o meio, inclusive
economicamente, estão se perdendo em meio à ação antrópica (SPAROVEK et
al., 2011).
Segundo Projeto Mata Ciliar (2015), a mata ciliar é essencial para a
retenção e filtração de resíduos orgânicos e inorgânicos, evitando maiores
poluições; protegem contra o assoreamento proveniente de lixos lançados pela
população das marginais, que se depositam no solo prejudicando a área de
vazão do leito do rio, além de evitarem enchentes ao reterem pelas raízes o
excesso do volume de água.
Ela também pode proporcionar um corredor ecológico que permite a
dinâmica de certas espécies que vivem próximas ao rio evitando fragmentações
dessas populações, como afirma Metzger (2001). Por isso, essa vegetação nas
margens do Tietê é essencial, podendo ser ampliada conjuntamente com o
projeto do parque linear de Salesópolis, como afirma Oliveira (2014),
aumentando a área verde e a diversidade das espécies vegetais. Além disso, a
implantação de ciclovias evitaria que mais lixo fosse lançado, pois abriria uma
distância maior entre a população e o rio.
E em um modelo de plantio elaborado pelo Ministério Público, cada muda
seria plantada a uma distância determinada pelo número de hectares, número
de espécies e pelo tipo de mata ciliar alocada, seja ela pioneira, secundária ou
climáxica (KAGEYAMA, 2006).
À vista disso, é necessário ratificar as espécies primárias e secundárias
nativas (Quadro 2) que seriam possíveis de serem plantadas na beira do rio Tietê
e que se desenvolveriam a partir de um bom manejo; como por exemplo, o Ipê
amarelo (Tabebuia chrysotricha) e a Pitanga (Eugenia uniflora L.), pertencentes
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ao ambiente da Mata Atlântica, como também a Pau-viola (Cytharexyllum
myrianthum), Ipê roxo (Tabebuia avellanedae) e a Angico-do-cerrado
(Anadenanthera falcata) pertencentes ao ambiente do cerrado (DURIGAN;
SILVEIRA, 1999).
Para esse tipo de aplicação, o uso do geoprocessamento (processamento
de dados georreferenciados, no caso, área vegetal) seria de extrema importância
para avaliar toda a extensão do impacto ambiental negativo causado por
atividades antrópicas através de levantamento de dados estabelecendo as
regiões das margens do rio onde poderiam ser plantadas matas ciliares de
remediação, que serviriam como refúgios para populações de fauna, além de
locais próximos onde poderiam ser plantadas árvores como medida
compensatória (CREPANI et al., 2001).
Quadro 2 - Exemplos de espécies nativas de mata ciliar.

Nome Popular
Angico
Araçá
Araucária
Ariticum
Canela
Cedro
Cereja
Goiaba da Serra
Guabiju
Guabiroba
Ingá
Ipê Amarelo
Ipê Roxo
Pitanga
Uvaia

Nome Científico
Albizia polycephala
Psidium graca Raddi
Araucaria angustifolia
Rollinia sylvatica
Cinnamomum zeylanicum Blume
Cedrela fissilis
Prunus avium L.
Acca sellowiana
Myrcianthes pungens
Campomanesia guaviroba
Inga spp
Tabebuia chrysotricha
Tabebuia impetiginosa
Eugenia inifloa L.
Eugenia pyriformis

Fonte: Projeto Mata Ciliar (2015).

Segundo SOS Mata Atlântica (2014), as consequências das mudanças
climáticas intensificadas pelas ações antrópicas, como a falta de chuvas, podem
prejudicar a vazão de um rio em épocas de seca, já que o volume de água seria
menor e assim diminuindo a capacidade do corpo d’água de diluir os poluentes
ali presentes. Por isso, a presença da vegetação ciliar pode permitir uma maior
umidade e possíveis chuvas, reduzindo os problemas causados pelas mudanças
climáticas e favorecendo a vazão da água e diluição dos poluentes no meio
facilitando os processos de decomposição dos nutrientes.
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De acordo com as afirmações de Sparovek et al. (2011), é necessário que
haja a recuperação ciliar, podendo ser através da criação de valetas orgânicas
de um metro de largura e um metro e meio de profundidade com a utilização de
matéria orgânica proveniente de compostagens como adubo, por exemplo,
representando o início de implantação de medidas compensatórias nas margens
do rio. E segundo o Projeto Mata Ciliar (2015), as espécies da Mata Atlântica e
do Cerrado apresentadas no quadro 2 seriam a principal fonte de renovação
vegetal.
Para isso, a emissão de certificados da Organização Internacional para
Normalização (ISO), como a ISO 9000 e ISO 14001, garantindo uma gestão
ambiental de qualidade (PGP, 2015) para empresas que colaborassem
financeiramente como medida compensatória da mata ciliar no Tietê, favoreceria
o desenvolvimento acelerado da implantação das espécies para o aumento das
APPs, como também ajudaria a certificar as empresas garantindo o cumprimento
da legislação ambiental além de obter o reconhecimento do público e dos
clientes pelo esforço de preservação ambiental.
4.3.1 Paredes verdes e filtradoras
A “parede verde” permite isolamento térmico propiciado pelas camadas
vegetais, caracterizando-se por um ambiente mais agradável e diminuindo a
reflexão e absorção de calor (FERREIRA, 2007); além de aumentar a superfície
vegetal que garante a captação de elementos gasosos presentes nos poluentes
dos automóveis, como o gás carbônico, contribuindo com a diminuição da
temperatura causada pelos gases do efeito estufa (WHITEHEAD et al., 2003)
(Fig. 11).
Para a montagem da “parede verde” seria necessária a presença de
arquitetos, biólogos e engenheiros ambientais, o que geraria empregos e seria
rentável, podendo ser utilizadas as espécies do quadro 2 para o plantio.
Além disso, seria interessante aplicar juntamente à ela, telas e redes
magnetizadas que, pelo aumento do volume do rio (em meio às grandes chuvas,
por exemplo), detectariam lixos metálicos e os puxariam para fora do leito. Essas
redes poderiam ser aderidas às paredes de concreto e aplicadas anteriormente
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ao plantio dos vegetais. Estes, por sua vez, seriam colocados na superfície
dessas redes.

Figura 11 – Possível local da “parede verde” indicado pelas flechas vermelhas. Fonte: Wikipédia
(2015).

Porém, nem no rio Tâmisa e nem no rio Sena foi aplicada esse tipo de
proposta porque nenhum dos rios apresentou um projeto de canalização do leito
como no rio Tietê, mas seria uma iniciativa interessante, pois, além de aflorar a
beleza e seu paisagismo, poderia ser considerada uma medida compensatória
ao promover uma nova área de mata ciliar.
4.4 Utilização de macrófitas aquáticas
Segundo Romheld e Kirkby (2007), os micronutrientes como por exemplo
ferro, nitrogênio, zinco, manganês e cádmio, correspondem a 62,5% dos metais
responsáveis pela poluição doméstica e industrial do rio Tietê.
Devido a isso, a aplicação das macrófitas aquáticas, segundo Bregunce
et al. (2011) e Diniz et al. (2005) pode favorecer a retirada desses poluentes
através das raízes promovendo a aceleração do processo de revitalização do rio
e reduzindo a eutrofização.
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Um exemplo seria a retirada do Sulfeto de Ferro (FeS) que impede que o
oxigênio presente no ar seja capaz de se difundir na água do rio ao permitir que
bactérias aeróbicas, por exemplo, possam agir no meio e iniciar a ciclagem da
grande quantidade de matéria orgânica ali presente (FILHO, 2015).
Comparando o referencial teórico de Bregunce et al. (2011), Diniz et al.
(2005) e Thomaz (2002), a presença de macrófitas dependentes desses
micronutrientes podem favorecer a retirada de fósforo e nitrogênio que agravam
a eutrofização do rio, como cita Whitehead (2003), aumentando a zona eufótica,
que posteriormente pode facilitar o reaparecimento de produtores primários,
como fitoplâncton, e de biomassa, como peixes.

4.5 Aproveitamento do rio
4.5.1 Hidrovias

O canal hidroviário no rio Tietê no município de São Paulo reduziria o
trânsito na região metropolitana e seria, conjuntamente a outros fatores, um novo
meio de transporte de cargas e pessoas que ligaria a capital às outras cidades
do interior do estado que já usufruem do Tietê, de acordo com Alvim (2003),
contribuindo também com redução da poluição na cidade, proveniente
principalmente de ônibus, carros e motocicletas, pois agrediriam menos o
ambiente e valorizariam a beleza, conforme Giacomni (2007), além de colaborar
com a sustentabilidade ambiental, econômica e social, como afirma SOS Mata
Atlântica (2014).
Segundo Peleias et al. (2007), os projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), que são um dos mecanismos de flexibilização
criados pelo Protocolo de Kyoto para auxiliar o processo de redução de emissões
de gases do efeito estufa (GEE) por parte dos países do Anexo I resultam em
créditos de carbono, ou seja, certificados emitidos por empresas de reduzem as
emissões de GEE, nas quais uma tonelada de gás carbônico (CO2) corresponde
a um crédito de carbono, que são convertidos em dinheiro real.
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E como esses projetos de MDL incentivam a retirada do CO2 do meio,
segundo o mesmo autor, as hidrovias seriam uma importante solução para o rio
Tietê, pois como afirma Giacomni (2007), elas emitem 72% menos gás carbônico
no ar, e com isso as empresas hidroviárias receberiam por contribuir com a
redução dos GEE no meio ambiente, favorecendo também o viés econômico.

4.5.2 Educação Ambiental
De acordo com Silva (2012), a educação ambiental (EA) proporciona aos
indivíduos e às comunidades de todas as idades, escolaridade e classes
econômicas a capacidade de reflexão quanto aos problemas ambientais, assim
como aquisição de conhecimentos, habilidades e valores mais profundos em
relação ao ambiente, promovendo assim uma postura cidadã.
Portanto, a proposta da EA é rever conceitos e visões da população em
relação ao meio ambiente e promover uma consciência ecológica para a
sociedade através de projetos de extensão que levem as comunidades centrais
e ribeirinhas às regiões que estejam degradadas, explicando as consequências
que esses impactos podem causar para sociedade e propondo em conjunto
formas de remediar esse tipo de situação.
E para isso, os conhecimentos sobre preservação e utilização sustentável
dos recursos devem ser implantados desde os ensinos fundamentais até os
superiores, independente da área de atuação, como afirma Silva (2012).
As informações transmitidas através de mídias como televisões, jornais,
revistas, internet e palestras educativas podem colaborar com o aprimoramento
da EA.
De acordo com Neal (2006) e Machado et al. (2010), a revitalização do rio
Tâmisa e do rio Sena favoreceu o reaparecimento de diversos serviços
ecossistêmicos importantes, como o retorno das atividades esportivas e do
sistema hidroviário para turismo e exportações. Portanto, segundo os resultados
positivos que estes rios apresentaram, nota-se a necessidade de revitalizar o rio
Tietê, pois, segundo Oliveira (2014), ele pode fornecer diversos serviços
ecossistêmicos como lazer, atividades esportivas, transporte, irrigações
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arbóreas e limpezas simples, como também proporcionar o reaparecimento de
diversas espécies de fauna e reduzir a incidência de doenças hidricamente
transmissíveis devido à diminuição de patógenos presentes na água, transpondo
uma nova imagem do recurso hídrico no meio urbano.
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5. CONCLUSÃO
O presente estudo demonstra que as propostas somente quando
combinadas, podem ser eficazes na despoluição do Rio Tietê no município de
São Paulo, assim como na recuperação da relação socioambiental entre a
população e o recurso hídrico.
Muitos dos métodos que evidenciaram resultados no Tâmisa e no Sena
poderiam ser aplicados ao rio Tietê, como o aumento da quantidade de estações
de tratamento, recuperação das matas ciliares, avanço nos projetos de
desassoreamento, instalação de canal hidroviário e educação ambiental, como
também, propostas que nunca foram empregadas, mas que podem gerar
resultados positivos, como as paredes verdes e filtradoras, aplicação de
macrófitas enraizadas e utilização da biotecnologia.
Conclui-se que muito dinheiro já foi gasto em projetos pouco efetivos e
que este gasto econômico poderia ter sido evitado. Por outro lado, as propostas
discutidas, apesar de apontarem altos custos econômicos, são viáveis e
proporcionariam resultados concretos quanto ao processo de recuperação do rio
Tietê, diferentemente do que foi feito até hoje.
Não obstante, é necessário que haja um interesse governamental em
investir em projetos a longo prazo, como na despoluição de recursos hídricos,
saneamento básico e educação ambiental, e não somente direcionar o dinheiro
para projetos que tragam resultados a curto prazo e que não se mantém, pois
assim não haverá revitalização real com relação ao meio ambiente.
Assim o rio Tietê, mostra-se com capacidade de retornar a ser despoluído,
sendo então uma solução para problemas socioeconômicos, hídricos, elétricos,
ambientais e recreativos, além de proporcionar novas vagas de emprego e
renda, submetendo a capital e o estado a um grande desenvolvimento e melhoria
sustentável, aperfeiçoando ainda mais o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) da cidade.
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