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Dia do Tietê debate avanços e desafios 
em Barra Bonita 
 
Data é marcada por divulgação de melhora na 
qualidade da água e discursos sobre necessidade de 
se investir em ações de despoluição e preservação 

Lilian Grasiela 

 

Aluna de escola municipal da Barra participa da soltura de alevinos da espécie pacu-
guaçu 

O Dia do Rio Tietê, considerado um dos mais importantes do Estado de 
São Paulo, foi comemorado na segunda-feira (22) em Barra Bonita (68 
quilômetros de Bauru) em meio a discursos sobre necessidade de 
investimentos em ações de despoluição visando à sobrevivência das 
gerações futuras. Na semana passada, relatório divulgado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica revelou que a qualidade da água no 
trecho que corta a cidade melhorou nos últimos quatro anos. 

O rio “verdadeiro”, tradução do tupi de Tietê, possui 1.150 quilômetros de 
extensão, que vão de Salesópolis, na Serra do Mar, até o rio Paraná, na 
divisa com o Mato Grosso do Sul. O trecho dele considerado “morto”, que 



era de 530 quilômetros em 1993 e chegava até Barra Bonita, diminuiu 
70,7% nos últimos quatro anos e, hoje, se localiza entre Guarulhos e 
Pirapora do Bom Jesus, no total de 71 quilômetros, com índices que 
variam de ruim a péssimo. 
 
Em Barra Bonita, a classificação da água, que era ruim em 2010, subiu 
para regular neste ano. O presidente da ONG Mãe Natureza, Hélio 
Palmesan, conta que a melhora deve-se à ampliação da rede de 
tratamento de esgoto nas cidades ribeirinhas. “Até poucos anos atrás, 
existia cinco ou seis estações de tratamento num percurso de 300 
quilômetros, de Barra Bonita até a Capital, e, hoje, são mais de 30 
cidades que já implantaram o tratamento”, revela. 
 
Ele defende que o investimento nesta área deve ser contínuo, aliado à 
ações de despoluição, e chama a atenção para outra questão grave, o 
lixo flutuante, que vem aumentando nos últimos meses. “Nós estamos 
desconfiados de que seja pelo fato das prefeituras não terem aterros 
sanitários devidamente licenciados e dos lixões terem sido proibidos”, 
diz. Para evitar o despejo ilegal de lixo, na opinião dele, uma solução 
seria o monitoramento do rio por câmeras. 
 
O prefeito Guilherme Belarmino (PP) acredita que a qualidade do rio 
Tietê deverá melhorar ainda mais em 2015 com a implantação da 
Estação de Tratamento de Esgoto de Barra Bonita. “Nós, enquanto 
população, temos que trabalhar cada vez mais para mantermos nosso rio 
limpo e bonito. Barra Bonita é turística porque, há muitos anos, explora o 
Tietê e temos que preservá-lo”, declarou ontem durante a solenidade em 
comemoração ao Dia do Rio Tietê. 
 
Programação 
 
O Dia do Rio Tietê foi comemorado em Barra Bonita com o Toque de 
Alvorada, comandado por fuzileiros navais da Marinha; apresentação do 
coral de alunos da rede municipal; intervenção teatral sobre 
“sustentabilidade”; apresentação musical; exposição de trabalhos, fotos, 
vídeos e filmes sobre o rio Tietê e Meio Ambiente e soltura de 50 mil 
alevinos da espécie Pacu-guaçu. As atividades foram realizadas pela 
prefeitura, em parceria com AES Tietê, Marinha do Brasil, ONG Mãe 
Natureza e Casa da Cultura e Cidadania. 
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