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RESUMO 
 

Neste estudo foi utilizada a Contabilidade em Emergia para avaliação de duas 

estações de tratamento de água, localizadas no Estado de São Paulo, que captam 

água de mananciais localizados em duas porções de uma mesma bacia hidrográfica 

- uma preservada e outra ocupada por uma grande quantidade de habitantes, o Alto 

e o Baixo Cotia. O gerenciamento adequado dos recursos hídricos se faz 

necessário, considerando o trabalho da natureza para gerar a água, o uso e a 

ocupação dos solos dentro da bacia hidrográfica, a coleta e o tratamento de esgoto 

doméstico e industrial e a destinação adequada do lodo gerado. A comparação e 

simulação de novos cenários foram realizadas utilizando o Diagrama Emergético 

Ternário, que mostrou a dependência de cada sistema aos recursos renováveis, não 

renováveis e provenientes da economia. Para a avaliação dos sistemas hídricos, 

contemplando não só o tratamento, mas também as condições da bacia hidrográfica, 

foi desenvolvido o Diagrama da Água, ferramenta que possibilita a avaliação da 

eficiência global das ETA e a necessidade de adequação das políticas públicas de 

preservação. Como resultado do estudo é apresentada a Emergia por volume, 

necessária para o tratamento de água na ETA Baixo e na ETA Alto Cotia, 

respectivamente, 1,68x1013 e 1,19x1012 sej/m³. A transformidade específica do lodo 

gerado (em base seca) foi calculada, possuindo valor de 2,82x1011 sej/g para a ETA 

Baixo Cotia e 3,73x1010 sej/g para a ETA Alto Cotia. A melhor alternativa para a 

disposição do lodo em ambas as ETA é a disposição em aterro sanitário, com 

emergia de 3,13x1016 sej/ ano para o Baixo Cotia e 2,29x1016 sej/ano para o Alto 

Cotia. Os resultados do estudo indicam que existe a necessidade de se criar um 

sistema de gerenciamento adequado para os recursos hídricos na RMSP, com 

ferramentas de análise apropriadas, que contemplem o uso e ocupação do solo das 

bacias hidrográficas, a coleta e tratamento do esgoto doméstico, possibilitando uma 

melhor eficiência global dos sistemas de tratamento de água e alternativas de 

disposição do lodo.  

 

 
 
 
 



 

 

x

ABSTRACT 
 
 In this study, emergy accounting is used to evaluate two water treatment 

plants, Alto and Baixo Cotia, which catch water from two portions of the same 

watershed, one preserved and the other inserted within a very populated area at São 

Paulo city. A proper management of water resources is necessary and should 

consider the work of nature to produce clean water, settlement and land use within 

watershed regions, domestic and industrial sewage treatment, and correct 

destination of resulted sludge. The comparison and the simulation of new scenarios 

was carried out by using the Emergetic Ternary Diagram, which showed the 

dependence of each system on the renewable, non-renewable and purchased 

resources. In order to evaluate the water systems by considering not only the 

characteristics of treatment but also the watershed conditions, a new tool (the Water 

Diagram) was developed.The Water Diagram enables the evaluation of the treatment 

global efficiency as well as the necessity of proper public policies devoted to 

preservation. The emergy per volume of produced potable water, for both Baixo and 

Alto Cotia treatment plants are 1,68x1013 and 1,19x1012 sej/m³, respectively. The 

specific transfomity of dried sludge was calculated as being 2,82x1011 sej/g for the 

Baixo Cotia plant and 3,73x1010 sej/g for the Alto Cotia plant. The better alternative 

for sludge disposal in terms of emergy costs is the landfill for both plants, with 

empower values of 3,13x1016 sej/ year and 2,29x1016 sej/year for Baixo and Alto 

Cotia, respectively. Results evidence the necessity of the creation of a system 

management of water resources supported on proper evaluation tools, and which 

comprises settlement and land use of watersheds and sewage treatment. The 

implementation of a system management which contemplates the latter 

characteristics will contribute to a better global efficiency of water treatments and 

sludge disposal.  
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1. Introdução 
 
 A água é utilizada em diversas atividades humanas, como transporte, 

alimentação, higiene, lazer, processos industriais e agrícolas. No relatório da Unesco 

(2009), a estimativa é de que, até 2025, três bilhões de pessoas sofrerão com a 

escassez de água no mundo. Segundo Rebouças et al. (2006), de toda a água 

existente no mundo, apenas 2,5 % é doce.  

 

 A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é abastecida por oito 

mananciais com condições distintas de preservação. A ocupação desordenada e o 

despejo de resíduos industriais e domésticos prejudicam o tratamento de água na 

cidade e exigem maiores esforços para a obtenção da água potável, dentro dos 

padrões de potabilidade estabelecidos na portaria 518 do Ministério da Saúde, de 

março de 2004.  

 

 O processo de tratamento de água utilizado para o abastecimento na RMSP é 

o convencional, dividido em etapas de pré-cloração, pré-alcalinização, coagulação, 

floculação, decantação, filtração, pós-alcalinização, desinfecção e, de forma 

complementar, a fluoretação.  

 

 Após o processo de tratamento da água, o resíduo gerado é o lodo. Quanto 

maior a intensidade do tratamento, maior a quantidade do lodo gerado. Existem 

algumas possibilidades para a destinação apropriada deste resíduo: disposição em 

aterros sanitários, incineração, utilização na agricultura ou na fabricação de materiais 

cerâmicos.  

 

 A gestão adequada dos recursos hídricos deve ser realizada levando em 

conta uma série de fatores, como o uso e ocupação dos solos dentro das bacias 

hidrográficas, o controle dos despejos industriais e domésticos, destinação 

adequada do lodo gerado e uma avaliação do recurso hídrico, que leve em 

consideração o trabalho da natureza para gerá-lo. 

 

 Faz-se necessária uma metodologia adequada que avalie ambientalmente 

estas questões - a sustentabilidade - e que auxilie no desenvolvimento e 
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modificação de políticas públicas. Odum (1996) desenvolveu a Contabilidade em 

Emergia, que possibilita a análise de processos de forma global, uma vez que sua 

metodologia converte todos os tipos de energia empregados para a obtenção de um 

bem ou serviço, em uma única métrica, utilizando a chamada transformidade. 

Segundo Marchettini et al. (2006), a transformidade é definida como a Emergia por 

unidade de fluxo ou unidade de produto. 

  

Para determinar um valor adequado para água potável dentro de diferentes 

contextos e escalas, que não contemple apenas conceitos financeiros, Buenfil 

(2001), utilizou a metodologia de Odum (1996), em que converteu todas as entradas 

dos sistemas em uma única métrica, a Emergia. A água é encontrada em todas as 

fases dos processos biogeoquímicos, tendo diversos valores de Emergia e 

transformidade. Neste mesmo trabalho, oito fornecedores de serviço de tratamento 

de água foram avaliados na Flórida. Buenfil verificou que a magnitude da 

transformidade da água é equivalente às da gasolina e da eletricidade; portanto, 

deve ser utilizada de acordo com o alto valor agregado que possui. 

 

 No presente estudo foi aplicada a metodologia de Odum (1996), para avaliar 

ambientalmente Estações de Tratamento de Água (ETA). Foram utilizadas como 

estudo de caso as estações de tratamento de água Alto Cotia e Baixo Cotia, devido 

a captarem água de mananciais dentro da mesma bacia hidrográfica, dividida em 

duas porções com características distintas de preservação (Alto e Baixo Cotia). Uma 

ferramenta de análise gráfica, o Diagrama Emergético Ternário (Giannetti et al. 

2007) foi utilizada para a comparação destes sistemas. Cenários foram utilizados 

para avaliar o comportamento da ETA Baixo Cotia, simulando um possível aumento 

da coleta e tratamento de esgotos domésticos. Com base nos resultados obtidos e 

no Índice de Qualidade da Água Bruta (Fornecido pela CETESB), foi desenvolvida 

uma nova ferramenta gráfica, que se mostrou eficiente em avaliar políticas públicas 

de preservação das bacias hidrográficas, sistemas de tratamento de água e 

tecnologias empregadas. Possibilidades de destinação do resíduo gerado (lodo) 

foram avaliadas utilizando a Contabilidade em Emergia. 
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Objetivo Geral 
 
 Utilizar a metodologia de Odum (1996) para avaliar ambientalmente duas 

Estações de tratamento de água, que captam água bruta de mananciais com 

características de preservações distintas (período de um ano); propor uma 

ferramenta gráfica que possa auxiliar no desenvolvimento e alteração de políticas 

públicas de preservação das bacias hidrográficas e estudar alternativas para 

destinação do lodo. 

 
Objetivos Específicos 
 
• Utilizar a síntese em Emergia para avaliar duas estações de tratamento de água. 

 

• Comparar as ETA Baixo e Alto Cotia, utilizando o Diagrama Emergético Ternário. 

 

• Determinar a transformidade da água bruta superficial (rio) captada para 

tratamento nas ETA Baixo e Alto Cotia. 

 

• Determinar a transformidade da água potável produzida nas ETA Baixo e Alto 

Cotia. 

 

 • Calcular a transformidade específica para o lodo gerado (base seca) nas ETA 

Baixo e Alto Cotia. 

 

• Propor uma ferramenta gráfica que possa auxiliar no desenvolvimento e alteração 

de políticas públicas de preservação e na melhoria dos processos de tratamento de 

água. 

 

• Simular cenários para a ETA Baixo Cotia, com aumento da coleta e tratamento de 

esgoto doméstico. 

 

• Avaliar a disposição do lodo em aterro sanitário e incineração, utilizando a 

Contabilidade em Emergia. 
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2. Revisão bibliográfica 
 
2.1 Avaliação dos sistemas de tratamento de água com a utilização da 
Contabilidade em Emergia 
 

 A água é um recurso fundamental, sendo utilizada para diluir, resfriar, carregar 

ou dirigir fisicamente processos (Buenfil 2001). A avaliação deste recurso torna-se 

necessária para sua melhor utilização com a criação de políticas adequadas. 

 

 O ciclo da água é dirigido pela energia solar, das marés e energia geológica, 

fluindo de um local para outro, mudando de estado físico, carregando materiais e 

energia (Buenfil 2001). A quantidade do recurso e sua qualidade são reduzidas a 

cada dia e a Contabilidade em Emergia pode ser utilizada para auxiliar na gestão 

deste recurso. 

 

 Segundo Buenfil (2001), diferentes aspectos da água foram avaliados em 

estudos anteriores (Odum et al. 1987; Green, 1992; Brown and McClanahan, 1992; 

Doherty et al. 1993; Odum e Arding, 1991; Odum, 1996; Romitelli, 1997; Brandt-

Williams, 1999; Howington, 1999;), utilizando a Contabilidade em Emergia e 

incluindo aspectos da água como energia potencial química, energia geopotencial, 

nutrientes, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos e capacidade para assimilar 

resíduos. 

 

 Buenfil (2001) considera que diferentes contextos devem ser avaliados e 

comparados em quatro escalas: 1) Global, 2) Regional, 3) Local e 4) Pequena 

escala.  

  

 Nesse trabalho (Buenfil 2001) foi utilizado o estado da Flórida como estudo de 

caso para investigar o valor e a melhor alocação da água. Transformidades dos 

estoques globais de água (oceanos, água subterrânea, lagos etc) foram calculadas 

utilizando a linha de base global 9,44X1024 sej/ano (Odum 1996) e o tempo de 

reposição destes estoques. Transformidades dos fluxos globais de água (chuva, 

escoamento e infiltração) foram calculadas dividindo a Emergia de base pela energia 

química do fluxo volumétrico.  
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 Sete serviços públicos de fornecimento de água potável na Flórida foram 

estudados, desde tratamento de água de superfície até a dessalinização da água do 

mar com osmose reversa. Os sistemas de purificação em pequena escala também 

foram avaliados, assim como os sistemas de purificação residencial.  

  

 Uma vez que o presente estudo analisa a produção de água potável a partir de 

uma fonte superficial (rio), vale ressaltar o estudo da planta de tratamento de água 

do rio Hillsborough. Em 1996, seu tratamento de água produziu, em média, 2,72 m³/s 

de água potável. O tratamento inclui etapas de coagulação, remoção de sólidos, 

filtração e desinfecção com cloro.  

 

 Para a aplicação da Contabilidade em Emergia foi determinado um fluxo de 

energia, com todas as contribuições para obtenção da água potável, como produtos 

químicos, combustível, eletricidade, mão de obra e infra-estrutura da estação. Uma 

tabela foi criada, com fluxos de energia dos itens inseridos no processo, sendo estes 

multiplicados pela transformidade correspondente, obtendo a Emergia para a 

produção de água potável.  

 

 A transformidade da água superficial bruta foi calculada a partir da Emergia da 

precipitação na bacia hidrográfica (16.910x1018 sej/ano) no estado da Flórida e esta 

serviu como base para o cálculo da transformidade da água de superfície (4,26x104 

sej/J), dividindo-se esta Emergia, pela energia potencial química do fluxo de água do 

rio (3,97x1017 J). Contabilizando todos os fluxos, a Emergia por volume de água 

potável foi determinada em 9,2x1011 sej/m³. 

 

 Buenfil (2001) conclui, em seu estudo, que diferentes fatores influenciam no 

valor da água, que pode ser aumentado ou reduzido de acordo com sua qualidade, 

tempo de reposição, escassez, demanda e sólidos dissolvidos. O valor da água 

potável é afetado com o grau de tratamento necessário, com a demanda, com a 

fonte de água disponível; podendo, ainda, ser afetado por fatores religiosos ou 

tradições culturais.  
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 Buenfil (2001) afirma que a água tratada que apresenta menor transformidade 

(valor final) representa o método, do ponto de vista da Emergia, com melhor 

eficiência para produzi-la.  

 

 O estudo realizado na Flórida também conclui que grande parte da Emergia 

para fornecimento público de água é perdido, uma vez que a água produzida em 

padrões estabelecidos para consumo humano, é utilizada em larga escala para 

outras atividades.  

 

 Ainda, segundo Buenfil (2001), a utilização da água contribui para a economia 

local; entretanto, seu uso em grande escala pode deteriorar o meio ambiente. 

 

2.2 Determinação do valor natural dos recursos hídricos a partir da 
Contabilidade em Emergia 
 
 Para determinar o valor do recurso hídrico e sua contribuição para a 

economia, Chen et al. (2009) estudaram os rios chineses (ano de 2002), utilizando o 

ciclo da água e a Contabilidade em Emergia. 

 

Segundo Chen et al. (2009), o ciclo da água segue a lei de conservação de 

massa e energia. A quantidade de água na bacia hidrográfica é fornecida pela 

equação 1, sendo a precipitação a principal fonte de água na região da bacia 

hidrográfica. 

 

P = Q + E         (Eq. 1) 
Nota: P – Precipitação, Q – Escoamento e  E - Evapotranspiração 

 

Buenfil (2001) utilizou a energia potencial química da chuva na bacia 

hidrográfica para o cálculo da transformidade da água superficial. O cálculo da 

energia potencial química da precipitação é realizado pela multiplicação da média de 

precipitação em um dado período pela energia livre de Gibbs. A energia potencial 

química do rio também é determinada da mesma maneira, porém utilizando os 

sólidos nele dissolvidos. A transformidade da água de rio é obtida pela divisão da 
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Emergia da chuva na bacia hidrográfica pela energia potencial química da água de 

rio (Chen et al. 2009). 

 

Segundo Chen et al. (2009), a média de transformidade de todos os rios da  

China  é  4,17 x 104  sej/J  e  a  média  global,  segundo  Odum  (1996),     é 

4,85 x 104 sej/J. A avaliação em Emergia dos rios chineses mostrou que eles 

contribuem para a real riqueza do país, compondo 13% do PIB da China em 2002. 

 

 O Quadro Diretivo da Água (WFD) é destinado a prover uma abordagem 

comum no gerenciamento dos recursos hídricos de todos os membros da 

comunidade européia. Segundo Brown et al. (2010), os princípios básicos do WFD 

são: a não deterioração e a realização do levantamento total da água de superfície e 

subterrânea, princípio da combinação da abordagem para controle da poluição e o 

gerenciamento integrado do recurso; o princípio da recuperação total dos custos 

associados com os serviços de água e o uso das áreas aquáticas; e, o princípio da 

participação pública e transparência nas políticas de utilização da água.  

 

Os custos dos recursos hídricos, segundo Brown et al. (2010), não são 

apenas os convencionais da economia; são baseados em três conceitos: a) Custos 

financeiros, abrangendo novos investimentos, depreciação, administrativos e outros 

custos para o fornecimento de água; b) Custo dos recursos, que são os custos 

perdidos para outras oportunidades, devido à carga ambiental; c) Custos do 

ambiente, que são custos dos respectivos danos impostos ao meio ambiente. 

 

Para Brown et al. (2010), a energia potencial química representa um dos 

custos do recurso hídrico. Cada tipo de água (lagos, água subterrânea, rios etc) 

possui diferentes concentrações de sólidos dissolvidos, portanto pode ter diferentes 

valores de energia potencial química. A Emergia de cada tipo de água é calculada 

multiplicando a energia potencial química pela transformidade adequada. 

 

Brown et al. (2010) utilizaram como estudo de caso a bacia hidrográfica de 

Foix, localizada na província de Tarragona na Espanha, com aproximadamente 

301,3 km². Foi calculado o valor dos recursos hídricos da descarga desta bacia nas 

sub-bacias, variando entre 2,85 X 1012 e 3,58 X 1012 sej/m³. 
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2.3 Índice de Qualidade da Água (IQA) – CETESB 
 
 Segundo informações da Agência Nacional de Águas (ANA), o IQA foi 

desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta, visando seu uso para 

abastecimento público, após o tratamento. Este indicador é calculado a partir de 

parâmetros de contaminação causados por esgoto doméstico e não leva em 

consideração parâmetros como metais pesados, normalmente encontrados em 

esgoto industrial. 

 

 Segundo a CETESB, o IQA é uma simplificação do indicador criado nos 

Estados Unidos (Water Quality Index) e foi adaptado de uma pesquisa de opinião 

junto a especialistas, onde nove parâmetros foram selecionados e, estabelecidos 

seus respectivos pesos. Os parâmetros escolhidos foram: Coliformes fecais, pH, 

DBO, Nitrogênio total, Fósforo total, Temperatura, Turbidez, Resíduo total e Oxigênio 

dissolvido.   

 

` O IQA é calculado pelo produtório ponderado da qualidade da água, referente 

aos nove parâmetros selecionados. A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar 

a qualidade da água bruta, que pode ser classificada conforme a tabela 1. 
 

Tabela 1: Classificação das águas brutas a partir do IQA – Fonte: CETESB 

 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA < 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

 

 

2.4 Contabilidade em Emergia 
 

Na contabilidade tradicional, o valor de um bem ou serviço é determinado por 

todos os custos financeiros envolvidos diretamente ou indiretamente para a 

obtenção do mesmo.  O valor final deste bem ou serviço é baseado nos conceitos 
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monetários e não leva em consideração outras variáveis, como o trabalho da 

natureza. 

 

A Contabilidade em Emergia (Odum, 1996) tem como objetivo medir todas as 

contribuições sejam elas monetárias, energia, informação, natural etc, em uma única 

métrica - Emergia solar. Segundo Brown et al. (2002), a Emergia é uma expressão 

do total de energia (ou recursos) utilizada em um processo que gera um produto ou 

serviço em unidades de um tipo de energia. 

 

A aplicação da metodologia é iniciada com a construção de um diagrama de 

energia, com simbologia adequada (Anexo B), onde são identificadas as entradas e 

saídas do processo, delimitando uma janela e limitando as fronteiras do estudo. 

Segundo Odum (1996), para entender, avaliar e simular, o procedimento de 

avaliação é iniciado com o desenho do diagrama do sistema em interesse. 

 

Os fluxos diferentes (entradas) são convertidos em um único tipo de energia 

utilizando a transformidade. A transformidade é a quantidade de um tipo de energia, 

para a obtenção de um Joule de energia de um bem ou serviço. Segundo Brown et 

al. (2002), transformidades podem ser calculadas para uma grande variedade de 

energias, materiais e serviços. 

 

Os fluxos de energia são alocados em uma tabela, sendo posteriormente 

multiplicados pela transformidade adequada, convertendo todas as entradas em 

uma única métrica. 

 
2.5 O lodo e sua disposição 
 
 O lodo é o resíduo do processo de tratamento de água, sendo composto por 

sólidos suspensos na água bruta e por produtos utilizados no processo de 

tratamento da água; podendo, assim, apresentar características variadas.  
 

 Com o aumento crescente do consumo de água tratada, a disposição 

apropriada do lodo torna-se parte importante do gerenciamento de uma ETA. Com 
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foco nas ETA da RMSP, Januário et al. (2007) apresentaram alternativas para a 

utilização e disposição de lodo, suas condições técnicas e ambientais.  

 

 Uma avaliação da quantidade de lodo gerada na RMSP foi realizada, de 

forma a identificar alternativas para a disposição de lodos. Esta quantificação foi 

realizada a partir de uma fórmula empírica, utilizando dados de produtos químicos e 

características de sua água bruta no ano de 2003.  A fórmula utilizada foi a da Water 

Research Center (WRC). Segundo o estudo, uma das ETA com maior produção de 

lodo é a de Baixo Cotia, com 59,7 g/m³. Apesar do sistema Alto Cotia apresentar 

água bruta de ótima qualidade e estar em área protegida, tem uma produção de lodo 

elevada - 32 g/m³ (ambos em base seca). 

 

 A caracterização do lodo da RMSP, segundo a SABESP 2002 (apud Januário 

et al. 2007), enquadra-o como classe II (não inerte) e sua disposição em aterros 

sanitários é uma alternativa segura para a saúde pública e ambiental, quando 

corretamente projetado e operado (Januário et al. 2007). De acordo com o mesmo 

estudo, o custo para disposição de lodo em aterro sanitário, incluindo transporte, 

situa-se em torno de R$ 60,00 a R$ 80,00 por tonelada de lodo desidratado e a 

incineração chega a um custo de R$ 2.000,00 por tonelada de lodo desidratado, 

gerando cinzas que devem ser dispostas em aterro sanitário. 

 

 Marchettini et al. (2006) aplicaram a Contabilidade em Emergia para avaliar 

três tipos de disposição de resíduos: a disposição em aterros sanitários, a 

incineração e a compostagem. Segundo o mesmo o estudo, o investimento em 

Emergia para a disposição de resíduos sólidos, em aterro sanitário, é de 5,51x106 

sej/g e o investimento em Emergia para a disposição de resíduos sólidos pelo 

processo de incineração é de 8,24x107 sej/g. 

 

 Independentemente da destinação do resíduo, o seu transporte até o local de 

destinação deve ser realizado de forma apropriada. Segundo Canziani et al. (1999), 

utilizam-se caminhões com caçamba fixa de capacidade para receber de 8 a 12,8 

toneladas de lodo por viagem, no transporte deste resíduo; e, se os trajetos 

permitirem, é recomendado o uso de caminhões maiores (semi-reboque), com 

capacidade para 20 a 25 m³ de lodo por viagem, reduzindo assim o seu custo. 
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3. Metodologia 
 
3.1 Ferramenta analítica 
 

Para a análise das duas estações de tratamento de água foi utilizada a 

contabilidade em Emergia, que converte todas as contribuições (ambientais e 

provenientes da economia) em uma única métrica, possibilitando a comparação 

entre sistemas. A Emergia é a energia disponível de um tipo que foi previamente 

requerida de forma direta ou indireta para obtenção de um bem ou serviço. 

 

Foi elaborado o diagrama de energia, mostrando o sistema, a interação entre 

seus componentes de forma simbólica e os caminhos da massa e energia, 

considerando a quantidade de água tratada, a quantidade de produtos químicos 

utilizados, a quantidade de energia elétrica empregada e a mão de obra utilizada 

nestas estações. Uma Janela foi criada, delimitando o estudo das Estações de 

Tratamento de Água, em um período de 12 meses: as entradas e saídas do sistema 

identificadas e classificadas como R (renováveis), N (não renováveis) e F 

(provenientes da economia). A ETA Alto Cotia possui recursos F e R, enquanto a 

ETA Baixo Cotia possui recursos R, F e N. 

 

Para a conversão dos fluxos existentes em Emergia, foram selecionadas da 

literatura as transformidades adequadas (Apêndice C) e, especificamente, para a 

água bruta a transformidade foi calculada (Apêndice A). A transformidade determina 

a qualidade do produto e pode variar dentro de um intervalo. Este intervalo possui 

um valor mínimo, no qual abaixo dele não se consegue obter o produto e um valor 

máximo, acima do qual não seria viável produzi-lo. 

 

Tabelas foram elaboradas, contabilizando todos os fluxos de energia das 

entradas, multiplicando-os pela transformidade respectiva e, por fim, obtendo a 

Emergia total. 
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3.2 Inventário dos dados físicos 
 
 O levantamento dos dados para a produção de água potável como mão de 

obra, vazão de água tratada, produtos químicos utilizados, energia elétrica 

consumida, características físico-químicas da água bruta e da água tratada, foi 

obtido junto à SABESP para uma Janela de tempo de 12 meses (Apêndice B). 

 

 Os dados físicos para produção da água potável foram classificados, conforme 

descrito abaixo: 

 

 •   Recursos renováveis (R): Água de superfície. 

 

 • Recursos não renováveis (N): Dissipação de energia devido ao lançamento de 

esgotos domésticos, caracterizada por uma entrada de energia desorganizadora do 

sistema, que gera um novo trabalho quando a natureza utiliza sua resiliência. 

 

        • Recursos provenientes da economia (F): Mão de obra, eletricidade, 

manutenção e produtos químicos. 

 

3.3 Memorial de Cálculo 
 
 No memorial de cálculo é demonstrada toda a contabilidade realizada a partir 

dos dados levantados para cada recurso (R, N ou F) – (Apêndice C). 

 

3.4 Diagrama Emergético Ternário 
 
 Para auxiliar a contabilidade em Emergia, a ferramenta gráfica desenvolvida 

por Giannetti at al. (2007) foi utilizada, tornando possível a melhor visualização e 

comparação dos processos de tratamento de água em estudo. 

 

 O diagrama mostra a dependência de cada processo aos recursos R, N e F, 

permitindo a simulação de alteração nestes parâmetros de entrada e as 

combinações em proporções diferentes de cada processo de tratamento, visando um 
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melhor desempenho (matriz global). As propriedades da ferramenta são 

apresentadas na tabela 2:   
 

Tabela 2: Propriedades do Diagrama Emergético Ternário (Fonte: Giannetti et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

3.5 Descrição dos sistemas 

 
 Neste trabalho é realizado o estudo de Estações de Tratamento de Água na 

Rede Metropolitana de São Paulo, pertencentes à SABESP.  

 

 A bacia hidrográfica do Rio Cotia está inserida na Região Metropolitana de 

São Paulo, abrangendo Cotia, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Vargem Grande 

Paulista e Embu das Artes, com uma área aproximada de 240 km², dividida em duas 

porções com características peculiares em relação às suas diferenças de estado de 

conservação ambiental: o Alto e o Baixo Cotia. 

 

O Rio Cotia, afluente direto da margem esquerda do Rio Tietê, nasce na 

reserva Morro Grande, a partir dos rios Capivari e dos Peixes, tendo 

aproximadamente 50 km de extensão. Ele possui, desde sua nascente, três 

Propriedade Descrição Ilustração 
 

Linhas de recurso 
 
Combinações ternárias são representadas por pontos dentro do 
triângulo; as proporções dos elementos são dadas pelos 
comprimentos das perpendiculares a partir do ponto dado para 
o lado do triângulo oposto ao vértice. Estas linhas são 
paralelas aos lados do triângulo e são muito usadas para 
comparar o uso dos recursos, subprodutos ou processos.  

 
Linhas de 

sensibilidade 

 
Qualquer ponto ao longo da linha reta que une um vértice a 
um ponto representa uma mudança na quantidade do fluxo 
associado ao vértice. Qualquer ponto ao longo da linha 
representa uma condição na qual os outros dois fluxos mantêm  
a mesma proporção inicial. Por exemplo, o sistema ilustrado à 
direita é progressivamente pobre em N, passando de A para B, 
mas F e R se mantêm na proporção inicial. 

 

 

 
Ponto de Simergia 

 
Quando duas composições ternárias diferentes, representadas 
por A e B dentro do triângulo, são combinadas, o resultado da 
composição será representado pelo ponto S, chamado ponto de 
simergia, localizado no segmento que une A e B. 

Linhas de 
sustentabilidade 

A ferramenta gráfica permite desenhar linhas indicando 
valores constantes para o índice de sustentabilidade. As linhas 
de sustentabilidade partem do vértice N em direção ao lado 
RF, permitindo a divisão do triângulo em áreas de 
sustentabilidade, que são muito utilizadas para identificar e 
comparar a sustentabilidade de produtos e processos. 
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represamentos, sendo dois (Represa de Pedro Beicht e da Graça) nas cabeceiras, 

pertencentes ao sistema produtor Alto Cotia e um terceiro na parte baixa, próxima à 

desembocadura no Rio Tietê: o Reservatório Isolina (pertencente ao sistema 

produtor Baixo Cotia). As figuras 1 e 2 apresentam os represamentos pertencentes 

ao sistema Alto Cotia e a figura 3 o represamento pertencente ao sistema Baixo 

Cotia. 

 
Figura 1: Represa da Graça 

 
Figura 2: Represa Pedro Beich 

 

 
Figura 3: Represa Isolina 
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Na figura 4 é apresentada a localização dos sistemas citados, juntamente 

com os pontos de medição da qualidade da água da CETESB. 

 

 
 

Figura 4: Mapa de localização dos sistemas 

 

 A Reserva Florestal do Morro Grande (RFMG) abrange uma área de 10600 ha. 

do município de Cotia, com altitudes variando entre 860 e 1075 m, tendo como 

principal via de acesso a Rodovia Raposo Tavares e em seu entorno o RODOANEL. 

A RFMG é um dos maiores remanescentes florestais do Planalto Atlântico Paulista, 
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região que foi submetida a fortes pressões de desmatamento para a agricultura, 

exploração de lenha e carvão e, recentemente, para a expansão imobiliária.  

 

 O desenvolvimento urbano na bacia ocorreu principalmente nas décadas de 70 

e 80, devido à presença das Rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco e à vinda 

das indústrias da capital e outros estados para a região.  

 

 A indústria, aos poucos, ocupou o espaço que era antes, predominantemente, 

das atividades hortifrutigranjeiras; ocorrendo, então, uma valorização imobiliária no 

local. 

 

 Em 1971, a prefeitura de Cotia criou a lei de incentivo econômico, criando 

distritos industriais, impulsionados por isenção de impostos pelo período de 10 a 20 

anos. Atualmente, a vocação econômica do município de Cotia são as indústrias e o 

comércio de pequeno porte. Na figura 5, pode ser visualizado o uso e ocupação do 

solo na bacia hidrográfica do Rio Cotia. 

 

 
Figura 5: Mapa de Ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Rio Cotia. 
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 A população residente na bacia é de aproximadamente 323.711 habitantes, 

estando a grande parte da população totalmente inserida na bacia hidrográfica, 

como é o caso do Município de Cotia. O município de Cotia, no período entre 1991 e 

2000, apresentou um dos maiores crescimentos populacionais da região (1,41%). 

  

A ETA Baixo Cotia (figura 6) está localizada na parte inferior da bacia 

hidrográfica, tendo entrado em funcionamento em 1963, a partir da operação das 

barragens Isolina Superior e Inferior. A área total da sub-bacia que atende esta 

estação de tratamento é de aproximadamente 135 km². A represa Isolina Superior foi 

projetada para regularizar as vazões e a Inferior para sobrelevar o nível de água na 

captação. A capacidade produtiva desta estação é de 1,1 m³/s de água, trabalhando 

com 26 funcionários (operação e manutenção) e é responsável pelo abastecimento 

de 460 mil moradores de áreas da Zona Oeste de São Paulo. 

 

 
Figura 6: ETA Baixo Cotia 

 

A ETA Alto Cotia (figura 7) está localizada na parte superior da bacia, tendo 

sido construída entre 1916 e 1933, com a operação de duas represas: Pedro Beicht 

(responsável por regularizar as vazões) e represa da Graça (para sobrelevar o nível 

de captação). A área da sub-bacia é de 106 km². A estação de tratamento possui 

capacidade máxima de produção de água de 1,3 m³/s, operando com 18 
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funcionários e abastecendo 400 mil habitantes dos municípios de Cotia, Embu, 

Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande. 

 

 
Figura 7: ETA Alto Cotia 
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4. Resultados e discussão 
 
4.1 Fluxo do processo de tratamento de água  
 

Na figura 8 podem ser visualizadas as etapas do processo de tratamento de 

água nas ETA Baixo e Alto Cotia, diferindo apenas o ponto de intercloração. 

 
 

Figura 8: Fluxo do Processo - ETA Baixo e Alto Cotia (Adaptado SABESP 2010 e Buenfil, 2001) 
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 4.2 Diagramas de energia 
 

Os diagramas de energia, com os símbolos adotados por Odum (1996), são 

representados nas figuras 9 e 10 (Baixo Cotia e Alto Cotia, respectivamente). Todas 

as entradas do sistema são contabilizadas independentemente de sua natureza.  

 
Figura 9: Diagrama de energia – Baixo Cotia 
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Figura 10: Diagrama de energia – Alto Cotia 

 

As entradas renováveis, fornecidas pelo meio ambiente, são alocadas à 

esquerda do diagrama e as entradas não renováveis e recursos pagos são alocados 

ao lado direito do mesmo. Os recursos são organizados da esquerda para a direita, 
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de acordo com o aumento das suas transformidades. O total de Emergia que suporta 

os processos de tratamento de água foi calculado com todos os recursos alocados 

no diagrama. 

  

4.3 Contabilidade ambiental 
  

Na tabela 3 podem ser visualizados os resultados da Contabilidade em 

Emergia para a produção de água potável na ETA Baixo Cotia. Segundo Scariot 

(2008), as Fontes de poluição podem ser classificadas como pontuais e não 

pontuais (difusas). Para a realização da Contabilidade foi incluído, como Fonte de 

poluição pontual, o lançamento de esgoto doméstico, não sendo considerada como 

Fonte pontual a de esgoto industrial, devido à água na captação não apresentar 

concentrações de metais pesados acima do padrão CONAMA (anexo A). As Fontes 

de poluição difusas ou não pontuais não foram consideradas. A Emergia total, sem 

incluir a distribuição, foi de 4,52x1020 sej/ano e a Emergia por volume foi de 

1,68x1013 sej/m³. 

 
Tabela 3: Emergia Baixo Cotia 

Nota Item Unid. 
Dados de 

Energia (unid. 
/ano) 

Emergia por 
unidade 

(sej/unid) 

Emergia 
Solar 

(sej/ano) 

Emergia 
por 

volume 
(sej/m³) 

Part. 
(%) 

RECURSOS RENOVÁVEIS             

1 Água bruta superficial (rio) J 1,32x1014 2,16x105 2,85x1019 1,06x1012 6,31 

RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS             
2 Energia dissipada J 1,05x1014 3,80x106 3,98x1020 1,48x1013 87,89 

RECURSOS COMPRADOS             

3 Mão de obra: operação e 
manutenção J 3,10x1010 1,15x107 3,57x1017 1,33x1010 0,08 

4 Eletricidade J 4,46x1013 2,69x105 1,20x1019 4,46x1011 2,65 

5 Produtos Químicos kg 5,32x106 1,68x1012 8,94x1018 3,32x1011 1,98 

6 Manutenção (limpeza, 
mecânica e civil) $ 4,21x105 1,18x1013 4,97x1018 1,85x1011 1,10 

Y = Emergia total para água potável (Sem incluir distribuição)  4,52x1020 1,68x1013   

EMERGIA POR UNIDADE DE ÁGUA POTÁVEL (sem incluir distribuição)  

7 Água potável produzida m³ 2,69x107 1,68x1013       

8 Água potável produzida J 1,32x1014 3,42x106       

9 Água potável produzida g 2,69x1013 1,68x107       
10 Lodo - Base seca g   1,60x109  2,82x1011       
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Os itens 8 e 9 são referentes à Emergia por Joule e Emergia por grama de 

água potável produzida, respectivamente 3,42x106 sej/J e 1,68x107 sej/g. No item 10 

pode ser visualizada a Emergia por grama de lodo em base seca, 2,82x1011 sej/g. 

 

Na tabela 4 podem ser visualizados os resultados da Contabilidade em 

Emergia para a produção de água potável na ETA Alto Cotia. A Emergia total, sem 

incluir a distribuição, foi de 3,82x1019 sej/ano e a Emergia por volume foi de 

1,19x1012 sej/m³. 

 
Tabela 4: Emergia Alto Cotia 

Nota Item Unid. 
Dados de 
Energia 

(unid. /ano) 

Emergia 
por unid. 
(sej/unid) 

Emergia 
Solar 

(sej/ano) 

Emergia 
por volume 

(sej/m³) 

Part. 
(%) 

RECURSOS RENOVÁVEIS             

1 Água bruta superficial (rio) J 1,58x1014 1,42x105 2,25x1019 7,01x1011 58,78

RECURSOS COMPRADOS             

2 Mão de obra: operação e 
manutenção J 2,15x1010 1,15x107 2,47x1017 7,70x109 0,65 

3 Eletricidade J 2,75x1013 2,69x105 7,39x1018 2,30x1011 19,33
4 Produtos Químicos kg   1,94x106 1,68x1012 3,26x1018 1,02x1011 8,53 

5 Manutenção (limpeza, mecânica 
e civil) $   4,12x105 1,18x1013 4,86x1018 1,52x1011 12,71

                
Y = Emergia total para a produção de água potável (Sem incluir distribuição)  3,82x1019 1,19x1012   

EMERGIA POR UNIDADE DE ÁGUA POTÁVEL (sem incluir distribuição)  

6 Água potável produzida m³ 3,21x107 1,19x1012       
7 Água potável produzida J 1,58x1014 2,42x105       

8 Água potável produzida g 3,21x1013 1,19x106       

9 Lodo - Base seca g 1,03x109 3,73x1010       

 

Os itens 7 e 8 são referentes à Emergia por Joule e à Emergia por grama de 

água potável produzida, respectivamente 2,42x105 sej/J e 1,19x106 sej/g. No item 9 

pode ser visualizada a Emergia por grama de lodo em base seca, 3,73x1010 sej/g. 

 

Nos dois casos (tabelas 3 e 4) a implantação não foi considerada devido às 

estações de tratamento de água possuírem tempo de construção superiores ao seu 

tempo de depreciação total. 
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 Comparando as tabelas 3 e 4 pode ser verificado que a Emergia por m³ de 

água potável produzida na ETA Baixo Cotia é 14 vezes maior do que na ETA Alto 

Cotia. A Emergia por m³ referente aos produtos químicos empregados na produção 

de água potável é 3,2 vezes maior para a ETA Baixo Cotia e a produção de lodo 

(base seca) é 1,5 vezes maior do que na ETA Alto Cotia.  

 

 A seguir, na tabela 5, são apresentados os resultados encontrados por Buenfil 

(2001), na ETA Hillsborough. Nesta tabela, para que ocorra a comparação na 

mesma base do estudo realizado para as ETA brasileiras, foi excluída a implantação 

e as transformidades foram corrigidas, já que, segundo o autor, todos os fluxos 

globais de água são coprodutos da Emergia de base 9,44x1024 sej/ano. 

 
Tabela 5: Emergia Hillsborough 

Nota Item Unid. 
Dados de 
Energia 

(unid. /ano) 

Emergia 
por unid. 
(sej/unid) 

Emergia 
Solar 

(sej/ano) 

Emergia por 
volume 
(sej/m³) 

Part. 
(%) 

RECURSOS RENOVÁVEIS             
1 Água bruta superficial J 4,50x1014 7,16x104 3,2x1019 3,79x1011 25,23 

RECURSOS COMPRADOS             
2 Operação e manutenção $ 3,90x106 1,93x1012 7,53x1018 8,86x1010 5,90 
3 Mão de obra $ 3,70x106 1,93x1012 7,15x1018 8,41x1010 5,60 
4 Eletricidade J  8,70x1013 2,69x105 2,34x1019 2,75x1011 18,32 
5 Combustíveis (Óleo) J  6,20x1012 1,11x105 6,87x1017 8,09x1009 0,54 
6 Produtos químicos $ 4,00x106 1,93x1012 7,73x1018 9,09x1010 6,05 
7 Produtos químicos kg 2,80x107 1,68x1012 4,70x1019 5,53x1011 36,85 

8 Depreciação e equipamentos 
comprados $ 9,90x105 1,93x1012 1,91x1018 2,25x1010 1,50 

Y = Emergia total para água potável (sem incluir distribuição)  1,28x1020 1,50x1012   
EMERGIA POR UNIDADE DE ÁGUA POTÁVEL (sem incluir distribuição)      

9 Água potável produzida m³ 8,50x1007 1,50x1012       
10 Água potável produzida J 4,20x1014 3,04x1005       
11 Água potável produzida g 8,50x1013 1,50x1006       

 

 As maiores contribuições são os produtos químicos (36,85%), água superficial 

(25,23%) e eletricidade (18,32%). Apesar de se tratar de ETA em localidades 

diferentes, captando água de qualidades diferentes, a comparação entre 

Hillsborough e Alto Cotia é realizada, de forma a verificar os resultados obtidos com 

a Contabilidade em Emergia aos encontrados na literatura. 

 

 Em termos de Emergia, o Alto Cotia possui um gasto menor (3,82x1019 sej/J) 

em comparação a Hillsborough (1,28x1020 sej/J), resultado que se reflete também na 
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Emergia por metro cúbico de água potável (respectivamente, 1,19x1012 sej/m³ e 

1,50x1012). Com relação à Emergia por volume de água tratada, referente aos 

produtos químicos, a ETA Hillsborough possui um gasto 5,4 vezes maior do que a 

ETA Alto Cotia. 

 

 Na figura 11 são apresentados os valores de transformidade da água bruta 

superficial para as duas ETA em estudo. 

 

 
Figura 11: Transformidades da água bruta superficial 

 

 As transformidades da água bruta superficial utilizadas na ETA Baixo Cotia e 

na ETA Alto Cotia são, respectivamente, 2,16x105 e 1,42x105 sej/J. Estes valores 

evidenciam o trabalho na natureza para gerar o recurso, e são comparáveis, por 

exemplo, aos da energia elétrica produzida com etanol nos Estados Unidos (Tonon 

et al. 2006) 1,32x105 sej/J e combustíveis como gasolina e diesel 1,11x105 sej/J 

(Odum, 1996). A diferença entre as transformidades da água bruta superficial deve-

se, principalmente, à diferença entre as áreas de captação da água de chuva na 

bacia hidrográfica. 
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 Segundo Buenfil (2001), as transformidades da água potável, são 

equivalentes em magnitude à gasolina e à eletricidade, o que pode ser avaliado na 

figura 12, para o estudo realizado nas ETA Baixo Cotia e Alto Cotia. 

 

 
Figura 12 Transformidades da água potável 

 Na figura 13 é apresentado o perfil de utilização da água potável na Zona 

Oeste da cidade de São Paulo: 

 
 Figura 13: Perfil de utilização da água potável Zona Oeste de São Paulo – Barreto (2008) 

  

 Para todas as atividades representadas na figura 13 é utilizada a água 

potável fornecida pela SABESP. O consumo de água para atividades como banho, 
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sanitários, lavatório, máquinas de lavar roupa e tanque chega a 88% do total. Isso 

evidencia que existe um desperdício em Emergia, já que para atividades diferentes 

daquelas para consumo humano (que exigem o cumprimento dos padrões de 

potabilidade), a intensidade do tratamento poderia ser menor. 

  

4.4 Diagrama Emergético Ternário  
 

 Para a comparação entre os sistemas foi utilizado o Diagrama Emergético 

Ternário, onde podem ser visualizados os sistemas em estudo, comparando-os de 

forma rápida. Os pontos no interior do diagrama facilitam a visualização rápida da 

parcela de R, N e F que cada sistema possui. 

 

 Na figura 14 estão representadas as ETA Baixo e Alto Cotia. Pode ser 

visualizado que a ETA Baixo Cotia tem como maior contribuição a energia dissipada, 

devido ao lançamento de esgotos domésticos, classificados como recurso do tipo N. 

Para a ETA Alto Cotia a maior contribuição é a água superficial, classificada como 

recurso do tipo R.   

 

 Segundo Brown et al. (2002), quando o índice de sustentabilidade é menor do 

que 1, o sistema em estudo pode ser caracterizado como insustentável a longo 

prazo; quando está entre 1 e 5, pode ser classificado como sustentável a médio 

prazo e quando maior que 5, sustentável a longo prazo. Ainda na mesma figura, 

podemos visualizar que os pontos encontram-se entre as linhas de sustentabilidade 

1 e 5, o que caracteriza as duas ETA como sustentáveis a médio prazo. A ETA 

Baixo Cotia está localizada bem próxima à linha de sustentabilidade 1, o que já 

evidencia que, se medidas para coleta e tratamento de esgoto doméstico não forem 

tomadas, ela se tornará insustentável a longo prazo.  
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Figura 14: Diagrama Emergético Ternário 

  

4.5 Diagrama da Água 
 
 Na figura 15 é apresentado o Diagrama da Água. O objetivo da ferramenta é 

possibilitar a avaliação de sistemas de tratamento de água pela eficiência global e 

políticas públicas relacionadas à utilização das bacias hidrográficas pelo IQA. No 

diagrama são delimitadas áreas que indicam a baixa eficiência de um determinado 

processo e se classifica a qualidade da água captada. 

 

 No eixo Y do diagrama podem ser visualizadas as faixas do IQA, 

representadas por tonalidades diferentes de azul. Estas faixas indicam a qualidade 

da água captada e evidenciam a degradação dos mananciais pelo despejo de 

esgoto doméstico sem tratamento. A variação da tonalidade das faixas classifica, de 

baixo para cima, a água superficial bruta captada como: de péssima, ruim, regular, 

boa e ótima qualidade (nesta ordem).  
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 O eixo X do diagrama representa a eficiência global de cada sistema de 

tratamento. A eficiência global é dada pelo inverso da Emergia pelo volume de água 

potável produzida. O termo global é utilizado, pois a Contabilidade em Emergia 

converte todos os fluxos de energia em uma única métrica, avaliando de forma 

global o sistema. 

 
Figura 15: Diagrama da Água 

 

 Ainda no eixo X estão representadas duas linhas: uma com o valor 

encontrado na literatura para tratamento de água (Buenfil, 2001 – captação e 

tratamento de água de superfície) e outra com o valor natural (Buenfil, 2001 – valor 

do trabalho da natureza para produzir água bruta superficial), que representa a 

melhor eficiência global. 

 

 A área superior, à esquerda do diagrama, indica a necessidade de melhoria 

do processo adotado para o tratamento de água, com baixa eficiência global e a 

qualidade de água captada de boa para ótima. 

 

 Na parte superior central do diagrama, próximo à transição do IQA de boa 

para ótima, está a área de condições ideais. Na faixa de baixo do diagrama, abaixo 

de IQA 50, está a área do gráfico que indica o uso inadequado do solo, falta de 
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coleta e tratamento de esgoto doméstico e consequente degradação da bacia 

hidrográfica. 

 

 Dois pontos representam as ETA estudadas, no diagrama. A ETA Alto Cotia 

está na área do gráfico, onde existe boa qualidade de água captada e eficiência 

global superior ao valor encontrado na literatura. A ETA Baixo Cotia está na área do 

gráfico onde se evidencia a necessidade de adequação das políticas públicas com 

relação a uso do solo, coleta e tratamento de esgotos domésticos, com baixa 

eficiência global. 

 

4.6 Simulação de novos cenários para a ETA Baixo Cotia 
 

 Para compreender melhor a influência da energia dissipada na ETA Baixo 

Cotia, proveniente da falta de tratamento de esgoto doméstico, foram simulados dois 

cenários com níveis diferenciados de tratamento de esgoto, com redução no uso de 

produtos químicos. Para uma visualização do comportamento do sistema foi utilizado 

o Diagrama Emergético Ternário. 

 

 Segundo dados de 2008, do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), dos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio 

Cotia, 58% da população atendida com água encanada possuem coleta de esgoto. 

Deste esgoto coletado, apenas 2% é tratado.  

 

 Portanto, é coerente que para o cenário A seja estabelecido 58 % do esgoto 

coletado e tratado. A diferença entre o investimento em Emergia de produtos 

químicos para tratar água no Baixo e Alto Cotia, 2,3 vezes. Para este cenário foi 

assumido que a redução no investimento em Emergia de produtos químicos é linear 

e proporcional ao aumento no tratamento de esgoto de 58%.  

 

 Na figura 16 são mostrados os resultados no Diagrama Emergético Ternário, 

com a simulação do cenário A. 
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Figura 16: Cenário A – Diagrama Emergético Ternário 

 

 Para o cenário B foram estabelecidos os 100% de coleta e tratamento de 

esgoto doméstico. Para o investimento em Emergia de produtos químicos para 

tratamento de água, nesta condição, foi assumido que o gasto seria idêntico ao da 

ETA Alto Cotia (atuais), já que trataria a mesma água bruta superficial. Na figura 17 

podem ser visualizados os resultados obtidos: 

 
 Figura 17: Cenário B – Diagrama Emergético Ternário 
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 Comparando as figuras 16 e 17, verifica-se que com a redução do lançamento 

de esgoto doméstico os comportamentos das ETA ficam praticamente iguais, 

atrelando uma possível melhoria no investimento em Emergia necessário para 

tratamento de água nas estações a uma mudança da tecnologia empregada. 
 

4.7 Avaliação da destinação do lodo em aterros sanitários e na incineração 
 
 Na tabela 6 são apresentados os resultados para a disposição do lodo da 

ETA Baixo Cotia, a partir da Contabilidade em Emergia. 

 
Tabela 6: Disposição do lodo – Baixo Cotia 

ETA - Baixo Cotia 

Nota Item Unid. 
Dados de 
Energia 

(unid. /ano) 

Emergia por 
unid 

(sej/unid) 

Emergia 
Solar 

(sej/ano) 
Disposição: Incineração 

Disposição 
          

1 Disposição do lodo produzido (base seca) g 1,60x109 1,38x108 2,22x1017 
Implantação 
          

2 Massa total de aço (caminhão + caçamba) g 1,05x106 2,99x109 3,12x1015 
  Massa de plástico do caminhão g 2,30x105 9,86x108 2,27x1014 
Combustível 
          

3 Combustível J 1,80x1011 1,11x105 2,0x1016 
            

Emergia total para Incineração sej/ano     2,45x1017 
            

Disposição: Aterro Sanitário 
Disposição 
          

1 Disposição do lodo produzido (base seca) g 1,60x109 9,26x106 1,49x1016 
Implantação 
          

2 Massa total de aço (caminhão + caçamba) g 1,05x106 2,99x109 3,12x1015 
  Massa de plástico do caminhão g 2,30x105 9,86x108 2,27x1014 
Combustível 
          

3 Combustível J 1,18x1011 1,11x105 1,31x1016 
            
Emergia total para disposição em aterro sanitário sej/ano     3,13x1016 
 

 Na tabela 7 são apresentados os resultados para a disposição do lodo da 

ETA Alto Cotia, a partir da Contabilidade em Emergia. 
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Tabela 7: Disposição do lodo – Alto Cotia 
ETA - Alto Cotia 

Nota Item Unid. 
Dados de 
Energia 

(unid./ano) 

Emergia por 
unidade 

(sej/unid) 

Emergia 
Solar 

(sej/ano) 
Disposição: Incineração 

Disposição          

1 Disposição do lodo produzido (base seca) g 1,03x109 1,38x108 1,42x1017 
Implantação          

2 Massa total de aço (caminhão + caçamba) g 1,05x106 2,99x109 3,12x1015 
  Massa de plástico do caminhão g 2,30x105 9,86x108 2,27x1014 
Combustível          

3 Combustível J 1,33x1011 1,11x105 1,48x1016 
            

Emergia total para Incineração sej/ano     1,60x1017

            
Disposição: Aterro Sanitário 

Disposição          
1 Disposição do lodo produzido (base seca) g 1,03x109 9,26x106 1,42x1017 

Implantação          
2 Massa total de aço (caminhão + caçamba) g 1,05x106 2,99x109 3,12x1015 

  Massa de plástico do caminhão g 2,30x105 9,86x108 2,27x1014 
Combustível          

3 Combustível J 9,02x1010 1,11x105 1,0x1016 
            
Emergia total para disposição em aterro sanitário sej/ano     2,29x1016

 

 Em ambos os casos a disposição que necessita de menor investimento em 

Emergia, é em aterro sanitário, 3,13x1016 sej/ano para o Baixo Cotia e 2,29x1016 

sej/ano para o Alto Cotia.  

 

 A disposição do lodo utilizando incineradores, além de possuir um gasto de 

energia maior, ainda necessita de uma disposição final das cinzas em aterro 

sanitário. Segundo Januário et al. (2007), este tipo de disposição também é uma 

alternativa que tem um alto custo econômico, muito superior à disposição em aterro 

sanitário. 
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5. Conclusões 
 
 Os resultados da Contabilidade em Emergia das ETA Baixo e Alto Cotia 

indicam que a falta de políticas adequadas para o uso e ocupação das bacias 

hidrográficas, o baixo índice de tratamento de esgoto nos municípios que a 

compõem (a bacia hidrográfica do Rio Cotia) se apresentam como fatores 

determinantes para o gasto superior de energia empregado na ETA Baixo Cotia, 

seja para o tratamento de água, ou seja, para a disposição dos resíduos que são 

gerados neste processo. O simples monitoramento da qualidade das águas, não 

consiste em uma ação efetiva para a melhoria das condições na Bacia. 

 

 O cálculo das transformidades da água bruta superficial (rio) indica a qualidade 

do trabalho que a natureza exerce para a criação do recurso hídrico e a insere em 

um patamar elevado da hierarquia dos recursos da biosfera.  

 

 A utilização de ferramentas de simulação de comportamento dos sistemas 

hídricos como o Diagrama Emergético Ternário e o Diagrama da Água, pode auxiliar 

o homem em seu planejamento de utilização de recursos hídricos e de 

gerenciamento das bacias hidrográficas, de forma a estabelecer um padrão de 

desenvolvimento que seja mais harmonioso entre os seres humanos e a natureza.  

 

 O valor elevado da transformidade da água potável nas duas ETA e a 

caracterização do perfil de uso e consumo de água em São Paulo identificam uma 

possibilidade de ganho benéfica ao meio ambiente e ao homem. Existe um 

desperdício em Emergia no tratamento de água destas estações, uma vez que água 

dentro dos padrões de potabilidade e fluoretada é utilizada em grande volume para 

atividades que não estão ligadas ao consumo humano.  

 

 As ações ainda estão muito focadas no desperdício do bem por parte da 

população, mas pouco relacionadas à sua gestão e ao desenvolvimento de 

tecnologias que permitam fornecer água de qualidade inferior, para atividades que 

não necessitem da intensidade de tratamento destinada às de consumo humano. 
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 A disposição adequada do lodo, quando analisadas como alternativas a 

incineração e a disposição em aterro sanitário, mostra-se muito mais vantajosa em 

termos de Emergia quando realizada nos aterros; porém, não pode ser encarada 

como alternativa única. O gerenciamento deste resíduo fica muito limitado quando 

suas características são muito variadas no decorrer do ano, como ocorre na ETA 

Baixo Cotia. A redução do esgoto doméstico lançado no Rio Cotia, como simulado 

nos cenários contidos neste estudo, é uma ferramenta vital que abrirá um leque de 

alternativas para a disposição e redução do custo de disposição do lodo proveniente 

desta estação. 
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  6. Propostas para futuros estudos 
  

1) Calcular as transformidades de água bruta superficial (rio) para os oito 

mananciais que atendem São Paulo. 

2) Utilizando a contabilidade em Emergia, o Diagrama Ternário e o Diagrama da 

Água, avaliar o sistema de tratamento de água de São Paulo como um todo. 

3) Avaliar a contribuição dos recursos hídricos para a Economia de São Paulo. 

4) Calcular a fonte de esgoto industrial. 

5) Calcular as fontes difusas de poluição e as suas transformidades. 
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Apêndice A: Cálculo da transformidade da água bruta superficial 
 
 Na figura 18 é apresentado o ciclo hidrológico da água. Basicamente, a 

principal fonte que dirige todo o ciclo é a precipitação. Essa precipitação cai nos rios, 

lagos e mares; pode cair sobre o solo e escoar para os rios e posteriormente para o 

mar. As plantas e os seres vivos transpiram; a água dos rios e mares evapora, 

formando as nuvens, que atingem baixas temperaturas e geram a precipitação. 

 

 
Figura 18 : Ciclo hidrológico 

 

 Na figura 19 é apresentado o fluxo de energia do ciclo da água, que resulta na 

água superficial e escoamento.  

 

 A transformidade da água superficial é obtida pela divisão entre a Emergia da 

precipitação e a energia potencial química da água captada do manancial. 

 

 

 



 

                      

50

 
Figura 19: Fluxo de energia da água (Adaptado Chen et al. 2009) 

 

 Na tabela 8 são apresentados os dados de precipitação histórica na bacia 

hidrográfica do Rio Cotia. 

 
Tabela 8: Série histórica de precipitação – Bacia Hidrográfica do Rio Cotia 

 

Precipitação (mm) – 
Fonte DAEE 

Ano Valor 
1937 1444,00 
1938 1408,30 
1939 1131,40 
1942 1271,50 
1943 1002,00 
1947 1958,70 
1948 1359,80 
1950 1484,00 
1953 731,60 
1954 1818,40 
1956 1832,80 
1962 1392,20 

Média 1402,89 
  

 Nas tabelas 9 e 10 são apresentados os cálculos das transformidades da água 

bruta superficial, para o Baixo e o Alto Cotia. 



 

                      

51

Tabela 9: Cálculo da transformidade da água bruta superficial – Baixo Cotia 

Transformidade da água bruta superficial (rio) - Baixo Cotia 

Item Valor Unid. Referência 

Precipitação média anual  1,40x100 m 
Média da série histórica DAEE 1936 a 1965, 
excluindo as séries que não possuíam dados em 
determinados meses.  

Área da bacia hidrográfica (porção 
do Baixo Cotia) 1,35x108 m² Apresentação SABESP. Encontro Floresta água 

(08/12/2005). 

Energia livre de Gibbs 4,94x100 J/g Odum, 1996. 

Massa de água da precipitação 
média anual 1,89x1014 g/ano 

Área da bacia hidrográfica (1,35x108 m²) x 
Precipitação média anual (1,4 m) x Densidade da 
água (1x106 g/m³). 

Energia potencial química da 
precipitação média anual 9,34x1014 J/ano 

Massa de água da precipitação média anual 
(1,89x1014 g/ano) x Energia livre de Gibbs 
(4,94J/g). 

Transformidade da Chuva 3,06x1004 sej/J Odum, 1996 (corrigido). 

Emergia da precipitação média 
anual 2,85x1019 sej/ano

Energia potencial química da precipitação média 
anual (9,34X1014 J/ano) x Transformidade da 
Chuva (3,06x104 sej/J). 

Energia potencial química do fluxo 
de água captada 1,32x1014 J Notas Baixo Cotia - Apêndice C 

Transformidade da água bruta 
superficial - Alto Cotia 2,16x1005 sej/J 

Emergia da precipitação média anual (2,85x1019 
sej/ano) / Energia potencial química do fluxo de 
água captada (1,32x1014 J). 

 

Tabela 10: Cálculo da transformidade da água bruta superficial – Alto Cotia 

Transformidade da água bruta superficial (rio) - Alto Cotia 

Item Valor  Unid. Referência 

Precipitação média anual  1,40x100 m 
Média da série histórica DAEE 1936 a 1965, 
excluindo as séries que não possuíam dados em 
determinados meses.  

Área da bacia hidrográfica (porção 
do Alto Cotia) 1,06x1008 m² Apresentação SABESP - Encontro Floresta água 

(08/12/2005). 

Energia livre de Gibbs 4,94x100 J/g Odum, 1996. 

Massa de água da precipitação 
média anual 1,49x1014 g/ano Área (1,06x108 m²) x precipitação média anual (1,4 

m) x densidade da água (1,0x106 g/m³). 

Energia potencial química da 
precipitação média anual 7,35x1014 J/ano 

Massa de água da precipitação média anual 
(1,49x1014 g/ano) x Energia livre de Gibbs 
(4,94 J/g). 

Transformidade da Chuva 3,06x1004 sej/J Odum, 1996 (corrigido). 

Emergia da precipitação média 
anual 2,25x1019 sej/ano

Energia potencial química da precipitação média 
anual (7,35x1014 J/ano) x Transformidade da 
chuva (3,06x104 sej/J). 

Energia potencial química do fluxo 
de água captada 1,58x1014 J Notas Alto Cotia – Apêndice C 

Transformidade da água bruta 
superficial - Alto Cotia 1,42x105 sej/J 

Emergia da precipitação média anual (2,25x1019 
sej/ano) / Energia potencial química do fluxo de 
água captada (1,58x1014 J). 
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Apêndice B: Dados fornecidos pela SABESP 
 

Tabela 11: Insumos de produção ETA – Baixo Cotia 

Insumos de Produção - ETA Baixo Cotia - Fonte: Gerência local SABESP 

Mês Energia 
(kwh) 

Cal virgem 
(kg) 

Sulfato 
Férrico (kg) 

Ácido Fluos- 
silícico (kg) Cloro (kg) 

Cloreto 
Férrico 

(kg) 
Q (m³/mês) 

out/08 1.072.157,9 176.542,0 0,0 4.961,0 133.727,0 182.821,0 2.440.022,0 
nov/08 1.109.913,4 158.048,0 59.517,0 4.801,0 122.302,0 117.380,0 2.319.840,0 
dez/08 1.037.180,7 110.111,0 205.773,0 4.417,0 136.142,0 0,0 2.431.987,0 
jan/09 899.448,9 133.858,0 197.995,0 3.948,0 79.425,0 0,0 2.352.224,0 
fev/09 979.495,8 74.162,0 179.388,0 4.900,0 45.703,0 0,0 2.168.499,0 
mar/09 1.118.274,8 114.253,0 83.880,0 4.659,0 83.517,0 70.278,0 2.403.962,0 
abr/09 1.073.886,6 139.464,0 0,0 5.194,0 113.129,0 148.456,0 2.232.014,0 
mai/09 932.414,3 206.919,0 0,0 4.174,0 144.524,0 173.683,0 2.215.345,0 
jun/09 985.230,6 306.736,0 0,0 2.957,0 172.252,0 129.597,0 2.041.290,0 
jul/09 1.036.148,5 217.070,0 73.950,0 3.358,0 115.313,0 90.998,0 1.957.783,0 

ago/09 1.006.466,1 144.564,0 172.612,0 4.417,0 93.022,0 0,0 2.221.350,0 
set/09 1.125.221,9 109.688,0 181.900,0 4.478,0 67.768,0 0,0 2.092.053,0 
Total 12.375.839,50 1.891.415,00 1.155.015,00 52.264,00 1.306.824,00 913.213,00 26.876.369,00

 

 

Tabela 12: Insumos de produção ETA – Alto Cotia 

Insumos de Produção - ETA Alto Cotia – Fonte: Gerência local SABESP 

Mês Energia 
(kwh) 

Cal 
hidratada 

(kg) 

Sulfato de 
alumínio 

(kg) 
Ácido Fluos- 
silícico (kg) Cloro (kg) Cloreto Poli 

alumínio (kg) Q (m³/mês) 

out/08 647.478,9 51.380,0 130.288,0 9.570,0 15.179,0 0,0 2.669.385,0 
nov/08 635.167,4 48.500,0 117.900,0 10.168,0 15.583,0 0,0 2.605.175,0 
dez/08 613.833,5 40.600,0 50.770,0 9.566,0 15.788,0 75.546,0 2.747.461,0 
jan/09 681.660,7 44.380,0 0,0 7.976,0 18.238,0 135.275,0 2.732.316,0 
fev/09 667.788,9 39.500,0 0,0 9.473,0 16.367,0 117.178,0 2.580.298,0 
mar/09 658.409,0 39.260,0 4.114,0 9.570,0 16.033,0 106.171,0 2.813.556,0 
abr/09 662.190,8 45.920,0 106.300,0 9.494,0 13.113,0 0,0 2.784.019,0 
mai/09 584.509,7 40.020,0 90.618,0 9.335,0 10.987,0 0,0 2.747.114,0 
jun/09 574.934,1 35.300,0 80.515,0 9.168,0 9.980,0 0,0 2.602.482,0 
jul/09 629.230,6 45.220,0 116.466,0 9.648,0 11.168,0 0,0 2.619.273,0 

ago/09 641.187,9 41.960,0 11.455,0 10.498,0 12.200,0 0,0 2.753.750,0 
set/09 636.035,6 42.912,7 0,0 9.496,9 14.057,8 0,0 2.396.602,0 
Total 7.632.427,11 514.952,73 708.426,00 113.962,91 168.693,82 434.170,00 32.051.431,00
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Apêndice C: Memorial de cálculo e relação de transformidades 
 

Tabela 13: Memorial de cálculo ETA – Baixo Cotia 
Notas ETA Baixo Cotia 

Nota Item Unid. Valor Referência 
1 Água, J       

  
Sólidos totais dissolvidos na água 
bruta superficial (canal de captação - 
COTI03900) 

Ppm 1,93x102 Relatório CETESB – Anexo A 

  Energia livre de Gibbs (G) J/g 4,92x100 [(8,33 J/mol/C)(300 C)/(18g/mol)]*ln 
(999.807/965.000). 

  Água bruta superficial captada por 
ano: m³/ano 2,69x107 Dados fornecidos via e-mail – SABESP 

2009. 

  Energia potencial química anual: J/ano 1,32x1014 

Água bruta superficial captada por ano 
(2,69x107m³/ano) x Energia livre de Gibbs 
(4,92 J/g) x Conversão (1X106 g/m³) - 
Buenfil 2001. 

  Transformidade da água bruta 
superficial - Baixo Cotia sej/J 2,16x105 Apêndice A 

          
2 Energia Dissipada (Esgoto doméstico), J   

  Número de indivíduos residentes na 
bacia hidrográfica do Rio Cotia Indiv. 3,24x105 Beu, 2008. 

  Volume de esgoto doméstico médio 
gerado por indivíduo m³/dia 1,80x101 Martinelli, 2002 apud Scariot, 2008. 

  
Volume total anual de esgoto 
doméstico gerado pelos indivíduos 
residentes na bacia 

m³/ano 2,13x107 

Número de indivíduos residentes na bacia 
hidrográfica do Rio Cotia (3,24x105 
indivíduo) x Volume de esgoto doméstico 
médio gerado por indivíduo (1,8x10-1 
m³/dia) x número de dias (365 dias). 

  Densidade do esgoto doméstico g/ml 1,00x100 

Dados utilizados em projeto civil de 
tubulações de esgoto doméstico, 
fornecido pelo Prof. Renê de Paula Leite, 
Coordenador do Curso de Engenharia 
Civil - UNIP. 

  Massa de esgoto doméstico anual g/ano 2,13x1013 

Volume total anual de esgoto doméstico 
(2,13x107 m³/ano) x Densidade do esgoto 
doméstico (1 g/ml) x conversão (1x106 
g/m³). 

  Energia Livre de Gibbs J/g 4,92x100 [(8,33 J/mol/C)(300 C)/(18g/mol)]*ln 
(999.807/965.000). 

  Energia Potencial química do esgoto 
doméstico J  1,05x1014 

Massa de esgoto doméstico anual 
(2,13x1013 g/ano) x Energia livre de Gibbs 
(4,92 J/g). 

  Transformidade do esgoto doméstico sej / J 3,80x106 Bjorklund et al. 2000. 

  Emergia esgoto doméstico sej   3,98x1020 
Energia potencial química do esgoto 
doméstico (1,05x1014 J) x Transformidade 
do esgoto doméstico (3,80x106 sej / J). 

3 Mão de obra (operação e manutenção)  

  Número de Funcionários Indiv. 2,60x101 Dados fornecidos via e-mail – SABESP 
2009. 

  Energia por indivíduo J/indiv. 
/ano 1,19x109 

Energia por indivíduo (3000 kcal/dia) x 
dias trabalhados (285 dias/ano trabalho) x 
horas trabalhadas (8h/24h) x Conversão 
(4186J/cal). Odum, 1996; p.232. 

  Energia anual total  J / ano 3,10x1010 
Energia por indivíduo (1,19x109 
J/indivíduo/ano) x Número de funcionários 
(2,6x101 indivíduos). 
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  Transformidade do brasileiro sej/J 1,15x107 Bonilla et al. 2009 

  Emergia da mão de obra sej/an
o 3,57x1017 

Energia anual total (3,10x1010 J/ano) x 
transformidade do brasileiro (1,15x107 
sej/J). 

          
4 Eletricidade, J  
  Total de energia elétrica utilizada: kWh 1,24x107 Apêndice B 

  Total de energia elétrica utilizada: J/ano 4,46x1013 Total de energia elétrica (kwh) x (3,6x106 
J/kWh) 

  Transformidade sej/J 2,69x105 Odum, 1996; p.305 (corrigido) 
          
5 Químicos, kg       
  a) Total de cloro utilizado: kg/ano 1,31x106 Apêndice B 
  b) Total de cal hidratado utilizado: kg/ano 1,89x106 Apêndice B 
  c) Total de sulfato férrico utilizado: kg/ano 1,16x106 Apêndice B 

  d) Total de Ácido Fluossilícico 
utilizado: kg/ano 5,23x104 Apêndice B 

  e) Total de cloreto férrico utilizado: kg/ano 9,13x105 Apêndice B 
  Massa total de químicos utilizados: kg/ano 5,32x106 (a+b+c+d+e) 
  Emergia por massa sej/kg 1,68x1012 Odum, 1996; p.310 (corrigido) 
          
6 Manutenção, $  
  Custo médio anual de manutenção  $/ano 4,21x105 Informação via e-mail (Sabesp 2010) 

  Emergia por $ sej/$ 1,18x1013 
Fonte:http://sahel.ees.ufl.edu/database_re
sources.php?search_type=basic&country
=BRA. Acessado em 20/08/2010 

7 Água potável produzida, m³       

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 4,52x1020 Soma dos itens 1 ao 6. 

  Água potável produzida m³/ano 2,69x1007 Apêndice B 

  Emergia por volume de água potável. sej/m³ 1,68x1013 
Emergia total para produção de água 
potável (4,52x1020 sej/ano)/ Água potável 
produzida(2,69x107 m³/ano). 

          
8 Água potável produzida, J  

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 4,52x1020 Soma dos itens 1 ao 6. 

  Total de energia da água J /ano 1,32x1014 
Água potável produzida (2,69x107m³/ano) 
x Energia livre de Gibbs (4,92 J/g) x 
Conversão (1X106 g/m³) – Buenfil, 2001. 

  Transformidade da água potável sej/J 3,42x106 
Emergia total para a produção de água 
potável (4,52x1020 sej/ano)/total de 
energia da água (1,32x1014J/ano). 

          
9 Água potável produzida, g  

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 4,52x1020 Soma dos itens 1 ao 6. 

  Massa total de água g/ano 2,69x1013 Água potável produzida (2,69x107m³/ano) 
x conversão (1x106 g/m³) 

  Emergia por massa de água potável sej/g 1,68x107 
Emergia total para produção de água 
potável (4,52x1020 sej/ano) / massa total 
de água (2,69x1013 g/ano). 
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10 Lodo base seca, g  

  Emergia total para produção de 
água potável (Y). 

sej/an
o 4,52x1020 Soma dos itens 1 ao 6. 

  Produção de lodo base seca g/m³ 5,97x101 Januário, 2007 

  Água potável produzida m³/an
o 2,69x107 Apêndice B 

  Massa de lodo produzida base 
seca g/ano 1,60x109 

Produção de lodo base seca (59,7 
g/m³) x água potável produzida 
(2,69x107 m³/ano). 

  Emergia por massa de lodo base 
seca sej/g 2,82x1011 

Emergia total para a produção de 
água potável (4,52x1020 sej/ano) 
/massa de lodo produzida base seca 
(1,60x109 g/ano). 

 
Tabela 14: Memorial de cálculo ETA – Alto Cotia 

Notas ETA Alto Cotia 

Nota Item Unid. Valor Referência 

1 Água bruta superficial, J       

  
Sólidos totais dissolvidos na água 
bruta superficial (Captação na 
Represa da Graça - COGR00900) 

ppm 1,00x102 Relatório CETESB – Anexo A 

  Energia livre de Gibbs (G) J/g 4,93x100 [(8,33 J/mol/C)(300 C)/(18g/mol)]*ln 
(999.900/965.000) 

  Água bruta superficial captada por 
ano: m³/ano 3,21x107 Apêndice B 

  Energia potencial química anual: J/ano 1,58x101

4 

Água bruta superficial captada por ano 
(3,21x107m³/ano) x Energia livre de Gibbs 
(4,93 J/g) x Conversão (1X106 g/m³) - 
Buenfil, 2001. 

  Transformidade da água bruta 
superficial - Alto Cotia sej/J 1,42x105 Apêndice A 

          

2 Mão de obra (operação e 
manutenção)       

  Número de Funcionários Indiv. 1,80x101 Dados fornecidos via e-mail - SABESP 2010. 

  Energia por indivíduo J/indiv. 
/ano 1,19x109

Energia por indivíduo (3000 kcal/dia) x dias 
trabalhados (285 dias/ano trabalho) x horas 
trabalhadas (8h/24h) x Conversão 
(4186J/cal). Odum, 1996; p.232. 

  Energia anual total  J / ano 2,15x101

0 

Energia por indivíduo (1,19x109 
J/indivíduo/ano) x Número de funcionários 
(1,80x101 indivíduos). 

  Transformidade do brasileiro sej/J 1,15x107 Bonilla et AL. 2009 

  Emergia da mão de obra sej/an
o 

2,47x101

7 
Energia anual total (2,15x1010 J/ano) x 
transformidade do brasileiro (1,15x107 sej/J). 

          
3 Eletricidade, J       
  Total de energia elétrica utilizada: kWh 7,63x106 Insumos de Produção - Apêndice 

  Total de energia elétrica utilizada: J/ano 2,75x101

3 (7,63x106 kwh) x (3,6x106 J/kWh). 

  Transformidade sej/J 2,69x105 Odum, 1996;p.305 (corrigido). 
          
4 Químicos, kg       
  a) Total de cloro utilizado: kg/ano 1,69x105 Insumos de Produção – Apêndice B 
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  b) Total de cal hidratado utilizado: kg/ano 5,15x105 Insumos de Produção – Apêndice B 

  c) Total de sulfato de alumínio 
utilizado: kg/ano 7,08x105 Insumos de Produção – Apêndice B 

  d) Total de Ácido Fluossilícico 
utilizado: kg/ano 1,14x105 Insumos de Produção – Apêndice B 

  e) Total de cloreto poli alumínio 
utilizado: kg/ano 4,34x105 Insumos de Produção – Apêndice B 

  Massa total de químicos utilizado: kg/ano 1,94x106 (a+b+c+d+e). 

  Emergia por massa sej/kg 1,68x101

2 Odum, 1996; p.310 (corrigido). 

          
5 Manutenção, $       
  Custo médio anual de manutenção $/ano 4,12x105 Dados fornecidos via e-mail - SABESP 2010. 

  Emergia por $ sej/$ 1,18x101

3 

Fonte: 
http://sahel.ees.ufl.edu/database_resources.
php?Search_type=basic&country=BRA. 
Acessado em 20/08/2010 

6 Água potável produzida, m³       

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 

3,82x101

9 Soma dos itens 1 ao 5. 

  Água potável produzida M³/ano 3,21x107 Apêndice B 

  Emergia por volume de água potável. sej/m³ 1,19x101

2 

Emergia total para produção de água potável 
(3,82x1019 sej/ano)/ Água potável 
produzida(3,21x107 m³/ano). 

          
7 Água potável produzida, J       

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 

3,82x101

9 Soma dos itens 1 ao 5. 

  Total de energia da água J /ano 1,58x101

4 
Água potável produzida (3,21x107 m³/ano) x 
energia livre de Gibbs(4,93 J/g)x(1x106 g/m³).

  Transformidade da água potável sej/J 2,42x105
Emergia total para a produção de água 
potável (3,82x1019 sej/ano)/energia potencial 
química da água (1,58x1014J/ano). 

          
8 Água potável produzida, g       

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 

3,82x101

9 Soma dos itens 1 ao 5. 

  Massa total de água g/ano 3,21x101

3 
Água potável produzida (3,21x107m³/ano) x 
conversão (1x106 g/m³) 

  Emergia por massa de água potável sej/g 1,19x106
Emergia total para produção de água potável 
(3,82x1019 sej/ano) / massa total de água 
(3,21x1013 g/ano). 

          
9 Lodo base seca, g       

  Emergia total para produção de água 
potável (Y). 

sej/an
o 

3,82x101

9 Soma dos itens 1 ao 5. 

  Produção de lodo base seca g/m³ 32 Januário, 2007. 
  Água potável produzida m³/ano 3,21x107 Apêndice B 

  Massa de lodo produzida base seca g/ano 1,03x109 Produção de lodo base seca (32 g/m³) x 
água potável produzida (3,21x107 m³/ano). 

  Emergia por massa de lodo base 
seca sej/g 3,73x101

0 

Emergia total para a produção de água 
potável (3,82x1019 sej/ano) / massa de lodo 
produzida base seca (1,03x109 g/ano). 
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Tabela 15: Transformidades  
Item Unid. sej / unid. Referência 

Água bruta superficial – Alto 
Cotia 

J 8,44x104 Apêndice A 

Água bruta superficial – Baixo 
Cotia 

J 1,29x105 Apêndice B 

Mão de obra do brasileiro J 1,15x107 Bonilla et al. (2009) 

Eletricidade J 2,77x105 Odum, 1996 (corrigido) 

Produtos Químicos kg 1,68x1012 Odum, 1996 (corrigido) 

Moeda $ 1,18x1013 Emergia Brasil / PIB – Fonte:

http://sahel.ees.ufl.edu  Acesso 

em:  20/08/2010 

Esgoto doméstico J 3,80x106 Bjorklund et al. (2000) 

Disposição – Aterro Sanitário g 9,26X106 Marchettini et al. (2006)- corrigido 

Disposição - Incinerador g 1,38x108 Marchettini et al. (2006)- corrigido 

Produtos químicos g 1,68x1012 Odum, 1996 (corrigido) 

Chuva  J 3,06x1004 Odum, 1996 (corrigido) 

Aço g 2,99x109 Odum, 1996 (corrigido) 

Plástico g 9,86x108 Odum, 1996 (corrigido) 

Óleo Diesel J 9,42x104 Odum, 1996 (corrigido) 
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Tabela 16: Memorial cálculo – Disposição do lodo – ETA Baixo Cotia 
Notas - Lodo Baixo Cotia 

Nota Item Unid. Valor Referência 

1 
Disposição do lodo produzido 
(base seca) incinerado       

  
Massa de lodo base seca 
produzido g/ano 1,60x109 Apêndice C 

  
Transformidade para disposição – 
incineração sej/g 1,38x108 Marchettini et al. (2006) - corrigido 

          
2 Implantação       
  Massa do Caminhão g 2,30x107 Manual Volvo VM 23 - Junho de 2005 
  Vida útil do caminhão ano 2,00x101 Federici et al. (2003) 

  
Massa de plástico do caminhão g 2,30x105

[Massa do caminhão (2,30x107 g) x 0,2 
(porcentagem de plástico - Federici et al. 

2003)] / vida útil caminhão (20 anos) 

  
Massa de aço do caminhão g 9,20x105

[Massa do caminhão (2,30x107 g) x 0,8 
(porcentagem de plástico - Federici et al. 

2003)] / vida útil caminhão (20 anos) 

  Massa de aço da caçamba g 1,25x105 Instruções para implementadores Volvo - 
2005 

  
Massa de aço total g 1,05x106

[Massa de aço do caminhão (1,84x107 g) 
+massa de aço da caçamba (2,5x106 

g)]/vida útil (20 anos) 
  Transformidade do plástico sej/g 9,86x108 Odum, 1996 (corrigido) 
  Transformidade do aço sej/g 2,99x109 Odum, 1996 (corrigido) 
3 Combustível       

  
Percurso km 2,30x101

Distância entre Baixo Cotia e Taboão da 
Serra (Incinerador Essencis) - Google 

Maps. 

  Capacidade de carga por viagem g 8,00x106 Caminhão de 10 m³ ou 8 ton - Canziani et 
al. (1999) 

  
Número de viagens necessárias viagen

s 2,01x102
Massa de lodo produzida (1,03x109 

g/ano)/capacidade de carga por viagem 
(8x106 g) 

  
Distância total percorrida km 9,23x103 Número de viagens (201viagens) x 

percurso (23 km) x 2 (ida e volta) 

  Rendimento km/l 2,00x100 Concessionária Volvo 

  
Consumo total de diesel l 4,61x103 Distância total percorrida (9,23x103 

km)/Rendimento (2 km/l) 

  
Energia total anual J/ano 1,80x101

1 
Consumo total de diesel (4,61x103 

l)x(3,91x107 J/l – Buenfil, 2001) 

  Transformidade do diesel sej/J 1,11x105 Odum, 1996 (corrigido) 
          

4 
Disposição do lodo produzido 
(base seca) aterro sanitário       

  
Massa de lodo base seca 
produzido g/ano 1,60x109 Apêndice C 

  
Transformidade para disposição – 
aterro sanitário sej/g 9,26x106 Marchettini et al. (2006) – corrigido 

          
5 Combustível       

  
Percurso km 1,50x101 Distância entre Alto Cotia e Itapevi (Aterro 

Estre – Classe II) - Google Maps. 

  Capacidade de carga por viagem g 8,00x106 Caminhão de 10 m³ ou 8 ton - Canziani et 
al. (1999) 
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Número de viagens necessárias viagen

s 2,01x102
Massa de lodo produzida (1,03x109 

g/ano)/capacidade de carga por viagem 
(8x106 g) 

  
Distância total percorrida km 6,02x103 Número de viagens (201 viagens) x 

percurso (15 km) x 2 (ida e volta) 

  Rendimento km/l 2,00x100 Concessionária Volvo 

  
Consumo total de diesel l 3,01x103 Distância total percorrida (6,02x103 

km)/Rendimento (2 km/l) 

  
Energia total anual J/ano 1,18x101

1 
Consumo total de diesel 

(3,01x103l)x(3,91x107 J/l – Buenfil, 2001) 

  Transformidade do diesel sej/J 1,11x105 Odum, 1996 (corrigido) 
 

Tabela 17: Memorial cálculo – Disposição do lodo – ETA Alto Cotia 
Notas - Lodo Alto Cotia 

Nota Item Unid. Valor Referência 

1 
Disposição do lodo produzido 
(base seca) incinerado       

  
Massa de lodo base seca 
produzido g/ano 1,03x109 Apêndice C 

  
Transformidade para disposição – 
incineração sej/g 1,38x108 Marchettini et al. (2006) - corrigido 

2 Implantação       
  Massa do Caminhão g 2,30x107 Manual Volvo VM 23 - Junho de 2005 
  Vida útil do caminhão ano 2,00x101 Federici et al. (2003) 

  
Massa de plástico do caminhão g 2,30x105

Massa do caminhão (2,30x107 g) x 0,2 
(porcentagem de plástico - Federici et al. 

(2003)] / vida útil caminhão (20 anos) 

  
Massa de aço do caminhão g 9,20x105

Massa do caminhão (2,30x107 g) x 0,8 
(porcentagem de plástico - Federici et al. 

(2003)] / vida útil caminhão (20 anos) 

  Massa de aço da caçamba g 1,25x105 Instruções para implementadores Volvo – 
2005 

  
Massa de aço total g 1,05x106

Massa de aço do caminhão (1,84x107 g) + 
massa de aço da caçamba (2,5x106 g)]/vida 

útil (20 anos) 
  Transformidade do plástico sej/g 9,86x108 Odum, 1996 (corrigido) 
  Transformidade do aço sej/g 2,99x109 Odum, 1996 (corrigido) 
3 Combustível       

  
Percurso km 2,66x101 Distância entre Alto Cotia e Taboão da 

Serra (Incinerador Essencis) - Google Maps.

  Capacidade de carga por viagem g 8,00x106 Caminhão de 10 m³ ou 8 ton - Canziani et 
al. (1999) 

  
Número de viagens necessárias viagen

s 1,28x102
Massa de lodo produzida (1,03x109 

g/ano)/capacidade de carga por viagem 
(8x106 g) 

  
Distância total percorrida km 6,82x103 Número de viagens (128 viagens) x 

percurso (26,6km)x2 (ída e volta) 

  Rendimento km/l 2,00x100 Concessionária Volvo 

  
Consumo total de diesel l 3,41x103 Distância total percorrida (6,82x103 

km)/Rendimento (2 km/l) 

  
Energia total anual J/ano 1,33x101

1 
Consumo total de diesel (2,73x103 

l)x(3,91x107 J/l - Buenfil 2001) 

  Transformidade do diesel sej/J 1,11x105 Odum, 1996 (corrigido) 

4 
Disposição do lodo produzido 
(base seca) aterro sanitário       

  Massa de lodo base seca g/ano 1,03x109 Apêndice C 
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produzido 

  
Transformidade para disposição – 
aterro sanitário sej/g 9,26x106 Marchettini et al. (2006) - corrigido 

          
5 Combustível       

  
Percurso km 1,80x101 Distância entre Alto Cotia e Itapevi (Aterro 

Estre – Classe II) - Google Maps. 

  Capacidade de carga por viagem g 8,00x106 Caminhão de 10 m³ ou 8 ton – Canziani et 
al. (1999) 

  
Número de viagens necessárias viagen

s 1,28x102
Massa de lodo produzida (1,03x109 

g/ano)/capacidade de carga por viagem 
(8x106 g) 

  
Distância total percorrida km 4,62x103 Número de viagens (128 viagens) x 

percurso (18km) x 2 (ida e volta) 

  Rendimento km/l 2,00x100 Concessionária Volvo 

  
Consumo total de diesel l 2,31x103 Distância total percorrida (4,62x103 

km)/Rendimento (2 km/l) 

  
Energia total anual J/ano 9,02x101

0 
Consumo total de diesel (2,31x103 

l)x(3,91x107 J/l - Buenfil 2001) 

  Transformidade do diesel sej/J 1,11x105 Odum, 1996 (corrigido) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      

61

Anexo A: Relatórios CETESB 
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Anexo B: Simbologia para os fluxos de energia 

 
Símbolos de energia – Adaptado de Odum, 1996 

 
Caminho: Fluxo proporcional à quantidade no estoque ou na fonte original. 

 
Fonte: Fonte de energia exterior, entregando energia de acordo com um controle 

externo. 
 
Estoque: Compartimento de armazenamento de energia dentro do sistema. 

 

 

Dissipador de calor: Dispersão de energia potencial em calor, que acompanha todas 

as transformações do processo e estoques. 

 
 
Interação: Interação entre dois fluxos para produzir uma saída em proporção de 

ambos. 

 

 

Consumidor: Unidade que transforma a qualidade da energia, armazena-a e 

alimenta-a, autocataliticamente, para melhorá-la. 

 

 

Produtor: Unidade que coleta e transforma energia de baixa qualidade sob o controle 

de interações de fluxos com alta qualidade de energia. 

 

 

Caixa: Diversos símbolos para utilização com qualquer unidade ou função rotulada. 

 
 

 


