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1. RESUMO 

 Considerando os mais recentes acontecimentos noticiados em diversos meios 

midiáticos sobre as enchentes, e o crescimento alarmante das mesmas no país, é 

necessário considerar um de seus principais causadores: a poluição. A ausência de 

conscientização da população, de empresas e outros órgãos e a precária 

distribuição de lixeiras pelas cidades, acarreta em toneladas de resíduos que 

entopem bueiros e são levadas pela água da chuva diretamente aos rios e córregos 

presentes na região, elevando assim o nível da água, causando inundações. Tal fato 

afeta a biodiversidade, além de causar doenças à população, e torna-se uma 

questão, de saúde pública. Infelizmente, o estado de São Paulo, que contém 

grandes e importantes rios, como o Tietê, é um dos que têm ganhado destaque no 

quesito da degradação da água. Uma das principais ações idealizadas pelo projeto é 

evitar o assoreamento do leito dos rios, aumentando e mantendo sua profundidade, 

diminuindo as chances de elevação e, viabilizando a recuperação desses recursos 

hídricos através de esteiras gradeadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Normalmente os rios correm para o mar, porém, o rio Tietê não consegue 

vencer os picos rochosos e segue outro caminho, percorrendo 1.100 quilômetros até 

o rio Paraná, localizado na divisa do Mato Grosso. Sua bacia compreende seis sub-

bacias hidrográficas, onde nesse trabalho temos como foco, a Alto Tietê, onde está 

inserida na Região Metropolitana de São Paulo. O lançamento de esgoto inicia-se a 

45 km da nascente, na cidade de Mogi das Cruzes, porém é na zona metropolitana 

da capital Paulista, que o rio conhece seus trechos mais poluídos (DAEE, 2017). 

 Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica (2016), mostra que 137 

quilômetros do Rio Tietê não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. 

 Por isso, pensando na restauração do rio, utilizaríamos esteiras gradeadas, 

em diagonal do leito do rio. As mesmas auxiliarão a subida do resíduo e, por ser 

gradeada, não fechará o curso do rio, e terão a capacidade de recolher os resíduos 

e transferir até os contentores.  

 

3. OBJETIVO 

 Propor um método de limpeza do rio Tietê com eficácia e rapidez. 

 



4. METODOLOGIA 

 Foram realizadas pesquisas a artigos científicos, possibilitando o 

conhecimento do assunto e, com isso, o projeto foi moldado pensando sempre no 

Rio Tietê atual e também na sua história. Baseado nisso, utilizaremos uma esteira 

gradeada que fará a remoção dos resíduos, e levará o mesmo a contentores, onde 

após o recolhimento do lixo, o mesmo será devidamente separado e destinado em 

local apropriado. Faremos um protótipo para comprovar o funcionamento do projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Foram realizadas pesquisas com relação à limpeza de corpos d’água, e a 

partir disso, consideramos utilizar o fluxo do rio para a retirada de matéria orgânica 

grosseira, com grades mecanizadas; que farão a remoção de sólidos grosseiros e 

levará automaticamente para os contentores.  

Logo após, todo processo será realizado o recolhimento dos resíduos, e o 

mesmo será devidamente separado, sabendo que há várias maneiras de diminuir o 

volume de lixo destinado aos aterros como incineração, digestão anaeróbia, 

compostagem, coleta seletiva ou separação pós-coleta (Hisatugo & Marçal, 2007). 

Sambemos também que a reciclagem de materiais usados é uma das principais 

soluções (Bianchini, 2001).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir de todos os dados levantados, que foram realizados por 

levantamentos bibliográficos, até o momento, observou-se que através do processo 

por esteiras gradeadas, será o melhor método que não implique na estética como os 

outros pensados, e ainda, será um método com menos gastos, por utilizar o rio para 

seu benefício. 

 O próximo passo será a construção do protótipo a fim de comprovar a 

eficiência do projeto de despoluição do rio Tietê. 
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