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1. RESUMO 

 Conforme o atual cenário de urbanização da cidade de São Paulo, onde 

grandes edifícios e extensos bairros residenciais tomam lugares nas ruas da cidade, 

encontra-se na central o tão conhecido rio Tietê, o qual antigamente já foi local de 

grande lazer, e onde serviu como fonte de renda e alimentação à muitas famílias 

que habitavam ao entorno. Hoje em dia, é responsável por drenar seis bacias 

hidrográficas, e sofre com a quantidade eminente de lixo e do esgoto descartado 

nesse afluente. Isso ocasiona a poluição evidente, prejudica a estética e a saúde 

ambiental, sendo percebidas e mesmo assim sendo prejudicadas por toda a 

população. Portanto, o objetivo deste trabalho, é propor um processo para a 

descontaminação do rio Tietê através de tecnologias existentes, e após a retirada de 

resíduos aparentes e superficiais. Entre as tecnologias, foi escolhido para esta 

pesquisa, o processo de aeração na água, o qual ajuda a diminuir contaminantes e a 

clarificar a água.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A poluição do rio Tietê aumentou muito durante os últimos anos, devido às 

descargas de resíduos das casas e empresas, tornando-o um esgoto a céu aberto 

(FIORAVANTI, 2013). Numa pesquisa realizada pela CETESB em 2012, foram 

encontrados 67 poluentes no rio, sendo 11 deles exclusivos do rio Tietê. 

Para a retirada de alguns poluentes específicos, é realizado um tratamento 

por processo de aeração (WHO, 2004). A transferência do oxigênio do ar para o 

tratamento de efluentes é realizada por diferentes tipos de equipamentos, que 

produzem a aeração artificial, esses equipamentos são caracterizados pela 

facilidade de aplicação e o baixo custo no investimento inicial (SAKAI, 2009). 

Após o processo de aeração, a água do efluente já estará livre de boa parte 

dos contaminantes, onde poderão ser submetido ao tratamento de precipitação 

química, para tornar a água do rio própria para restaurar a sua biodiversidade de 

fauna e flora (VASCONCELOS, 2015).  

Além disso, segundo Brasword (2012), o sistema de aeração, elimina os 

odores da água, e geram benefícios quais eles são: melhora na qualidade do 

efluente final, redução de DBO e aumento de OD; aumento da vazão tratada e 

eliminação da exalação de maus odores. 

 



3. OBJETIVO 

Comprovar a eficiência da limpeza do rio Tietê através da remoção da matéria 

orgânica, e poluentes específicos por meio do processo de aeração.  

. 

4. METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram consideradas pesquisas 

bibliográficas a artigos científicos, a fim de realizar as coletas de acordo com o 

exposto na NBR 9898, iniciar os testes de aeração e efetuar os testes de 

potabilidade corretamente. Foram levantados dados dos principais poluentes no rio 

Tietê, num dos pontos com maior índice de poluição, viabilizando quais deles serão 

retirados da água, através do processo de aeração.  

 Para verificar a melhoria da potabilidade da água durante o processo, foi 

necessário retirar 500 mL de amostra num período de três em três horas e realizar 

os testes de turbidez, cor, ferro, cloreto, dureza, amônia e pH (Gráfico 01). 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Foram observadas variações nos testes de turbidez, cor, ferro, cloreto, 

dureza, amônia e pH, que podem ser observadas na Gráfico 01, antes e após a 

realização da aeração. Para a remoção de turbidez e cor da água, é necessário 

realizar a clarificação, utilizando-se de agentes de floculação em equipamentos 

adequados para evitar correções no ph com cal hidratada (hidróxido de cálcio - 

Ca(OH)2), para não aumentar o grau de dureza na água (MOURA, 2007). Como não 

houve correção química na amostra, a dureza aumentou consideravelmente (gráfico 

01).  

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante a aeração, ocorreu à clarificação da água dissolvendo os sólidos 

encontrados, e, segundo a CETESB (2009), a cor de uma amostra de água, está 

associada ao grau de redução de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la, devido 

à presença de sólidos dissolvidos. E, sendo que as águas que contêm ferro se 

caracterizam por apresentar cor elevada e turbidez baixa (gráfico 1), durante os 

testes a quantidade de ferro presenciada, diminuiu consideravelmente, mesmo 

apresentando turbidez alta e diminuição da cor. 

 



 

Gráfico 1. Resultado das analises químicas realizadas no Rio Tiete durante o 

mês de maio de 2017. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

CETESB. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo. Disponível 

em: http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-

content/uploads/sites/32/2013/11/variaveis.pdf. Acesso: 17.05.2017 às 21h35min. 

FIORAVANTI, Carlos. Entre paredes de concreto. Ed. 214; Revista FAPESP. 

Publicado em Dezembro de 2013. Disponível em: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/12/18/entre-paredes-de-concreto/. Acesso: 

24.03.2017 às 13h45min. 

MOURA, J.P. de; URTIGA FILHO, S.L. Prevenção de  corrosão em 

caldeiras. 2011. Artigo em Hypertexto. Disponível em: 

http://www.infobibos.com/Artigos/2011_2/caldeiras/index.htm>. Acesso: 17.5.2017 às 

16h37min. 

 SAKAI, S. Revista TAE. Ed. 06. Publicado em abril/maio de 2012 – Ano I. Mais 

oxigênio do tratamento de efluentes. Disponível em: < 

http://www.revistatae.com.br/artigos.asp?id=71&fase=c>. Acesso: 26.5.2017. 

VASCONCELOS, Yuri. Água reciclada. Ed. 235; Revista FAPESP. Publicado em: 

setembro de 2015. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/09/15/agua-

reciclada/. Acessado em: 24.4.2017 às 18h45min. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

21:04 

09:04 

15:09 

19:10 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/12/18/entre-paredes-de-concreto/
http://www.infobibos.com/Artigos/2011_2/caldeiras/index.htm

