
Programa de Educação Ambiental e Mobilização para 
Gestão em Recursos Hídricos,  

desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica

OBJETIVO:

Capacitar cidadãos, usuários de água,  sociedade civil 
organizada, educadores, estudantes e gestores do setor público 
para a gestão integrada da água, implementada no país a partir 
da Lei 9.433/97 e promover o uso sustentável por meio do 
desenvolvimento de ações locais replicáveis, em bacias e 
regiões hidrográficas brasileiras.

Promove:
Seminários, palestras e oficinas,
Mobilização e engajamento social, 
Forma grupos de monitoramento da qualidade da água com 

educadores, estudantes e comunidades que atuam em rede 
socioambiental. 

Observando os RiosObservando os Rios



Observando os RiosObservando os Rios

A participação dos cidadãos é
pré requisito fundamental para 
alcançar o desenvolvimento 

sustentável
Este é um dos preceitos básicos do capítulo 23  da 

Agenda 21.

O Observando oferece instrumentos de educação 
ambiental, capacitação e articulação em rede com o 
objetivo de promover e estimular a participação dos 

cidadãos na gestão da água e do meio ambiente.



A gestão da A gestão da áágua gua 

A escassez da água, decorrente da deterioração dos rios 
e dos maus usos potencializou conflitos entre os setores 
de usuários.  Estado e sociedade iniciaram discussões 
sobre o futuro das águas, como gerenciá-las 
adequadamente e implementar mecanismos de 
participação da sociedade. 
A Constituição de 1988 imprimiu novos conceitos a 
gestão ambiental, com um capítulo dedicado ao meio 
ambiente.   
Em 1991, São Paulo implantou o Sistema Integrado de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos com participação 
do Estado, municípios e sociedade civil e em 1997 foi 
aprovada a Lei 9433 que instituiu o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos com:
Gestão descentralizada, participativa e integrada; 

Divisão por bacia hidrográfica; e

Aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos. 

Contexto:Contexto:



As Bacias HidrogrAs Bacias Hidrográáficas Brasileirasficas Brasileiras

O Brasil reúne oito grandes bacias 
hidrográficas e embora seja considerado 
um dos maiores detentores desse recurso 
natural, a distribuição da água no país 
não é uniforme. 

As regiões mais populosas e 
industrializadas apresentam menor 
disponibilidade de recursos hídricos. 

Esse é um dos fatores que obriga o país a 
adotar um sistema nacional de recursos 
hídricos, com gestão integrada, tendo a 
bacia hidrográfica como unidade de 
gerenciamento.

Contexto:Contexto:



As Regiões HidrogrAs Regiões Hidrográáficas Brasileirasficas Brasileiras

A Lei 9.433/97 estabelece 
que a bacia hidrográfica é a 
unidade territorial para a 
implementação da Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos.

Com o objetivo de respeitar 
as diversidades sociais, 
econômicas e ambientais do 
País, o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos -
CNRH, aprovou em 15 de
outubro de 2003, 
a Resolução No. 32 que 
instituiu a Divisão 
Hidrográfica Nacional.

Contexto:Contexto:



A gestão da A gestão da áágua em São Paulogua em São Paulo

Contexto:Contexto: O estado de São Paulo 
foi dividido em 22 
unidades, ou sub-
bacias que abrigam os 
comitês de bacias 
hidrográficas.

Em regiões como o Alto 
Tietê, que compreende 
a região metropolitana 
de São Paulo  e a bacia 
dos Rios Piracicaba/
Capivari/Jundiaí a 
disponibilidade hídrica 
apresenta índices 
semelhantes aos do 
semi-árido brasileiro.

Portanto, para atuar em gestão da água a 
metodologia do Observando foi desenvolvida 
par ser aplicada em bacias hidrográficas e os 
dados obtidos são disponibilizados em rede 
eletrônica.



Observando os Rios Observando os Rios -- metodologiametodologia

É um programa de educação 
ambiental e mobilização que utiliza 
o monitoramento da qualidade da 
água como instrumento de 
sensibilização e engajamento social 
para gestão da água.

A metodologia desenvolvida 
especialmente por Samuel Murgel
Branco para a Fundação SOS Mata 
Atlântica, vem sendo aplicada desde 
a instituição do Núcleo União Pró-
Tietê, em 1991, como uma 
ferramenta de engajamento da 
sociedade paulista a campanha em 
prol da despoluição do Rio Tietê. 

É constantemente aperfeiçoada e foi 
ampliada para ser aplicada em 
diversos rios e bacias hidrográficas 
brasileiras, por meio da formação de 

grupos que atuam em rede.



Observando os Rios Observando os Rios –– os gruposos grupos

O Tietê foi o primeiro rio monitorado por grupos do Observando. No início as coletas 
eram realizadas nos municípios ribeirinhos, ao longo dos 1.100 km do rio, de sua 
nascente até a foz. Com a ampliação para bacias hidrográficas o Tietê foi dividido em 
seis sub-bacias.
O foco principal do monitoramento realizado no Tietê é o acompanhamento da evolução 
do projeto de despoluição, concentrado no Alto Tietê, onde cada grupo está
representado por um ponto vermelho. 



Observando os Rios Observando os Rios –– os gruposos grupos

No Médio Tietê os peixinhos representam grupos e as cores nos rios a qualidade da água 
na bacia hidrográfica. Fase 1 – CBH-SMT 2000 



Observando os Rios Observando os Rios –– os gruposos grupos

No Médio Tietê os peixinhos representam grupos e as cores nos rios a qualidade da água 
na bacia hidrográfica. Fase II CBH-SMT 2007 



Observando os Rios : Observando os Rios : A A disponibilizadisponibilizaççãoão dos dadosdos dados

Todos os dados do programa, metodologia, mapas e grupos, noticias e informações são 
disponibilizadas por meio da Rede das Águas, na Internet. Os integrantes dos grupos 
recebem senhas de acesso e incluem o resultado da qualidade da água de sua cidade no 
banco de dados para acesso on line. 



Observando os Rios : Observando os Rios : A A disponibilizadisponibilizaççãoão dos dadosdos dados

Dados do município de Tietê – SP, incluídos pelo grupo Curuça, que reúne professores e 
alunos da EE Professora Carlina. A coleta de Água é feita mensalmente na Praça do 
Divino junto ao rio Tietê.



Observando os Rios e o Atlas da Mata Atlântica Observando os Rios e o Atlas da Mata Atlântica 



Observando os Rios e a Observando os Rios e a disponibilizadisponibilizaççãoão dos dadosdos dados



Observando os RiosObservando os Rios

O programa é executado em vinte regiões 
hidrográficas brasileiras por grupos de 
monitoramento que integram a Rede das 
Águas. 

A metodologia promove a gestão integrada da 
água e da floresta, por bacia hidrográfica e a 
atuação em rede socioambiental, por meio de 
parcerias. 

Maiores informações acesse : 
www.rededasaguas.org.br




