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RESUMO

A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), construído na 
década de 1920, com principal objetivo de gerar energia em uma usina hidroelétrica localizada na cidade de Cubatão no estado de São Paulo. Foi 
idealizada pelo engenheiro Asa White Kenney Billings que estudava a implantação do “Projeto Serra”. Considerando a crescente preocupação com 
a conservação e recuperação das áreas de mananciais e dos recursos hídricos da RMSP, na represa Billings temos como objetivos neste estudo 
conhecer o histórico e os fatores que contribuíram para a crescente degradação local e consequentemente a necessidade de conscientizar a 
população por meio da educação ambiental. A pesquisa proposta é do tipo revisão bibliográfica e de campo. A bibliográfica através de literaturas 
públicas busca estabelecer e discutir as contribuições de cada autor sobre o assunto e a de campo que oferece meios que auxiliam na definição e 
resolução dos problemas encontrados. A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à 
coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica 
consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. O reservatório hidrográfico da Billings, possui um território de 582,8 
km2, espelho d´água de 106,06 km², capacidade de armazenamento de 995 milhões de m³, é o maior e mais importante reservatório de água da 
RMSP produz aproximadamente 7m³ por segundo de água tratada sendo assim responsável por 11% do abastecimento de água da região, esta 
localizada à sudeste da mesma. A represa Billings fornece água a 1,6 milhão de pessoas na Grande São Paulo – mas poderia abastecer muito mais 
gente.  Maior manancial em área urbana do mundo, a Billings vem perdendo sua capacidade de produção de água ao longo dos anos, apesar de 
mais da metade de sua bacia hidrográfica ainda estar coberta por vegetação nativa da Mata Atlântica.  A degradação do manancial ocorre 
principalmente pelo bombeamento das águas dos rios Pinheiros e Tietê para a represa (quando há riscos de enchentes nas marginais), pela 
ressuspensão dos sedimentos acumulados no fundo da represa – que podem chegar a 10 metros de altura -, e pelo despejo de esgoto doméstico 
e industrial nos córregos, rios e no próprio corpo central do reservatório.  A população atual na Bacia da Billings é de aproximadamente 1 milhão 
de pessoas e a grande maioria dela não conta com infraestrutura adequada de coleta e tratamento de esgotos.  A Billings sofre ainda com os 
impactos ambientais da construção do Rodoanel, cuja obra vem provocando desmatamento no seu entorno e o assoreamento da represa. In locu 
percebemos a intensa degradação das encostas e assoreamento feitos por trilhas de jipeiros e motociclistas, disposição de lixo em suas margens, 
invasões clandestinas e construções irregulares – como um gigantesco tobogan de aproximadamente dez metros construído dentro da represa, e 
áreas do corpo da represa cercadas por troncos e arames farpados; além de inúmeros restos de rituais religiosos que provocam incêndios na 
mata. Após a observação e análise dos dados levantados percebemos a real necessidade da elaboração e implementação de projetos de Educação 
Ambiental focados na população moradora e frequentadora da área no intuito de mitigar os impactos ambientais causados ao longo de tantos 
anos de degradação. Acreditamos que o despertar do senso crítico para estimular a participação da população do entorno na gestão dos recursos 
hídricos a partir do conhecimento da realidade e práticas de cidadania possa ser uma das estratégias que possibilitem o fortalecimento de ações 
de conservação e recuperação da qualidade da água.
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