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RESUMO 
 

 
As obras de Ampliação da Calha do Rio Tietê fazem parte de medidas estruturais 

que visaram ao aumento da capacidade de vazão para o controle das enchentes na 

RMSP. A regularidade da capacidade de vazão dependerá, dentre outras ações, de 

dragagens de manutenção e retirada do material dragado, cuja destinação é 

bastante problemática. 

O objetivo deste trabalho é a elaboração de um estudo sobre o processo de 

dragagem, transporte e disposição final de material de leito de rio por meio da 

apresentação do processo adotado no estudo de caso: Ampliação da Calha do Rio 

Tietê – Fase II. 

Para esse fim, são abordados os principais aspectos técnicos, ambientais, sociais e 

econômicos relativos às obras do estudo de caso, dando ênfase à gestão do 

sedimento dragado, que busca estar em consonância com as normas e diretrizes 

legais vigentes. 

São finalmente enunciadas as principais recomendações e conclusões que devem 

ser aplicadas na gestão do sedimento dragado do Rio Tietê. 

 

Palavras-chave: dragagem, resíduos sólidos e drenagem urbana 
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ABSTRACT 

 

The works of Enlargement of Rio Tietê's Gutter (Waterway) are part of structural 

measures that objective increase the flow capacity for inundation control in RMSP 

(Metropolitan Region of São Paulo). The regularity of the flow capacity will depend, 

among other actions, of maintenance dredgings and retreating of dredged material, 

whose destination is plenty of problem.   

The aim of this work is the elaboration of a study about the dredging process, 

transport and final disposition of the river bed sediment through the presentation of 

the process adopted in the case study: Enlargement of Rio Tietê's Gutter – Phase II.   

For that purpose, the main technical, environmental, social and economical aspects 

related to the works of the case study are discussed, giving emphasis in the 

administration of the dredged sediment, that seek fitting to the in course norms and 

legal guidelines. 

Finally, the main recommendations and conclusions that should be applied in the 

administration of Rio Tietê's dredged sediment are examined.   

 

Keywords: dredging, solid residues and urban drainage 
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INTRODUÇÃO 
 
 
As enchentes em regiões metropolitanas, originadas principalmente por água de 

chuva e transbordamento de rios, têm sido uma das grandes calamidades a que a 

população brasileira está sujeita como resultado da ocupação inadequada do leito 

maior dos rios e/ou do processo desordenado de urbanização. 

 

Vários estudos desenvolvidos para a busca de soluções se ocuparam de projeções 

futuras com o objetivo de não apenas prever a ocorrência mas sobretudo buscar 

minimizar os efeitos negativos decorrentes das inundações. Trabalhos como o de 

Gallopin e Rijsberman (1999), entre outros, apontam a necessidade de mudança de 

atitude da população e dos governos. Os autores consideram uma das prioridades 

nacionais do setor de recursos hídricos o adequado controle das enchentes urbanas. 

 

Além da poluição, os rios dos grandes centros urbanos enfrentam grande 

assoreamento de fundo causado por carga difusa oriunda, na maior parte, de áreas 

em processo de urbanização que não contam com infra-estrutura adequada nem 

com o devido controle de uso e ocupação e cujo solo está exposto a erosão. 

 

A disposição inadequada do material dragado pode contaminar populações, direta 

ou indiretamente, pela lixiviação de águas subterrâneas. Nos grandes centros 

urbanos, há o complicador ainda da escassez de áreas adequadas para a 

disposição de sedimentos, tornando o transporte a regiões mais distantes parte 

importante do processo. 

 

Principal curso d’água da Grande São Paulo, o Rio Tietê, há cerca de um século, 

vem sofrendo alterações no traçado e nas características hidráulicas, porém, o 

impacto mais notável é da ação antrópica resultante do acelerado e desordenado 

crescimento urbano, que atingiu taxa de 6 % ao ano na década de 1960 e 

atualmente está em 1,33%, segundo dados de 2007 da Fundação Seade 

(www.seade.gov.br). 

Quase totalmente compreendida dentro dos limites da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), a Bacia do Alto Tietê é formada pela área de drenagem relativa à 

seção do Rio Tietê desde a nascente até a barragem de Pirapora, perfazendo 
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superfície total de 5.985 km² (dos quais 5.550 km² na RMSP), atingindo inteira ou 

parcialmente 34 dos 38 municípios da RMSP e cerca de 19 milhões de habitantes. 

 

Poluído e assoreado, o Rio Tietê passou recentemente pela Fase II das Obras de 

Rebaixamento e Ampliação da Calha, que iniciou em abril de 2002 e teve sua 

conclusão em março de 2005. Dentre várias ações, dragou-se um volume de 

sedimentos na ordem de 6,8 milhões de metros cúbicos. A remoção, o transporte e 

principalmente a disposição final dos sedimentos dragados do rio na RMSP é um 

processo extremamente problemático, cujos aspectos técnicos, ambientais, sociais e 

econômicos precisam estar em consonância com as normas e diretrizes legais 

atualmente vigentes. 

 

As formas de transporte e disposição final de sedimentos do Rio Tietê vêm sendo 

tema de vários estudos. O sedimento dragado, além de estar misturado a materiais 

sólidos diversos (lixo), pode ainda estar contaminado por poluentes. O conhecimento 

prévio da natureza do sedimento e os riscos que oferece é fator primordial no 

planejamento de operações de dragagem, forma de transporte e disposição final.  

 

Este trabalho tem o objetivo de reunir um conjunto de informações técnicas sobre as 

etapas relativas à dragagem, transporte e disposição final do material dragado na 

Fase II das Obras de Ampliação e Rebaixamento da Calha do Rio Tietê. Sua 

contribuição é agregar valor ao tema através de análises e pesquisas das 

metodologias existentes e empregadas nesta relevante obra, que é parte integrante 

do plano de controle de enchentes na RMSP.  
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ORDENAÇÃO DO TRABALHO 

 

A ordenação do trabalho tem distribuição abaixo sumarizada 

 

Seção 1, Revisão Bilbiográfica, dividida em 5 itens: 

 

Item 1.1 – apresenta brevemente a interação entre o processo de erosão e 

assoreamento de uma bacia urbana, dando ênfase às influências e interesses 

antrópicos e à identificação de áreas produtoras de sedimento na RMSP. 

 

Item 1.2 – trata dos processos de dragagem, trazendo dados sobre os métodos mais 

utilizados atualmente, com o que se pretende apresentar um levantamento 

panorâmico, incluindo os equipamentos existentes.  

 

Item 1.3 –  apresenta o processo de derrocamento e os métodos mais empregados 

para desmonte de rocha em leito de rio. 

 

Item 1.4 – discorre sucintamente sobre as formas usuais de transporte do sedimento 

dragado do rio até o local de disposição final, focando aspectos relevantes  a ser 

considerados na escolha da forma de transporte. 

 

Item 1.5 –  conceitua sedimento, formas de disposição e/ou utilização do sedimento 

dragado de leito de rio, conforme a classificação deste. 

 

Seção 2, apresenta a introdução ao estudo de caso, com a caracterização sucinta 

do problema das inundações, análises de alternativas de obras propostas e escolha 

da alternativa a ser executada. Segue-se então a descrição das etapas do processo 

de dragagem, derrocamento, transporte e disposição final dos sedimentos dragados.  

Relatam-se ainda alguns estudos elaborados para caracterização físico-química dos 

sedimentos, os quais propõem viabilizar a utilização do material dragado na 

construção civil. 
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Seção 3, onde se descrevem os benefícios decorrentes das obras de rebaixamento 

e ampliação da calha do Rio Tietê. 

 

Seção 4, trata da nova metodologia de dragagem e transporte do material dragado a 

ser empregada com a término das obras da Fase II de Ampliação da Calha do Rio 

Tietê. São apresentadas também ações e obras em andamento e a ser 

implementadas com a finalidade de controlar o aporte de sedimentos e a vazão 

considerada no projeto. 

 

Seção 5, em que são enunciadas as principais conclusões sobre benefícios de 

dragagens na gestão de controle de cheias. 

 

Seção 6, compreende  a conclusão e dá recomendações a ser aplicadas na gestão 

do material dragado.  

 

Seção 7, dispõe sobre as referências bibliográficas mencionadas no trabalho. 

 

Seção 8, relaciona os websites consultados durante a pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
A revisão bibliográfica foi feita a partir de pesquisa realizada na área de recursos 

hídricos, drenagem urbana, obras hidráulicas, resíduos sólidos, dragagem, 

especialmente com temas relativos ao Rio Tietê no trecho da RMSP. Foram 

utilizadas bases disponíveis na internet, bibliotecas na Universidade de São Paulo – 

USP (Escola Politécnica e Engenharia São Carlos), Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental (Cetesb), Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp), Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH)  e Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (Daee). 

 

 
1.1 EROSÃO E ASSOREAMENTO EM BACIAS URBANAS 
 
 
A maneira como se processa a ocupação das bacias urbanas determina se haverá 

ou não a ocorrência do processo de erosão superficial. A alta suscetibilidade dos 

terrenos aliada aos impactos resultantes do uso inadequado do solo, expansão 

urbana desordenada, desmatamento generalizado e construção de obras viárias 

sem o devido planejamento para dissipação de águas pluviais resultarão num 

acréscimo de carga sedimentar nos corpos d’água. 

 

O termo “assoreamento” (CAMPAGNOLI, 2002 apud CARVALHO, 2000, p. 23) vem 

sendo usado o com a conotação de depósito de sedimentos em corpo d’água que 

prejudique o uso do recurso hídrico por meio antrópico. Isso constitui aspecto 

relevante, já que o referido processo ocorre nas mais diversas situações, 

relacionadas a diferentes ambientes deposicionais, tipos de impacto ambiental e 

diferentes finalidades do corpo d’água, cujo comportamento natural é buscar o 

equilíbrio hidromofológico por meio de processos de sedimentação e erosão. 

 

O assoreamento quando associado ao processo de deposição sedimentar 

acelerada, decorre invariavelmente de ações antrópicas ligadas à movimentação de 

solo em função de usos e ocupações específicas na própria bacia, obras de 

infraestrutura e cultura agrícola. 
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A condição de uso e ocupação do solo, coloca a calha do rio numa condição de local 

receptor de um aporte mais intenso, do que seria em relação a uma Bacia natural ou 

não urbana. 

 

Segundo Campagnoli (2002, p. 5), se, por um lado, a erosão que ocorre na bacia 

tende a remontar negativamente à própria fonte por meio dos terrenos erodidos, que 

se tornam área de risco para as habitações instaladas, por outro, o assoreamento 

dos corpos d’água compromete o volume útil, principalmente em épocas chuvosas, 

intensificando o problema das enchentes. 

 

 

1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE SEDIMENTO EM BACIAS 

URBANAS 
 
Existem poucas informações sobre a produção de sedimentos em bacias 

hidrográficas de áreas urbanas; e um dos fatores que dificultam ainda mais a 

obtenção dos dados é a grande mutabilidade das áreas, principalmente em países 

que passam ou passaram por processo intenso de urbanização como o Brasil. 

 

A maioria dos modelos existentes para quantificação de erosão e transporte sólido 

superficial é de aplicação muito restrita e pouco prática, dada a complexidade do 

fenômeno e a quantidade de dados, de difícil obtenção. 

 

Ramos, 1995 apud Dawdy 1967, dá como exemplo da escassez de informações 

disponíveis com base num trabalho desenvolvido no subúrbio de Northern Virginia, 

em Washington DC.  

 

Os poucos dados que puderam ser aproveitados a partir da rede sedimentológica 

existente e operada por organismos governamentais permitiram uma análise da 

produção de sedimentos pré e pós-urbanização.  

 

No Gráfico 1.1, é apresentado estudo semelhante executado em Maryland (EUA) 

que demonstra o caráter transitório do aumento da produção de sedimentos.  
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O estudo chegou a apontar aumento de cinqüenta vezes na produção de 

sedimentos, que coincidiu com o pico do processo de urbanização e intenso período 

chuvoso. A partir daí, aconteceu o declínio das taxas, até retornar a valores 

próximos dos existentes antes do início da urbanização. 
 

Gráfico 1.1 – Variação da produção de sedimentos em decorrência do desenvolvimento urbano  

 
Fonte: Tucci et al. (1995) 

 
Nakazawa e Helou (1993, p.268), em trabalho desenvolvido para a Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., determinaram as áreas-fonte de 

produção de sedimentos dentro da Bacia do Alto Tietê e as classificaram segundo as 

características físicas e a maior ou menor suscetibilidade à erosão. Na Tabela 1.1, 

apresentamos os resultados. 

 

Tabela  1.1 - Compartimentação do meio físico quanto à suscetibilidade à erosão 

CLASSE CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE ÁREA DA BACIA 

A Planície aluvionar Relevo plano, materiais incoerentes 24% 
B Sedimentos em cristalino Relevo suave, solos de baixa erodobilidade 20% 

C Colinas em cristalino 
Relevo suave, solos de alteração de franca 

6% 
Erodibiliadade 

D Morrotes baixos 

Relevo movimentado, terrenos em cristalino, 
solos de alteração de franca erodibilidade 

 
E Morrotes altos e baixos 

50% 
  F 

Morros altos, montanhas e  
Escarpas 

Fonte: Nakazawa & Helou (1993, p. 268) 
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Quanto ao uso do solo na bacia do Alto Tietê, os autores consideraram o tipo de 

intervenção a que estava submetida cada classe de uso em maior ou menor 

intensidade nos processos de erosão, fatores definidos basicamente pela 

intensidade do movimento de terra e concentração do escoamento das águas 

superficiais, como apresenta a Tabela 1.2.    

 

Tabela 1.2 – Classe de uso quanto à exposição do solo à erosão 

CLASSE DE USO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ÁREA 

I Cobertura vegetal Mata, capoeira, pastagem 32% 

II Chácaras de lazer Lotes grandes, cobertura vegetal parcial, 
sistema viário pouco adensado 

17% 

III Urbano consolidado Ocupação densa, infra-estrutura completa, 
exposição do solo nula 

11% 

IV 
Urbano parcialmente  Ocupação maior que 30%, exposição do solo  

 nos lotes e parte do sistema viário 
23% 

Consolidado 

V Urbano parcelado Ocupação até 30%, exposição intensa do solo 
nos lotes e no sistema viário 

11% 

VI Movimentos de terra 
Terraplenagem extensiva, associada a loteamen 
tos industriais ou residenciais e à mineração 6% 

Fonte: Nakazawa & Helou (1993, p. 269) 
 

 

Pode-se notar que a classe I, II e III de uso do solo, independente das 

características físicas do terreno, oferecem proteção maior contra o processo de 

erosão, devida à cobertura vegetal ou impermeabilização do solo. 

 

 O processo erosivo ocorre principalmente em áreas classificadas como mais 

suscetíveis à erosão, identificadas sob o ponto de vista físico (relevo acidentado 

cujos solos possuem textura e estrutura mineralógica favoráveis a desagregação) e 

na classe de uso V e VI, onde se desenvolveu a partir dos anos de 1970 expansão 

urbana desordenada. 

 

A Tabela 1.3 mostra a classificação das áreas resultantes de erosão efetiva 

observada, em razão da interação do meio físico com o tipo de uso dado à área. 
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Tabela 1.3 – Classificação das áreas resultantes de erosão efetivamente observada 

CLASSE USO DO SOLO ERODIBILIDADE 
ÁREA 

% Km² 

Baixa Classe I, II ou III Classe A, B ou C 73 2.035 
Classe IV Classe A ou B 

Média 
Classe IV Classe C à F 

15 405 
Classe V Classe A ou B  

Alta 
Classe V Classe C à F 

9 260 
Classe VI Classe A ou B 

Muito Alta Classe VI Classe C à F 3 75 
  Fonte: Nakazawa e Helou (1993, p. 270) 
 
 
No caso de sedimentos do Rio Tietê, temos como principais sub-bacias 

contribuintes: Meninos, Cabuçu, Verde, Tamanduateí, Aricanduva, Cabuçu de Baixo, 

Jacu, Logrado, Itaquera e Três Portos, enquadradas, segundo a classificação acima, 

como de média e alta erodibilidade. Já as sub-bacias do Baquirivu, Guaraú, Tietê B, 

C e D são classificadas de alta a muito alta erodibilidade, conforme Figura 1.1: 

 

Figura 1.1 - Mapa das sub-bacias de maior contribuição de sedimentos 

 
Fonte: IPT (1993) apud Hirata (1997) 
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1.2 DRAGAGEM 
 
1.2.1 DEFINIÇÃO 
  
 Dragagem é o processo de relocação de sedimentos e solos para fins de 

construção e manutenção de via aquática, infra-estrutura de transporte, aterro e 

recuperação de solos ou de mineração. Desde o início, e durante séculos, os 

resíduos de dragagem foram dispostos de forma totalmente aleatória, em locais 

onde muitas vezes prejudicavam seriamente o meio ambiente, sem que houvesse 

questionamento maior sobre esse aspecto. A preocupação com a gestão adequada 

do material dragado só passou a ser discutida a partir de 1972, quando ocorreu a 

Conferência em Estocolmo, que deu origem às regulamentações internacionais de 

depósito de materiais dragados em áreas marítimas (VELINGA, 1998 apud FILHO 

GOES, 2004, p.3). 

 

O desenvolvimento de estudos e técnicas para a disposição adequada dos resíduos 

de dragagem deveu-se, sobretudo, à conscientização ambiental, que direcionou a 

atenção de autoridades e público, fazendo com que a disposição deixe de ser “livre” 

e atenda a critérios específicos, o que vem provocando aumento de custos e 

complexidade das operações. 

Estudos e pesquisas passaram a ser exigidos para a definição dos processos 

químicos, físicos e biológicos referentes ao material dragado e à interação com o 

meio ambiente. Técnicas novas de disposição e tratamento foram criadas, 

permitindo desenvolvimento no processo com alteração na forma de aproveitamento 

do material dragado, que deixou de ser considerado simples resíduo e passou a ser 

visto como recurso natural importante e passível de aproveitamentos múltiplos. 

 

A utilização e tratamento do sedimento está em estágio diferenciado em diversos 

países, alguns se utilizando de processos altamente desenvolvidos, enquanto outros 

em fase ainda incipiente.  

 

Para concepção do projeto de dragagem, alguns cuidados devem ser tomados tais 

como: 
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• identificação e quantificação do material a ser dragado, importante fator para 

definição do local de deposição, que afeta diretamente o custo de execução 

do empreendimento; 

• identificação de características físicas e químicas do sedimento a ser 

dragado, o que novamente influencia o local de deposição do sedimento; 

• identificação de fatores sociais, ambientais e institucionais envolvidos; 

• identificação de alternativas de deposição do material dragado; 

• elaboração de plano de dragagem; 

• escolha do tipo de equipamento a ser utilizado. 

 

A análise de um projeto de dragagem passa pelo entendimento pleno da finalidade 

para a qual as dragas serão utilizadas, pois o termo dragagem na literatura técnica é 

normalmente classificado em quatro principais tipos, conforme veremos a seguir.  

 

Tipo I.   Dragagem de aprofundamento ou de implantação – envolve a criação 

ou implantação de bacias portuárias, canais de acesso ou lagos em áreas não 

dragadas anteriormente, sendo removidos solos compactos e com baixa 

presença de contaminantes. 

 

Tipo II. Dragagem de manutenção – consiste na remoção de material 

assoreado depositado em leito de canais por meio de processo natural. É 

utilizada a fim de manter as profundidades de projeto dos canais e possui 

como principais características a remoção de solos não compactos, a 

quantidade de material aportado variável, a verificação da possível presença 

de contaminantes e a atividade repetitiva e rotineira. O maior potencial de 

impacto ambiental da dragagem de manutenção decorre da disposição do 

material dragado e do aumento de sedimentos suspensos durante o processo 

de dragagem (podendo causar dispersão de contaminantes). A suspensão de 

sedimentos pode ser minimizada por meio da escolha adequada do 

equipamento de dragagem e de procedimentos adequados adotados durante 

a operação. 
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Tipo III. Dragagem de remediação ou ambiental – tipo de dragagem que tem 

como objetivo principal a limpeza de áreas que já receberam sedimentos 

dragados contaminados, os quais se deseja retirar para futura utilização do 

local. Para isso, são utilizados procedimentos rigorosos, tanto na operação de 

dragagem, no transporte do material, assim como na disposição. O tipo mais 

utilizado é a draga hidráulica, dotada de equipamentos especiais que podem 

retirar sedimentos finos contaminados com um mínimo de ressuspensão. São 

adaptadas com ferramentas e cortinas que contêm os sedimentos ao redor do 

local de dragagem, enquanto a draga opera com a velocidade de 

bombeamento reduzida, o que permite a minimização do material 

descarregado pelo vertedor (overflow) das dragas autotransportadoras, 

buscando manter a mistura água/sedimentos na própria cisterna da 

embarcação. Como este tipo de dragagem é realizado para remediar uma 

situação adversa existente, os efeitos ambientais são, geralmente, positivos. 

Para que o projeto de remediação seja duradouro, é necessária a prévia 

remoção das fontes contaminantes. 
 

Tipo IV. Dragagem de mineração – a dragagem de mineração tem utilização 

específica, sendo destinada à extração de minerais com valor econômico 

como argila, areia e cascalho, no caso do aproveitamento de materiais para 

construção civil. Podem ser efetuadas ainda para a extração de ouro e 

diamantes de aluvião. 

 

1.2.2 EQUIPAMENTOS DE DRAGAGEM 

O processo de dragagem pode ser realizado com a utilização de três categorias de 

equipamentos: 

• mecânicos; 

• hidráulicos; 

• pneumáticos. 

 
 

 

1.2.2.1 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 
 

A utilização de equipamentos mecânicos tem como característica a menor 

seletividade do material a ser dragado, além de ser operação de forma descontínua, 



29 

 

utilizando equipamentos tais como caçambas, escavadeiras embarcadas e pás 

carregadeiras. 

São equipamentos simples que se assemelham aos utilizados em terraplenagem, e 

por isso foram os primeiros desenvolvidos para dragagem, podendo ser classificados 

nas seguintes categorias: 
 

• caçamba de mandíbula (grad dredge) 

• escavadeira frontal (dipper dredge) 

• retroescavadeira (hoe) 

• pá de arrasto (dragline) 

• draga de alcatruzes (bucket dredge) 

 

A caçamba de mandíbula (Figura 1.1) consiste em um guindaste rotativo montado 

sobre um pontão flutuante que se fixa ao solo através de estacas ou “charutos”, os 

quais garantem apoio para a escavação.  
 

Dotada de caçamba acionada pelo pistão hidráulico de dentro da cabine de 

comando do equipamento, pode ter múltiplas aplicações, tornando-se muito versátil.  

 

Figura 1.1 –  Caçamba de mandíbula 

 

 
Fonte: Filho Goes, (2004, p.9) apud Ellicott Machine 

 

A escavadeira frontal ou retroescavadeira são caçambas voltadas para a frente ou 

para trás (no caso de retroescavadeiras) montadas sobre pontões flutuantes, fixados 
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ao leito por meio de “charutos”. São praticamente uma versão adaptada da pá 

escavadeira utilizadas em terraplenagem, conforme Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – Retroescavadeira embarcada em operação no Rio Tietê 

 

Fonte: arquivo pessoal (2004) 

 

A pá de arrasto (dragline) é constituída por uma caçamba de aço suspensa por um 

cabo flexível ligado a um guindaste móvel, o qual lança a pá. Após atingir o solo ou 

os dejetos que se desejam remover, a pá é içada. 

Figura 1.3 – Pá de arrasto (dragline) depositando material escavado na margem do Rio Tietê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2004) 
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A draga de alcatruzes representada na Figura 1.4 foi utilizada na primeira tentativa 

de efetuar operações de dragagem contínua, sem a interrupção que outras dragas 

mecânicas sofrem devido ao ciclo de movimentação e substituição de caçambas.  

 

Constituída por um rosário de alcatruzes de acionamento mecânico, escava o fundo 

descarregando lateralmente o material dragado em batelões lameiros fixados a 

contrabordo da draga. Pelo fato de o movimento do rosário ser contínuo, a eficiência 

do equipamento é maior se comparado a outras dragas mecânicas. 

 

Figura 1.4 – Draga de alcatruzes  

 

 
Fonte: IHC Holland 

 

 

1.2.2.2 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 

 

Os equipamentos hidráulicos utilizam bombas de dragagem como ferramenta 

principal, tanto para remover o material escavado (pela mistura de água e material 

sólido), como para bombeá-lo por meio de tubulações flutuantes a distâncias 

compatíveis com a potência da bomba.  
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Normalmente, a proporção de operação é em relação ao volume, 80% água e 20% 

sedimentos. Esta modalidade é seletiva, ou seja, apresenta problemas com 

materiais de granulometria elevada e lixo, sendo necessária a utilização de 

desagregadores para desagregar, triturar e pré-qualificar o material a ser dragado.  

As dragas hidráulicas desenvolvidas recentemente têm obtido em operação 

rendimento mais elevados que as mecânicas, pois, quando bem aplicadas, 

processam o material de forma contínua a longas distâncias, tornando-se 

econômicas.  

O processos hidráulico é realizado com dragas de sucção, autopropelidas ou não, as 

quais podem contar com diversos acessórios os quais aumentam o rendimento e a 

eficiência. A seguir, apresentaremos os modelos mais comuns. 

 
 

• Draga de sucção autotransportadora de arrasto – AT (trailing suction hopper 

dredge) – constituída por um casco de navio dotado de cisternas (hoppers) 

que recebem o material aspirado do fundo por bombas hidráulicas conectadas 

aos tubos de sucção, cujas pontas ou bocas de sucção (dredge head) 

possuem diversos formatos, empregados em função do tipo de material a ser 

aspirado. 

 
Figura 1.5 – Draga AT  - Implantação “Ilhas Mundo” – Dubai (2006) 

 

 
Fonte: IHC Holland 
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As cisternas podem ser descarregadas por meio de portas de fundo automáticas, e 

alguns modelos mais modernos já dispõem de bombeamento do material retido na 

cisterna. 

A AT pode ser utilizada em diversos serviços, pois existem variações de modelos em 

função do tamanho das cisternas e potência das bombas. Tendo em vista a 

aplicabilidade mais usual em serviços de dragagem, as ATs podem ser agrupadas 

em classes conforme a Tabela 1.4: 

 

Tabela 1.4 – Aplicabilidade das Dragas Autotransportadoras (AT) 
 

Dragas ATs e volumes das cisternas de até 

Draga pequena (para manutenção) 500 m³ 4.000 m³ 

Draga média (aplicação geral) 4.000 m³ 9.000 m³ 

Draga grande (aplicação geral) 9.000 m³ 17.000 m³ 

Draga muito grande ou Jumbo (grandes 

aterros) 
17.000 m³ 36.000 m³ 

Fonte: IHC Holland, 1997 apud Filho Goes, 2004, p.15 

 

• Draga de sucção e recalque com desagregador mecânico (cutterhead dredge) 

– draga com equipamento para sucção do material dragado, utilizado 

principalmente em meio fluvial para sedimentos de baixa densidade e 

diâmetros menores.  

Quando aclopado a um desagregador, conforme Figura 1.6, pode ser 

indicado para material aluvionar coesivo ou rocha em decomposição. Possui 

capacidade de transporte a grande distância, com proporção de peso 

sólido/líquido de 0,25.  

Como desvantagem, pode-se apontar a necessidade de manutenção 

constante devido ao fato de o material de granulometria ser maior e ao lixo, 

além de as tubulações serem rígidas, causando problemas operacionais 

quando da presença de ondas. 
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Figura 1.6 – Draga de sucção com desagregador modelo IHC Beaver 1200C  

 
Fonte: IHC Dredges 

 

• Dustpan dredge: draga de sucção com vassoura e jato de pressão para agitar 

os sedimentos a ser sugados, indicada para meios fluviais com sedimentos 

retidos entre areia e seixos, sem ondas superficiais. Opera com baixa 

capacidade de remoção e alta capacidade de sucção, com transporte limitado 

a pequena distância (250 a 300 metros) sem booster (bomba em série). A 

produção é reduzida para profundidades superiores a 1,80 metro.  

 

Como principais vantagens, pode-se mencionar o fato de ser uma draga 

autopropelida, ter boa capacidade de movimentação e de produção para 

materiais aluvionares não coesivos. Como principal desvantagem, o fato de 

provocar a dispersão de sedimentos mais finos, formando uma nuvem com 

possível impacto ambiental nas imediações da área dragada. 

 

Na Figura 1.7, draga de sucção e recalque; e em 2.1, 2.2 e 2.3, componentes de 

draga de sucção fabricados pela IHC Dredges. 
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Figura 1.7 – Draga de Sucção e Recalque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IHC Holland 
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1.2.2.3 EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS 

 

A dragagem de sedimentos poluídos pode provocar danos ambientais pela 

dispersão do contaminantes em corpos hídricos. As dragas pneumáticas podem 

minimizar o problema ao ser usadas com vantagem em depósitos onde o material a 

ser dragado não necessite de corte por meio mecânico. 

Como não possuem desagregadores, a sucção é feita por ar comprimido, garantindo 

a retirada do material com o mínimo de dispersão. A Figura 1.11 mostra a instalação 

de uma draga pneumática sobre uma barcaça flutuante. 

As dragas pneumáticas são utilizadas com excelente resultado em casos que 

requeiram cuidados ambientais especiais. 

  

Figura 1.8 – Desagregador Figura 1.9 – Rotor da bomba (à esq.) 

e desgregador (à dir.) 

 

 

 Figura 1.10 – Bomba submersível 

Fonte: IHC Dredges Fonte: IHC Dredges 
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Figura 1.11 –  Draga pneumática sobre uma barcaça flutuante 

 

 

 
Fonte: IHC Holland 

 

1.2.3 ESCOLHA DE EQUIPAMENTOS 

 

A escolha dos equipamentos de dragagem é bastante complexa, devendo-se 

examinar vários elementos: 

 

• características físicas do material a ser dragado; 

• volume do material a ser dragado; 

• profundidade de dragagem; 

• distância da área de disposição do material; 

• condições ambientais da área a ser dragada e do local de disposição; 

• nível de contaminação dos sedimentos dragados; 

• métodos de disposição do material dragado; 

• produção estimada dos equipamentos empregados; 

• tipos de draga disponíveis. 
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A Tabela 1.5 indica vários exemplos de aplicação de equipamentos diferentes em 

obras de dragagem realizadas. Contudo, cada obra deve ser estudada 

individualmente a fim de se identificar soluções adequadas. 

 

Tabela 1.5 – Exemplos de aplicação de equipamentos de dragagem 

Serviços de Dragagem Equipamentos indicados 

Limpeza de área – retirada de entulho caçamba de mandíbulas 

saneamento – abertura de calhas fluviais 

em mangue  

pá de arrasto (dragline) 

Manutenção portuária – materiais moles draga autotransportadora de arrasto 

draga de alcatruzes 

Aterro hidráulico draga de sucção e recalque 

draga autotransportadora de arrasto 

Dragagem de materiais duros draga de sucção e recalque 

escavadeira frontal 

retroescavadeira 

Cortes e dragagem de rochas brandas draga de sucção e recalque 

Mineração draga de sucção e recalque 

caçamba de mandíbulas 

draga de alcatruzes 

Remoção de rochas fragmentadas draga de sucção e recalque 

caçamba de mandíbulas 

draga autotransportadora de arrasto 

retroescavadeira 

Dragagem ambiental dragas pneumáticas 

Fonte: Filho Goes, 2004 

 

 

1.2.4 DRAGAGEM FLUVIAL 

 

Executada em pequenas profundidades, quando comparado às dragagens 

marítimas, sendo que a experiência mostra que é difícil e oneroso executar a 

dragagem fluvial para manutenção de profundidades superiores a 1,50 metro em rios 

médios e grandes, em função do retorno de parte do material e devido ao transporte 

normal de sólidos do rio. 

 

As obras de dragagem fluviais são realizadas por dois métodos. 
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a. Subaquático – quando o material a ser retirado se encontra submerso, 

abaixo da linha dágua, conforme Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 – Dragagem subaquática 

 

 

Fonte:  Daee 2004 

 

b. A seco – quando executada por meio da construção de uma praça de 

trabalho ensecada, na qual é retirado o sedimento através de caçambas, 

conforme Figura 1.13.  
 

Figura 1.13 – Dragagem a seco no Rio Tietê com utilização de ensecadeira e draglines 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 Fonte:  Daee (2004) 
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 Nas dragagens de rios de bacias urbanas, são geralmente utilizados os 

seguintes equipamentos mecânicos: 

  

a. Hoper dredge: equipamento autopropelido com comprimento de 55 e 

200 metros destinados a grande movimentação de sedimentos. Os 

equipamentos são classificados de acordo com a capacidade de 

transporte em escala pequena (entre 390 e 1.500 m³), média (entre 

1.500 e 4.600 m³) e grande ( superior a 4.600m³). A velocidade de 

percurso varia entre 1 e 1,5 m/s e a profundidade de dragagem entre 3 

e 25 metros. 

 

b. Dippper dredge: constitui-se de balsa com escavadeira e opera com 

caçambas de 6 a 9 m³ em profundidades não superiores a 15 metros, 

raramente autopropelido. Quando em alta produtividade, opera na faixa 

de 30 a 60 ciclos. Indicado para materiais compactos, pesados, 

coesos, remoção de margens e trabalhos próximos a estruturas 

hidráulicas. Como desvantagem, aponta-se a baixa produtividade, não 

recomendado para remoção de material contaminado. 

 

c. Bucket dredge: utiliza bucket, clamshell, dragline apoiados sobre balsa, 

com capacidade de 0,75 a 9 m³. A profundidade-limite de alcance de 

operação é de 30 metros. Aplicável a vários materiais, exceto aos 

muito coesivos e rochas. Apresenta perda considerável de material 

dragado, da ordem de 35%, dependendo da natureza do sedimento. 

Possui as mesmas indicações de utilização do Dipper. 

 

1.3 DERROCAMENTO  
 

1.3.1 DEFINIÇÃO 

 

O derrocamento consiste no desmonte de rochas duras, para o que são utilizados 

dois métodos: 

a) a quente: desmonte de rocha com o uso de explosivos; 

b) a frio: desmonte de rocha com o uso de equipamentos de percussão. 
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Ambos os métodos podem ser utilizados tanto na superfície como abaixo do nível 

d’água, subaquático. O procedimento de desmonte de rocha com a utilização de 

explosivos é normatizado pela ABNT-NBR 9653; e no caso do Estado de São Paulo 

também devem ser seguidas as recomendações da Cetesb D7. 013.  

 

Dadas as implicações na utilização de explosivos, é necessária a observância de 

diversos fatores para a realização, listados a seguir: 

 

• interferência com tráfego e vias próximas; 

• dificuldade na locação dos furos e colocação das cargas; 

• condição do tempo e visibilidade embaixo d’água (quando subaquática); 

• vibração do terreno, impacto do ar e ultralançamento (arremesso de 

fragmentos de rocha além da área de operação); 

• existência de sedimentos sobre o material a desmontar; 

• comunicação com a terra; 

• proteção do pessoal envolvido e no entorno; 

• menor dano possível à rocha e estruturas existentes. 

 

A NBR 9653 fixa limites máximos para efeitos decorrentes do uso de explosivos no 

desmonte de rocha, sendo que os principais efeitos e danos estão citados abaixo: 

 
 
1.3.1.1 PRESSÃO HIDRODINÂMICA 
 

Para este fenômeno não existem normas, sendo que, na prevenção dos efeitos, se 

utiliza da experiência de técnicos em explosivos. A pressão hidrodinâmica causa 

onda de choque quando da detonação de explosivos, só que abaixo do nível d’água. 

São listados a seguir os principais objetos de danos possíveis: 

 

� estruturas de concreto curado e fresco; 

� fauna e flora; 

� mergulhadores; 

� barcaças próximas; 

� dutos ou outras estruturas especiais dentro da água. 
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1.3.1.2 VIBRAÇÃO 

 
Quando da detonação de explosivos para o desmonte de rochas, as vibrações se 

propagar podem causar, dependendo da magnitude, danos a taludes laterais, 

quando realizada em rios; pilares de pontes; concreto de galerias e túneis; dutos 

metálicos; e imóveis. 

 

 

1.3.1.3 ULTRALANÇAMENTO 
 

A possibilidade de ultralançamento deve ser eliminada por meio de cuidados 

tomados durante a preparação do local de detonação, entre os quais podem-se citar: 

 

� elaboração de um bom plano de fogo (descarga explosiva); 

� manutenção de cobertura no solo; 

� proteção e cobertura adicional do fogo; 

 

1.3.2 MÉTODOS EXECUTIVOS DE DESMONTE SUBAQUÁTICO 

 

O desmonte subaquático com explosivos, no que tange aos métodos de trabalho, 

não sofreu grandes mudança nos últimos anos, sendo somente notada maior 

preocupação com questões relativas a danos a seres humanos, materiais e 

ambientais. 

 

No que se refere a explosivos, houve o aparecimento da emulsão, que é muito mais 

segura durante o manuseio do que explosivos nitroglicerinados, com grande 

possibilidade de propagação da onda de detonação entre furos muito próximos.  

 

Para a inserção de cargas explosivas, existem diversos métodos de perfuração de 

rochas e equipamentos disponíveis. Alguns requerem auxílio de mergulhador a fim 

de posicionar o martelete (perfurador) no local onde se planeja perfurar a rocha para 

inserir o explosivo; outros se utilizam de equipamento embarcado ou rompedor 

hidráulico que, quando ancorados, posicionam o perfurador de acordo com o plano 

de fogo estabelecido. 
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Na Figura 1.14, processo de dragagem e, na Figura 1.15, plano de fogo: nesta, o 

dígito no centro dos círculos indica o números de golpes de martelete a ser dado. A 

escolha da malha é definida pela granulometria do material retirado na limpeza. 

 

 
Figura 1.14 Processo de derrocamento empregado nas obras de ampliação da calha do Rio 
Tietê 
 

 
Fonte: Daee (2002) 

 

Figura 1.15 –  Representação gráfica do plano de fogo 

 
Fonte: Relatório Maubertec 
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1.3.2.1 PERFURATRIZ SOBRE TAMBOR FLUTUANTE 
 

 Método também é indicado para pequenos volumes de material que consiste 

em assentar a perfuratriz pneumática sobre uma plataforma apoiada em tambores 

vazios. A plataforma é ancorada à margem por cabos. 
 

Figura 1.16 – perfuratriz sobre tambores flutuantes 

 
 Fonte: Relatório Maubertec 

1.3.2.2 PERFURATRIZ SOBRE SAPATA FLUTUANTE 
 

 Método similar ao anterior, a perfuratriz pneumática é assentada sobre uma 

sapata presa a um cabo de aço amarrado às duas margens, o que dá o alinhamento 

do plano de fogo. Também indicado para pequenos volumes de desmonte. 
 

Na Figura 1.17, é apresentada a perfuratriz sobre sapata flutuante. 

 
Fonte: Relatório Maubertec 
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1.3.2.3 ÁREA ATERRADA 

 

Indicados para volumes médios e onde o custo do aterro é baixo, o método consiste 

na execução de aterro sobre rocha, onde é instalada uma perfuratriz que executa os 

furos necessários para colocação de explosivos. A aplicabilidade do método 

dependerá de: 

 

� condições propícias ou não de perfuração; 

� disponibilidade e capacidade dos equipamentos; 

� variação do nível d’água, ondas, correntes, visibilidade e topografia; 

� profundidade; 

� dimensões da obra; 

� outras condições peculiares do local. 

Figura 1.18 – Perfuração em área aterrada 

 

Fonte: Relatório Maubertec 

 

1.3.2.4 ÁREA ENSECADA 

 

Consiste na execução de ensecadeira. Após a drenagem do interior da área 

da ensecadeira, os furos são executados praticamente em leito seco sobre a rocha. 

A aplicabilidade do método dependerá (vide método anterior) da avaliação das 

condições locais. 
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1.3.2.5 PLATAFORMA ABERTA OU FECHADA 

 
É uma barcaça aberta ou fechada que se apóia no fundo do rio por meio de 

pernas extensíveis e retráteis que funcionam com sistemas hidráulicos ou 

mecânicos, podendo dessa forma absorver as variações de nível d’água e de 

correntes. 

 

 Nela podem ser montados equipamentos tais como pontes rolantes, 

perfuratrizes pneumáticas, compressores e motores para posicionamento da 

plataforma. Isso permite maior precisão e rapidez na execução dos furos do plano de 

fogo. Tais equipamentos permitem alta produtividade sendo aplicáveis a grandes 

volumes de escavação. 

Figura 1.19 – Plataforma fechada 

 
Fonte: Relatório Maubertec 

 
 

1.3.2.6  PONTÃO OU BARCAÇA FLUTUANTE 

 
Método similar aos anteriores, em que os equipamentos, perfuratrizes, 

compressores são embarcados. As perfuratrizes são acopladas a pontes rolantes, 

que garantes o deslocamento necessário para a execução dos furos no ponto 

previsto pelo plano de fogo. Os equipamentos são sensíveis a variações do nível 

d’água, mas oferecem alta produtividade, sendo indicados para grandes volumes. 
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Figura 1.20 – Detalhes de pontão ou barcaça flutuante 

 
Fonte: Relatório Maubertec 

 
 

1.3.2.7  DESMONTE DE ROCHA A FRIO 

  

1.3.2.7.a Batedor 

 

Indicado para pequenos volumes de desmonte de rocha, mas apenas aplicável em 

camadas delgadas de conglomerado sobre material macio ou para quebrar 

matacões, cuja eficiência diminui com o aumento da profundidade.  

 

Figura 1.21 – Batedor 

 

Fonte: Relatório Maubertec 
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1.3.2.7.b Rompedor hidráulico  

A aplicação deste método é a mesma do batedor, porém o rompedor possui 

raio de ação maior, em virtude dos braços articulados. Por outro lado, o raio de ação 

aumentado é fator limitante, pois, quanto mais curtos os braços articulados, menor 

será o alcance. 

 

O equipamento é montado sobre uma barcaça, sendo também aplicável em 

camadas delgadas de rocha ou para quebrar matacões. Tem produção média é de 

30 m³. 

 
A Figura 1.22 mostra um rompedor hidráulico 
 
 

Figura 1.22 – Rompedor hidráulico 

 

 Fonte: Relatório Maubertec 

 
1.3.2.8.c Rompedor hidráulico bate-estaca 
 

Pesando aproximadamente 12 toneladas, pode trabalhar em rochas de até 110 Mpa 

de resistência à compressão e à profundidade de até 20 metros debaixo d’água, 

com produtividade de cerca de 450 m³/h, dependendo do tipo de rocha. 

 O posicionamento é controlado por computador, sendo o método que garante 

a não produção de impacto de ar, conforme ilustra Figura 1.23 
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Figura 1.23 – rompedor hidráulico bate-estacas 

 
Fonte: Relatório Maubertec 

 

1.4 TRANSPORTE 

 

O transporte dos sedimentos dragados pode ser realizado por vários métodos; a 

definição do mais adequado dependerá de alguns fatores listados a seguir: 

 

� tipo de sedimento; 

� localização da obra; 

� distância do bota-fora; 

� infra-estrutura viária existente; 

� custos; 

� rendimento dos equipamentos; 

� legislação existente. 
 

Após análise dos fatores, define-se o meio a ser utilizado, que poderá ser: 
 

� hidroviário – barcaça; 

� ferroviário – vagão; 

� rodoviário – caminhão; 

� sedimento-duto ou conduto forçado; 

Os quais são apresentados a seguir: 
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1.4.1  TRANSPORTE HIDROVIÁRIO  

 

O transporte de material se dá através de barcaça autopropelida, a qual recebe o 

material dragado pela escavadeira hidráulica ou draga de sucção, e o transporta 

por canal navegável até o ponto de transbordo. Neste local, o material é 

despejado pela barcaça através da abertura das comportas de fundo. 

 

São várias as vantagens desse meio de transporte, que segundo o estudo de 

Brighetti, et al (1993) foi considerado o melhor meio de transporte para os 

sedimentos a serem dragados no rio Tietê sob o ponto de vista de viabilidade 

econômica. Nesse estudo foram levantados os seguintes benefícios:  

 

• As condições de tráfego das vias marginais não sofrem interferências a 

exemplo do uso de caminhões; 

• Não espalha poluentes no solo e  no ar, pelo derramamento de material 

dragado durante o transporte rodoviário e movimentação do material fora 

do leito; 

• Dispensa áreas livres nas margens para a secagem do material (etapa 

necessária para o transporte por meio de caminhões); 

• Redução dos gastos em operações de transbordo e transporte a longas 

distâncias, por vias de tráfego intenso. 

• A limitação para o uso desse meio de transporte é a necessidade de 

trecho navegável. 

 

1.4.2  TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 

A utilização de vagões ferroviários para o transporte de materiais sólidos 

granulares é usual principalmente em mineração e no escoamento de safras de 

grãos, porém depende impreterivelmente da existência de infra - estrutura 

ferroviária para a transferência do material entre os pontos de interesse. 

Na década de 1940, as obras de retificação do rio Tietê contaram com o 

transporte de sedimentos através de vagões, como á apresentado na Figura 

1.24. 
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Os sedimentos eram retirados por meio de draglines e depositado nos vagões 

por meio de escavadeiras hidráulicas. 

Trata-se de um meio de transporte bastante eficiente e econômico, com reduzido 

impacto ao meio ambiente. 

 

Figura 1.24 – Transporte de sedimento dragado em vagão 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte:  Daee 2004 
 

 

 

1.4.3  TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

Apesar do transporte rodoviário (Figura 1.25) ser o meio que mais gera 

interferências no meio ambiente, seja no trânsito das vias, riscos de acidentes 

envolvendo outros veículos, poluição do ar e solo, é o mais utilizado na RMSP 

devido a sua grande agilidade e facilidade de operação.  

 

A infra-estrutura já existente (estradas, ruas e avenidas) é disponibilizada para sua 

utilização, tornando esse meio de transporte bastante interessante ao transportador. 
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Figura 1.25 – Transporte de sedimento dragado em caminhão  

 

 
 

Fonte: Daee (2004) 
 
 
 
 

1.4.4  TRANSPORTE POR SEDIMENTO – DUTO OU CONDUTO FORÇADO 

 
O sedimento após ser dragado é armazenado junto ao sistema de bombeamento – 

Dragagem à longa distância (DLD), cuja mistura sólida líquida deverá estar 

adequada a capacidade operacional da bomba. Aspectos como concentração 

adequada de sólido – líquido, granulometria do material e distância ao ponto de 

descarga da bomba deverão ser considerados no rendimento da mesma. 

 

A fim de viabilizar a operação de bombeamento, poderá ser necessária a triagem 

(separação da areia, lixo e outros materiais), evitando-se assim perda de rendimento 

ou entupimento da bomba.  

 

Brighetti et Al (1993, p.569) conclui em estudo realizado para o rio Tietê, que o 

sedimento-duto associado a dragagem com barcaça constitui uma solução 

economicamente e ambientalmente viável, pois não interfere no tráfego das vias 

marginais, além de dispensar o uso de áreas laterais para trasbordo dos sedimentos. 
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Figura 1.26 – Transporte de material dragado por meio de sedimento-duto 
 

 
 

Fonte: IHC Holland 

 
 

Figura 1.27 – Sedimento-duto em operação de descarga 
 

 
 

Fonte: IHC Holland 

 

 

1.5 DESTINAÇÃO FINAL DO SEDIMENTO DRAGADO 

Para estipular o método de disposição final de sedimento dragado, deve-se 

primeiramente definir em qual classe o material se enquadra dentro da NBR 

10004/87. A escolha do local deve considerar técnicas e tecnologias que propiciem 

as melhores condições sanitárias, estéticas, sociais e econômicas, de acordo com 

os padrões de cada comunidade, para tratamento e disposição de resíduos sólidos. 

A disposição final pode se dar em aterro industrial e aterro sanitário ou por meio de 

compostagem, incineração e reciclagem.  
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1.5.1 DEFINIÇÃO 
 

Embora não exista uma legislação globalizada para a disposição em solo de 

sedimentos dragados, a maioria dos países vem realizando a gestão desse material 

de acordo com legislação própria. 

 
No Brasil, os sedimentos dragados vinham sendo classificados e analisados 

conforme prescrito na norma NBR 10.004/87 “Classificação de resíduos sólidos”, 

versão vigente até 29/11/2004, quando foi substituída pela NBR 10.004:2004. Como 

a operação de dragagem da Fase II do Rio Tietê ocorreu durante os anos de 2002 a 

2004, considera-se a versão da Norma de 1987. Nessa categoria de classificação, a 

palavra “resíduo” vem de residuu, do latim, que significa “o que sobra de 

determinadas substâncias”, e a palavra “sólido” foi incorporada para fazer 

diferenciação de líquidos e gases. 

 

A NBR 10.004/87 da ABNT define “resíduo sólido” como: 
 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis face à melhor 

tecnologia disponível.  

 
Os constituintes e respectivas porcentagens em peso ou volume em uma amostra de 

resíduo sólido podem ser classificados em termos de composição física, química e 

biológica. Cabe observar que no Brasil testes com doses letais não são correntes. 

 

Classificação do sedimento dragado:  

 

1) Quanto a origem: 

a) urbano; 
b) industrial; 
c) serviço de saúde; 
d) radioativo (Conselho Nacional de Energia Nuclear); 
e) agrícola. 
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2) Quanto ao grau de degradabilidade: 
 

a) facilmente degradável – matéria orgânica de origem urbana; 

b) moderadamente degradável – papel, papelão e material celulósico; 

c) dificilmente degradável – pano, serragem, couro, borracha e madeira; 

d) não degradável – vidro, metal, plástico, pedra, terra, entre outros. 

 

3) Quanto a periculosidade: Um resíduo sólido é considerado perigoso quando as 

características físicas, químicas e infecto-contagiosas representam: 

 

a) risco à saúde pública – caracterizado pelo aumento de mortalidade ou 

incidência de doenças; 

b) risco ao meio ambiente – quando manuseado de forma inadequada; 

c) dose letal d501 (administrado via oral, ratos); 

d) dose letal d501 (inalado por via respiratória de população exposta); 

e) dose letal d501 (administração dérmica, coelhos). 

 

Caso não seja possível o enquadramento do resíduo em pelo menos um dos 

critérios citados, a norma estabelece que seja submetido a ensaios tecnológicos. Os 

ensaios avaliam a concentração (em extrato líquido) de elementos que conferem 

periculosidade, de acordo com a lista da própria ABNT. 

 

� NBR-10.005 – lixiviação de resíduos: separação de certas substâncias 

contidas nos resíduos industriais por meio de lavagem ou percolação. 

� NBR-10.006 – solubilização de resíduos: em uma amostra de resíduo solúvel 

em água, é avaliada a concentração de elementos ou materiais contidos no 

extrato. 

� NBR-10.007 – amostragem de resíduos: estabelece os critérios de coleta e 

seleção de uma mostra, que será representativa de um todo. 

� 4) Quanto a classe: 

�  A partir desses critérios e ensaios, os resíduos sólidos são classificados e 

podem ser enquadrados em uma das classes a seguir: 

___________________________________________________________________ 
1    D50 = Dose letal para 50% da população testada 
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a) classe I – perigosos; 

b) classe II – não inertes; 

c) classe III – inertes.  

 

Pela norma NBR-10 da ABNT, a forma de disposição de resíduos sólidos no solo 

deve levar em conta a toxidade potencial, riscos à saúde pública e problemas 

ambientais. 

 

Na classe I, estão os resíduos perigosos do ponto de vista da saúde pública e que 

devem ser dispostos em aterros especiais ou incinerados. Nesse grupo se incluem 

materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com validade vencida, resíduos 

de matadouros, substâncias inflamáveis, corrosivas, reativas, tóxicas e restos de 

embalagens de inseticidas e herbicidas empregadas em área rural.  

 

Na classe II, não inertes, estão os resíduos que não apresentam periculosidade, mas 

podem apresentar combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

Já na classe III, inertes, estão aqueles que, em contato com a água, não alteram o 

padrão de potabilidade da mesma.  

 

1.5.2 CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO POR RESÍDUOS DEPOSITADOS SOBRE A SUPERFÍCIE 

DO TERRENO 
 

O transporte de poluentes pela água do subsolo é estudado como transporte de 

massa em meios porosos; a massa é de algum poluente (soluto) que se move com o 

solvente (água) nos interstícios de um meio poroso (solo), tanto em zona saturada 

como insaturada. 
 

1.5.2.1 PRINCIPAIS MECANISMOS DE TRANSPORTE DO SOLUTO 
 

a. Advecção: processo pelo qual o poluente é transportado de um ponto a outro pela 

percolação da água. 

b.Dispersão mecânica: mistura mecânica que ocorre durante a advecção (dentro do 

volume de vazios). 

c. Difusão molecular: variação de concentração do poluente, migrando de uma área 

de maior para menor concentração. 

d. Dispersão hidrodinâmica: espalhamento do soluto fora do trajeto advectivo. 
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e. Reações químicas e bioquímicas: alterações da concentração do poluente 

durante o transporte. 

 

O fenômeno do transporte mais estudado é o da advecção, em que se define o grau 

de adsorção S (incorporação do poluente à superfície das partículas), como a massa 

contaminante retirada da solução por unidade da massa de solo. 

 

A concentração C é definida como a quantidade de massa do soluto (poluente) por 

unidade de volume de poros. No estudo de contaminação de subsolo, são 

necessários também ensaios para verificação do efeito da percolação de poluentes 

nas propriedades e características geotécnicas (granulometria, limites de Atterberg, 

permeabilidade, resistência ao cisamento). 
 

Os ensaios de permeabilidade são chamados “compatibilidade”, o que designa os 

efeitos da interação entre solo e fluido percolante sobre a condutividade hidráulica ao 

longo do tempo. Portanto, devem ser ensaiados sedimentos, solos da área de 

deposição e solos que possam ser utilizados em camadas de proteção superior e 

inferior. 

 

1.5.3 ALTERNATIVAS DE GESTÃO DO MATERIAL DRAGADO  

 

A gestão do material dragado pode ser agrupada em 3 categorias principais: 

a. Não-ação 

b. Não-remoção 

c. Remoção 

 

a. A Não-ação consiste em deixar que processos naturais se encarreguem de 

gradualmente ir melhorando as condições do depósito, sem nenhuma outra 

providência; 

b. A Não-remoção corresponde ao uso restrito da área contaminada, quer 

através do tratamento dos resíduos in situ, quer pelo isolamento dos 

sedimentos no local de deposição; 

c. A Remoção envolve a dragagem dos sedimentos, seguida pelo tratamento ou 

disposição dos sedimentos em outro local. 
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Quanto à disposição dos sedimentos, os métodos que podem ser utilizados, são: 

a. Disposição em corpos hídricos abertos 

b. Disposição em solo 

c. Disposição em locais confinados 

d. Tratamento 

e. Uso benéfico 

 

 

1.5.3.1 DISPOSIÇÃO EM CORPOS HÍDRICOS ABERTOS 

 

Consiste na disposição do sedimento dragado em oceanos, estuários, rios e lagos 

de forma que o mesmo não esteja isolado das águas adjacentes durante o processo. 

Geralmente, aplica-se à disposição de sedimento limpo ou moderadamente 

contaminado. Pode-se considerar, também, a disposição de sedimento altamente 

contaminado desde que se utilizem medidas de controle apropriadas. Forma de 

disposição realizada em fossas ou depressões com contenção lateral natural, 

utilizando-se apenas capeamento (recobrimento por uma camada de material limpo 

com intuito específico de isolamento do sedimento contaminado). O capeamento 

pode ser utilizado tanto na superfície de fundo sob o sedimento contaminado, como 

sobre o sedimento contaminado (impedindo a ressuspensão na camada dágua) e 

nas laterais (no caso de existência de contenção lateral). 

 

1.5.3.2 DISPOSIÇÃO EM SOLO OU LANÇAMENTO A CÉU ABERTO 

 
Forma de disposição final em que os resíduos sólidos são simplesmente 

descarregados sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 

saúde pública. Forma de disposição que pode possibilitar a proliferação de vetores 

biológicos, geração de mau odor, poluição de águas superficiais e subterrâneas pelo 

lixiviado – a mistura do chorume líquido gerado pela degradação da matéria 

orgânica com água da chuva e elementos tóxicos presentes nos resíduos. Sob todos 

os aspectos, é a forma de disposição final de resíduos que interfere mais 

negativamente no meio ambiente. Já no caso do sedimento classificado como inerte, 

a degradação ambiental se restringe a aspectos estéticos, odor e ocupação de 



59 

 

terreno, que são fatores relevantes principalmente quando a área de disposição 

encontra-se  próxima à habitações. 

 

1.5.3.3 DISPOSIÇÃO EM LOCAL CONFINADO  

 

Consiste na disposição do material dragado em um recinto especialmente projetado 

para confinamento, circundando-se a área e isolando o material contaminado das 

águas ao redor e do solo, durante e depois de efetuada a disposição. 

 

Pelo fato de haver uma indiscriminada deposição de lixo junto à calha dos rios 

urbanos, incluindo materiais tóxicos e contaminados, esse processo resulta em 

sedimentos dragados com características análogas ao próprio lixo urbano, conforme 

caracterização da NBR 10.004, tornando o aterro sanitário um local de confinamento 

seguro. 

 

O aterro sanitário opera dentro de critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas, proporcionando o confinamento seguro de resíduos sólidos 

(normalmente, por meio de recobrimento com argila selecionada e compactada em 

níveis satisfatórios). 

 
Estão entre as vantagens do aterro sanitário evitar:  

a) a proliferação de vetores biológicos (ratos, insetos e  aves); 

b) o espalhamento de materiais leves (por exemplo, papéis e plásticos) 

nas cercanias; 

c) a possibilidade de engorda de suínos, principais veiculadores de 

cisticercose; 

d) a fixação de famílias de catadores; 

e) a poluição das águas; 

f) a utilização de gases derivados do chorume como fonte de energia. 

 

Entre as desvantagens da localização, o aterro sanitário pode: 

 

a) determinar altos custos com transporte; 

b) causar poluição sonora e do ar pela frota de veículos; 



 

c)  demandar importação de mater

características geológicas. 

A sistemática de projeto de aterro sanitário 

 

a) escavação de células sanitárias

Figura 1.28; 

b)  execução de sistema de drenage

Figura 1.29;   

c)  colocação de manta geotextil ou geo

conforme Figura 1.30

d)  teste de estanqueidade, conforme 

e)  Dreno para chorume e gases

 

Figura 1.28 – Compactação da ar

Fonte: CDR Pedreira (2002)

Figura 1.30 – Colocação da manta

Fonte: CDR Pedreira (2002)

 

Os critérios para execução e operação de aterro 

seguir: 

importação de materiais (pedra, argila) em função das 

 

sistemática de projeto de aterro sanitário inclui as seguintes etapas: 

células sanitárias (controle e compactação do solo

sistema de drenagem do chorume e dos gases, conforme 

manta geotextil ou geossintética (se o projeto contemplar), 

30;  

de estanqueidade, conforme Figura 1.31; 

Dreno para chorume e gases. 

Compactação da argila Figura 1.29 – Drenos para chorume e gases

Fonte: CDR Pedreira (2002) Fonte: CTR Essencis (2003)

Colocação da manta Figura 1.31 – Sobreposição da manta, costura
 a quente e bico para teste de estanqueidade

Fonte: CDR Pedreira (2002) Fonte: CDR Pedreira (2002)

Os critérios para execução e operação de aterro sanitário estão apresentados

60 

em função das 

 

(controle e compactação do solo), conforme 

m do chorume e dos gases, conforme 

sintética (se o projeto contemplar), 

Drenos para chorume e gases 

CTR Essencis (2003) 

Sobreposição da manta, costura 
a quente e bico para teste de estanqueidade 

Fonte: CDR Pedreira (2002) 

estão apresentados a 
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a) sistema de drenagem periférica e superficial com afastamento de água 

de chuva; 

b) canalização de nascentes ou córregos existentes no local; 

c) Impermeabilização das células; 

d) sistema de drenagem de fundo para coleta do lixiviado; 

e) sistema de tratamento para lixiviado drenado; 

f) recobrimento diário e sistemático de resíduos com argila após 

compactação; 

g) Sistema de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo 

de bioestabilização de matéria orgânica; 

h) Urbanização final. 

 

1.5.3.4 TRATAMENTO 

 

Pode ser definido como meio de processar material dragado contaminado com o 

intuito de reduzir a concentração do contaminante, enquadrando-o em 

procedimentos e normas de aceitação. São bastante variadas as formas de 

tratamento, que utilizam desde técnicas de separação a incineração. 

 

O tratamento de sedimentos contaminados tornou-se uma opção séria apenas 

recentemente. Antes, era considerado extremamente dispendioso e inviável. Porém, 

mudanças na legislação de controle da disposição de sedimentos em mar e terra 

conduziram a nova concepção. 

 

Filho Goes (2004, p. 52) cita um exemplo da mudança: “A Autoridade Portuária de 

Nova York/New Jersey, diante da possibilidade de fechamento do porto (ou à severa 

limitação das dimensões dos navios que ali trafegam), investiu US$ 130 milhões 

para encontrar soluções para o tratamento e disposição dos sedimentos dragados 

do porto”. Outro exemplo é a Holanda, que atingiu a meta de processamento e 

reciclagem de material contaminado dragado de 20% no ano de 2000. 

Aspecto importante é que o tratamento do material dragado também não está livre 

de causar impactos prejudiciais ao ecossistema. 
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Alguns processos de tratamento produzem resíduos concentrados extremamente 

perigosos, que necessitam de técnicas sofisticadas de isolamento para a disposição 

ambiental segura. O tratamento pode gerar, também, emissão de gases e resíduos 

líquidos poluentes. 

 

1.5.3.5 USO BENÉFICO 

 

O material dragado é considerado modernamente como recurso natural valioso, 

contrariando a visão ultrapassada que o considerava material inútil, a ser 

descartado. 

 

A estrutura de avaliação adotada pela Convenção de Londres em 1995 endossa 

essa teoria, sugerindo a análise do possível uso benéfico do material dragado antes 

da concessão de licença para disposição no mar. 

 

Deve-se frisar que a definição de “uso benéfico” pode gerar contradições no que 

concerne ao receptor do benefício, uma vez que, no contexto para o qual tal 

expressão foi inicialmente criada, considerava-se o “uso benéfico para o meio 

ambiente” muito mais importante que o “uso benéfico para o homem”. 

 

Por isso, algumas aplicações atuais levam a questionar tal contexto, como, por 

exemplo: a construção de dique offshore, usando material dragado, com o intuito de 

reduzir a erosão da costa, mas que, também, pode reduzir a concentração de peixes 

na região. Por essa razão, atualmente se entende como “uso benéfico” qualquer 

utilização que não considere o material dragado como lixo. 
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2  ESTUDO DE CASO: RIO TIETÊ – FASE II 

 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
Nota-se que, nos diferentes projetos de canalização do Rio Tietê elaborados ao 

longo dos anos, houve progressivo aumento da vazão máxima observada. Tal se 

deve ao intenso processo de urbanização, ver Figura 2.1, e da conseqüente 

impermeabilização do solo que ocorre na Bacia do Alto Tietê e principalmente no 

trecho a jusante da barragem da Penha até a foz do Rio Pinheiros. 

 

Figura 2.1 – Evolução da Mancha Urbana na RMSP de 1930 a 1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Daee (2004) 
 
 

Do ponto de vista das inundações, o trecho de aproximadamente 24,5 quilômetros é 

o mais crítico, onde a calha do Tietê se desenvolve confinada entre vias marginais e 

pontes de intenso movimento de veículos, Figura 2.2: 
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Figura 2.2 – Pontos críticos de inundação na RMSP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  Daee 2004 

 
Tal trecho serve de ligação para as dez mais importantes rodovias do país e recebe 

cerca de 700.000 veículos diariamente, o que demonstra a dimensão dos problemas 

e prejuízos decorrentes das freqüentes enchentes. 
 

Visando solucionar o problema, o Governo do Estado de São Paulo realizou a Fase 

II do Projeto de Rebaixamento e Ampliação da Calha do Rio Tietê, que removeu 

cerca de 7 milhões de metros cúbicos de sedimentos (areia, lixo e outros materiais), 

a fim de garantir a capacidade de vazão. 
 

2.1.1 HISTÓRICO DE PROJETOS E OBRAS 
 

Desde fins do século XVIII, o poder municipal de São Paulo cogitava dos “problemas 

de retificação do rio Tietê para enxugo e aformoseamento da várzea”, pois, como 

atestam cronistas e viajantes, os rios transbordavam em tempo de chuva e “quase 

transformavam a cidade em uma ilha”. (Comportamento Hidráulico do Rio Tietê –  

Daee, 1982 apud MAUBERTEC, 1998, p. 17). 
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As primeiras obras do Tietê datam do início do século XX, no entanto, somente em 

1924 é que se constituiu uma comissão presidida pelo Engenheiro Francisco 

Saturnino de Brito para estudar o problema a fundo. 

 

Após um ano de trabalho, a comissão apresentou relatório propondo canalização e 

retificação do Rio Tietê entre Guarulhos e Osasco, o que faria encurtar a extensão 

do trecho em 20 quilômetros. Porém, a intervenção somente se iniciou na década de 

1940, após a Prefeitura de São Paulo ter realizado estudo que promoveu pequenas 

alterações no projeto, o qual foi executado parcialmente, restando ao longo do rio 

trechos com soleiras rochosas. 

Tais trechos foram removidos pelo Daee, o qual assumiu a manutenção e execução 

de todas as obras de retificação, completando-as dentro do município de São Paulo 

na década de 1970, conforme Figura 2.3. Na época, o Governo do Estado deu 

continuidade à obra de canalização abrangendo o trecho a jusante de São Paulo até 

o reservatório de Edgard de Souza; e a montante de Guarulhos, até São Miguel 

Paulista, incluindo a construção da barragem da Penha e do Parque Ecológico Tietê. 

Figura 2.3 – Retificação do Rio Tietê – Daee (década de 1970) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daee (2004) 
 
Com o Daee, o governo de São Paulo iniciou em 1963 o estudo de canalização 

entre a ponte velha de Osasco e a foz do Rio Barueri. Posteriormente, estudos 

indicaram a conveniência de prosseguir com o projeto, e a canalização foi estendida 
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por mais 4,998 quilômetros, o que resultou num canal retificado de 13,1 quilômetros, 

encurtando o canal entre a barragem Edgard de Souza e a ponte Velha de Osasco 

em 7,7 quilômetros. 

 

O Plano Hibrace, de 1968, adotou a diretriz definida em projetos anteriores e 

aprofundou o leito, mantendo a declividade constante de 0,15 m/km desde 

Guarulhos até a barragem de Edgard de Souza. Foram então criados dois degraus: 

o primeiro localizado imediatamente a montante da foz do Rio Tamanduateí, e outro 

imediatamente a montante da foz do Rio Barueri. A seção típica do canal era 

trapezoidal, com taludes 2H:1V, e foi definida com as seguintes dimensões na base: 

70 metros no trecho entre a barragem Edgard de Souza e Barueri e 50 metros no 

trecho entre o Rio Barueri e a foz do Rio Tamanduateí. A montante desse afluente 

foi mantido o projeto da PMSP, com 45 metros de base. 

 
Em 1978 o Projeto Promon-Hidroconsult, que teve o traçado acompanhando a 

diretriz descrita no Plano Hibrace, previu a ampliação do canal também a montante 

da foz do Rio Tamanduateí, indo até a barragem da Penha. Entre esta e a Ponte da 

Vila Anhanguera, a declividade passou a 0,2 m/km; e entre a Ponte da Vila 

Anhanguera e a barragem Edgar de Souza a 0,15 m/km. As seções do canal eram 

trapezoidais, com taludes 2H:1V, e tinham 75 metros de base entre a barragem 

Edgard de Souza e a foz do Córrego Bussocaba; 60 metros de base no trecho entre 

este e a foz do Rio Tamanduateí; e 50 metros de base no trecho a montante deste 

último. Em 1981. foi elaborado o projeto Detalhamento das Obras de Ampliação do 

Canal Retificado do Tietê – Projeto Geométrico pelo consórcio Daee/Hidroconsult.  

 
Os estudos efetuados pelo Plano Sanesp (1983) envolveram a análise dos estudos 

do Promon/Hidroconsult, principalmente no que concerne à linha d’água em 

comparação com as linhas d’água verificadas nas cheias de fevereiro de 1982 e a 

linha d’água da Prefeitura Municipal de São Paulo.  

Foi na elaboração do Plano Sanesp que se cogitou transferir uma parcela, de até 

100 m³/s, das cheias do Canal do Pinheiros Inferior para o Tietê por meio de uma 

estação de recalque em Retiro. 
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Figura 2.4 – Inundação nas marginais do Rio Tietê (1983) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daee (2004) 
 
 
Em 1986, foi concluído pela Promon o projeto básico Ampliação da Calha do Rio 

Tiête entre as Barragens da Penha e Edgard de Souza, abrangendo extensão de 45 

quilômetros.  

Foi calculada a vazão para as condições de urbanização da bacia previstas para o 

ano 2005. Procurou-se situar a linha d’água, correspondente à vazão de 100 anos 

de período de retorno, abaixo da linha d’água da RMSP. 

 

A vazão estimada em Edgard Souza, para o período de retorno  T=100 anos, atingiu 

1.434 m³/s, já levando em conta o excedente de vazão oriundo do Rio Pinheiros de 

até 100 m³/s, conforme proposto pelo Plano Sanesp. Ver tabela 2.1 
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Tabela 2.1 – Vazões de restrição da calha 
 

LOCAL ESTACA Trecho Vazão no Tietê
(m³/s) 

Excesso do 
Rio Pinheiros 
(m³/s) 

Vazão total do trecho 
(m³/s) 

T.R. (anos)     25 50 100 25 50 100 25 50 100 
Penha ~2253 - - - - - - - - -   
Cabuçu Cima ~2185 1 366 430 498 - - - 366 430 498 
Aricanduva ~2100 2 407 482 561 - - - 407 482 561 
Tamanduateí ~1650 3 459 547 640 - - - 459 547 640 
Cabuçu Baixo ~1385 4 753 871 997 - - - 753 871 997 
Pinheiros ~1012 5 791 916 1048 - - - 791 916 1048 
Barueri/Cotia ~430 6 815 948 1088 75 85 100 890 1033 1188 
E. Souza ~5 7 1005 1165 1334 75 85 100 1080 1250 1434 

Fonte: Maubertec 1998 igual Projeto Promon (1986, p. 47) 
 
Geometricamente, buscaram-se conjugar as dimensões exigidas pelo projeto às 

limitações existentes, representadas pela conformação topográfica peculiar dos 

vários subtrechos e principalmente por obras viárias marginais, estruturas de 

travessias e conformação de desemboque de córregos e rios afluentes. De acordo 

com o projeto básico, o fundo do trecho, com larguras variando entre 60 e 65 metros, 

deveria ser escavado com declividade variável conforme o subtrecho considerado: 

0,15% entre a estaca 920 e 1026; 0,20% entre 700 e 920; e 0,01% entre 203 e 700. 

A largura do fundo do canal passaria a ser de 100 metros a jusante da estaca 203 

(no Reservatório Edgard de Souza), ou seja, no trecho Eletropaulo. 

 

Dentre as alternativas construtivas adotadas, definiu-se que, no trecho foz do 

Pinheiros–Edgard de Souza, os serviços de ampliação da calha seriam ser 

executados a seco, com a implantação de uma barragem móvel temporária, logo a 

jusante da citada foz. A barragem serviria para desviar a vazão do Tietê na época de 

estiagem, via canal do Pinheiros, para o reservatório Billings, e teve a construção 

concedida em 1988. 

 

Tendo em vista a implementação do projeto básico, o Daee contratou, em primeira 

fase, o projeto executivo da canalização desde a foz do Pinheiros até Edgard de 

Souza, dividindo-o nos seguintes trechos: entre a estaca 203 e 628 (Sondotécnica); 

entre a estaca 628 e 710 assim como entre 915 e 1026 (Encibra); e entre 710 e 915 

(Promon). O trecho entre estaca Zero e 203 ficou sob a responsabilidade da 

Eletropaulo. 
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A Fase I foi executada de 1998 a 2000, sendo o projeto totalmente implantado no 

trecho Eletroplaulo (estaca Zero a 203) e parcialmente em aproximadamente um 

terço da seção de projeto no trecho entre a estaca 203 e as imediações da foz do 

Córrego Bussocaba (aproximadamente estaca 900). Os 16 quilômetros da calha 

entre o Cebolão e a Barragem Edgard de Souza em Santana de Parnaíba foram 

aprofundados em 2,5 metros, trecho que corta o município de São Paulo, Osasco, 

Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba; e foram retirados aproximadamente 

4.000.000 m³ de sedimento e rocha. Como resultado, obteve-se aumento de vazão 

de 640m³/s para 1.048m³/s junto ao Cebolão. 

 

2.1.2 OPÇÕES DE OBRAS 

 

 

Em maio de 1995, o Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH) do Daee elaborou o 

relatório Rio Tietê – Estudo de Alternativas de Obras e Controle de Inundações entre 

as Barragens Penha e Edgard de Souza. Foram contempladas as seguintes 

alternativas: 

 

Opção I. Escavação a seco a jusante do Cebolão e subaquática no trecho restante. 

 

Opção II. Escavação subaquática em todo o trecho. 

 

Opção III. Implantação de um túnel que captaria o excedente da cheia do Canal do 

Tietê a jusante da foz do Rio Aricanduva e o conduziria para o Rio Tietê a jusante da 

Barragem de Rasgão. Nesta alternativa, foi analisada também a possibilidade de 

captação do excedente de cheia do Rio Tamanduateí logo a jusante da foz do 

Ribeirão do Meninos. 

 

Opção IV. Implantação de túnel que, partindo do mesmo local da alternativa anterior, 

conduziria o excedente de cheia do Rio Tietê, bem como do Tamanduateí, por meio 

de várias captações, para a vertente oceânica (Vale do Perequê), efetuando o 

amortecimento das cheias no próprio túnel. 
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Com os estudos desenvolvidos, em nível de anteprojeto, o CTH concluiu que, tanto 

sob o ponto de vista de custos quanto de viabilização ambiental, a ampliação da 

calha era mais vantajosa que as hipóteses de túnel. 

 

Cabe ainda ressaltar que no Relatório de Impacto Ambiental para licenciamento das 

obras de ampliação da calha no trecho Penha/ Pinheiros realizado pela Maubertec 

em 1998 foram feitas as seguintes considerações, com ênfase na aplicação da 

alternativa selecionada pelo CTH: 

 

1) a justificativa do empreendimento contemplou a qualificação e 

quantificação dos danos causados por enchentes no Rio Tietê, abordando 

questões de aspecto social e econômico; 

2) o levantamento subsidiou o estudo de viabilidade do empreendimento 

elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No custo do 

empreendimento foram considerados os projetos, obras de ampliação da calha e 

manutenção da calha por meio de trabalho de desassoreamento desde o 

remanso do reservatório Edgard Souza até a Barragem da Penha; 

3) os benefícios quantificados foram relacionados à valorização de 

imóveis residenciais, comerciais e industriais e à economia no transporte, 

incluindo-se neste caso o valor do tempo dos passageiros dos diversos tipos de 

veículo, além do custo operacional dos mesmos. 

 

Estudo conduzido pela Fipe em 1989 indicou que o empreendimento teria taxa de 

retorno interna expressiva e alta rentabilidade social, e  a identificação e avaliação 

da intensidade do impacto de cada alternativa apresentaram os seguintes 

resultados: 

 

Opção I – em virtude da resolução SMA/SES N. 03/92, que restringe a possibilidade 

de desvio das águas do Rio Tietê para o principal afluente na cidade (o Rio 

Pinheiros), tendo em vista restrições políticas e legais e, conseqüentemente, a não 

utilização da Barragem Móvel, a execução a seco ficou praticamente inviabilizada 

pelo alto risco de que, com pequenas precipitações, áreas ensecadas poderiam ser 

inundadas com paralisações e retomadas constantes das obras, o que prejudicaria, 

em muito, o cumprimento do prazo contratual e implicaria a elevação de custo, 
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sendo que o grau de intensidade de impactos identificados foi o segundo menor 

(41).  

 

Opção II – constitui a opção selecionada, sendo que dentre todas a de menor grau 

de intensidade de impactos identificados; 

 

Opção III – consiste no desvio do excedente de cheia do Rio Tietê por um túnel de 

53,5 quilômetros Aricanduva–Rasgão, o qual apresentou alto grau de intensidade 

dos impactos (53) em função de desapropriações, custos, interferências e 

complexidade de obras. 

 

Opção IV – consiste no desvio do excedente de cheia do Rio Tietê por um túnel de 

42 quilômetros Aricanduva–Baixada Santista, o qual apresentou alto grau de 

intensidade de impactos (76) em função de desapropriações e complexidade das 

obras. 

 

A compatibilidade do empreendimento com planos, programas e legislação foi 

garantida por meio da interface com projetos de canalização de efluentes do Tietê 

(trecho a ser ampliado), projeto de travessia da calha (trecho a ser ampliado) e 

projetos localizados na Lagoa de Carapicuíba (principal destino do material 

excedente da escavação do leito do Rio Tietê). 

 

Quanto à canalização de efluentes, foram levantados todos os projetos existentes na 

Prefeitura do Município de São Paulo, além da identificação de apenas uma ponte a 

ser edificada ligando a Rodovia Anhanguera à Avenida Gastão Vidigal. 

 

No tocante à Lagoa de Carapicuíba, foram consultados todos os projetos de 

interferência na área: estudos do Rodoanel, a cargo do Desenvolvimento Rodoviário 

S.A. (Dersa); de destinação do material proveniente do desassoreamento do Rio 

Pinheiros, a cargo da Empresa Metropolitana de Águas e Energia SA (Emae); os 

Prads de empresas de mineração que atuam na área; e projetos de melhoria da 

Prefeitura de Barueri e de Carapicuíba (melhoria na disposição do lixo). Foi 

levantada também a legislação ambiental que incide sobre a área de influência do 
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empreendimento, a área de proteção ambiental (APA) da Várzea do Tietê, que 

envolve a área da lagoa e normas urbanísticas dos municípios. 

 

 

 

2.2 PREMISSAS BÁSICAS PARA AMPLIAÇÃO DA CALHA DO TIETÊ 
 
 

O Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê visa, em síntese, 

diagnosticar problemas existentes ou previstos no horizonte do projeto (2020) e 

determinar, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais 

interessantes, predimensioná-las e hierarquizá-las. Como tais soluções não 

envolvem apenas obras mas também recomendações quanto ao gerenciamento da 

drenagem, disciplinamento de uso e ocupação do solo, educação ambiental e outras 

medidas ditas não-estruturais, é necessário que tal planejamento seja o mais 

abrangente possível, incluindo na realização os representantes dos diversos agentes 

e órgãos responsáveis pela gestão da infra-estrutura, saneamento básico, meio 

ambiente e da sociedade civil como um todo. O plano introduziu como uma das 

premissas fundamentais para o desenvolvimento dos estudos e diagnósticos a 

fixação do conceito da chamada vazão de restrição.  

Há um limite físico para expansão e aumento de capacidade hidráulica de 

escoamento dos principais cursos d’água drenantes da Bacia do Alto Tietê, como é o 

caso específico da calha do Tietê e do Tamanduateí. Assim sendo, uma vez 

diagnosticada a capacidade restritiva de determinado curso d’água receber 

contribuições de águas pluviais oriundas da parte de montante, há que buscar um 

conjunto de obras adequado na sub-bacia correspondente, de forma que a vazão de 

restrição não seja ultrapassada.  

Outro conceito indispensável para a consecução de uma política consistente de 

drenagem urbana é a outorga do direito de impermeabilização de áreas em 

processo de urbanização das bacias hidrográficas. O conceito se aplica a todos os 

casos em que a intervenção no meio urbano for de tal magnitude que tenha 

capacidade de aumentar o coeficiente de escoamento superficial direto. Até o 
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presente, o conceito de outorga do direito à utilização de recursos hídricos limitava-

se a casos de obras que interferissem fisicamente no leito fluvial. 

Entretanto, o conceito de outorga está vinculado à concessão do direito de interferir 

no regime hidrológico da bacia. Tal direito deve estar limitado pelo poder concedente 

em função de diversos fatores restritivos como, por exemplo, a preservação de 

vazão máxima de referência ou vazão de restrição. Nesse sentido o Plano está 

propondo uma série de ferramentas que possibilitarão ao Daee, em conjunto com as 

prefeituras municipais, atuar mais diretamente numa das principais causas do 

agravamento das inundações que é exatamente a impermeabilização não controlada 

e não outorgada do solo urbano. Portanto o principal objetivo do projeto é reduzir 

danos causados pelas enchentes na Região Metropolitana de São Paulo, ver Figura 

2.5, por meio da construção de reservatórios e outras estruturas relativas na Bacia 

do Rio Tietê. 

Figura 2.5 Inundação da marginal do rio Tietê (década de 1990) 

 
Fonte: Daee (2004) 

 
Além do aumento da capacidade hídrica da calha, a obra pretende: 

 

• melhorar as condições de escoamento de desemboque (68 afluentes) e 

drenagem de tubulações; 

• remover materiais não inertes (chumbo – aprox. 138.000 m3); 
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• aumentar a segurança nas marginais – barreiras rígidas de concreto (New 

Jersey), 63 baias e drenagem da pista; 

• incorporar melhorias visuais – paisagismo; 

• facilitar desassoreamentos futuros. 

A execução da obra contemplou todas as etapas: 

• EIA/RIMA em 1998 

• Licença prévia em 1999 

• Licença de instalação em 2002 

• Gerenciamento ambiental 

• Plano de ataque às obras 

• Projeto dos canteiros de obras 

• Plano de fogo 

• Plano de tráfego 

• Plano de segurança de trânsito 

• Plano de divulgação das obras 

• Programa de monitoramento da qualidade da água da Lagoa de Carapicuíba 

• Manual de normas e procedimentos 

• Manual de procedimentos de conscientização ambiental dos trabalhadores 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

As obras de rebaixamento da calha do Rio Tietê se estenderam desde a barragem 

móvel (foz do Rio Pinheiros) até a Barragem da Penha, numa extensão aproximada 

de 24,56 quilômetros e estarão todas dentro do município de São Paulo. 

As dimensões e geometria projetadas atendem à vazão de 1.434 m³/s na Barragem 

Edgard de Souza, definida nos estudos hidrológicos para um tempo de recorrência 

de 100 anos. 

O trecho total foi dividido em 4 lotes, conforme mostra a Figura 2.6: 

Lote 1: da estaca 1027 (Barragem móvel) à 1330, extensão de 6,06 quilômetros; 

Lote 2: da estaca 1330 (Córrego Tiburtino) à 1650, extensão de 6,4 quilômetros; 
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 Lote 3: da estaca 1650 (Tamanduateí) à 1933, extensão de 5,66 quilômetros; 

 Lote 4: da estaca 1933 (montante Córrego Tatuapé) à 2.255 (barragem da Penha), 

extensão de 6,44 quilômetros. 



 

Figura 2.6 – Divisão por lotes do trecho do 

 

 

Divisão por lotes do trecho do Rio Tietê entre as barragens Edgard de Souza e Penha

76 

Tietê entre as barragens Edgard de Souza e Penha 
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Tabela 2.2 – Características principais da obra – ampliação da calha do Rio Tietê – Fase II 
 

Data início das obras  10/04/2002   
Prazo previsto 38 meses 
Extensão do canal 24,5 km 
Número de lotes de obra 4 
Escavação em solo 8 milhões de m³ 
Escavação em rocha 800.000 m³ 
Extensão de muros de contenção 19 km 
Concreto 100.000 m³ 
Tirantes 20.000 m 
Quantidade de desemboques e afluentes 68 
Quantidade de galerias e bueiros 472 
Barreira rígida 50,000 m 
Descarregador de fundo 1 
Eclusa de navegação 1 
Pontes com reforço de fundação 7 
Rebaixamento na foz do Rio Pinheiros  Aprox. 2 m 
Rebaixamento na Barragem da Penha Aprox. 4 m 
Seção transversal trapezoidal com largura de 
base 

De 41 m a 46 m 

Aumento da capacidade de vazão na foz do 
Rio Pinheiros 

De 640 m³/s para 1048 m³/s 

Aumento da capacidade de vazão na foz do 
Rio Tamanduateí 

De 240 m³/s para 640 m³/s 

Aumento da capacidade de vazão na foz do 
Rio Aricanduva 

De 210 m³/s para 561 m³/s 

 

Figura 2.7 – Configuração do canal antes das obras 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fonte: Daee 2004 

 
Dados da imagem: 
 

� Cota média do fundo do canal na cota 713,5 m 

� Nível d’água operacional médio na cota 716 m em 95% do tempo 

� Inviabilidade de navegação 

� Período de recorrência de cheias de 2 anos 

 

NA ~716 m 

20 a 25 m 

Cota 713,5m 
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Figura 2.8 – Configuração final projetada para o Rio Tietê 

FOFonte: Daee (2004) 

Dados da imagem: 
 

� Cota média do fundo do canal na cota 711 m 

� Rebaixamento de 2,5 m ao longo de toda a calha 

� Nível d’água operacional médio na cota 713 m em 95% do tempo 

� Viabilidade de navegação 

� Período de recorrência de cheias de 100 anos 

  
 
2.3.1 DRAGAGEM SUBAQUÁTICA 

A solução adotada para a Fase II das obras de ampliação da calha do Rio Tietê com 

relação ao processo de dragagem foi escavação submersa do leito. 

Visando interferir o mínimo possível no tráfego de veículos das marginais, o material foi 

dragado com utilização de escavadeiras embarcadas e depositado nas barcaças, 

Figuras 2.9 e 2.10, as quais “tombam o material” próximo aos bota-foras das marginais.  

O material então é disposto por meio da utilização de draglines e retroescavadeiras 

situadas às margens. 

 

 



 

Figura 2.9 – Dragagem subaquática

Fonte:  Daee (2004)
 

Figura 2.11 – Disposição

 

Fonte:  Daee (2004)

No início das obras, houve restrição quanto 

para transporte do material escavado 

implementado consistiu na escavação submersa com utilização de dragas ou 

escavadeiras hidráulicas e

transporte do material esca

margem do Tietê. 

 No porto, o material era retirado da barcaça por draga ou guindaste com 

carregado em caminhões basculantes

utilização da Castelo Branco. Durante 

subaquática Figura 2.10 – Barcaça

Fonte:  Daee (2004) Fonte:  Daee (2004)

Disposição na margem 

 

Figura 2.12 – Draglines

 

Fonte:  Daee (2004) Fonte:  Daee (2004)

houve restrição quanto à utilização uso da Rodovia 

para transporte do material escavado até os bota-foras. Assim, o processo 

na escavação submersa com utilização de dragas ou 

e apoio de barcaças autopropulsoras para carregamento e 

transporte do material escavado até um porto construído em local estratégico na 

retirado da barcaça por draga ou guindaste com 

carregado em caminhões basculantes, sendo daí transportado para os bota

elo Branco. Durante o serviço, ocorreram modificações em função da 
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Barcaça em operação 

Fonte:  Daee (2004) 

Draglines na margem 

Fonte:  Daee (2004) 

Rodovia Castelo Branco 

foras. Assim, o processo 

na escavação submersa com utilização de dragas ou 

apoio de barcaças autopropulsoras para carregamento e 

vado até um porto construído em local estratégico na 

retirado da barcaça por draga ou guindaste com clamshell e 

daí transportado para os bota-foras, sem 

ocorreram modificações em função da 



 

conclusão da eclusa no Cebolão

fora, que teve essa atividade

vezes condicionada à viabilização ambiental, ora em avaliação.

2.3.2 DERROCAMENTO 
 

Para os trabalhos de derrocamento realizados na calha do Rio Tietê, foi adotada a 

jornada de trabalho de dez

cronograma da obra. As 

realizadas por meio de plataformas abertas e barcaças fechadas, conforme 

Figura 2.13 

Figura 5.19 

 

 

 

 

 

 

 

Nos trabalhos de perfuração, são desenvolvidas as seguintes operações:

 

a) Posicionamento da 

localizadas na parede do cais perto da área a desmontar, e com a ajuda de um 

sextante, a plataforma é posicionada

posicionamento é traçado pelo encarregado de turno sobre o esquema de fogo e 

determina o ângulo de posicionamento em relação às balizas. Após es

conclusão da eclusa no Cebolão e na utilização da Lagoa de Carapicuíba

atividade suspensa e atualmente limitada, estando por algumas 

lização ambiental, ora em avaliação. 

Para os trabalhos de derrocamento realizados na calha do Rio Tietê, foi adotada a 

dez horas em dois turnos, necessária para atender 

As perfurações executadas no rebaixamento da calha foram 

de plataformas abertas e barcaças fechadas, conforme 

 

Figura 2.13 – Plataforma usada para perfuração 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Plataforma utilizada para perfurações 

Fonte: Daee (2004) 

trabalhos de perfuração, são desenvolvidas as seguintes operações:

da plataforma – por meio de três balizas equ

localizadas na parede do cais perto da área a desmontar, e com a ajuda de um 

sextante, a plataforma é posicionada com precisão de 0,15 a 

posicionamento é traçado pelo encarregado de turno sobre o esquema de fogo e 

determina o ângulo de posicionamento em relação às balizas. Após es
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Carapicuíba como bota-

suspensa e atualmente limitada, estando por algumas 

Para os trabalhos de derrocamento realizados na calha do Rio Tietê, foi adotada a 

horas em dois turnos, necessária para atender ao 

adas no rebaixamento da calha foram 

de plataformas abertas e barcaças fechadas, conforme Figura 2.13. 

trabalhos de perfuração, são desenvolvidas as seguintes operações: 

três balizas equidistantes, 

localizadas na parede do cais perto da área a desmontar, e com a ajuda de um 

15 a 0,20 metro. O 

posicionamento é traçado pelo encarregado de turno sobre o esquema de fogo e 

determina o ângulo de posicionamento em relação às balizas. Após essa 
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operação, com o sextante ele visa as balizas e orienta o operador quanto aos 

deslocamento necessários realizados pelos guinchos. O movimento vertical, 

devido a variação do nível d’água, que poderia causar quebra de haste, não é 

problema relevante no caso do Rio Tietê, no qual a perfuração é realizada em 

pequenas profundidades. O método, apesar de facilitar o posicionamento para a 

perfuração, causa queda no rendimento da perfuratriz devido à falta de pressão 

de avanço; e oscilações verticais, embora pequenas, poderão causar esforços 

indesejáveis na haste das perfuratrizes. O acúmulo de lixo carreado junto à 

barcaça, contribui para inclinação do equipamento, e para minimizar este efeito a 

plataforma era posicionada com o comprimento maior paralelo às margens. 

 

b) Barcaça fechada – na construção de barcaças para perfuração, foram utilizados 

módulos de 2,10 m x 5,76 m x 1,57 m x 3.700 kg. As barcaças foram 

dimensionadas de tal forma que permitiam a perfuração de um número elevado 

de furos de um fogo. Sem necessidade de movimentação da embarcação para 

correção de posicionamento, chegou-se à produção de até 15 furos com 

espaçamento de 1,5 metro a cada posicionamento. A estrutura de rolamento foi 

construída em apenas um dos lados das embarcações, o que permitiu o 

deslocamento da perfuratriz no sentido perpendicular à estrutura de rolamento; 

sobre a plataforma permaneceu o equipamento de perfuração e compressores. 

 
c) Movimentação de plataformas e barcaças – o alinhamento e a movimentação 

das barcaças e plataformas foram feitos com guinchos instalados, aos pares, nos 

lados mais estreitos da plataforma ou barcaça, permitindo a operação pelo 

mesmo operador. A precisão para o posicionamento do ponto de perfuração é 

dado pelos cabos esticados e presos a pontos fixos nas margens. Para o 

posicionamento também costumam-se utilizar laser e telurômetro (equipamento 

que mede distâncias indiretamente por meio de laser). 

 

 

 



82 

 

2.3.3 TÉCNICAS DE DETONAÇÃO  
 

O estabelecimento de planos de fogo típicos apresentou grande dificuldade em função 

da grande variabilidade nas condições geométricas, operacionais e geológicas. No 

entanto, para garantir o cumprimento de alguns parâmetros, foram elaboradas figuras 

que orientaram quanto às técnicas de detonação utilizadas nas diversas situações 

encontradas durante as obras de rebaixamento da calha do Rio Tietê (Figura 2.14): 
 

Figura 2.14 – Detonação de leito rochoso no Rio Tietê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daee (2002) 
 

A seguir, apresentamos as ilustrações 2.16 a 2.19 com as devidas indicações. 
 

Figura 2.15 – Método céu aberto/bancada 

 

Fonte: Relatório Maubertec 
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 Figura 2.16 – Método subaquático cordel/bancada 

 

 Fonte: Relatório Maubertec 

 

 

 Figura 2.17 – Método subaquático cordel/cava 

 

 

Fonte: Relatório Maubertec 
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 Figura 2.18 – Método céu aberto/ensecadeira 

 

Fonte: relatório Maubertec 

 
2.3.3.1 ESTIMATIVA DE ZONAS DE RISCO 
 

As zonas de risco ao meio ambiente foram estabelecidas em função de cargas de 

7kg/espera e 14 kg/espera, valores usualmente utilizados nesse tipo de serviço. 

Quando foi necessária a utilização de cargas com valores superiores, os cálculos foram 

refeitos. 

 

Os critérios que nortearam as definições foram baseados na norma NBR 9653 da ABNT 

e na Cetesb D7.013. 

 

É apresentada a Figura 2.19, onde há um exemplo de quadro de risco para os diversos 

tipos de fogo. Em momentos de detonação, era necessário paralisar o tráfego. As faixas 

em que se deram tais paralisações foram definidas a partir da análise de risco do 

impacto de ar e do ultralançamento 
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Figura 2.19 – Quadro de risco de plano de fogo 

 
Fonte: Relatório Maubertec 

 

2.3.3.2 MONITORAMENTO EM DECORRÊNCIA DE DETONAÇÃO SUBAQUÁTICA 

 

O processo executivo com a utilização de detonação foi aplicado sempre que se 

verificou a impossibilidade de causar danos às edificações ou atividades desenvolvidas 

no entorno da área da obra, dentro dos limites de segurança recomendados. 

 

A encargo das empresas contratadas para a execução das obras de rebaixamento da 

calha ficou a elaboração do plano de monitoramento do efeito das detonações. A 

empresa projetista da obra elaborou procedimento, dentro do qual estava limitada a 

área de influência definida a partir do eixo do canal atual do rio uma faixa de 250 

metros. 

Dada a existência de meandros em trecho natural do rio, essas áreas foram 

incorporadas ao plano de monitoramento, já que o aterro ali realizado não passou por 

nenhum controle. 
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As edificações existentes foram hierarquizadas e agrupadas segundo os seguintes 

critérios: 

 

� tipo de construção; 

� uso a que se destina; 

� importância funcional. 

 

Importante medida adotada antes do início dos trabalhos foi a vistoria cautelar das 

edificações lindeiras para caracterização do estado de conservação, buscando a 

aplicação de níveis de segurança quanto às vibrações e sobrepressão de ar. 

 

Após a hierarquização, chegou-se à classificação abaixo. 

 

� Sistema viário – as marginais são componentes fundamentais no fluxo de 

veículos dentro da RMSP, bem como na ligação norte–sul do país. O 

sistema nas marginais é formado por pistas de rolamento, pontes e 

pontilhões. As pistas de rolamento foram previamente vistoriadas quanto 

ao estado, existência de fissuras, deterioração do asfalto. Durante as 

detonações, não se verificaram maiores problemas. No caso de pontes, 

levou-se em conta o sistema estrutural, a sensibilidade e o tipo de 

fundação de cada um para definição do monitoramento. A vistoria do 

estado de conservação das obras estabeleceu a classificação das obras 

quanto as especificações do plano de fogo. Os planos de fogo foram 

submetidos aos órgãos responsáveis pela conservação das estruturas. 

� Adutoras e interceptores de esgoto – foram disponibilizados pela Sabesp 

os projetos e cadastros das redes, que foram enquadradas na 

classificação funcional de maior importância em razão de que qualquer 

problema que ocorra com elas afeta grande quantidade de pessoas e 

poderá ter uma grande impacto no tráfego das marginais  

� Redes de gás – foram requisitadas à Companhia de Gás de São Paulo 

(Comgás) informações sobre eventuais pontos de maior sensibilidade na 
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rede que pudessem limitar o plano de fogo, bem como características das 

redes, tais como idade do material da tubulação e situação de 

manutenção. No caso da Comgás, foi abordada a necessidade da 

implantação de plano de contingência para qualquer eventualidade. Os 

planos de fogo também foram apresentados para aprovação da Congas. 

� Rede elétrica – as redes de maior importância são aquelas lindeiras à 

calha do rio, compostas por torres de transmissão e túnel da EPTE, que 

cruza o rio e abriga cabo de alta tensão pressurizado. Quando da vistoria 

prévia no túnel realizada pela empresa projetista, verificou-se que havia 

várias trincas e pontos de infiltração, avaliando o túnel como estrutura em 

mau estado, o que requereu maiores cuidados com o plano de fogo nas 

proximidades. Em relação às torres de transmissão, cada uma delas teve 

de ser vistoriada e, como cuidado geral do plano de fogo, previu-se, além 

da minimização de vibrações, que o ultralançamento de fragmentos à rede 

seja inexistente.  

� Fibra ótica – foram adotados os mesmo procedimentos que os referentes 

às redes de água, à exceção do estudo do plano de contingência. 

� Edificações – se dentro da faixa de risco, precisaram ser adequadamente 

identificadas na vistoria cautelar quanto ao tipo de uso, sensibilidade a 

vibrações, período de funcionamento, caracterização da estrutura , 

caracterização dos fechamentos. Durante a vistoria, processou-se a 

caracterização de anomalias encontradas em cada uma das edificações, 

tanto na estrutura quanto no revestimento. 

 

O elenco de informações acima descritos permitiu hierarquizar as edificações quanto à 

situação ante as detonações 

 

� Meio urbano – o ser humano é muito sensível à vibração e ao efeito 

da sobrepressão de ar, e por isso um cuidado adicional foi tomado por meio de 

comunicação adequada de informações, em que se procurou mostrar que 

desconforto era passageiro e não conduzia a danos físicos. 
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� O processo de monitoramento consistiu no acompanhamento da 

velocidade das partículas pela instalação de geofones e canal de impacto de ar à 

medida que as detonações iam avançando, quando foi necessário 

monitoramento das vibrações e do impacto de ar de cada frente de serviço em 

ambas as margens. 

� Quando da execução de detonações próximo a estruturas com 

quadro de fissuração e de degradação acentuado, foi necessário o 

monitoramento da evolução do quadro por meio de selos de gesso, vidros e 

medidores de juntas de plástico e, quando da possibilidade de recalque, por meio 

da instalação de pinos de recalque. 

� O registro do fogo detonado foi feito com o uso de dois geofones 

triortogonais dotados de canais de impacto de ar, um em cada margem do canal. 

Também foram posicionados nas edificações mais sensíveis, detectadas durante 

a fase de vistoria prévia. 

 

Todas as informações eram sistematizadas e lançadas no relatório de fogo, auditado e 

rastreado pela fiscalização da obra. 

 

 

 2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO DO RIO TIETÊ  

 

Os meios de transporte definidos para utilização nas obras da Fase – II foram  fluvial e 

terrestre. Porém na primeira etapa da obra, o transporte fluvial somente foi realizado 

nos limites de cada lote, para isso foram utilizadas barcaças de 25 metros de 

comprimento, 7,5 metros de largura e 1,5 metros de altura, com capacidade volumétrica 

de transporte de 250 metros cúbicos cada.  

 

Na segunda etapa, com o início de operação da eclusa da barragem móvel, o 

transporte fluvial pode ser utilizado a partir de cada lote até Carapicuíba. 
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A utilização de transporte rodoviário com a ocupação das marginais para carga do 

caminhão foi restrita aos horários estabelecidos pela Companhia de Engenharia de 

Tráfego – CET, das 22:00h às 5:00h. 

 

A fim de se evitar queda do material transportado nas vias de tráfego, ações como 

limpeza dos pneus e caçamba (saída dos locais de carga e descarga) e proteção da 

carga com lonas foram adotadas. 

 

Ao todo foram 415 caminhões basculantes de 12 m3, fiscalizados por um escritório do 

DAEE a cada lote, objetivando o menor impacto no tráfego das marginais.  

Quanto ao material transportado, os caminhões contavam com identificação (adesivos), 

a qual apontava a caracterização do material que carregavam, se inerte ou não inerte, 

visando controle de trajeto e local de disposição. 

 

2.4.1 DISPOSIÇÃO PROVISÓRIA DE MATERIAL NÃO INERTE 
 
 
O material dragado do Rio Tietê classificado como não inerte era depositado 

temporariamente nas margens, separadamente de quaisquer outros tipos de material, 

para secagem durante 48 horas, preferencialmente, antes de ser transportado. Para 

evitar o retorno do material escavado para o rio, foi utilizada barreira de contenção de 

madeira. 

 

Quando da possibilidade ou ocorrência de chuvas, o material era coberto com proteção 

impermeável, sendo utilizado plástico. 

 

O material era identificado pela cravação no topo de placa indicativa do tipo não inerte 

com cores já definidas: 

 

� laranja: sedimentos que contenham chumbo; 

� azul-royal: sedimentos que contenham alumínio e/ou ferro e/ou manganês. 
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2.4.2 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DRAGADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

Toda e qualquer movimentação de material classificado como não inerte foi feita 

mecanicamente. As operações de escavação, secagem, carregamento e transporte 

devem foram mecanizadas sem nenhum tipo de manuseio humano (Figura 2.20 e 

2.21). 

 

Para identificação do tipo de material transportado nos caminhões, foram definidos 

adesivos em cores que são colados às portas e caçambas, os quais caracterizavam 

também o uso exclusivo do Daee, conforme modelo estabelecido pela fiscalização. Os 

caminhões que fizeram o transporte do material não inerte foram conduzidos por 

profissionais habilitados e qualificados para tal, além do controle efetuado pela 

fiscalização de saída, chegada e pesagem do material no aterro sanitário licenciado. 

 

O controle foi realizado com a Ficha de Movimentação do Material Não Inerte em duas 

vias, levadas pelo motorista e entregues ao fiscal da gerenciadora lotado no aterro 

licenciado. Uma via era entregue ao fiscal da gerenciadora lotado na entrada do aterro, 

para preenchimento e assinatura. Na via era anexado o comprovante de pesagem do 

caminhão, fornecido pelo responsável do aterro. O controle de volumes era realizado 

semanalmente.  

 

Os aterros licenciados que receberam material não inerte foram:  

 

� C.D.R. Pedreira – localizado à Rodovia Fernão Dias, quilômetro 82, distante 13 

quilômetros da Barragem da Penha; 

� C.T.R. Caieiras Essencis – localizado à Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 

33, distante 24 quilômetros do Cebolão; 

 

O trajeto realizado pelos caminhões foi previamente definido e fiscalizado pela 

gerenciadora. 
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Figura 2.20 Identificação do material dragado 
 

 
Fonte: Daee (2002) 

 
 

Figura 2.21 Material dragado disposto na margem para secagem 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2002) 



92 

 

2.5 DISPOSIÇÃO FINAL DOS SEDIMENTOS DRAGADOS DO RIO TIETÊ 
  
Não existem informações precisas sobre a quantidade de poluentes domésticos e 

industriais lançados no Rio Tietê, e ao contrário de alguns países, no Brasil não há 

normas e recomendações específicas para sedimentos aquáticos, logo, no Estado de 

São Paulo, o sedimento retirado de rio tem sido tratado como resíduo sólido, tendo 

seus valores de concentrações de metais pesados comparados ao limite máximo 

admissível preconizado pela NBR-10.004. 

 

2.5.1 ESTUDOS DE FORMAS DE USO DO SEDIMENTO DRAGADO DO RIO TIETÊ DESENVOLVIDOS 

ENTRE 1992 E 1998 
 
O desassoreamento do Rio Tietê na RMSP, por compreender operações que influem 

em muitos aspectos da vida da cidade, adquiriu contornos de alta complexidade, 

originando estudos envolvendo direta ou indiretamente diversas instituições. 

 

Em 1990, a Cetesb iniciou efetivamente o Programa de Despoluição da Bacia do Alto 

Tietê e Reservatório Billings na RMSP, obtendo em março de 1991 um diagnóstico 

parcial da situação dos efluentes líquidos industriais, com recadastramento das fontes 

de poluição, dados de vazões medidas e análises químicas e carga orgânica e 

inorgânica calculada a partir das medições. 

 

Por outro lado, as entidades responsáveis pela manutenção da calha do Rio Pinheiros e 

do Rio Tietê, respectivamente Eletropaulo e Daee, vinham deparando com o problema 

de longos percursos de transporte para o lançamento do material desassoreado e com 

indagações referentes à possibilidade de contaminação da área de disposição.  

 

Conseqüentemente, a Eletropaulo encomendou ao IPT e ao CTH um estudo 

sedimentológico do Tietê e do Pinheiros na RMSP, finalizado em 1992 (CTH, 1992; 

apud Boscov et al, 1995, p. 659). 
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Posteriormente, a Cetesb solicitou ao Daee e ao CTH estudo para caracterização físico-

química de sedimentos do Tietê na região do Parque Ecológico do Rio Tietê, com a 

finalidade de verificar a viabilidade do aproveitamento como fonte de areia. 

 

A preocupação com grandes volumes de sedimentos desassoreados do Tietê e do 

Pinheiros (Tabela 2.3), assim como o alto custo envolvido, objetivou o desenvolvimento 

de campanhas de caracterização, transporte e utilização do material. 

 
Tabela 2.3  Volumes desassoreados (m³) do Rio Tietê – dragagem realizada pelo  Daee (entre 

Cebolão e Barragem da Penha) 
 

Ano 
Trechos do rio 

Total (m³) montante draga jusante draga jusante DLD 
1976  738.175  738.175 
1977 863.033 1.244.729  2.107.762 
1978 556.264 1.170.107  1.726.371 
1979 381.875 772.335  1.154.210 
1980 306.479 856.610  1.163.089 
1981 54.556 55.089  109.645 
1982 1.888.690 950.040  2.838.730 
1983 1.481.679 791.264  2.272.943 
1984  17.646  17.646 
1985 166.850 275.907  442.757 
1986 302.215 395.226  697.441 
1987 221.977 180.290  402.267 
1988  74.523  74.523 
1989 1.891.414 1.277.061  3.168.475 
1990 1.188.751 767.815  1.956.566 
1991 2.189.686 540.626  2.730.312 
1992 809.625 314.907  1.124.532 
1993 1.720.534  388.066 2.108.600 
1994 890.195  851.273 1.741.468 

Total 14.913.823 10.422.350 1.239.339 26.575.512 

Média anual 932.114 613.079 619.670 1.398.711 

Fonte: Chaves et al. (1998) 
 

Segundo Brighetti et al. (1993, p. 336), tais campanhas tiveram como finalidade 

viabilizar o desenvolvimento de sistemáticas de remoção, transporte e disposição final, 

além de subsidiar estudos para o reaproveitamento dos sedimentos.  
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Nas campanhas, foram coletadas amostras no mês de fevereiro e agosto de 1992, 

relativas a um período de chuvas e um de estiagem, uma vez que o potencial de 

poluição depende do estado de diluição de poluentes assim como o aumento do volume 

de sedimentos aportado em eventos chuvosos.  
 

Foram feitas várias medições e coletas de sedimento, água e amostras do leito em 

vários pontos do trecho entre a Barragem da Penha e o Cebolão. Optou-se por esse 

trecho (ver Figura 2.22) já que foi considerado o mais crítico, sob o aspecto de 

ocupação urbano-industrial, de contribuição dos principais afluentes e de carga difusa.  

 

Figura 2.22 – Posição dos pontos de amostragem de sedimento do Rio Tietê 

 

 

 
 Fonte: Brighetti, Morita & Ikeda (1993, p.406) 
 
 

Para tanto, peneirou-se amostra retirada direto do rio, e 2 m³ de material junto às 

dragas. De todo o dejeto desassoreado, cerca de 5% (em peso), correspondeu a lixo 

das mais diferentes formas. Os outros 95% eram quase na totalidade areia: em média, 

45% de areia média; 50% de areia fina; 4% de areia grossa; e 1% de silte e argila. 
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Brighetti et al. (1993, p. 412) concluíram que a porcentagem de areia média e fina era 

alta nesse trecho, tornando o reaproveitamento do material de desassoreamento 

bastante atrativo devido ao alto volume dragado anualmente, ver Figura 2.23. 

 A areia, após pré-tratamento, poderia ser utilizada como agregado miúdo em concreto, 

ou, in natura para fins menos nobres como base na construção de estradas e 

assentamento de tubos de saneamento. 

 

Figura 2.23 – Granulometria ao longo do Rio Tietê (1992) 

 

 
 

Fonte: Brighetti, Morita & Ikeda (1993, p.407) 
 
Quanto à caracterização química e biológica, verificou-se a predominância de material 

inorgânico com baixo teor de metal. A presença de composto orgânico volátil é bastante 

discreta, e o que apresenta maior valor é o dicloro metano. 

Portanto, Brighetti et al (1993, p.412) concluíram a necessidade de outros estudos que 

definissem os efeitos no meio ambiente dos poluentes encontrados, a fim de avaliar a 

possível utilização de sedimentos e os riscos daí advindos. 
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Na Tabela 2.4 e 2.5 são apresentados, respectivamente, resultados de análise química 

de amostra de sedimento  e água do Rio Tietê.  

 
Tabela 2.4– Resumo dos resultados das análises químicas dos sedimentos do Rio Tietê em 1993 

PARÂMETROS 

Chuvas de fev/92 Estiagem de ago/92 

1 2 Aricanduva 
Casa 
Verde Bandeirantes Aricanduva Casa Verde Bandeirantes 

Fósforo total (mgP/g) 0.51 0.18 0.41 Inconsistente Inconsistente Inconsistente     
Nitrogênio Kjedahl total 
(mgN/g) 0.07 0.04 0.53 Inconsistente Inconsistente Inconsistente     
Coliformes totais 
(NMP/100ml) 9.10 5 5.10 5 7.10 5 4,7 .10 6 4,1 .10 5 1,8 .10 6     
Coliformes fecais 
(NMP/100ml) 8 .10 5 5 .10 5 2,3 .10 5 2,3 .10 5 1,4 .10 4 4,0 .10 4 2000   

Benzeno (ppb) <100 <100 <100 ñ encontrado ñ encontrado ñ encontrado 20000   

Tolueno (ppb) <100 <100 <100 ñ encontrado ñ encontrado ñ encontrado     

Xileno (ppb) <100 <100 <100 ñ encontrado ñ encontrado ñ encontrado     

PH 8.1 6.5 7.4 6.5 6.5 6.5     

Temperatura (°C) 23 24 23 21 21 21     
Material solúvel no n~hexano 
(�g/g) 76 1691 366 3700 3350 3100     

Berílio (mg/kg) <10 <10 <10 100 <10 12 100   

Cromo total (mg/kg) <45 60 45 100 45 150   1000 

Cobre (mg/kg) 50 60 <45 <10 <45 <10     

Chumbo (mg/kg) 45 45 60 66 58 274 

1000' 
ou 
100'' 

500 
a 
1000 

Mercúrio (mg/kg) <45 <45 <45 <45 70 45 100 10 

Níquel (mg/kg) <45 90 45 100 50 10   200 

Prata (mg/kg) <45 <45 <45 <45 <45 <45     

Sódio (mg/kg) 2000 2400 330 Inconsistente Inconsistente Inconsistente     

Resíduo volátil (%) 3 3 8 4 8 9     

HCB (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 <0.003 <0.003     

HCH (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 <0.003 <0.003   0.25 

D.D.T. (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 <0.005   0.10 

Endrin (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 <0.005   0.10 

Aldrin (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 <0.003 <0.003     

Dieldrin (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 <0.005     

Heptaclero (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 <0.003 <0.003     

Epóxido heptacloro (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 <0.003 <0.003     

Mirex (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 <0.005     

Aroclor 1221 (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03   
0.50-
10''' 

Aroclor 1242 (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05   
0.50-
10''' 

Aroclor 1248 (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05   
0.50-
10''' 

Aroclor 1254 (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05   
0.50-
10''' 

Aroclor 1260 (mg/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05   
0.50-
10''' 

Toxofeno (mg/kg)       <0.5 <0.5 <0.5     

Fonte: Brighetti et al (1993, p.410) 

1) Legislação brasileira (NBR nº 10004) 

2) Limites propostos pela legislação americana para disposição de lodo de estação de tratamento de esgoto na agricultura 

compostos minerais –  compostos orgânicos – PCBs totais  
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Tabela 2.5 – Resumo dos dados analisados (amostras de água do Rio Tietê em 1993)  
 

PARÂMETRO 
Chuvas fev/92 
Aricanduva Casa Verde Bandeirantes 

Nitrogênio Kjedahl total (mgN/g) 6.7 6.8 7.3 
Fósforo Total (mgP/g) 0.51 0.88 1.50 
Cloretos (mg/l) 41 46 9 
DBO (mgP/g) 18 21 19 
DQO (mgO2/l) 51 58 58 
Material solúvel no m~hexano(�g/g) 30 110 110 
PH 7.5 7.3 7.1 
Sólidos Totais (mg/l) 360 330 360 
Sólidos Totais Fixos (mg/l) 290 290 280 
Sólidos Sedimentáveis (mg/l) 1.7 0.5 0.6 
Sólidos em Suspensão (mg/l) 120 98 90 
Sólidos em Suspensão Voláteis (mg/l) 28 18 32 
Sulfato (mg/l) 92 995 74 
Temperatura (°C) 23 24 23 
Benzeno (ppb) <100 <100 <100 
Tolueno (ppb) <100 <100 <100 
Xileno (ppb) <100 <100 <100 
Cádmio (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Cobre (mg/kg) <0.10 <0.10 <0.10 
Alumínio (mg/l) 1.00 0.80 0.64 
Manganês (mg/l) 0.38 0.35 0.34 
Níquel (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Cromo total (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Ferro (mg/l) 2.12 1.87 1.02 
Cálcio (mg/l) 20.0 19.5 20.0 
Venádio (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Boro (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Zircônio (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Molibdênio (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Prata (mg/l) <0.10 <0.10 <0.10 
Chumbo (mg/l) <0.20 <0.20 <0.20 
Zinco (mg/l) <0.20 <0.20 <0.20 
Sódio (mg/l) 40.0 44.0 48.0 
Fonte: Brighetti et al (1993, p.411) 

 
 

Em 1994, repetiu-se a caracterização físico-química e biológica dos sedimentos em 

trabalho conjunto do Daee, CTH e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(Epusp), desta vez estendendo-se a pesquisa a outros trechos do Rio Tietê dentro da 

RMSP (CTH, 1994; apud Boscov et al, 1995). 
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As análises granulométricas de grande número de amostras coletadas em diversos 

pontos do rio e nos bota-foras do Parque Ecológico apresentaram curvas bem 

semelhantes, indicando que os sedimentos são compostos por areia fina e uniforme. Na 

Figura 2.24, estão apresentadas as curvas granulométricas de algumas amostras. 

 

Figura 2.24 – Curva granulométrica de bota-foras e do Parque Ecológico do Rio Tietê (1994) 

 
Fonte: Boscov et al. (1995, p.661) 

 
 

“Quanto aos ensaios bioquímicos, foram analisadas as seguintes classes de poluentes: 

metais, aromáticos mononucleares, (benzeno, tolueno e xileno), toxafeno, PCBs, 

compostos orgânicos voláteis e aromáticos polinucleares; as demais não puderam ser 

estudadas por dificuldades ou impossibilidade dos laboratórios brasileiros” (CTH, 1994; 

apud Boscov et al,1995, p. 660). 

 

Na Tabela 2.6 e 2.7 são apresentados, a título de exemplo, resultados relativos a duas 

amostras, em que está relacionada apenas a concentração determinada para metais, 

uma vez que a dos demais poluentes era muito baixa. 
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Tabela 2.6 – Resultados de análise química de metais de amostra na Barragem da Penha (1994) 
 

 

Metal 
Extrato de 
lixiviação(mg/l) 

Extrato de 
Solubilização(mg/l) 

Massa bruta 
(mg/kg) 

 

Alumínio 
0,19 0,23 19100 ±900  
Nd Nd 4150  

Arsênio Nd Nd <17  
Bário 0,19 0,01 389 ±25  

Cádmio 
0,002 0,0006 <4,3  
Nd Nd <10  

Chumbo 0,003 0,002 33 ± 6  
Cobre <0,01 0,005 43± 5  
Cromo total <0,01 0,01   

Ferro 
0,29 0,21 17000 ± 500  
Nd Nd 7835  

Manganês 
0,61 1,43   
0,95 0,12 146  

Mercúrio 
Nd Nd <0,86  
Nd Nd <0,86  

Prata Nd Nd <4,32  
Selênio <0,008 <0,008 <40,0  
Sódio  4,4   

Zinco  

0,1   

0,01 68,9 
Fonte: Boscov et al 
(1995,p.661) 

Fonte: Boscov et al (1995) 
Tabela 2.7 – Resultados de análise química de metais de amostra do bota-fora de Barueri (1994) 

 
Metal Extrato de lixiviação(mg/l) Extrato de Solubilização(mg/l) Massa bruta (mg/kg)  

Alumínio 

0,37 0,27 22100  

nd 1,23 4222  

Arsênio nd Nd <17  

Bário 0,1 0,04 350± 8  

Cádmio 

0,007 0,006    

nd 0,02 <4,65  

Chumbo 0,006 0,007 11± 3  

Cobre <0,03 <0,005 45± 7  

Cromo total <0,01 <0,01    

Ferro 

0,29 0,21 62± 6  

nd Nd 8361  

Manganês 

1,5 4,54 272± 21  

0,85 2,73 1,02  

Mercúrio 

0,004 0,002 <0,85  

nd Nd <0,93  

Prata nd Nd <4,25  

Selênio <0,008 <0,008 <40,0  

Sódio   5,4    

Zinco 1,74 

8 ±1 313± 15  

0,23 112 
Fonte: Boscov et al (1995, 
p.661) 
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Em 1995, a sistemática praticada para disposição de sedimentos era em forma de 

aterro em antigos portos de areia e jazidas de argila. O reaterro em áreas intensamente 

degradadas apresentava-se promissor no sentido de recuperá-las para aproveitamento 

imobiliário e criação de parques e áreas de lazer.  

 

Boscov et al. (1995, p. 660) concluem com base na NBR 10004/1987 que os limites 

máximos admissíveis em algumas análises dos sedimentos do Rio Tietê foram 

ultrapassados, apresentando valores elevados para os seguintes metais: Alumínio, 

Cádmio, Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio e Zinco, sendo necessário segundo os 

autores, mais ensaios que verifiquem estes resultados.  

 

O processo de contaminação do solo ocorre lentamente e freqüentemente sem 

conseqüências trágicas imediatas, porém, no longo prazo, pode ter efeitos sérios 

possivelmente irreversíveis. Como o movimento dos poluentes por solo pouco 

permeáveis é um pouco lento, o tempo necessário para contaminação da água 

subterrânea pode levar séculos, avaliaram Boscov et al. (idem, p. 652). Os autores 

concluíram que a deposição dos sedimentos em locais de recuperação de regiões 

anteriormente exploradas pelo homem é uma das soluções economicamente mais 

interessantes, porém, certos cuidados devem ser tomados para que a ação não seja 

danosa ao solo e subsolo, em especial ao lençol freático, possibilitando, assim, o 

replantio de legumes e vegetação na região e proteção da atmosfera e da biosfera 

devido à emissão de gases. 

 

Havia ainda a necessidade de estudar as condições específicas do solo brasileiro, 

incluindo a não saturação e a influência de estruturas peculiares do solo tropical em 

fenômenos de transporte de soluto por meio poroso. 

 

Hirata (1997, p. 47) apresentou outro estudo sobre caracterização física e estado de 

contaminação por metais pesados, e a viabilidade de aplicação do sedimento como 

agregado miúdo na construção civil, tomando como objeto o material dragado do Rio 

Tietê e disposto no bota-fora nº 7 – próximo ao Parque Ecológico do Tietê. Como as 
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características do concreto dependem, fundamentalmente, da granulometria e do teor 

de matéria orgânica presente no agregado utilizado, os dois parâmetros foram decisivos 

na escolha de locais de coleta. 

 

Após várias visitas a campo, escolheu-se o bota-fora n° 7, que recebia o material 

dragado entre a Ponte Presidente Dutra e o limite à montante do Parque Ecológico 

Tietê. O sedimento, após a dragagem, era transportando até o bota-fora, e antes de ser 

disposto, passava por uma peneira cilíndrica Tromell, conferindo-lhe aparência mais 

homogênea e limpa. 

 

Como as características do concreto dependem, fundamentalmente, da granulometria e 

do teor de matéria orgânica presente no agregado utilizado, ambos os parâmetros 

foram decisivos na escolha dos locais de coleta. 

 

O sedimento disposto no bota-fora nº 7 possuía coloração mais clara se comparada a 

de outros bota-foras, pois era dragado, peneirado e bombeado por duas vezes até 

chegar ao local de deposição, passando então por três lavagens (Figura 2.25): 

 

As coletas para análise estavam sendo feitas junto ao local onde estava a peneira 

Tromell; logo após o peneiramento, porém, em outubro de 1994, as dragagens foram 

paralisadas. Para que o estudo pudesse ter continuidade, as coletas passaram a ser 

realizadas no próprio bota-fora. 

 

Com os materiais coletados foi feita a investigação experimental em duas etapas: 

� caracterização do material dragado do Rio Tietê, que passou pela peneira 

cilíndrica Tromell, e do disposto no bota-fora de n° 7; 

� avaliação de viabilidade do uso na construção civil após 

estabilização/solidificação com cimento Portland; 

 

Foram realizados os seguintes ensaios: 

� Análise granulométrica 
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� Quantificação de matéria orgânica 

� pH 

� Determinação do teor de metal do material bruto 

� Ensaio de lixiviação 

� Ensaio de solubilização 

� Determinação de Na + e Ca²+ solúveis 

� Ensaio de resistência a compressão 

� Lixiviação e determinação da concentração de metal no material lixiviado 

� Solubilização e determinação das concentrações de metais no material 

solubilizado 

� Ensaio de durabilidade 

� Ensaio de permeabilidade 

 

Os ensaios mostraram que a granulometria do material dragado ao longo do 

Tietê variou significativamente. Segundo Hirata (1997, p.64), as diferenças ocorreram 

em função de características físicas do trecho do rio em que o material  foi coletado e 

da vazão ocorrida durante o ano, uma vez que tais fatores influenciam na 

sedimentalidade do material. 

 

Mesmo o material dos bota-foras localizados no interior do Parque do Ecológico 

da Penha apresentaram características granulométricas bastante variadas, resultado 

das diferentes estações do ano. 

 

O sedimento disposto no bota-fora n°7 foi caracterizado, segundo a PN 1:603.06-

008, como resíduo sólido não inerte, pois as concentrações de manganês solubilizado 

se apresentaram acima do limite máximo estabelecido pela norma. 

 

O  baixo nível de contaminação do sedimento disposto no bota-fora n°7 deve-se 

ao fato de que grande parte do metal pesado lançado no Rio Tietê adsorve-se na fração 

sólida mais fina ou na matéria orgânica em suspensão, permanecendo na coluna 

d’água e sendo transportada junto com os efluentes do rio. 
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Hirata (1997, p. 68) sugeriu que parte significativa dos poluentes presentes no 

material de fundo do Rio Tietê tenha sido mobilizada e transferida para a coluna d’água 

durante a atividade de dragagem. 

 

Figura 2.25 – Sistema de dragagem e disposição do material passado pela peneira rotatória 

Tromell e depositado no bota fora nº 7 (MDT7) 

 
Fonte: Hirata (1998, p.62) 

Durante os ensaios, a tecnologia de estabilização/solidificação com cimento 

Portland  para tratamento de resíduo sólido mostrou-se eficiente na imobilização do 

metal pesado presente no sedimento do bota-fora n°7. Nas análises do solubilizado do 

bota-fora n°7 estabilizado/ solidificado, somente as concentrações de zinco 
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apresentaram-se maior do que os limite estabelecido pela PN1:603.06-008. Segundo 

Hirata (1997, p. 73), isso ocorreu provavelmente porque parte da concentração de zinco 

é proveniente da própria constituição do cimento Portland, ou foi solubilizado devido ao 

alto valor de pH. 
 

Nos ensaios de resistência à compressão, os corpos de prova ensaiados com 

material coletado na peneira Tromell, caracterizado como areia média, mostraram 

resultados satisfatórios, porém os corpos ensaiados com material do bota-fora n°7 

caracterizado como areia fina ficaram comprometidos, apresentando, em alguns casos, 

resistência até 56% menor que o esperado. 
 

“A grande variação das características do material do bota-fora n°7, resultado 

das diferentes estações do ano, do local e do processo de dragagem, impossibilita 

conclusões generalizadas sobre a sua utilização na construção civil, limitando a seu uso 

para fins não estruturais.” (HIRATA,1997, p.89) 

 

O ensaio de lixiviação mostrou não ser adequado devido à alta alcalinidade do 

lixiviado e da dificuldade de reprodutividade de resultados. Outro fato é que, quando 

molhado, o sedimento possui odor desagradável, podendo ter o uso restrito. 

 

Portanto, devido à grande variação de características físicas do material dragado 

ao longo do Rio Tietê, Hirata (1997, p. 92) recomendou o desenvolvimento de 

metodologia para análise expedita do material presente nos bota-foras, antes da 

tomada de qualquer decisão relativa à utilização na construção civil. O autor sugere 

ainda a “lavagem” do sedimento dragado, empregando-se energia suficiente para 

ressuspensão e carreamento de sedimento fino e de matéria orgânica, podendo resultar 

assim em granulometria e qualidade uniforme e, provavelmente, assegurar uso mais 

nobre do material. 

Hirata (1997, p. 92) conclui que se faz necessário o desenvolvimento de 

metodologia adequada para avaliar o impacto de resíduos estabilizados/solidificados 

com cimento Portland no meio ambiente. 
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2.5.1.1 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE UTILIZAÇÃO DA AREIA DRAGADA DO RIO TIETÊ 
 

Estudos sobre a utilização comercial de sedimentos dragados do Rio Tietê foram 

iniciados a pedido do Daee, embasados em estudos sedimentológico na RMSP e em 

campanhas para caracterização físico-química e biológica do material de 

desassoreamento (BRIGHETTI, et al., 1993),  e estimaram volumes médios na ordem 

de 1.100 m³/ano constituídos de aproximadamente 95% de areia. 

 
Tabela 2.8 – Composição dos Sedimentos Dragados do Rio Tietê em vários trechos 
 

Tipo 

Composição do sedimento dragado por peso (%) 

Tiquatira Aricanduva Tamanduateí 
Casa 
Verde Freguesia do Ó Piqueri Anhanguera Média 

Sedimentos <14mm 97,90 93,65 97,57 96,60 95,36 95,30 96,91 95,79 

Borracha, couro e pneus 0,10 0,72 0,13 0,29 0,15 0,17 0,07 0,33 

Entulho 0,00 1,87 0,79 0,48 0,31 0,35 0,39 0,87 

Madeira e material de construção 0,00 0,26 0,31 0,21 0,20 0,58 0,19 0,26 

Lenha 0,38 0,29 0,05 0,18 0,22 0,05 0,00 0,17 

Metais e latas 0,04 0,14 0,02 0,06 0,10 0,11 0,03 0,08 
Papel e papelão 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peças de plástico 0,08 0,12 0,19 0,07 0,08 0,06 0,09 0,11 

Sacos plásticos 0,32 0,32 0,22 0,34 0,36 0,19 1,16 0,36 

Tecidos e esponjas 0,09 0,37 0,20 0,16 0,41 0,35 0,01 0,27 
Pedras e torrões 1,09 1,90 0,32 1,58 2,71 2,82 0,67 1,57 

Capim e raízes finas 0,00 0,22 0,17 0,04 0,12 0,00 0,38 0,15 

Vidros 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Fonte: Chaves et al.(1998, p.334) 

 
Tal constatação embasou um estudo contratado pela Companhia Paulista de 

Desenvolvimento (CPD) à empresa Casadei Engenharia Mineral S/C Ltda. em 1996, o 

qual apresentou a utilização da areia contida nos sedimentos dragados do Rio Tietê, 

com vista a introduzir um novo conceito: “O Rio Tietê em seu trecho metropolitano 

passaria a ser encarado como uma jazida com reservas renováveis” (CHAVES, et al., 

1998, p. 334). Na Tabela 2.9, apresenta-se a situação dos bota-foras existentes nas 

proximidades do Tietê e Pinheiros para a disposição de sedimentos dragados. 
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“Com a ocupação das margens, com a valorização imobiliária e com a exaustão dos 

volumes dos bota-foras existentes, tornou-se cada vez mais difícil encontrar locais mais 

adequados. Os sedimentos passaram a ser transportados – por caminhão – para 

aterros sanitários, competindo com lixo urbano a um custo de disposição muito elevado” 

(Idem, p. 331). 

 
 

Tabela 2.9 – Situação dos bota-foras (1996) 
 

Número Capacidade(m³) Ocupação(%) Volume ocupado(m³) Situação 

1 356.000 60 213.00 Inundado 
2 170.000 70 119.000 Inundado 
3 600.000 0 0 Vazio 
4 107.000 100 107.000 Seco 
5 65.000 100 65.000 Seco 
6 700.000 100 700.000 interdição judicial 
7 691.000 30 207.300 em lavra 
8 77.000 100 77.000 desativado 
9 187.000 100 187.000 desativado 

10    desativado 
11 500.000 80 400.000 Seco 
12 230.000 80 184.000 cercado por favela 

Fonte: Chaves et al. (1998, p. 340) 
 

A areia consumida na RMSP possui alta demanda no mercado e é, na maior parte, 

oriunda de áreas distantes como Vale do Paraíba e Porto Feliz, sendo transportada por 

caminhão e comercializada com valores que chegam a variar em 300%. 
 

O estudo objetivou definir uma prática capaz de remover os sedimentos, diminuir o 

volume transportado e disposto em bota-foras e, se possível, obter um subproduto 

capaz de desonerar o poder público do custo da remoção. Combinando as 

características granulométricas conhecidas e os volumes depositados em cada trecho, 

Chaves et al (1998, p. 338) construíram tabelas mostrando o volume acumulado trecho 

a trecho e as características do sedimento. Tal procedimento permitiu definir cinco 

trechos de rio com características individualizadas conforme tabela: 
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Tabela 2.10 - Características do sedimento em diferentes pontos do Rio Tietê 

Trecho Localização 
Volume 

(m3) 

Análise granulométrica (%) 

graúdos 
areia 
grossa 

areia 
média areia fina silte 

I 
Cebolão– Pte. 
Anhanguera 32.701 2,6 1,8 8,5 75,7 11,5 

II 
Pte. Anhanguera– 
Pte. Freg. Ó 134.896 7,2 5,3 23,7 59,4 4,4 

III 
 Pte. Freg. Ó–  
Tamanduateí 249.523 4,5 3 29,3 59,9 4,4 

IV 
Tamanduateí–Pte. V. 
Guilherme 115.350 3,9 3,2 22,6 67 3,3 

V 
Pte. V. Guilherme –  
Barragem Penha 56.028 10,8 4,6 28,2 53,2 3,2 

Total/ Média Ponderada 588.498 5,5 3,7 25,4 61,4 4 

VI Lago Canal 2.377.000 0 0,1 2,5 86 11,4 

Total/ Média Ponderada 2.377.000 0 0,1 2,5 86 11,4 
Fonte: Chaves et al. (1998, p. 338) 

 

A previsão do volume de sedimentos aportado foi traçada pela avaliação do volume de 

sedimento gerado por região de contribuição em função da característica geológica 

(Terciário e Cristalino). 

 

Examinando imagens de satélite Landsat, Chaves et al. (1998, p. 338) verificaram que a 

área disponível para futura expansão da cidade, até o ano de 2020, será sempre dentro 

do domínio Cristalino, na cabeceira das bacias tributárias. Trata-se de local cuja 

topografia é mais acidentada, em que o aporte de material permanecerá constante 

(variando entre 1,34 milhão e 1,36 milhão de m³/ano). 

 
A premissa básica para o planejamento da extração de sedimentos foi que a operação 

seria de longo prazo, executada de modo a conduzir o volume de sedimento acumulado 

no rio para um valor estável. 

 

Para isso foi necessário distinguir duas parcelas a ser extraídas: a) sedimentos já 

acumulados; e b) sedimentos aportados no período, o que implicaria a retirada de 

volume maior de início e depois volume estimado em 710.000 m³/ano, mantendo assim 
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a calha livre. Foi definido um prazo de cinco anos para que ocorresse a estabilização de 

leito do rio, sendo que o volume a retirar consta da Tabela 2.11: 

 

Tabela 2.11 – Volumes a remover no período de 5 anos (prazo para que se atinja a estabilização do 

volume anual a ser dragado): 

Trecho Assoreamento Remoção Proporção 

jusante (m3/ano) (m3/ano) (%) 

I 32.701 33.340 6 

II 134.896 137.532 23 

III 249.523 254.000 42 

IV 115.350 117.604 20 

V 56.028 57.123 10 

total 588.498 600.000 100 

montante   

1996 e 97 640.000 1.000.000 100 

1998 640.000 900.000 100 

1999 a2002 650.000 800.000 100 

após 650.000 650.000 100 
Fonte: Chaves et al.(1998, p. 340) 

 

Chaves et al. (1998, p.341) apresentaram o processo de beneficiamento, a qual 

descreve as seguintes etapas: 

 

a) Lavagem do sedimento em grelha sobre a barcaça com água do próprio rio, 

separando o lixo grosseiro (pneus, colchões, garrafas e outros objetos volumosos) que 

fica retido; 

 

b) O sedimento passante pela grelha é bombeado para uma barcaça vizinha com duas 

peneiras, uma  rotativa tipo Tromell com malha 5 cm e outra vibratória com malha 2 mm 

(ambas lavariam o material com água do próprio rio); 

c) O material (-2 mm) é bombeado para uma instalação nas margens, passando por um 

classificador espiral, contando-o em  0,42 mm. 
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O mesmo é passado por duas peneiras, de 1,2 mm e 0,075 mm, sendo lavado com 

água limpa resultando em: 

 

� areia grossa (-2 + 1,2 mm) 

� areia média (-1,2 + 0,42 mm)  

� areia fina (-0,42 + 0,075 mm) 

� silte ou rejeito (-0,075 mm) 

 

As operações do processo descrito foram ensaiadas em usina piloto montada no 

Laboratório de Tratamento de Minérios e Resíduos Industriais da Epusp. Verificou-se a 

exeqüibilidade das operações, especialmente  classificação e peneiramento a 0,42 mm 

e remoção de contaminantes da superfície dos grãos de areia, pois o mecanismo de 

transporte do classificador espiral teve o feito de atritar a superfície dos grãos, 

assegurando assim a limpeza. Como resultado, a água saiu muito suja, malcheirosa e 

com muita espuma, demonstrando a remoção dos contaminantes orgânicos. 

 

Paralelamente, um estudo constatou que o mercado consumidor de São Paulo não era 

tão exigente, sendo desnecessário atingir as especificações da ABNT  quanto à 

classificação granulométrica da areia. 

 

Chaves, et al. (1998, p. 343) observaram que os fornecedores de areia oferecem ao 

consumidor produto de qualidade inferior, não se preocupando com as características 

de cada lote, tampouco com a regularidade de ao longo do tempo. Como o consumidor 

aceita essa situação, não se torna necessário oferecer um produto dentro das 

especificações no processo descrito acima. 

 

O circuito de beneficiamento foi simplificado para apenas uma categoria em 

classificador espiral do material –2mm proveniente da operação embarcada. O silte 

seria eliminado no overflow, e a única areia produzida seria em granulometria variando 

de –2,0 + 0,075 mm. 
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A lavra continuaria sendo feita por escavadeira embarcada, o material extraído 

colocado sobre grelha de malha 5,0 mm e lavado por jato monitor com água do próprio 

rio. Barcaças auxiliares receberiam as grelhas com material retido, as quais seriam 

rebocadas até a margem, as grelhas retiradas e o material destinado a aterro sanitário. 

O material passante é bombeado para outra grelha embarcada de malha 2,0 mm, a 

qual destinaria o material retido ao aterro sanitário, e o passante (-2,00 mm) seria 

transportado à  usina por bombeamento (areia-duto) ou barcaças. 

 

A lavra do material contido nos bota-foras também seria beneficiada, sendo 

transportada de modo convencional à usina por meio de pá carregadeira e caminhão 

basculante. 

 

Chaves et al. (1998, p. 345) sugeriram que uma instalação de beneficiamento ficasse 

no Campo de Marte e outra no Parque Ecológico do Tietê, junto ao bota-fora nº 3. O 

beneficiamento foi concebido na forma de usina móvel, podendo ser deslocada, 

minimizando assim problemas com transporte de material. 

 

Segundo Chaves et al. (idem), o suprimento de água limpa era o aspecto mais difícil de 

enquadrar, sendo  necessário o levantamento de recursos hídricos para abertura de 

poços. 

 

Quanto ao mercado, o estudo elaborado demonstrou que havia déficit de 2,34 milhões 

de m³/mês, e a areia produzida do sedimento do Rio Tietê encontraria facilmente 

mercado. 

 

Chaves et al. (1998, p. 346) elaboraram uma avaliação econômica do empreendimento 

a partir das seguintes premissas: 

 

 

• vida do empreendimento e de cinco anos; 
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• produção anual: 1,51 milhão de m³ nos dois primeiros anos, caindo até 1,36 

milhão de m³ no quarto e quinto ano; 

• investimentos orçados mediante consulta a fornecedores conceituados no 

mercado de equipamentos; 

• custo de mão-de-obra calculada com base na demanda realmente necessária 

por meio do layout da usina, considerando encargos sociais e demais despesas 

com alimentação; 

• receita bruta calculada a um preço de venda de R$ 10,00/m³ (variando os preços 

encontrados entre R$ 4,00/ m³ e R$ 20,00/m³); 

• da receita foi deduzido ICMS (12%), custos operacionais, depreciação do 

investimento (calculada linearmente para os cinco anos de vida do projeto), 

contribuições sociais, Cofins e PIS (totalizando 3,61% da receita bruta), imposto 

de renda e adicional federal de acordo com a legislação em vigor. 

 

O fluxo de caixa descontado o período de cinco anos demonstrou taxa interna de 

retorno de 17% a.a. 

 

 

 

 
2.5.2  METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS DRAGADOS NA FASE II 

 
 

As campanhas de amostragem de sedimento realizadas durante os projetos executivos 

de dragagem tiveram a finalidade de caracterizar e quantificar os sedimentos em 

volume conforme classificação normativa vigente. Seguindo os critérios da NBR -10.004 

– Resíduos Sólidos – Classificação, de 1987 (valida até 29/11/04) da ABNT, foi 

realizada uma amostragem em 34 pontos do Rio Tietê para monitorar o efeito dos 

principais tributários e galerias de aporte de sedimentos que se depositam no leito.  
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Os sedimentos encontravam-se ao redor da foz dos tributários e galerias e possuíam 

aspecto pastoso, constituindo uma camada superficial de 0,50 m a 1,00 m de 

espessura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Maubertec (1998) 

 

A campanha inicial realizada não indicou presença de metal na massa bruta nem no 

lixiviado das amostras, mas detectou no solubilizado a presença de chumbo em dez 

pontos amostrados e a presença de alumínio, ferro e manganês em 28 pontos. Esses 

metais são de ocorrência natural na Bacia do Alto Tietê e na várzea do Rio Tietê. O 

chumbo é de natureza antrópica. 
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Figura 2.26 – NBR 10.004 – RESÍDUOS SÓLIDOS 

NÃO INERTES 
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Em virtude dos resultados, foi realizada uma segunda amostragem a partir de estacas 

situadas na confluência de tributários, onde se pesquisou chumbo em um ponto 100 

metros a montante, e outro 100 metros a jusante da estaca de origem, com a finalidade 

de avaliar a extensão da camada de lodo contaminada. Da análise e das indicações 

tomadas no campo, estimou-se em cerca de 300 metros a extensão média do lodo a 

ser removido em cada ponto. Para finalidade avaliatória, considerou-se espessura 

média de 1,0 metro de lodo e largura máxima do fundo do canal, ou seja, 46 metros, ver 

Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Delimitação de material não inerte em planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE:  Daee 2004 

Fonte: Relatório Maubertec 

 

 

Da avaliação, resultou o volume total de lodo contendo chumbo de 138.000 m³, 

com a seguinte distribuição em cada lote, conforme Tabela 2.13. 
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Tabela 2.13 – Delimitação e quantidade de material não inerte 
 

ESTACAS Localização 

Material Não 
Inerte 
Escavado 

Extensão 
da 
Escavação 
(m) 

Volumes de Escavação (m³) 

Totais 
Totais com 
Chumbo 

Totais com 
Al, Fe, Mn 

LOTE 1 

1116+10 a 1136+10 J. PTE. REMÉDIOS Pb 400 18.400     

1321+10 a 1330+00 J. PTE. PIQUERI /CORR Pb, Al 170 7.820 26.220   

1076+10 a 1091+10 PTE. REMÉDIOS Mn 300 13.800     

1176+10 a 1191+10 PTE. ATÍLIO FONTANA Fe, Mn 300 13.800     

1226+10 a 1241+10 PTE. ULYSSES GIMARA Mn 300 13.800     

1306+10 a 1321+10 J. PTE. PIQUERI Mn 300 13.800   55.200 

Subtotais 81.420 26.220 55.200 
LOTE 2 

1330+00 a 1336+10 J. PTE. PIQUERI /CORR Pb, Al 130 5.980 5.980   

1376+10 a 1391+10 PTE. FREGUESIA Ó Al, Fe, Mn 300 13.800     

1426+10 a 1441+10 M. PTE. J. MESQUITA Al. Mn 300 13.800     

1476+10 a 1491+10 M. PTE. LIMÃO Al, Mn 300 13.800     

1526+10 a 1541+10 J. PTE. LIMÃO Mn 300 13.800     

1576+10 a 1591+10 J. PTE. CASA VERDE Mn 300 13.800     

1618+10 a 1633+10 FOZ TAMANDUATEÍ Mn 300 13.800     

1633+10 a 1648+10 FOZ TAMANDUATEÍ Al, Mn 300 13.800   96.600 

Subtotais 102.580 5.980 96.000 
LOTE 3 

1693+10 a 1713+10 PTE. BANDEIRAS Pb, Al, Mn 400 18.400     

1724+00 a 1744+00 J. PTE. CRUZEIRO SUL Pb, Al, Fe, Mn 400 18.400     

1771+10 a 1786+10 M. PTE.V. GUILHERME Pb, Al, Mn 300 13.800     

1876+10 a 1891+10 PTE. V. MARIA Pb, Mn 300 13.800     

1919+10 a 1924+10 PTE.VIA DUTRA Pb, Al, Mn 100 4.600     

1924+10 a 1931+10 PTE. FERNÃO DIAS Pb, Al 140 6.440 75.440   

1676+10 a 1691+10 M. PTE. BANDEIRAS Mn 300 13.800     

1826+10 a 1841+10 J. PTE. V. GUILHERME Mn 300 13.800   27.600 

Subtotais 103.040 75.400 27.600 
LOTE 4 

2066+10 a 2080+10 M. PTE. ARICANDUVA Pb. Mn 290 13.340     

2224+00 a 2236+10  J. PTE. IMIGR. NORDES. Pb 250 11.500     

2236+10 a 2242+10 J. PTE. IMIGR. NORDES. Pb, Mn 120 5.520 30.360   

1976+10 a 1991+10 J. PTE. TATUAPÉ Mn 300 13.800     

2126+10 a 2141+10 FOZ TIQUATIRA Al,Mn 300 13.800     

2151+10 a 2166+10 J. PTE. GAL. MILTON Al,Mn 300 13.800     

2176+10 a 2191+10 M. PTE. IMIGR. NORDES. Mn 300 13.800   55.200 

Subtotais 85.560 30.360 55.200 

Totais Gerais por Material 372.600 138.00 234.600 
TOTAL GERAL(m³) 372.600 

           Fonte: Relatório Maubertec (1998) 
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Os sedimentos dragados classificados como material não inerte foram encaminhados a 

aterros sanitários licenciados como mostra Figura 2.28. Já os inertes foram dispostos 

no bota-fora da Lagoa de Carapicuíba e de Jomara, Guarulhos. 

 
Figura 2.28 – Mapa de localização de aterros sanitários e bota-foras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daee (2004) 
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2.6  ALTERNATIVA ADOTADA NA DISPOSIÇÃO FINAL DE SEDIMENTOS 

DRAGADOS 
 

2.6.1 ESCOLHA DO MÉTODO DE DISPOSIÇÃO FINAL 
 

O aterramento de lagoas formadas por atividades de mineração é procedimento usual 

de recuperação ambiental, e existe ampla jurisprudência de casos de aterramento de 

lagoas por imposição judicial decorrentes de ação civil pública e outras formas de 

intervenção do Poder Público. 
 

 

2.6.2 HISTÓRICO DA LAGOA DE CARAPICUÍBA 
 

A área da Lagoa de Carapicuíba, antigo porto de areia (Figura 2.29), pertencia ao 

meandro do Rio Tietê, que é o limite entre o município de Barueri e Carapicuíba. Na 

década de 1940, a exploração de areia para construção civil impulsionada pelo 

crescimento urbano foi tamanha que as escavações realizadas rapidamente criaram 

uma grande cava. 

 

Na mesma década houve obras de retificação do Rio Tietê; e, com as explosões para o 

desvio e aprofundamento do terreno onde iria passar o novo curso do rio, houve o 

rompimento da barreira (Figura 2.30) que separava o rio da cava, provocando a invasão 

das águas para dentro da mesma, encobrindo maquinários, caminhões, casas que 

serviam de escritório para as mineradoras, transformando o local num grande e 

profundo lago. A extração de areia continuou, porém sendo feita por dragagem. 
 

Em 1978, uma vala de 5 metros de profundidade ao lado da lagoa, resultante do desvio 

da calha do rio, começou a receber lixo do próprio município e vizinhos. Embora o 

espaço não fosse transformado em aterro sanitário, funcionava como lixão, devido à 

falta de áreas suficientes para empréstimo e aterro – o que segundo a prefeitura 

resultaria em gastos fora das possibilidades do município. 

 

 



 

Figura 2.29– Vista aérea da futura Lagoa de Carapicuíba com atividades mineradoras (1968)

Figura 2.30 – Rompimento das margens com alagamento das áreas de extração (1972)

Em abril de 2001, o lixão foi desativado, após a prefeitura receber verba do Fundo 

Metropolitano de Investimentos (Fumefi) para dispor o resíduo sólido urbano em aterro 

sanitário particular. 

 

Ao longo de 23 anos, o lixão abrigou 900.000 toneladas de lixo, 

cerca de 200 toneladas diárias passaram a ser depositadas no aterro sanitário Pajoan 

em Itaquaquecetuba. 

 
sta aérea da futura Lagoa de Carapicuíba com atividades mineradoras (1968)

 

Fonte: Daee (2004) 
Rompimento das margens com alagamento das áreas de extração (1972)

Fonte: Daee (2004) 
Em abril de 2001, o lixão foi desativado, após a prefeitura receber verba do Fundo 

Metropolitano de Investimentos (Fumefi) para dispor o resíduo sólido urbano em aterro 

Ao longo de 23 anos, o lixão abrigou 900.000 toneladas de lixo, e, com a desativação, 

cerca de 200 toneladas diárias passaram a ser depositadas no aterro sanitário Pajoan 
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sta aérea da futura Lagoa de Carapicuíba com atividades mineradoras (1968) 

 

Rompimento das margens com alagamento das áreas de extração (1972) 

 

Em abril de 2001, o lixão foi desativado, após a prefeitura receber verba do Fundo 

Metropolitano de Investimentos (Fumefi) para dispor o resíduo sólido urbano em aterro 

e, com a desativação, 

cerca de 200 toneladas diárias passaram a ser depositadas no aterro sanitário Pajoan 



 

Figura 2.31 Retificação do Rio Tietê e futura Lagoa de Carapicuíba (1974)

 

 

Segundo informações da prefeit

e, devido à existência do lixão junto à

habitações precárias. Outro grave problema da lagoa é o despejo de esgoto sem 

tratamento, processo que está sendo revert

coletora, ligação de esgoto e envio para tratamento da Sabesp.

 

Do ponto de vista jurídico, a lagoa foi formada por atividade de extração de areia e

como tal, apesar de ser área de preservação permanente nos termos do Art

Código Florestal (Lei Federal n. 4771/65)

recuperação nos termos do

 

O aterramento de lagoas formadas por atividades de mineração é procedimento usual 

de recuperação ambiental, 

lagoas por imposição judicial decorrentes de ações civis p

intervenção do Poder Público.

confirmou isso e definiu que as cavas de mineração são área apropriada para 

disposição de resíduos sólidos da 

de apoio aos municípios que pretendam utilizar 

Retificação do Rio Tietê e futura Lagoa de Carapicuíba (1974)
 

Fonte: Daee (2004) 

Segundo informações da prefeitura, cerca de 150 catadores residem em Carapicuíba, 

à existência do lixão junto à lagoa, parte deles reside nas imediações em 

Outro grave problema da lagoa é o despejo de esgoto sem 

tratamento, processo que está sendo revertido com obras de execução de rede 

de esgoto e envio para tratamento da Sabesp. 

Do ponto de vista jurídico, a lagoa foi formada por atividade de extração de areia e

como tal, apesar de ser área de preservação permanente nos termos do Art

Código Florestal (Lei Federal n. 4771/65), é também área degradada sujeita a 

o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (

lagoas formadas por atividades de mineração é procedimento usual 

ação ambiental, e existe ampla jurisprudência de casos de aterramento de 

osição judicial decorrentes de ações civis públicas e outras formas de 

intervenção do Poder Público. A Resolução da SMA nº. 25 de 06 de maio de 1996 

iniu que as cavas de mineração são área apropriada para 

disposição de resíduos sólidos da classe III (NBR 10.004), estabelecendo um 

que pretendam utilizar as cavas como bota-fora
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Retificação do Rio Tietê e futura Lagoa de Carapicuíba (1974) 

 

cerca de 150 catadores residem em Carapicuíba, 

parte deles reside nas imediações em 

Outro grave problema da lagoa é o despejo de esgoto sem 

ido com obras de execução de rede 

Do ponto de vista jurídico, a lagoa foi formada por atividade de extração de areia e, 

como tal, apesar de ser área de preservação permanente nos termos do Artigo 2º do 

é também área degradada sujeita a 

de Recuperação das Áreas Degradadas (Prad). 

lagoas formadas por atividades de mineração é procedimento usual 

existe ampla jurisprudência de casos de aterramento de 

úblicas e outras formas de 

. 25 de 06 de maio de 1996 

iniu que as cavas de mineração são área apropriada para 

III (NBR 10.004), estabelecendo um programa 

fora. 



 

Figura 2.32

 

Fonte: Daee (2004) 
 

2.6.3 ESCOLHA DA LAGOA DE 

 

Com base no exposto, o relatório 

da calha do Rio Tietê de 1998 enfatiza a evidência de

constitui na melhor opção de bota

relevância metropolitana, que poderá resolver o problema de disposição do material 

excedente não só para os trabalhos de aprofundamento da calha, mas também 

outros empreendimentos. 

 

Em segundo lugar, a lagoa 

a deficiência de área verde na região.

 

Em terceiro lugar, constitui

conseqüentemente recursos do Es

 

 

Figura 2.32 Situação da Lagoa de Carapicuíba em 2001 

E CARAPICUÍBA COMO DESTINO DO MATERIAL INERTE

relatório de impacto ambiental (Rima) das obras de ampliação 

1998 enfatiza a evidência de que a Lagoa de

constitui na melhor opção de bota-fora, pois se entende tratar de uma solução de 

relevância metropolitana, que poderá resolver o problema de disposição do material 

excedente não só para os trabalhos de aprofundamento da calha, mas também 

Em segundo lugar, a lagoa será utilizada como parque público, resolvendo parcialmente 

a deficiência de área verde na região. 

Em terceiro lugar, constitui-se também solução de menor custo, liberando 

conseqüentemente recursos do Estado para obras prioritárias. 
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NERTE 

das obras de ampliação 

de Carapicuíba se 

tratar de uma solução de 

relevância metropolitana, que poderá resolver o problema de disposição do material 

excedente não só para os trabalhos de aprofundamento da calha, mas também de 

como parque público, resolvendo parcialmente 

se também solução de menor custo, liberando 
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2.6.4 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E SEDIMENTO DO RIO TIETÊ E DA LAGOA DE 

CARAPICUÍBA VISANDO À DISPOSIÇÃO DO MATERIAL DRAGADO 

 

A área definida para a disposição dos sedimentos, a Lagoa de Carapicuíba, destina-se 

exclusivamente a materiais classificados como inertes, ou resíduos classe III, conforme 

NBR 10.004/87. 

 

Visando à disposição do material a ser escavado da calha do Rio Tietê, foram 

realizadas campanhas para caracterizar a qualidade da água e sedimento tanto do rio 

como da lagoa. 

 

O resultado dos parâmetros e indicadores de qualidade de água do Rio Tietê obtido 

com o monitoramento realizado pela Cetesb nos anos de 1995 a 1997 enquadra os 

trechos do rio nas seguintes classes, conforme Tabela 2.14. 

 

Tabela 2.14 – Caracterização da qualidade da água do Rio Tietê (1995 a 1997) 

Ponto Local Classe (Conama) 

TE1010 Ponte sobre a Rodovia Mogi–Salesópolis 2 

TE1040 Captação do Semae em Mogi das Cruzes 2 

TE4020 Ponte da Avenida Santos Dumont em Guarulhos 4 

TE4080 Ponte dos Remédios 4 

TE4100 Barragem Edgard Souza, junto às comportas 4 

TE4200 Barragem de Pirapora, próximo às comportas 4 

Fonte: Daee (1998) 

 
 
Quanto aos resultados da qualidade de água para a Lagoa de Carapicuíba, o Rima 

para as obras de ampliação da calha do Tietê Fase II - 1998 do Daee obteve os 

seguintes resultados em 4 pontos amostrados conforme Tabela 2.15: 
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Tabela 2.15 – Caracterização da qualidade da água - Lagoa de Carapicuíba (1997 e 1998) 

Parâmetro 
 Resultados obtidos na análise das amostras Classe (Conama) 

DBO  Variou de 2,0 a 20,0 mg./l 
3 

Coliformes fecais Variou de 10³ a 105 NMP/100ml 
Fonte: Daee (1998) 

 
Quanto à caracterização dos sedimentos do Rio Tietê,  foram realizadas campanhas de 

amostragem em três períodos distintos, 1992, 1994 e 1998, a pedido do Daee. A 

definição dos parâmetros de caracterização para a campanha de 1992 e de 1994 

seguiu os critérios sugeridos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Environmental Protection Agengy (EPA) dos Estados Unidos e Comissão das 

Comunidades Européias (CCE) para eleger os seguintes grupos indicadores de 

poluição: metais, aromáticos mononucleares (benzeno, tolueno e xileno) e 

polinucleares, pesticidas organoclorados, toxafeno, PCBs, compostos orgânicos 

voláteis. 

 

Na primeira campanha, de 1992, foram realizados ensaios apenas de caracterização de 

amostra bruta. Em 1994 e 1998, realizaram-se também ensaios de lixiviação e 

solubilização. 

 

Os resultados das amostras detectaram a presença de alumínio, ferro, cobre e 

manganês em concentração superior ao estabelecido. Já a presença de chumbo foi 

medida em concentração muito maior que o limite em um único ponto. 

 

A amostragem de sedimentos da Lagoa de Carapicuíba foi realizada em 1998, sendo 

coletadas amostras  em seis pontos. Os resultados apontaram a presença de alumínio, 

ferro e manganês em concentração superior ao estabelecido na NBR 10004.  Quanto 

ao chumbo, cádmio, cromo total e fenóis, não foi constatada presença. 

 

Segundo o RIA do Daee de 1998 (p. 49), observou-se que todos os pontos puderam ser 

classificados como resíduos inertes, sendo que apenas a região do ponto onde foi 

encontrado chumbo  merecedora de maior detalhamento de “prospecção” e análise do 
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entorno, visto que os valores obtidos de chumbo conduzem a amostra à classificação 

de resíduo não inerte. 

 

Concluiu o RIA (p. 73) que: 
 

“Pelo exposto observa-se que o lançamento de sedimentos inertes do rio Tietê 

na lagoa de Carapicuíba não agrava suas condições atuais, pois os seus 

próprios sedimentos apresentam características similares às do rio Tietê. Por 

outro lado a qualidade das suas águas superficiais já é comparável a classe 3 

(e não classe 2) o que possibilitaria o lançamento do material escavado através 

de bombeamento. A poluição de suas águas aumentará temporariamente, para 

recupera-se ao longo de algum tempo. É forçoso, contudo, manter  

monitoramento de acordo com programa específico, para, se necessário, alterar 

o processo construtivo”. 

 
2.6.5 LANÇAMENTO DE MATERIAIS NÃO INERTES NA LAGOA DE CARAPICUÍBA 
 
Em dezembro de 2002, a imprensa publicou denúncia onde se afirmava que estariam 

ocorrendo despejos de material contaminado por ferro, manganês, zinco e sulfato, 

oriundo das obras de ampliação da calha do Rio Tietê – Fase II. 
 

O Parecer Técnico CPRN/DAIA/036/2001, que subsidiou o licenciamento ambiental 

para o aterro da lagoa visando à implantação do Parque Público, estabeleceu que 

resíduos sólidos e sedimentos contendo chumbo originados do material dragado do 

Tietê deveriam ser destinados a aterros sanitários de codisposição. Já aqueles que 

contivessem alumínio, ferro e manganês poderiam ser dispostos nos aterros sanitários 

ou em aterros especiais dotados de sistema de proteção ambiental adequado. Na 

lagoa, poderiam ser dispostos resíduos considerados inertes, classe III da NBR 10.004. 
 

A Cetesb realizou campanhas de amostragem da água e do sedimento da lagoa, e os 

resultados mostraram que o material dragado na calha do rio e disposto na margem da 

lagoa está enquadrado na classe II, considerando a concentração de alumínio, ferro e 

manganês no solubilizado conforme NBR 10.004. Observa-se que a norma não 

considera a origem dos poluentes se oriundos de atividade antrópica ou de origem 

natural (solo). Diante desses dados, a Cetesb aplicou auto de infração (PenaIidade de 
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Multa) ao Daee no valor de 7.500 Ufesps, por depositar na área de aterramento da 

Lagoa de Carapicuíba material não inerte dragado do Rio Tietê. Exigiu ainda a retirada 

imediata de pessoas que efetuavam catação e pesca no local. 

Figura 2.33 – Presença de catadores no aterro da Lagoa de Carapicuíba 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2002) 

 

O Daee deverá apresentar uma investigação detalhada para verificar se existe risco 

para o uso futuro pretendido da área, incluindo análise de compostos orgânicos e 

monitoramento  de águas subterrâneas, além de avaliação dos efeitos na biota 

aquática, notadamente peixes. 

 

Tal procedimento inclui um estudo sobre os danos ambientais e à saúde pública, 

eventualmente causados, incluindo propostas de mitigação. Também foi exigido ao 

Daee atualização dos estudos de caracterização do material oriundo da calha do Tietê 

e a manutenção do monitoramento periódico, a cada seis meses, com auditoria da 

Cetesb, assim como controle de futuras descargas efetuadas na área 
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Figura 2.34 – Situação do aterro em 2003 

 

 
Fonte: Daee (2003) 

 
Figura 2.35 – Situação do aterro em 2004 

 

 
 
 

Fonte: Daee (2004) 



 

 
 

Figura 2.36 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lagoa de Carapicuíba: configuração final do aterro 
 

Fonte: Daee (2004) 
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3 BENEFÍCIOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DECORRENTES DO PROJETO  DE 

AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO TIETÊ – FASE II 

 
Podemos citar entre os benefícios ambientais: 

 
� melhoria nas condições de escoamento de desemboque (68 afluentes) e 

drenagem de tubulações; 

� limpeza e remoção de sedimentos (aproximadamente 6,8 milhões de m3); 

� remoção de materiais não inertes (chumbo – aproximadamente 138.000 m3); 

� maior segurança nas marginais com a construção de barreiras rígidas de 

concreto (New Jersey), 63 baias e drenagem da pista; 

� melhoria visual – paisagismo; 

� facilitação de desassoreamentos futuros; 

� criação de trecho navegável (Barragem da Penha–Barragem Edgard de Souza). 
 

Figura 3.1 – Melhoria das margens – paisagismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daee (2004 
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Figura 3.2 – Melhoria paisagística – Eclusa e Cebolão 
 

 
Fonte: Daee (2004) 

 
Figura 3.3 – Melhoria paisagística – Barragem da Penha 

 

 
Fonte: Daee (2004) 
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4 SITUAÇÃO FUTURA: DRAGAGEM – MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE VAZÃO 

DA CALHA 

 

O método de dragagem a ser utilizado é o subaquático, por meio de escavadeiras 

hidráulicas embarcadas. Os sedimentos serão retirados e depositados em barcaças 

autopropelidas, as quais transportarão o material pelo canal até o porto definido onde 

ocorrerá o transbordo. A navegabilidade do Rio Tietê, aliada aos portos estratégicos, 

permitirá a retirada do material sem interferência no tráfego das vias marginais, além da 

eliminação da necessidade de áreas livres nas margens para secagem do sedimento 

antes do  transporte  rodoviário. 

 

4.1 NAVEGABILIDADE 
 

A eclusa junto ao Cebolão (Figura 4.1) permite navegabilidade entre os trechos: 

 

a) Barragem Edgard de Souza até a foz do Rio Pinheiros – Fase I; 

b) Penha até Cebolão – Fase II, conforme Figura 4.2. 
 

Figura 4.1 – Eclusa junto ao Cebolão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Daee (2004) 
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Figura 4.2 – Trecho navegável do Rio Tietê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daee (2004) 
 
 
4.1.1 CARACTERÍSTICAS DA ECLUSA 

 

As principais características da eclusa junto ao Cebolão (Figura 4.3) são: 

 

� comprimento: 122 metros; 

� câmara: 90 metros; 

� cabeça de montante: 16 metros; 

� cabeça de jusante: 16 metros; 

� largura: 12 metros; 

� altura da câmara: 10 metros; 

� desnível máximo a ser vencido: 3,2 metros. 
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Figura 4.3 – Esquema básico da eclusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Daee (2004) 

 
 
4.2 DRAGAGENS FUTURAS 

 
 

Principais estimativas para desassoreamento futuro: 
 

� volume de assoreamento anual: 500.000 m3 

� volume transportado por barcaça: 200 m3 

 

Áreas de deposição de material: 

 

� saída a montante: Porto Verão (lote 4; Figura 4.4) 

� saída a jusante: eclusa (lote 1) 
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Figura 4.4 – Localização do Porto Verão – Barragem da Penha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Daee (2004) 
 
 
4.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE APORTE DE SEDIMENTOS PARA A 
CALHA DO RIO 

 
O Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê definiu ações de caráter estrutural e 

não estrutural para cada sub-bacia. 

 

Essencialmente,  as ações visam à proteção das cabeceiras dos rios; disciplinar o uso e 

ocupação do solo urbano; ao controle de lançamento de efluente doméstico e industrial; 

construção de bacias de retenção e obras de canalização de córregos, entre outras. 

 

4.4 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA DE CARAPICUÍBA 

 

Porto Verão 
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A proposta para a urbanização da área da Lagoa de Carapicuíba contempla as 

seguintes diretrizes de ocupação: 

• divisão fundiária 

• cronograma de aterro da lagoa 

• recuperação da área do lixão 

• avaliação preliminar de mercado 

• critérios paisagísticos 

• diretrizes de ocupação ditadas pelo decreto que regulamenta o uso e ocupação 

do solo na APA da Várzea do Tietê, respeitadas as normas urbanísticas 

municipais. 

 

Atualmente, as margens da lagoa do lado do município de Carapicuíba que foram 

aterradas estão gramadas. Encontra-se em funcionamento uma instituição de ensino 

público superior, cujo prédio construído é parte integrante da proposta de urbanização 

da área. 

 

Segundo a Prefeitura de Carapicuíba < http://www.carapicuiba.sp.gov.br/menu_cidade.htm> 

(acesso em 13/04/2008 as 18:30h), na área aterrada serão implantados prédios para 

abrigar todas as secretarias, Câmara dos Vereadores, estacionamento e área livre para 

a população, onde ocorrerão eventos culturais. 

 

O projeto do parque público, conforme Figura 4.5, foi contratado pelo governo do 

Estado de São Paulo e pelo Japan Bank International Cooperation (JBIC), e  recebeu a 

Premiação IAB SP  2006 – Institutos de Arquitetos do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Projeto paisagístico do Parque Público da Lagoa de Carapicuíba (2005) 
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Fonte: http://premiacaoiab2006.arquitetura.com/ acesso em 13.04.2008 as 18:00h 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
As obras da Fase II de rebaixamento e ampliação da calha do Rio Tietê foram 

concluídas em março de 2005. A dragagem retirou 6 milhões de m³ de sedimentos e 

800.000 m³ de rocha, além de 120.000 pneus e 11.000 toneladas de detritos.  Obteve-

se aumento de vazão do Rio Tietê junto ao Cebolão de 640 m³/s para 1,048 m³/s, o que 

representa 117 mm de chuva durante 24 horas, ou seja, uma chuva com tempo de 

retorno de 100 anos. 

 

O dimensionamento da vazão foi feito estipulando-se vazão de restrição aos tributários, 

cujas bacias deverão sofrer ação estrutural e não estrutural para controle da 

contribuição durante a ocorrência de chuva. É preciso salientar que maiores 

interferências na calha do Rio Tietê serão impraticáveis devido às restrições impostas 

pela urbanização em todo o trecho pela ocupação das vias marginais. 

  

Com a execução da eclusa junto à foz do Rio Pinheiros, serão 41 quilômetros de leito 

navegável, trecho compreendido entre a Barragem Edgard de Souza e a Barragem da 

Penha. Somando-se a isso, a implantação de portos em locais estratégicos fará com 

que tanto a atividade de dragagem de manutenção como a de transporte do material 

sejam feitas no próprio leito, eliminando o transtorno do transporte por caminhões nas 

vias marginais, o que possivelmente também resultará em menor custo de transporte 

por metro cúbico. Estima-se volume anual de 500.000 m³ de sedimentos a ser dragado. 

 

A obra também trouxe melhoria paisagística e de manutenção de taludes, de modo a 

beneficiar quem trafega pelas marginais, pois as antigas margens antes cobertas por 

mato estão sendo substituídas por taludes executados com gabiões e concreto jateado, 

o que facilitará a manutenção das margens. Acessos e vias internas foram projetados a 

fim de possibilitar tal manutenção, inclusive de jardins que irão margear todo o trajeto 

do rio, onde serão plantadas cerca de 10.000 árvores e arbustos. 
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A disposição final dos quase 7 milhões de metros cúbicos de sedimento dragado e 

detritos foi discutida, e algumas alternativas de utilização comercial do material 

classificado como inerte foram estudadas, porém, a solução adotada foi o uso do 

sedimento para aterrar parte da Lagoa de Carapicuíba, onde já foi erguida uma 

instituição pública de ensino superior. A construção de um parque de público de lazer 

está em andamento. Vale salientar que o município de Carapicuíba é um dos mais 

carentes da RMSP, sendo que esses equipamentos públicos proporcionarão ganho na 

qualidade de vida da população residente. Após o término das obras, haverá volume 

considerável de sedimento a ser dragado regularmente, o que mostra a necessidade de 

aprofundar estudos para aproveitamento do material. 

 

 O Rio Tietê possui atualmente duas grandes frentes de trabalho para reduzir os 

impactos dos problemas existentes: 

 

� Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê; 

� Programa de Despoluição do Rio Tietê; 

 

Em síntese, todas as ações estruturais em andamento e as não estruturais necessárias 

deverão ter acompanhamento da implementação e resultados, pois interferirão 

diretamente na qualidade e quantidade do sedimento a ser dragado. 

 

Caso não haja efetividade das ações os problemas existentes até então no Rio Tietê, 

principalmente no trecho metropolitano, poderão voltar a ocorrer.  
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6 CONCLUSÃO 
 

As principais conclusões e recomendações formuladas a partir do que foi abordado 

neste trabalho podem ser resumidas como segue: 

 

• as obras de Ampliação da Calha do Rio Tietê – Fase II trouxeram ganho direto à 

sociedade sob diversos aspectos relacionados à minimização dos episódios de 

enchentes e à otimização do processo de dragagem de manutenção da calha; 

 

• tais obras propiciaram ganho indireto à sociedade e ao meio ambiente, ao 

motivar discussões que geram aumento de conscientização pública sobre o 

impacto da disposição de resíduos, seja sedimento, dragado, lixo, esgoto, 

substâncias tóxicas entre outros; 

 

• o episódio de interdições na disposição do sedimento dragado do Rio Tietê e 

disposto na Lagoa de Carapicuíba evidencia como vigente a premissa de que:  

se não se pode  melhorar (despoluir uma área contaminada), pelo menos  se 

deve eliminar a fonte poluidora, ou seja, não lançar mais material contaminado; 

 

• é fundamental o desenvolvimento de uma estratégia de gestão de longo prazo 

para a disposição de material dragado, seja contaminado ou não, pois os 

sedimentos não inertes e seu alto custo de confinamento em aterros sanitários, 

inviabiliza economicamente qualquer obra de dragagem. 

 
 

• é essencial quantificar e classificar o material a ser dragado em função do 

impacto sobre o meio ambiente. As informações disponíveis permitem que se 

estabeleça o limiar dos impactos a partir do que se faz necessária uma ação 

remediadora imediata; 

 

• em programas de gestão de bacias hidrográficas, deve ser priorizado o controle 

de fontes primárias de produção de sedimentos e contaminantes; 
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7  TRABALHOS FUTUROS  

 

 

A problemática da disposição final dos sedimentos dragados remete à urgência no 

desenvolvimento de estudos e metodologias para o uso benéfico deste material. Esses 

estudos devem estar alinhados às normas e políticas vigentes, pois, os custos para 

confinamento do material dragado classificado como não inerte, certamente inviabilizará 

economicamente futuras obras de combate às enchentes. 

 

As bacias de detenção ou “piscinões” contribuem para a diminuição do aporte de 

sedimentos nos rios, porém são estruturas que necessitam de planos de operação e 

manutenção objetivos, que visem à limpeza e retirada dos sedimentos acumulados, 

agilizando sua correta disposição final e garantindo a eficiência da estrutura. 
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