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Resumo

Pirapora de Bom Jesus vem sendo afetada pela poluição das águas do rio Tietê após atravessarem a mancha urbana paulistana, que
deteriora a qualidade da água deixando com odor desagradável e grande quantidade de espumas. Devido à essa degradação, uma de
suas fontes de economia, o turismo religioso encontra-se em declínio, causando deseconomias à receita municipal. Esse relato técnico
discute a mitigação dos impactos ambientais associados à poluição do rio Tietê. Para análise desse estudo de caso foram obtidos dados
das seguintes fontes de evidência: levantamentos de campo, pesquisa bibliográfica e documental e entrevista. Os problemas de saúde
observados em Pirapora do Bom Jesus referem-se principalmente aos respiratórios, o que pode estar associado à formação de espumas
e a emanação do gás sulfídrico, tendo sido observado um aumento na mortandade de crianças menores de um ano e o nascimento de
crianças com má formação congênita. As principais medidas mitigadoras referem-se à instalação de sistemas de aspersores de água no
leito do rio. Esse relato discute as limitações dessa medida, bem como algumas ações por parte do público para mitigação desse
problema que tem influenciado direta e negativamente o desenvolvimento ambiental e socioeconômico do município de Pirapora do
Bom Jesus.
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Resumo 

 

Pirapora de Bom Jesus vem sendo afetada pela poluição das águas do rio Tietê após 

atravessarem a mancha urbana paulistana, que deteriora a qualidade da água deixando com 

odor desagradável e grande quantidade de espumas. Devido à essa degradação, uma de suas 

fontes de economia, o turismo religioso encontra-se em declínio, causando deseconomias à 

receita municipal. Esse relato técnico discute a mitigação dos impactos ambientais associados 

à poluição do rio Tietê. Para análise desse estudo de caso foram obtidos dados das seguintes 

fontes de evidência: levantamentos de campo, pesquisa bibliográfica e documental e 

entrevista. Os problemas de saúde observados em Pirapora do Bom Jesus referem-se 

principalmente aos respiratórios, o que pode estar associado à formação de espumas e a 

emanação do gás sulfídrico, tendo sido observado um aumento na mortandade de crianças 

menores de um ano e o nascimento de crianças com má formação congênita. As principais 

medidas mitigadoras referem-se à instalação de sistemas de aspersores de água no leito do rio. 

Esse relato discute as limitações dessa medida, bem como algumas ações por parte do público 

para mitigação desse problema que tem influenciado direta e negativamente o 

desenvolvimento ambiental e socioeconômico do município de Pirapora do Bom Jesus. 

 

Palavras-chave: Espumas; poluição; degradação. 

 

 

Abstract 

 

Pirapora Bom Jesus has been affected by pollution of the Tiete River waters after crossing 

São Paulo's urban sprawl, which deteriorates the quality of water leaving an unpleasant odor 

and large amount of foam. Due to esssa degradation, one of its sources of economic, religious 

tourism is declining, causing diseconomies of municipal revenue. This technical report 

discusses the mitigation of environmental impacts associated with pollution of the Tiete 

River. For analysis of this case study data were obtained from the following sources of 

evidence: field surveys, bibliographic and documentary research and interview health 

problems seen in Pirapora do Bom Jesus mainly refer to breathing, which may be associated 

with foaming and the emanation of hydrogen sulfide gas, having been an increase in mortality 

of children under one year and the birth of children with congenital malformation. The main 

mitigation measures relate to the installation of water sprinkler systems in the riverbed. This 

report discusses the limitations of this measure, as well as some actions by the public to 

mitigate this problem that has influenced directly and negatively the environmental and socio-

economic development of the municipality of Pirapora do Bom Jesus. 

 

Keywords: foams; pollution; degradation.  
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1. Introdução 

 

Nas bacias hidrográficas são desempenhadas as funções primordiais para a provisão 

adequada dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica do Alto Tietê, que atravessa a região 

metropolitana de São Paulo, vem sofrendo os agravos gerados por uma grande metrópole de 

crescimento rápido, submetida constantemente aos efeitos dos significativos impactos 

ambientais urbanos que muitas vezes se manifestam fora da metrópole, nas cidades do interior 

situadas a jusante da capital (BARBON, 2003). 

O município de Pirapora de Bom Jesus, situado na bacia hidrográfica do Alto Tietê é a 

54 km da capital paulista é afetada pela poluição das águas do rio Tietê após atravessar a 

mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo. O município, conhecido como a 

Cidade dos Milagres, tem como uma de suas fontes de economia o turismo religioso. Devido 

à degradação e poluição do rio Tietê, os turistas já não representam participação expressiva na 

receita municipal de outrora. Dentre os impactos ambientais associados à qualidade 

deteriorada da água que aflue ao rio nessa localidade, destacam-se o odor desagradável 

espalhado pelo rio Tietê em toda a cidade e a grande produção de espumas que assusta tanto 

moradores como turistas. 

A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB), órgão ambiental 

estadual que tem por atribuição o controle da poluição, possui um sistema de monitoramento 

da qualidade das águas superficiais que abrange rios, reservatórios, estuários e mar através de 

pontos de amostragem distribuídos em todo o Estado de São Paulo. Análise da série histórica 

desse monitoramento vem caracterizando que as principais fontes de poluição dos recursos 

hídricos no Estado de São Paulo referem-se aos lançamentos de efluentes líquidos domésticos, 

além de cargas de poluentes agrícolas e urbanos (Departamento de águas e energia elétrica, 

2004). 

Embora o município de Pirapora do Bom Jesus ser pequeno e contribuir com um 

percentual diminuto de efluentes despejados no rio Tietê, é evidente que a degradação do rio 

manifestada na cidade decorre do lançamento de cargas poluidoras em cidades a montante. A 

influência direta da Região Metropolitana de São Paulo, com a constante e grande produção 

de esgotos domésticos e industriais lançados irregularmente no rio Tietê afetam Pirapora do 

Bom Jesus, situada a jusante da capital paulista, na mesma bacia hidrográfica. Desse modo, a 

município de Pirapora do Bom Jesus vem sofrendo inúmeras transformações negativas sociais 

e ambientais decorrentes desse processo de degradação da qualidade das águas do rio Tietê 

antes de atingir o referido município. 

Esse relato técnico apresenta e discute proposições de mitigação dos impactos 

ambientais negativos associados à poluição local do rio Tietê, com vistas a promover 

melhorias na qualidade ambiental e socioeconômica do município de Pirapora do Bom Jesus. 

 

 

2. Referencial Teorico 

 

A região a ser estudada insere-se na sub-bacia Pinheiros-Pirapora, que abrange oito 

municípios: Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Carapicuíba, Osasco, Santana de Parnaíba, 

Itapevi, Barueri e São Paulo. Está localizada na porção final da bacia do Alto Tietê, a jusante 

da foz do rio Pinheiros (que deságua no Tietê) e de municípios como São Paulo, Guarulhos, e 

da área do Grande ABC. 

O rio Tietê chega à região com uma água contendo todos os resíduos das outras cinco 

sub-regiões da bacia, sendo assim a região além de lidar com os seus problemas hídricos, 

ainda está contaminada por poluentes e sofre os impactos das outras sub-regiões 

(TRAVASSOS e MONTEIRO, 2005). 
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A expansão urbana na região de Pinheiros-Pirapora é um fator interessante, já que o 

relevo não é o mais propício para as construções urbanas e na maior parte das áreas ocupadas 

existe uma forte restrição para a ocupação. A ocupação de terrenos inadequados gera 

inúmeros problemas socioambientais, quanto maior a precariedade da construção, maior 

poderá ser o processo de degradação ambiental. As ocupações precárias são geralmente 

loteamentos irregulares e favelas que não obedecem as orientações previstas em leis 

aplicáveis e nem contam com parâmetros técnicos de construção e ocupação da área, sendo 

assim são geradores do problema e muitas vezes são os primeiros a sofrer as consequências, 

pois criam uma área de risco que podem acarretar nas inundações e deslizamentos de terra e, 

como consequência a degradação e assoreamento dos recursos hídricos (TRAVASSOS, 

2004). 

A alteração da qualidade das águas da região metropolitana de São Paulo, que deságuam 

no rio Tietê, prejudicam as condições ambientais e estéticas das cidades, tornando este 

problema mais intenso nas cidades próximas dos grandes centros urbanos como as cidades de 

Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus (BARBOSA, 2009). 

O aumento da concentração de poluentes em toda a extensão do rio Tietê, em especial, 

da matéria orgânica e óleos graxos, agravam muito o problema, uma vez que diminuem a 

concentração de oxigênio atuando diretamente na alteração do pH da água e na mortandade de 

espécies de ictiofauna no rio. Outros poluentes também muito encontrados são surfactantes 

(detergentes), lixo doméstico, esgotos sem tratamento industrial e doméstico. Agrava essa 

situação, a formação de espumas e de gás sulfídricos, refletindo em problemas ainda mais 

graves na região. Segundo a CETESB (2009) a região de Pirapora do Bom Jesus é o 

município mais afetado pela poluição do rio Tietê. 

Como resultado da poluição, a coloração da água totalmente escura, formação de 

espumas e bolhas de gases na superfície da água. Este processo se intensifica na região da 

usina hidrelétrica Edgard de Sousa que fica na região de Santana de Parnaíba, devido à queda 

d’água e a presença da barragem de Pirapora no município de Pirapora do Bom Jesus, no rio 

Tietê, próximo à foz do rio Juqueri (BARBOSA, 2009).  

 

3. Metodologia 

 

O estudo de caso foi exploratório/descritivo e os dados foram obtidos através de 

múltiplas fontes de evidência, como levantamentos de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e entrevista. A primeira fase baseou-se em observação direta do problema através 

de visitas a Pirapora do Bom Jesus durante o ano de 2014 foram realizadas três visitas na 

região, nestas ocasiões foram efetuados levantamentos de campo através de observações 

visuais do rio e do município de Pirapora do Bom Jesus. A partir da observação direta foi 

realizada pesquisa bibliográfica em bases de dados indexadas e análise documental em sites 

dos órgãos responsáveis por saneamento básico e recursos hídricos como a prefeitura 

municipal, Cetesb, Agência Nacional da Água (ANA), entre outros órgãos responsáveis. 

Após análise dos dados coletados na primeira etapa as visitas no município pretendeu 

estabelecer os impactos ambientais dessa poluição encontrada na região observando a área de 

abrangência e a influência da poluição na rotina do município e dos moradores, a segunda 

etapa compreendeu uma série de entrevistas com um funcionário da prefeitura de Pirapora do 

bom Jesus, responsável pelas obras e departamento de meio ambiente e turismo no município. 

Durante as entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado para entender melhor a 

problemática e as medidas de mitigação que foram efetivamente realizadas no município. 

Essas entrevistas foram aplicadas por meio de e-mail e conversas telefônicas. 
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4. Análise e discussão dos resultados  

 

A formação de espumas na região é intensa e exala um intenso mau cheiro nas 

proximidades da barragem de Pirapora, incomodando a população ribeirinha. Estes fatores são 

preocupantes, já que a formação de aerossóis são prejudiciais e, as espumas apresentam muita 

concentração de poluentes, microorganismos patogênicos e toxicidade em relação ás águas, 

podendo causar doenças respiratórias ou viroses (CETESB, 1984). 

O caso mais crítico de formação de espumas relatado até hoje no mundo é o caso que 

ocorre na região do município de Pirapora do Bom Jesus, devido ao recebimento dos esgotos 

em grande parte sem tratamento da região metropolitana de São Paulo. Segundo a CETESB 

(2012), o rio Tietê encontra-se bastante poluído nessa região. Enquanto que, em outras bacias 

houve diminuição do lançamento de esgotos no Tietê, de 2011 para 2012 a Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), aumentou de 622 para 644 toneladas diárias de carga 

remanescente. 

O problema se agrava devido à presença de quedas d’água ao longo do rio Tietê na 

região, o que gera um desprendimento de espumas que formam camadas continuas de pelo 

menos 30 cm sobre o leito do rio. Através da formação de ventos no local a espuma se 

desprende e se espalha pela cidade, contaminando biologicamente e impregnando na 

superfície do solo e dos materiais que tiverem contato com as espumas, tornando-os oleosos. 

Há registros das ruas centrais no município serem encobertas pela espuma (BARBOSA, 

2009), como apresentado na Figura 1 e Figura 2. 

 

 
 

Figura 1 – Espumas cobrindo o rio Tietê no município de Pirapora do Bom Jesus, SP 

Fonte: acervo de imagens do site da prefeitura da cidade, Rafael Pacheco (2015). 
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Figura 2 – O rio Tietê coberto por espumas que atingiram o município de Pirapora do Bom 

Jesus, SP. Fonte: acervo de imagens do site da prefeitura da cidade, Rafael Pacheco (2015). 

 

O problema da poluição através dos detergentes também possui outro agravo, já que os 

mesmos têm sido responsabilizados pela aceleração do processo de eutrofização de corpos 

d´água, devido a maior parte dos detergentes utilizados possuir em sua composição o fósforo 

(P), um componente químico que possui efeito tóxico no zooplâncton que é o predador natural 

das algas, sendo assim este desequilíbrio afeta diretamente a cadeia alimentar do local em 

questão (GENTIL, 2007). Com um ambiente anaeróbio devido à ausência de oxigênio na água 

os níveis de sulfeto aumentam consideravelmente impossibilitando a degradação da matéria 

orgânica, produzindo o gás sulfídrico (FRACALANZA e COSTA, 2006). 

As espumas ocorrem através do processo de movimentação da água contendo 

surfactantes que diminuem a tensão superficial. No rio Tietê e em estações de tratamento de 

esgoto é encontrado em maior número detergentes, cremes dentais, xampus, condicionadores, 

sabões e produtos de limpeza em geral como tendo uma grande presença sendo os vilões deste 

processo de formação de espumas, no entanto também existe matéria orgânica, óleos graxos 

entre outros que contribuem para este processo de degradação (CAMPOS, 2012). 

A quantidade de surfactantes (detergentes) que podem ser despejados possuem algumas 

vertentes diferentes em alguns órgãos responsáveis como: segundo a Environmental 

Protection Agency - EPA (1989) dos Estados Unidos da América o limite para lançamento de 

detergentes na água é de 0,5 é mg L-1. Porém junto à Cetesb (1998) os esgotos sanitários 

podem lançar detergentes entre 3 e 6 é mg L-1. De acordo com os órgãos citados, em 

condições de lançamentos acima do valor estipulado, a água se tornará suscetível à formação 

de espumas trazendo riscos à saúde.  

As espumas podem causar corrosão de metais como portões, carros, pontes, etc., além 

dos odores fortes que se espalham pela cidade principalmente no período do verão onde as 

temperaturas são mais altas espalhando pelo município de Pirapora do Bom Jesus os 

compostos biológicos e químicos (CETESB, 1993). 

Alguns testes realizados pela CETESB (1983) mostraram que as espumas formadas nas 

águas do rio Tietê, que já atingiram até quatro metros de altura, possuem alta densidade de 

coliformes (fecais e totais), Salmonellas e vírus (estimados pelos colifagos). A partir dessa 
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analise pode-se perceber que a saúde dos moradores que estão em contato constante com este 

problema crônico está em risco (BARBOSA, 2009). 

De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Pirapora do Bom Jesus, boa parte 

dos pacientes que procuram tratamento na rede pública de saúde apresentam problemas 

respiratórios, o que pode estar associado à formação de espumas e a emanação do gás 

sulfídrico no rio Tietê. Outra preocupação que vem sendo estudada na região é o aumento na 

mortandade de crianças menores de um ano e também o nascimento de crianças com má 

formação congênita (BARBOSA, 2009). 

Segundo Barbosa (2009), alguns especialistas alertam que o gás sulfídrico e o dióxido 

de enxofre (também emitido no ar) podem comprometer o funcionamento dos rins e do 

fígado, além de gerar efeitos crônicos a saúde, o gás sulfídrico afeta o aparelho respiratório. A 

secretaria de saúde do município de Pirapora do Bom Jesus alerta que entre dez crianças 

atendidas no sistema de saúde, sete possuem problemas no sistema respiratório e entre os 

idosos cinco em cada dez possuem problemas no sistema respiratório (BARBOSA, 2009). 

Os tapetes de espumas que cobrem a superfície do rio na área urbana de Pirapora do 

Bom Jesus, deslocam-se com o vento, caindo nas ruas e os moradores reclamam 

constantemente que a espuma deixam manchas ao secar nos locais onde encostam como 

roupas, carros, entre outros. 

 

4.1. Poluição versus Turismo na região estudada  

 

O município de Pirapora do Bom Jesus também é conhecido como padroeiro do Bom 

Jesus, suas tradições preservam a importância da cultura local. Durante os períodos festivos 

que ocorrem no município, milhares de pessoas vem de outros locais para prestigiar as festas 

o que fornece renda e trabalho aos moradores. Nos períodos festivos ocorrem muitas 

romarias, danças, músicas, missas, quermesses entre outras atividades. 

O município, porém, sofre com a problemática ambiental a qual compromete os 

períodos festivos e as tradições da cidade como as romarias. Entre junho a agosto, início da 

estação de seca no Estado de São Paulo, a poluição no rio Tietê se agrava e as espumas 

aumentam de volume e o cheiro do rio se torna insuportável. Com isso as tradições do 

município estão ameaçadas, pois muitos turistas que frequentavam as festas anualmente já não 

comparecem as festas devido ao odor desagradável que é exalado (FRACALANZA e 

COSTA, 2006). 

De acordo com Costa (2005), a prefeitura municipal de Pirapora do Bom Jesus alega 

que perdeu cerca de 50% dos seus turistas ao longo dos anos e atribui como principal fator a 

poluição do rio Tietê na região. 

 

4.2. Problematica do estudo e ações mitigadoras 

 

Considerada a problemática que a poluição do rio Tietê tem gerado ao longo dos anos 

nos municípios ao seu redor, pode se afirmar que 60% dos resíduos gerados têm sua origem 

do esgoto doméstico, os outros 40% do resíduo encontrado no rio Tietê vem do descarte 

incorreto dos resíduos sólidos e efluentes industriais despejados no corpo receptor, ambos sem 

tratamento adequado. 

Quando esses resíduos encontram as cachoeiras da município de Pirapora do Bom 

Jesus, resultam na formação de muita espuma. Para conter esse problema, em 1982, foram 

implantados sistemas de aspersores de água (chuveirinhos), os quais deveriam diminuir a 

produção de espumas no município de Pirapora do Bom Jesus e impedir que a mesma se 

espalhasse com os ventos na região (CASTRO e MARTINS, 1984). 
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Os aspersores funcionam à noite para controlar a produção de espumas, porém não é 

um método eficiente, pois depende mais dos fatores climáticos e da vazão do rio, do que da 

qualidade das águas. Nos períodos de seca até pode ser observada uma melhora, entretanto 

nos períodos de chuva, quando a vazão está elevada e os problemas aparecem, essa alternativa 

é ineficiente (SILVEIRA, 2013).  

Para melhorar a situação de degradação foi assinado, em 1992, o projeto para 

combater a poluição causada no rio Tietê. Este projeto encontra-se em sua terceira fase que é 

o Projeto Tietê III. Esta fase do projeto. que teve início em 2009 e vai abranger a região 

metropolitana de São Paulo e aumentar o tratamento de efluentes, conforme Figura 3, tem 

como meta para a região é construir redes coletoras até 2018 e assim tratar adequadamente 

100% do esgoto produzido. Já na região de Pirapora do Bom Jesus o serviço de coleta de 

esgotos deve atender toda a demanda domiciliar até o ano de 2014 (SABESP, 2008). 

Segundo a Sabesp (2008), cerca de 10 quilômetros de redes coletoras, duas estações 

elevatórias e 1,2 mil novas ligações domiciliares irão garantir que Pirapora do Bom Jesus 

eleve seu índice de tratamento de 54 % para 90 %, em 2012, antes de chegar aos 100 % em 

2014. Para isso, serão investidos R$ 9 milhões, atendendo oito mil moradores nos bairros 

Paiol e Parque Bandeirantes.  

 

 

 
Figura 3 – Projeto Tietê III, previsão para melhoria na coleta de esgoto. 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2008). 

 

Porém, sabe-se que apesar da região não ter tratamento de efluentes com porcentagens 

significantes, a maior quantidade de poluentes vem da capital de São Paulo. Outro fator 

preocupante é que apesar do projeto Tietê III ter sido assinado e estipulado o ano de termino 

na região para 2014, efetivamente ainda não está concluído. 

Outro fator que pode ser considerado é a localização do município de Pirapora do Bom 

Jesus. Mesmo estando nas proximidades de uma cachoeira e uma barragem que em teoria 

facilitam as quedas d’águas que favorecem o processo natural de autodepuração com 

consequente melhor oxigenação do corpo hídrico tornando o processo de despoluição mais 

eficiente e rápida, devido à presença de tantos poluentes e em especifico os surfactantes - que 
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favorecem a formação de espumas e impedem a entrada de oxigênio na água - dificultam a 

ação dos processos naturais de purificação do corpo hídrico. 

Segundo informações fornecidas pelo diretor do turismo por Plinio Marcius Paulino 

Silveira do município de Pirapora do Bom Jesus “seria inaugurada em dezembro de 2014 uma 

pequena usina geradora de energia na barragem de Pirapora (PCH Pirapora), neste processo 

os engenheiros da obra garantem que o movimento das turbinas não terá intensificação na 

formação de espumas e diminuirá o mau cheiro provocado pelos gases exalados”. No entanto, 

isso só poderá se confirmar com o funcionamento da usina hidrelétrica e o consequente 

monitoramento de dados. Durante a entrevista com o funcionário por e-mail em Junho de 

2016, o mesmo informou que a usina entrou em operação mas devido a problemas técnicos o 

funcionamento foi interrompido, impedindo assim uma melhor conclusão sobre a efetividade 

da usina geradora como medida mitigadora eficaz para controle do problema observado no 

município. 

 

5. Considerações finais 

 

O município de Pirapora do Bom Jesus recebe toda carga de poluição da Região 

Metropolitana de São Paulo fazendo o trecho do rio Tietê que atravessa o município ser um 

rio com uma coloração escura, poluído e eutrofizado. Outro agravante da região são as quedas 

do rio Tietê que movimentam a água de maneira considerável gerando uma grande quantidade 

de espumas tóxicas e poluídas que modificam o cenário natural do rio na região e ainda 

liberam aerossóis e odor desagradável na região. 

O desenvolvimento de grandes centros urbanos depende de políticas públicas bem 

eficazes para minimizar os agravos a sociedade e ao meio ambiente. Por isso, a solução mais 

cabível deve ser alvo de legislações municipais, dos planos de programa de desenvolvimento 

urbano de cada município e da sociedade de maneira clara e participante. No entanto toda esta 

falta de planejamento faz com que a população e o meio ambiente sofram as consequências 

com a produção de espumas, assoreamentos, enchentes, riscos à saúde dos moradores e 

visitantes das cidades.  O maior incômodo para os moradores é o odor desagradável que piora 

com a queda d’água e com o calor; este odor pode ser sentido a quilômetros de distância do 

rio.  

Como alternativa para minimizar essa problemática, pode-se:  

 

 Intensificar a fiscalização e controle dos locais de despejo irregular de esgotos tanto 

industrial quanto doméstico na cidade afetada e nos munícipios situados a montante da 

mesma e que destinam seus efluentes no rio Tietê;  

 Aumentar a porcentagem e a eficácia de coleta de esgotos na capital e na região 

metropolitana de São Paulo;  

 Investir em estações de tratamento de efluentes (ETE) e redes coletoras de esgoto 

interligadas por um sistema de tubulações para o tratamento adequado do esgoto e após 

o tratamento ser despejado no corpo hídrico receptor;  

 Aumentar a área de mata ciliar na várzea do rio Tietê nos locais que não estão em 

processo de urbanização para diminuir o assoreamento e erosão no curso do rio Tietê 

evitando também os alagamentos e os agravamentos dos problemas de poluição, bem 

como para suportar os serviços ecossistêmicos de abatimento da poluição tóxica pela 

vegetação ripária;  

 Distribuição de aspersores de água no leito do rio Tietê e avaliação da efetividade dos 

mesmos no controle do fenômeno.  
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Por meio de um adequado gerenciamento ambiental que incluam os itens citados, pode-

se alcançar níveis aceitáveis e ou minimizar a poluição do rio Tietê e até mesmo contribuir 

para a despoluição do recurso natural, o que diminuirá os impactos negativos ambientais e 

socioeconômicos sofridos pela município de Pirapora do Bom Jesus, em função de ser 

atravessada pelo rio Tietê após a passagem pelo principal conglomerado urbano brasileiro. 

Porem, tudo isso depende de investimentos altos que ao longo dos anos passaram 

despercebidos. Atualmente a falta de água que afeta a região metropolitana de São Paulo e 

demais municípios do Estado de São Paulo tornou esta problemática da poluição das águas 

superficiais mais visíveis o que tende a melhorar os investimentos e fiscalização nos recursos 

hídricos. 

Percebe-se que a falta de vontade política, fiscalização e falta de investimentos na 

região tornou esta problemática ainda mais grave. Medidas para equacionamento do problema 

existem, porém com o passar dos anos o problema se agravou muito e pouco foi feito em 

relação a solucionar esses problemas ambientais e socioeconômicos. Ao contrário, o 

município vive estes problemas de mod mais intenso no seu cotidiano. Alguns projetos de 

melhorias na região foram assinados e iniciados, porém ainda não foram inaugurados ou 

concluídos para assim ser feita uma análise mais precisa da eficácia desses projetos. 

O decréscimo da qualidade das águas interiores e de abastecimento urbano, dentre 

outros usos múltiplos relevantes, está relacionado ao crescimento acelerado, e sem controle e 

à ineficiência no processo de fiscalização da região metropolitana de São Paulo, influênciando 

diretamente e de modo negativo, o desenvolvimento ambiental e socioeconômico do 

município de Pirapora do Bom Jesus. 
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