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O Rio Tietê deposita anualmente cerca de 1.300.000 m3 de sedimentos e lixo no trecho 
que atravessa a região metropolitana de São Paulo (RMSP). Este depósito precisa ser 
removido periodicamente, sob pena de aumentar a intensidade das inundações que, a 
cada verão, assolam a região. Isto é responsabilidade do governo estadual e é feito a 
custos significativos para o contribuinte. O problema mats angus-tiante 
entretanto é que não existem mais locais adequados para esta disposição dentro da 
RMSP. A solução encontrada é encaminhar estes sedimentos para aterros sanitários, 
competindo com lixo urbano e residencial e a custos muito elevados. 

Historicamente, esta atividade tem sido concebida como uma operação de engenharia 
civil. A Companhia Paulista de Desenvolvimento, em 1996, contratou o projeto de 
remoção dos sedimentos conceituando-o como uma operação de lavra mineira, em 
oposição à prática anterior. Este enfoque permitiu racionalizar a opera-ção, 
diminuir os custos e produzir areia para construção, que pode ser vendida a preços 
compensadores. O volume de material a ser depositado em bota-foras, todos eles 
localizados em regiões povoadas e de elevado valor imobilário, pode ser diminuído 
para menos que 20% do anterior. 

Toda a areia para uso em construção civil é importada para a RMSP. O transporte de 
areia, por caminhões, de outras cidades, no Vale do Rio Paraíba do Sul, no Vale do 
Ribeira, ou da região da Sorocabana pode, em consequência, ser também diminuído, 
com sensível impacto sobre o uso das rodovias e sobre o número de acidentes 
envolvendo estes caminhões. 
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I. INTRODUÇÃO 

O Rio Tietê é a calha fmal de drenagem da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP). O seu perfil e o seu curso foram perturbados pela construção da 
barragem Edgard de Souza, pela retificação do seu leito e pela ocupação das suas 
várzeas de inundação. Consequência imediata disto tudo é a intensa deposição dos 
sedimentos carreados pelas águas pluviais para dentro do seu leito. A bacia de 
connibuição tem uma área de 8.051 km2 e abriga uma população superior a 15 milhões 
de habitantes. 

No trecho a montante da Barragem da Penha, existe o chamado Lago 
Canal, que deveria funcionar como um reservatório, capaz de represar as águas em 
caso de chuvas intensas, armazenando-as para depois descarregá-las no rio de forma 
controlada. Este sistema é operado em conjunto com outro sistema de barragens no 
Cebolão e com o sistema de recalque da Barragem da Traição, no Rio Pinheiros. Este 
bombeia as águas do Pinheiros/Tietê para a Represa Billings. 

Desta forma é possível, teoricamente, controlar as enchentes em São 
Paulo, desde que o leito dos rios e do Lago Canal esteja desassoreado. O governo 
estadual vê-se portanto obrigado a prover a contínua retirada dos sedimentos, num 
volume médio de 1.300.000 m3 a cada ano. Esta remoção sempre foi encarada como 
uma obra de engenharia civil, . o sedimento sendo dragado e transportado para bota
foras em locais convenientes, ao longo do rio. Com a ocupação das margens, com a 
valorização imobiliária e com a exaustão dos volumes dos bota-foras existentes, 
tomou-se cada vez mais dificil encontrar locais adequados . Os sedimentos passaram á 
ser transportados - por caminhão - para aterros sanitários, competindo com o lixo 
urbano e a um custo de disposição muito elevado. 

Entre 1988 e 1994 foram gastos US$ 60 milhões para retirar cerca de 7.2 
milhões de m3 

- o que corresponde a um custo unitário de 8.33 US$/m3 Com base 
nestes valores e no volume dragado em 1976, o poder público já dispendeu perto de 
US$ 220 milhões ou cerca de US$ I I milhões por ano ' (I). 

A Companhia Paulista de Desenvolvimento (CPD) é uma empresa 
privada que gerencia o Programa Estadual de Participação da Iniciativa Privada na 
Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de Infra-estrutura. Ela tomou 
conhecimento desta situação e verificou que poderia introduzir modificações 
substanciais neste cenário mediante uma nova conceituação. Constituiu então uma 
sociedade por cotas - adquiridas por empresários de construção civil e mineradores de 
agregado para construção civil - para realizar estes estudos . Para tanto contratou a 
Casadei Engenharia Mineral SIC Ltda., empresa de consultaria em mineração com 
experiência em lavra em regiões metropolitanas. Uma análise preliminar da situação 
indicara a presença de areia compatível com o uso em construção civil nestes 
sedimentos. Uma avaliação também preliminar do mercado deste produto mostrara 
que: 
I - o mercado consumidor é altamente demandante 
2 - os preços praticados são muito variados: de 4,00 a 20,00 R$/m3 nos portos de areia 

e em depósitos disnibuidores, para venda a granel , a 14,00-18,00 R$/m3
. 
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3 - este insumo é, em sua maior parte, importado de outras regiões, como Juquiá, na 
BR 116, do Vale do Rio Paraíba do Sul, na Rodovia Presidente Outra ou de Tietê e 
Porto Feliz, na Sorocabana. 

4 - este transporte é todo feito por caminhões, com acentuado impacto negativo sobre o 
congestionamento de tráfego nestas rodovias e sobre o número de acidentes. 
Números do DER indicam que estes caminhões estariam envolvidos em cerca de 
I 0% dos acidentes ocorridos na Rodovia Presidente Dutr1. 

A Casadei Engenharia propôs o tratamento do assunto não mais como 
uma obra civil, mas como uma operação mineira: o Rio Tietê, em seu trecho 
metropolitano, passaria a ser encarado como wna jazida. Os sedimentos precisariam 
ser caracterizados para a identificação de produtos com valor comercial. Em existindo 
estes, o processo de beneficiamento precisaria ser desenvolvido. Conforme as 
características dos materiais de cada trecho de rio, este seria bloqueado em painéis 
capazes de fornecer um produto final de características constantes. A única diferença 
conceituai deste caso específico para os projetas de lavra de aluvião é que o Rio Tietê 
passaria a ser uma jazida com reservas renováveis. 

Os objetivos do projeto de engenharia foram definidos como: 
I - definir uma prática operacional capaz de efetuar a remoção dos sedimentos; 
2 - diminuir o volume de rejeitas encaminhados aos bota-foras; 
3 - se possível, obter um sub-produto de valor comercial, capaz de desonerar o poder 

público do custo desta remoção. 

Estabelecidas estas defmições, foi montado um grupo-tarefa constituído 
pelas equipes da Casadei Engenharia e do Departamento de Engenharia de Minas da 
Epusp, complementados por um consultor em bombeamento e transporte de sólidos 
por minerodutos e por um economista. Os engenheiros Dráusio A. Pagianotto e Wilson 
R. Waki, do DAEE, tiveram participação ativa nos trabalhos, colocando à disposição 
da equipe o seu profundo conhecimento do Rio Tietê. 

Swnarizando, o assunto passou a ser tratado como uma operação de 
Engenharia de Minas, em oposição ao tratamento anterior como um tema de 
Engenharia Civil. Dada a diferença de formação e de enfoque entre os profissionais · 
das duas especialidades, e, principalmente, das peculiaridades da atividade mineral 
quando comparada com as demais atividades industriais, era de se esperar que o 
projeto conduzido desta maneira chegasse a conclusões originais, como de fato 
chegou. O resultado alcançado é o objeto desta apresentação. 

2. CARACTERÍSTICAS DOS SEDIMENTOS 

A proposta da equipe era amostrar os sedimentos nas operações de 
dragagem que estivessem sendo executadas ao longo do rio . Entretanto, na ocasião, 
apenas uma draga estava operando, junto à foz do Rio Tamanduateí, em frente ao 
Campo de Marte. Perder-se-ia a representatividade da amostragem. Felizmente, havia 
estudos anteriores, do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, feitos pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, pela Fundação 
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Centro Tecnológico de: Hidráulica - FCTH, e pela Companhia Estadual de Tratamento 
de Esgotos e Saneamento Básico - Cetesb (2 a 6) . 

Para verificar a representatividade destes estudos, foram feitas 
amostragens sistemáticas na descarga da draga, no Campo de Marte. Estas amostras 
foram caracterizadas e seus resultados comparados com aqueles constantes na 
documentação referida. Verificou-se excelente coincidência entre os resultados, o que 
demonstra a representatividade dos trabalhos anteriores. Estes passaram então a ser a 
base para os trabalhos de engenharia. As informações mais importantes são resumidas 
em sequência. 

2.1. composição dos sedimentos 

A tabela I resume a composição dos sedimentos de 7 pontos diferentes 
ao longo do rio. 

Tabela I: composição dos sedimentos ( 4) 

pontos de amostragem 
t------

tipo Tiquatira Arican- Taman- Casa Freguesia Piqueri Anhanguera média 
duva duateí Verde doÓ 

sedimentos < 14 mm 'l7.90 93 ,65 97,57 96,60 95,36 95,30 96,91 95 ,79 
borracha, couro c 0, 10 0,72 0, 13 0,29 0, 15 0, 17 0,07 0,33 
pneus 
entulho 0,00 1,87 0,79 0,48 0,31 0,35 0,39 0,87 
madeira c material de 0,00 0,26 0,31 0,21 0,20 0.58 0, 19 0,26 
construção 
lenha 0,311 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 0,011 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 0,12 0,27 
pedras e torrões 1,09 1,90 0,32 1,58 2,71 2,82 0,67 1,57 
capim e raizes 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 1 0,01 

Apesar do volume de sedimentos não minerais ser muito grande, 
impressionante mesmo à primeira vista, a sua ~ é pequena - nunca mais que 5 % I 

Cerca de 96% da massa total é material de interesse potencial. A distribuição 
h'fanulométrica desta parcela é mostrada na tabela 2, para as amostras colhidas no 
trecho entre a Barragem da Penha e o Cebolão. 

A distribuição granulométrica varia ao longo do rio, sendo mais grosseira 
junto à desembocadura dos afluentes. Em toda a extensão predominam as areias média 
(-1 ,2+0,42 mm) e fina (-0,42+0,075 mm). No Lago Canal, as amostras são designadas 
por números que se referem a posições marcadas dentro da barragem e seus resultados 
são mostrados na tabela 3. Verifica-se que estes sedimentos são muito mais finos que 
os do trecho do rio . Em ambos o material + 2 mm contém grande parcela de lixo 
orgânico. 
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Tabela 2: distribuição granulométrica dos sedimentos (4) 

malha (mm) Tiquatira Aricanduva Tarnan- Casa Freguesia Piqueri Anhanguera 
duateí Verde doÓ 

+2,0 8,3 10,8 3,9 4,5 7,9 7,2 2,6 
-2,0+ 1,2 2,7 4,6 3,2 3,0 4,4 5,3 1,8 
-1,2+0,42 16,1 28,2 22,6 29,3 19,8 23,7 8,5 

-0,42+0,075 56,1 53,2 67,0 59,9 61,0 59,4 75,7 
-0,075 16,8 32 3,3 33 6,9 4,4 11,5 

Tabela 3: distribuição granulométrica dos sedimentos (4) 

malha(mm) 600 540 480 420 360 280 240 

+2,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

-2,0+1,2 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

-1,2+0,42 19,7 21,1 10,7 8,6 0,6 2,0 1,8 

-0,42+0,075 78,0 76,5 88,2 89,2 69,3 82,8 86,2 

-0,075 1,8 1 3 I O 22 30 I 15 2 121 

A análise qumuca dos sedimentos mostra que há predominância de 
material inorgânico com baixos teores de metais, especialmente ferro, manganês e 
aluminio. Ensaios adicionais realizados por nós com material da dragagem em curso 
confirmaram estes resultados, exibindo até teores menores. A explicação para esta 
diferença favorável deve ser atribuída à ação da Cetesb, que vem policiando o 
lançamento de efluentes no rio: da época dos trabalhos anteriores para o momento 
atual ocorreu uma diminuição na quantidade de metais pesados lançados ao rio. 
Ensaios de lavagem da areia mostraram que parcela significativa destes metais é 
removida por lavagens sucessivas. A presença de compostos orgânicos voláteis é 
discreta, sendo que o que apresenta maior concentração é o dicloro metano. Benzeno, 
tolueno, xileno, pesticidas organoclorados, toxafenos e bifenilas policloradas não 
foram detetadas em nenhuma das amostras. Hirata (6) entretanto comenta sobre a 
precariedade da capacidade analítica brasileira para estas substâncias. 

3. O RIO TIETÊ CONSIDERADO COMO UMA JAZIDA DE AREIA 

3 .1. experiência anterior de dragagem 

O Rio Tietê vem sendo dragado sistematicamente desde os anos 70. 
Inicialmente foram empregadas dragas de sucção, que tiveram que ser abandonadas 
devido à não disponibilidade de espaços para instalar as caixas de deposição dos 
sedimentos retirados do rio. 

Passou-se a utilizar draglines com lança suficientemente longa para 
atender o canal do rio (largura média de 50 m) sempre da mesma margem, operando no 
espaço entre a margem do rio e a avenida marginal. A remoção do material dragado 
era feita por caminhões basculantes, com interferência significativa sobre o tráfego 
local já congestionado. 
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Em fins de 1992 passou-se para o sistema DLD, que consiste na 
utilização de barcaças para o transporte do material. Este passou a ser retirado do 
fundo do rio por retro-escavadeiras embarcadas. O material era descarregado sobre 
grades que retêm o lixo de grandes dimensões. Estas grades são retiradas da barcaça 
por um guindaste instalado na margem. As barcaças sobem o rio até próximo da 
Barragem da Penha, onde descarregam sua carga dentro d'água. Esta é novamente 
dragada e bombeado para um trommel, que retira o lixo médio. O passante era 
bombeado para os bota-foras. 

Os volumes de desassoreamento realizados são mostrados na tabela 4. 

Tabela 4: volumes desassoreado, (m3
) 

trechos do rio 
montante jusante 

ano draga dragline DLD total 
1976 738 .175 738 .175 
1977 863.033 1.244.729 2.107.762 
1978 556.264 1170.107 I. 726.371 
1979 381 .875 772.335 1154.210 
1980 306.479 856.610 I 163.089 
1981 54 .5 56 55 .089 109.645 
1982 1.888 .690 950.040 2.838 .730 
1983 1.481.679 791.264 32.272.943 
1984 17 .646 17.646 
1985 166.850 275.907 442 .792 

I 

I 
1986 302.215 395.226 697.441 
1987 221.977 180.290 402 .267 i 

1988 74.523 74.543 
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 1124.532 
1993 1.720.534 388.066 2.108 .600 
1994 890 .195 851.273 1.741.468 
total 14.913 .858 10.422 .370 1.239.339 26.575.567 

média anual 932 .116 613 .081 619 .695 1.398 .714 
-

A operação foi sempre dificil. As dragas de sucção sofrem frequentes 
entupimentos devido à presença de pneus, colchões e objetos semelhantes, capazes de 
serem succionados para dentro da lança e depois expandirem-se, entupindo-a. As 
barcaças têm uma restrição de calado num local a cerca de I km a jusante da Barragem 
da Penha, devida à existência aí urna laje de pedra. 

3.2. distribuição dos volumes de sedimento 

A figura I mostra o trecho de rio entre a Barragem da Penha e o Cebolão. 
as distâncias entre os pontos de amostragem e os volumes de sedimentos em cada 
trecho. 
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A figura 2 mostra a situação corrrespondente no trecho do La!!t' Canal 
Mostra também a localização dos bota-foras que foram utilizados no passado . 

Combinando as caracteristicas granulométricas conhecidas e os volumes 
depositados em cada trecho, construíram-se tabelas mostrando o volume acumulado 
trecho a trecho e as caracteristicas do sedimento. Este procedimento pem1itiu definir 5 
trechos de rio com caracteristicas individualizadas, conforme mostrado na tabela 5. 
Estes trechos foram posteriormente combinados para definir os painéis de lavra. 

Tabela 5: caracteristicas dos sedimentos nos diferentes trechos do rio 

análise granulométrica (%) 
trecho localização volume graúdos areia areia areia silte 

(mJ) grossa média fina 

I Cebolão-ponte Via Anhaguera 32 .701 2,6 1,8 8,5 75,7 11 ,5 
II P.V. Anhanguera- P. Freguesia Ó 134.896 7,2 5,3 23,7 59,4 4,4 
III P.Freguesia do Ó -Tamanduateí 249.523 4,5 3,0 29,3 59,9 3.3 
IV Tamanduatei- P.V.Guilherme 115.350 3,9 3,2 22 .6 67 ,0 3.3 
v P.V Guilherme-Barragem Penha 56 .028 10.8 4.6 28,2 53,2 3,2 

Total I Média Ponderada 588.498 5,5 3,7 25,4 6 1.4 4,0 

VI Lago Canal 2.377.000 0,0 0, 1 2,5 86,0 11,4 
Total I Média Ponderada 2.377.000 0,0 0. 1 2,5 86.0 11.4 

3.3. previsão da evolução futura do volume de sedimentos 

A mancha urbana da RMSP vem sofrendo nítida desaceleração no seu 
crescimento. Havia portanto a preocupação de prever a evolução do volume de 
sedimentos carreados para o leito do rio dentro de um prazo razoáveL Procedemos, 
para isso, a uma avaliação dos volumes de sedimentos gerados por região de 
contribuição em função de suas caracteristicas geológicas (terciário ou cristalino). 
Examinando imagens de satélite Landsat, foi verificado que a área a disponível para as 
futuras expansões da cidade, até o ano 2020, será sempre dentro do domínio do 
cristalino, nas cabeceiras das bacias tributárias . Tratam-se dos locais de topografia 
mais acidentada dentro da área. Isto nos leva à conclusão de que o aparte de 
sedimentos ao rio permanecerá praticamente constante (variará entre 1.340.000 e 
1.360.000 m31/ano) . 

3.4. planejamento da extracão de sedimentos 

A premissa básica foi a de que a operação seria de longo prazo, 
executada de modo a conduzir o volume de sedimentos acumulados no rio para um 
valor estáveL Isto implica em distinguir duas parcelas a serem extraídas: a primeira 
referente aos sedimentos já acumulados e a segunda, aos sedimentos apartados no 
período. Portanto será necessário remover, de início, um volume maior, para assegurar 
a escoabilidade da calha do rio . Depois de atingido o equilíbrio, passar-se-á 
essencialmente a apenas manter a calha livre, isto é, a remover somente os sedimentos 
apartados no período. Ou seja, será necessário extrair os volumes mostrados na tabela 
5 mai s os apartes de sedimento (710.000 m3/ano a jusante da Barragem da Penha e 
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640.000 m3/ano a montante). Definido um prazo de 5 anos para que se atinja a 
estabilização do leito do rio, os volumes a retirar são os apresentados na tabela 6. 

Tabela 6: volumes a remover 

trecho assoreamento remoção pro~orc;:ão 

~usantc (m3/ano) (m3/ano) (%) 
I 32.701 33 .340 6 
II 134 .896 137 .532 23 
III 249 .523 254.400 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 I 000 000 100 

1998 640.000 900 .000 100 
1999 a 2002 650.000 800.000 100 

após 650.000 650.000 100 

Os equipamentos escolhidos para a operaç.ão foram a retro-escavadeira 
embarcada para o trecho a jusante da Banagem da Penha e a draga de cabeça cortante 
no Lago CanaL A escolha destes equipamentos foi determinada pela quantidade de 
lixo de grande volume presente nos sedimentos de cada trecho. 

3.5. lavra dos bota-foras 

Equacionado o problema de remoção do sedimento que assoreia o leito 
do rio, resta o problema de onde depositar o rejeito do seu beneficiamento . Os únicos 
locais imagináveis são aqueles ocupados pelos bota-foras das operações anteriores e 
mo3trados na figura 2. A sua situação é resumida na tabela 7. 

Tabela 7: situação dos bota-foras 

numero capacidade (m3
) ocupação (%) volume ocupado situação 

(mJ) 

I 356.000 60 213.000 inundado 
2 170.000 70 119.000 inundado 
3 600.000 o o vazio 
4 107.000 100 107 .000 seco 
5 65 .000 100 65 .000 seco 
6 700.000 100 700 .000 interditado JUdicialmente 
7 691.000 30 207.300 em lavra 
8 77.000 100 77000 desativado 
9 187.000 100 187.000 desativado 
lO - - - desativado 
li 500.00 80 400.000 seco 
12 230.000 80 184.000 cercado por favela 

total 3.683.000 61 2.259.900 

A necessidade de gerar espaço para a disposição dos volumes de rejeito, toma 
necessário lavrar tais depósitos . Procedemos então a uma campanha de amostragem 
dos bota-foras acessíveis e as amostras foram caracterizadas e analisadas. As 
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características são semelhantes às dos sedimentos já apresentadas, exceto que a 
granulometria é mais grosseira, rendendo maior proporção de areia média. Os teores 
de metais são maiores, mas os ensaios de lavagem garantem a sua remoção. 

O método de lavra para os depósitos é o convencional, com retro
escavadeira e caminhão basculante. 

4. DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

A partir das características dos sedimentos nos diferentes trechos do rio, 
foram definidas rotas alternativas de beneficiamento para fornecer os produtos 
normalizados na EB 7225: 
-areia grossa: -2 + 1,2 mm, 
-areia média: -1,2 + 0,42 mm, 
- areia fma: -0,42 + 0,075 mm. 

Estas rotas foram simuladas para estabelecer os balanços de massas 
(rendimentos dos produtos) e a respectiva qualidade (distribuição granulométrica). 

O circuito de beneficiamento definido é apresentado na figura 3. Consta 
de uma operacão dentro do rio, composta de: 
- lavagem dos sedimentos em uma grelha sobre a barcaça. Esta lavagem é feita com 

um monitor, exatamente como praticada hoje. O lixo grosseiro (pneus, colchões, 
garrafas e outros objetos volumosos) é preso pela grelha e 

- o restante passa, sendo bombeado para uma barcaça vizinha, que tem uma peneira 
rotativa {trommel) com malha de 5 cm. O passante nesta peneira cai sobre uma 
peneira vibratória com malha de 2 mm. Ambas as peneiras lavam o material, com 
água do próprio rio. A peneira rotativa é necessária por causa da presença de peças 
foliadas, tais como folhas de papel ou de plástico. Tais peças são revolvidas pelo 
movimento do trommel enquanto que, numa peneira vibratória convencional, 
depositar-se-iam sobre o deck, impedindo a passagem das partículas mais finas. 

O material passante (-2 mm) é bombeado para uma instalação nas 
margens. O fato de todo o lixo grosso ter sido eliminado assegura a possibilidade 
desta operação de bombeamento. Os insucessos das tentativas anteriores se devem 
exatamente a não ter sido tomada esta precaução. 

Nesta instalação, o material passa por um classificador espiral, cortando 
em 0,42 mm. O corte está no limite da operação deste equipameJlto e é feito a elevada 
porcentagem de sólidos. O underflow da classificação (+0,42 mm) é peneirado em 
peneira vibratória de 1,2 mm, com lavagem sobre a tela com água limpa. Os dois 
produtos deste penei.ramento são areia grossa (-2+1,2 mm) e areia média (-1,2 + 0,42 
mm). 

O overflow do classificador espiral é alimentado a outro classificador 
espiral, cortando em 0,075 mm. O seu underflow (-0,42 + 0,075 mm) é areia fina e o 
seu overflow (-0,075 mm) é o rejeito (silte). 

Estas operações foram ensaiadas em usina piloto montada no Laboratório 
de Tratamento de Minérios e Resíduos Industriais, da Epusp. Era necessário verificar 
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a exequibilidade das operações, especialmente a classificação a 0,42 mm e a remoção 
dos contaminantes da superficie dos grãos de areia, verificar o desempenho dos 
equipamentos escolhidos e levantar os parâmetros de processo. Pudemos constatar que 
o processo fwtciona efetivamente e que as hipóteses de eficiências de peneiramento e 
classificação assumidas para a simulação são válidas. Verificamos ainda que o 
mecanismo de transporte do classificador espiral calha de underflow acima tem o 
efeito de atritar a superficie dos grãos, assegurando assim a sua limpeza. A água do 
overflow saiu muito suja, mal cheirosa e cheia de espuma, demonstrando a efetiva 
remoção dos contaminantes orgânicos. 

Enquanto eram feitos estes estudos e trabalhos experimentais, estava em 
andamento um estudo de mercado. Nossa equipe verificou que o mercado de São 
Paulo aceita qualquer produto que lhe seja oferecido, sendo ilusão pretender atingir as 
especificações da ABNT. Ou seja, os fornecedores de areia oferecem ao consumidor 
um produto de qualidade inferior, não se preocupando com as características de cada 
lote, tampouco com a manutenção das mesmas características ao longo do tempo. 
Como o consumidor aceita esta situação, não há necessidade de produzir um produto 
coneto como o que seria produzido na usina desc1ita acima. 

O circuito foi então simplificado para apenas uma classificação em 
classificador espiral do material -2 mm proveniente da operação embarcada. O silte é 
eliminado no overflow e a única creia produzida tem a granulometria - 2,0 + 0,075 
mm. 

O material do Lago Canal tem menor quantidad~: de lixo graúdo, de 
modo que o circuito embarcado pode ser simplificado, eliminando-se a lavagem na 
grelha e o trommel. Decidiu-se então bombear tudo para a usina e nesta fazei o 
peneiramento em 2 mm, seguido da classificação a 0,075 mm. 

Para o beneficiamento do material contido nos bota-foras imaginou-se 
um circuito idêntico. Os balanços de massas previstos para a alimentação média de 
cada uma das usinas são apresentados na tabela 8. Já está excluído o lixo grosso e 
médio separado na operação embarcada. 

T abela 8: balanços de massas esperados nas usinas Jt!hl 
Lago Canal bota-foras jusante 

alimentação 320,0 87,0 172,8 
lixo fino 16,0 7,0 -
rejeito 32,2 5,4 4,7 
areia 271,8 74,6 168,1 

5. PROJETO 

5.1. extracão 

A operação de lavra do trecho a jusante é esquematizada na figura 4. A 
lavra é feita pela retro-escavadeira embarcada e o material extraído é colocado sobre a 
grelha onde é lavado pelo jato do monitor, com água do próprio rio. No desenho estão 
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mostradas as barcaças auxiliares para receber as grelhas conforme estas se encham de 
lixo grosseiro. Tais barcaças auxiliares são rebocadas para a margem, onde um 
guindaste descarrega as grelhas para posterior remoção por caminhão. O material 
retido é lixo e vai para um aterro sanitário. 

O passante nas grelhas é bombeado para uma instalação embarcada, ao 
lado, onde é separado o lixo médio, nas peneiras rotativa e vibratória. O lixo médio, 
material + 2mm, tem o mesmo destino do lixo grosso e o material - 2mm é 
transportado para a usina de tratamento. Duas alternativas de transporte estão 
indicadas: o bombeamento para a usina via areioduto e o transporte em barcaças. 

No Lago Canal o sistema foi simplificado, mediante a dragagem com 
draga de cabeça cortante e bombeamento direto para a usina de tratamento. 

A lavra do material dos bota-foras será feita de modo convencional, via 
pás carregadeiras e caminhões basculantes. 

5.2. beneficiamento 

As instalações de beneficiamento foram localizadas uma no Campo de 
Marte e outra no Parque Ecológico doTietê, junto ao bota-fora 3. A usina para o 
beneficiamento do material dos bota-foras foi concebida como uma usina móvel, capaz 
de ser deslocada para junto de cada local, minimizando assim o transporte . 

A figura 5 mostra o lay-out da usina do Parque Ecológico, na versão do 
circuito simplificado. 

O suprimento de água limpa é o aspecto mais dificil de equacionar. A 
solução encontrada foi a abertura de poços. Para tanto foi feito o levantamento dos 
recursos hídricos na região e identificados os locais mais favoráveis . 

5.3. mercado de areia 

A produção oficial estimada de areia no Estado de São Paulo é de 8,5 
milhões m3 por ano, a valores de 1988 (7). Este número entretanto não incorpora a 
produção informal, que elevaria a produção total para cerca de 25,5 milhões m3 anuais. 

A produção atualmente comercializada na Grande São Paulo foi estimada 
por nós em valores muito maiores, 2.650.000 m3/mês (quase 32 milhões de m3/ano) , 
oriundos de: 

Grande São Paulo 
São Paulo 
Vale do Paraíba 
Vale do Ribeira 

1.000.000 m3/mês 
100.000 m3/mês 

1.500.000 m3 /mês 
50.000 m3/mês. 

A produção dentro da Grande São Paulo seria metade de areia grossa e metade de areia 
média. Os preços encontrados variaram de 4,00 a 20,00 RS/m3 nos portos de areia 
dependendo da qualidade ou aparência da areia e da distância até o consumidor. Em 
concreteiras ela foi encontrada ao preço de 17,00-20,00 R$/m3 e em depósitos 
distribuidores, para venda a granel, a 14,00-18,00 R$/m3

. 
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O estudo de mercado demonstrou ainda um déficit de 2.340.000 m3/mês. 

Tudo isto demonstra que a areia a ser produzida dos sedimentos do Rio 
Tietê tem mercado e poderá, conservadoramente, ser vendida na usina a um preço 
entre 10,00 e 14,00 RS/m3• · 

5.5. avaliacão econômica do empreendimento 

A avaliação econômica foi feita a partir dos seguintes dados/premissas: 
- vida do empreendimento de 5 anos. 
-produção anual: 1.510.000 m3/ano nos dois primeiros anos, caindo até 1.360.000 no 

quarto e quinto anos. 
- os investimentos foram orçados mediante consulta a fornecedores conceituados no 

mercado de equipamentos. As obras civis foram valorizadas pelos números 
fornecidos pela revista "A Construção". Os valores de montagem, peças de 
reposição, engenharia, seguros e eventuais foram valorados pelo método da fatoração. 

- os custos de mão-de-obra foram avaliados a partir da demanda realmente necessária e 
levantada a partir dos desenhos de lay-out. Os salários atribuídos são aqueles 
praticados na Região Metropolitana. Os encargos sociais foram considerados como 
sendo de 120% sobre a base salarial. Foi considerado o fornecimento de refeições no 
local. 
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-a receita bruta foi calculada a um preço de venda de 10,00 R$/m3
. 

-desta receita foram deduzidos o ICMS (12%), os custos operacionais, a depreciação 
dos investimentos (calculada linearmente para os 5 anos de vida do projeto), 
Contribuições Sociais, Cofms e Pis (totalizando 3,61% da receita bruta), Imposto de 
Renda e Adicional Federal de acordo com a legislação em vigor. 

Os investimentos e custos operacionais de cada operação são 
sumarizados na tabela 9. 

Tabela 9: investimentos e custos operacionais 

operação investimento (R$) custos operacionais (R$/ ano) 
extração dos sedimentos 6.877.330,00 1.713 .905,00 
operação embarcada 1.680.000,00 
transporte para a usina 300.000,00 519.270,00 
Campo de Marte 937.030,00 953.797,00 
Parque Ecológico 1.667.770,00 892.033,00 
bombeamento do rejeito 743.300,00 46.080,00 
usina móvel 797.080,00 933.945,00 
engenharia 340.188,00 -
seguros 11 .084,00 -
eventuais 2.003.067,00 -
obrigações contratuais - 388.960,00 
custos administrativos - 544.799,00 
contingências - 817.198,00 
total 15.356.849,00 6.809.986,00 

O fluxo de caixa descontado para o período de 5 anos demonstrou uma 
taxa interna de retomo de 17% a. a. 
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THE DREDGING OPERATION OF TIETE RIVER'S BOTTOM SEDIMENTS 
AND THE USE OF THE SANO CONTAINED 

Abstract 

Arthur Pinto Chaves 
Décio Sândoli Casadei 
Daniel Debiazzi Neto 

The Tiete River settles about 1.300.000 cu.m. each year, in its passage 
across the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP). This settled material must be 
removed or the region will be flooded. This is done by the State authority at 
significative costs for the tax payers. The most afflicting problem is that there are not 
anyrnore suitable places for such a disposition into RMSP. These sediments have 
been sent to sanitary Iandfills where they compete with true garbage. This is a very 
expensive operation. 

ln the past this activity was conceived as a civil engineering operation. 
The Companhia Paulista de Desenvolvimento, in 1996, contracted the project for it as 
a rnining operation. This focus allowed the rationalisation of the operation, costs 
diminution and sand recovery. This sand, suited to use in civil construction as an 
aggregate, can be sold at economic prices. The volume to be disposed decreased to 
less than I O %. 

Ali the sand for use as an aggregate in RMSP is imported. lts haulage by 
trucks, from sites 200 km away can be diminished too. This will bring a positive 
impact on the use of the roads and on the number of traffic accidents . 

Key-words: by-products, sand for aggregate, re-use. 
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