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Introdução:
Neste trabalho o nosso grupo tem a proposta de apresentar a ideia de um 
bueiro que tem o objetivo de diminuir a quantidade de enchentes em 
diversos lugares do mundo, podendo-se adquirir em qualquer região. Os 
bueiros tecnológicos irão diminuir os diversos problemas causados pelas 
enchentes como: alagamentos, perda de bens materiais, dificuldades na 
infraestrutura da cidade que acaba sendo prejudicial para quem vive e o 
essencial o cuidado com o meio ambiente.



Como foi criado o nosso projeto?

Em Blumenau a ideia inicial do nosso projeto foi semi adquirida, onde o 
projeto de Tiago dos Santos foi concretizado. Ele batizou a criação como 
"bueiro inteligente".

 A nossa ideia apresenta uma tecnologia bem avançada, diferentemente 
da de Tiago, mas como base central usamos o seu projeto que pode auxiliar 
diferentes lugares do mundo que possuem as mesmas dificuldades com as 
enchentes.



Há alguma diferença entre ambos os projetos? 

Sim de fato há uma diferença entre os dois projetos, sendo ela 
basicamente a tecnologia que será proposta no nosso trabalho, podendo-se 
destacar de maneira mais eficaz e rápida. O projeto tem como objetivo ser 
uma Barreira ecológica que trás benefícios para o meio ambiente, ajudando a 
reconstrução do mesmo e assim trazendo ótimas infraestruturas nos bairros, 
com o principal objetivo de tentar sanar os problemas que vem ocorrendo 
diariamente pelos resíduos que são jogados ao meio ambiente.



Como era São Paulo e os Rios Pinheiros e Tietê em 1940 até 1960:

A partir de 1940 os rios Pinheiros e Tietê ainda abrigavam em suas margens 
clubes esportivos. A partir de 1950, foram iniciadas as obras de retificação do 
rio Pinheiros e Tietê, que se estenderam até os anos 1960. O objetivo destas 
obras era acabar com as inundações, canalizar as águas e direcioná-las para 
a Represa Billings, invertendo o sentido do rio, com a Usina Elevatória de 
traição, com isso, foram criadas condições para a instalação da Usina 
Hidrelétrica em Cubatão (SP), que recebia água do rio Tietê pelo rio Pinheiros 
e pela Billings. 

https://www.google.com/url?q=https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa_Billings&sa=D&ust=1604423706900000&usg=AOvVaw03-bW-l_Yo4_WfmH1ufCG8


Alguns anexos sobre ambos os rios em 1940 até 1960:



Primeiras Enchentes de SP:

São Paulo sempre conheceu os 
transbordamentos dos seus rios e córregos na 
época das chuvas. Até fins do século XIX, o 
núcleo paulistano ficava em meio aos 
alagamentos dos rios Tietê e Tamanduateí. 

Ponto de articulação do território brasileiro, 
integrou-se ao complexo agroexportador 
cafeeiro como centro financeiro, mercantil e 
ferroviário, o que desencadeou um intenso 
crescimento demográfico. 

Túnel do Anhangabaú – 1963

Avenida Cruzeiro do Sul – 1957



Primeiras Enchentes de SP:

A explosão demográfica, a especulação 
imobiliária e outros fatores por parte das 
pessoas privilegiadas deram início à 
incontrolável expansão da mancha urbana,   
que ao mesmo tempo em que engolia as áreas 
rurais paulistas, mantinha em seu interior 
enormes vazios e terrenos ociosos à espera de 
valorização imobiliária.

Marginal Tietê - 1953



Primeiras Enchentes de SP:

A maior enchente da história de São Paulo 
aconteceu em 1929. A data foi tão marcante que 
uma placa de bronze indicando a altura em que 
chegou a água do Rio Tietê foi colocada perto de 
onde começou a enchente, nesse dia, milhares de 
pessoas ficaram desabrigadas e com prejuízos 
enormes. 

Ao longo dos anos as pessoas criaram formas para 
prevenir as enchentes, como piscinões, a limpeza 
dos bueiros, rios vegetais, etc..



O que a prefeitura fez? 
O valor que a prefeitura tinha em mãos para o 
combate às enchentes era de mais de R$973 
milhões. O valor que realmente foi usado é de 
R$474 milhões. A administração municipal 
contesta e diz que gastou cerca de 84% do 
previsto.

Ou seja, usou apenas 84%, mas se o trabalho 
foi bem feito e deu resultado,  o resto do dinheiro 
pode ser usado para outros problemas que a 
cidade enfrenta, mas se os problemas com as 
enchentes voltarem, o resto do dinheiro teria que 
ser usado para consertar o problema. 



Causa das enchentes e resíduos jogados nos rios:

As enchentes ocorrem por vários motivos. O primeiro deles é a interferência 
humana sobre o curso da água, impermeabilização da área, a construção de 
casas próximas ao local de várzea, provocando assim as enchentes. Outro 
motivo é o rompimento das barragens, que podem causar sérios danos à 
sociedade.  

Resíduos jogados nos rios: 

Rio Pinheiros: Os resíduos que são encontrados normalmente são materiais 
domésticos como: garrafas, vidros, plásticos, papéis e eventualmente são 
retirados sofás, fogões, bicicletas, colchões e chassis de motocicletas.  



Rio Tietê: Já no rio tietê, é jogado detergente, 
plástico, madeira, sacos plásticos e isopor   

Causas antrópicas das enchentes. Outro motivo 
que faz com que as enchentes ocorram é 
relacionada com o sistema de drenagem. A 
poluição também é outro fator que influencia, pois 
é assim que ocorre o entupimento dos bueiros 
responsáveis por conter parte da água que eleva 
o nível dos rios  

Causa das enchentes e resíduos jogados nos rios:



Exemplo de soluções 
Cidades-esponja:
    A cidade-esponja age como um sistema permeável 
que permite que a água seja filtrada pelo solo e 
alcance os aquíferos urbanos, facilitando a extração 
através de poços urbanos. Em vez de canalizar a água 
da chuva para longe, uma cidade-esponja a mantém 
para uso próprio dentro de seus próprios limites. As 
aplicações incluem irrigação de jardins e fazendas 
urbanas, substituição ou reposição da água usada 
    

 Existem muitas medidas preventivas em prática no mundo todo e que podem ser 
tomadas para garantir a segurança e a mobilidade nas cidades, mesmo durante chuvas 
torrenciais. A mudança já é visível na experimentação urbana em cidades da, Holanda, 
Alemanha e dos Estados Unidos. 

Como os outros países conseguiram diminuir as 
enchentes? 

- O conceito se tornou muito popular na China.Wuhan foi 
a primeira das 16 cidades a implantar o modelo. 
Conhecida como “a cidade dos cem lagos”.



Como os outros países conseguiram diminuir as enchentes?
Telhado verde :
   Os telhados cobertos de vegetação, 
também conhecidos como telhados verdes, 
absorvem a água da chuva e ajudam a 
mitigar as inundações. Populares em toda 
a Europa, esses recursos foram aplicados 
em larga escala na cidade holandesa de 
Roterdã e estão presentes nos Estados 
Unidos e na Austrália.
   Durante fortes chuvas, os telhados 
verdes fornecem uma solução valiosa para 
armazenamento temporário de água, já 
que absorvem a precipitação, reduzindo a 
velocidade do escoamento da água e 
atrasando o pico na descarga. Como 
resultado, a pressão no sistema de esgoto 
é reduzida em épocas chuvosas.



Bueiro Tecnológico:
Idealização do produto

            O bueiro tecnológico é formado por 102 dutos, onde o principal duto teria 
aproximadamente 2 metros de comprimento e 4 metros de largura, dentro deste 
duto uma grande esteira se torna a responsável pelos resíduos que não pertencem 
ao canal de água, onde terá uma esteira que deslocará estes resíduos para outros 
dutos.

A esteira irá deslocar o lixo para o duto mais próximo que possui um certo 
limite. Essa esteira é dividida em 100 tipos de pesos diferentes que possui um sensor 
que tem a capacidade de reconhecer cada grama e quilograma do objeto presente.  
Esse duto depende do comprimento da rua que importará o bueiro tecnológico, 
onde por sua vez pode-se ter mais de 80 sensores ou menos. 

Supondo que um galho de uma árvore que possui 1,5 Kg ultrapassou o bueiro, 
fará com que esse galho se mova para o duto e assim a parte que possui 1,5 
quilogramas deslocará o resíduo para seu devido local, facilitando a locomoção da 
água.



Idealização do produto      (continuação)

Todos os dutos são construídos com o mesmo material, um 
novo metal com longa durabilidade e muita pouca maleabilidade, 
fazendo com que ele se torne eficaz e duradouro. Esse novo metal 
ainda não possui nome certo mas seus compostos são: ferro, aço, 
carbono e grafeno que juntos formam uma única camada de 
átomos organizados como um polígono de oito lados (octógono). 

Esse material por mais complexo que seja, possui a forma mais 
rápida de ser fabricada o que ajuda muito no processo de criação 
dos produtos.

                   A criação dos dutos demoram em média 6 meses para se 
tornarem completos trazendo resultados. Vale a pena relembrá-los que 
esse projeto tem uma enorme tecnologia que vem avançando 
diariamente e mesmo assim trazendo benefícios da forma correta.

  

Bueiro tecnológico:



Maquete



Conclusão do nosso trabalho:
Conclui-se que com este trabalho, as enchentes são diversos problemas que 

muitas pessoas encaram hoje em dia e que acaba causando muitos acidentes. Por 

isso nosso grupo decidiu trazer a ideia do bueiro que além de ser uma coisa que 

ajudaria a prevenir enchentes, não necessita de uma reforma que traria enormes 

custos, certamente um custo que o governo consegue bancar. A Cidade de São 

Paulo não tem um planejamento adequado para esse tipo de obra mas necessita 

desta ideia. A população cresce muito mais rápido do que o governo imagina e por 

isso a necessidade desses bueiros que podem ser bem aproveitados! Espero que 

tenham gostado da ideia e que no futuro quem sabe ela possa ser adquirida. 


