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GLOSSÁRIO 

 

Aeróbio: Que tem necessidade de ar ou oxigênio livre para viver 

Anaeróbia: Que pode viver ou se processa sem a presença oxigênio 

atmosférico. 

Assoreamento: Amontoação de areias ou de terras, causada por enchentes 

ou por construções. 

Bactérias: Microorganismos que se alimentam de resíduos, e promovem sua 

decomposição. 

Bermas: Parte superior das camadas de resíduos que ficam expostas, 

objetivando aumentar a estabilidade do aterro e facilitar a manutenção e o 

monitoramento da célula. 

Bioma: É um conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem certo nível de 

homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de 

organismos da fauna e da flora interagindo entre si e interagindo também com 

o ambiente físico chamado biótopo. 

Camada final de cobertura: é aplicada sobre a superfície do aterro quando 

todas as operações de aterramento foram completadas. A camada final de 

cobertura tem como objetivo tornar a superfície do aterro mais impermeável 

evitando a infiltração das águas pluviais na massa de resíduos, através da 

utilização de camadas de solo e ou geomembranas. A camada final também 

tem a função de dar suporte à vegetação de cobertura do aterro. 

Célula: Local do aterro onde é depositado o volume de resíduos a ser aterrado 

durante um período de operação.   

Chorume: Líquido de cor escura, odor desagradável e muito poluidor, 

resultante da decomposição da matéria orgânica que contém os resíduos. 

Compensação Ambiental: Mecanismo para contrabalançar os impactos 

sofridos pelo meio ambiente, identificados no processo de licenciamento 

ambiental no momento da implantação de empreendimentos. Os recursos são 
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destinados à implantação e regularização fundiária de unidades de 

conservação, sejam elas federais, estaduais ou municipais. 

Estado Fenológico: Estado da vida da planta em função da sua reação às 

condições do ambiente. 

Geogrelhas: Produto constituído predominantemente de polietileno de alta 

densidadde, com estrutura em forma de grelha com função predominante de 

reforço, cujas aberturas permitem a interação do meio em que estão 

confinadas, constituído por elementos resistentes à tração. 

 Geomembrana: É um dos tipos mais comuns de geossintéticos e consiste em 

uma manta de liga plástica (PEAD), elástica e flexível. 

Licença Prévia: É a licença concedida pelo órgão de controle ambiental 

liberando o empreendedor para realizar os estudos de impacto ambiental 

relativos à implantação do aterro e elaborar o projeto executivo. 

Instrução Técnica: É um documento onde o órgão de controle ambiental 

define os aspectos relevantes que deverão ser enfocados no Estudo de 

Impacto Ambiental. 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA: No caso específico do aterro sanitário, 

compreende o estudo técnico, contratado junto a firmas especializadas, com o 

objetivo de levantar os pontos positivos e negativos do aterro sanitário a ser 

implantado com relação aos meios físico, biótico (flora e fauna) e antrópico 

(aspectos relacionados ao homem), e que estabelece uma série de medidas e 

ações que visam a diminuir os impactos negativos registrados. O EIA é 

aprovado pelo órgão de controle ambiental do Estado.  

Impermeabilização: É uma barreira física, cuja finalidade é evitar 

contaminação do subsolo e águas subterrâneas. Neste estudo, o sistema de 

impermeabilização é formado por camadas de material natural compactado 

(argila) e material manufaturado (geomembrana). 

 Licença de Instalação: Licença concedida pelo órgão de controle ambiental 

liberando o empreendedor para executar as obras de implantação do aterro 

conforme detalhadas no projeto executivo. 
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Maciço: Resíduo já aterrado. 

Material de cobertura: consiste no material inerte utilizado para cobrir a massa 

de resíduos de uma célula, ao final de uma jornada de trabalho. Normalmente 

utiliza-se o solo do próprio local. 

Regime de Concessão: É a condição e conjunto de normas ao qual uma 

empresa se sujeita para fazer obras e/ou serviços públicos. 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA: Relatório que apresenta o resumo 

dos principais pontos do EIA, redigido em linguagem acessível ao público leigo. 

Plano diretor do município: O Plano Diretor é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento do Município. Sua principal finalidade é orientar a atuação 

do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e 

rural na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores 

condições de vida para a população. 

Platô: Parte plana superior entende-se como a última camada da última célula 

do aterro. 

Percolados: o mesmo que chorume. 

Política pública: é o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso 

brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao bem 

coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não 

governamentais e, como se verifica mais recentemente, com a iniciativa 

privada. 

Sistema de drenagem: Neste estudo compreende a tubulação de PEAD, 

tubulação de concreto e drenos  constituídos por britas. Os sistemas de 

drenagem visam atender a três objetivos: controle do escoamento superficial, 

extração dos líquidos percolados e extração dos gases produzidos no aterro.   

Sistema de monitoramento ambiental: Consiste em um trabalho realizado 

por profissionais capacitados como geólogos, topógrafos para monitorar as 

condições ambientais e estruturais do aterro. 

Subaterro - camada inferior de todo maciço aterrado. 
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Taludes: Rampa formada em aterros ou cortes, com inclinação prevista.   

Tubetes: Recipientes plásticos, levemente cônicos, contendo de 6 a 8 

saliências internas longitudinais, com a função de evitar enovelamento das 

raízes, utilizados para germinação de sementes. 

Vegetação nativa: Vegetação originária do próprio local. 
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 RESUMO    
  
    Este estudo realiza o cálculo dos indicadores da síntese em emergia 

do aterro sanitário São João na cidade de São Paulo, que possui um Projeto de 

Compensação Ambiental e Produção de Energia Elétrica utilizando o biogás 

como combustível. Comparam-se três cenários: o aterro sanitário (cenário 1), o 

aterro sanitário com Projeto de Compensação Ambiental (cenário 2) e o aterro 

sanitário com Projeto de Compensação Ambiental e Produção de Energia 

Elétrica (cenário 3). A metodologia apresenta resultados sintéticos e de fácil 

entendimento, que auxiliam na busca do desenvolvimento ambientalmente 

correto e sustentável. As análises realizadas indicam que o cenário 3 faz 

melhor uso de recursos renováveis, qualificando-se como o sistema mais 

sustentável entre os estudados, contribuindo assim para a redução do estresse 

ambiental.   

 

Palavras-chave: Emergia; Aterro sanitário; Biogás; Compensação 

ambiental; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 This study calculates the indices of the emergy synthesis of landfill São João in 

the city of São Paulo, that has a project of environmental compensation and energy 

production using the biogas as a fuel. A comparison between three scenarios is made: 

the landfill (scenario 1), the landfill with the environmental compensation project 

(scenario 2) and the landfill with the environmental compensation and electric energy 

generation project (scenario 3). The methodology presents synthetic results that can be 

easily understood and help in the search for a sustainable and environmentally correct 

development. The analysis that were made indicate that the scenario 3 makes a better 

use of the renewable resources, and can be considered the most sustainable among 

the studied scenarios, contributing for the reduction of the environmental stress. 

Keywords: Emergy; Landfill; biogas; Environmental compensation; 

Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)   
  

  As mudanças ocorridas no sistema de produção após a Revolução 

Industrial desencadearam desafios ambientais, que vão desde como utilizar de 

maneira racional os recursos naturais até como lidar com o descarte de 

resíduos do sistema produtivo.  

   De acordo com o Inventário Nacional de Emissões de Metano pelo 

Manejo de Resíduos (CETESB, 1998), o crescimento demográfico, aliado a 

mudanças de hábitos, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento 

industrial causam aumento na quantidade gerada de resíduos e em suas 

características. Dessa forma, o crescente percentual de embalagens e de 

outros materiais inertes agrava o problema de tratamento e da disposição final, 

principalmente em grandes metrópoles, cujos espaços para disposição de 

resíduos vêm se tornando cada vez mais escassos.  

  De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 

2000), o Brasil produz cerca de 228.413 toneladas de resíduos. Deste 

montante, pode-se observar, no Gráfico 1, que a coleta efetuada na região 

sudeste é 2,5 vezes maior quando comparada à região nordeste e 5,5 vezes 

maior quando comparada à região sul, mostrando que a região mais 

desenvolvida do país é também a maior produtora de resíduos.       
     
 

  
Gráfico 1 – Percentual de resíduos sólidos coletados no Brasil 

Fonte: ABRALPE, 2007  
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Podemos observar no Gráfico 2, que a disposição Final de Resíduos 

Sólidos é a segunda maior fonte de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

na cidade de São Paulo, perfazendo 23,48% do total das emissões, segundo o 

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Município de São Paulo 

(PMSP, 2005) 

 

 
Gráfico 2 – Emissões do Município de São Paulo por fonte 

Fonte: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Município de São Paulo 
(PMSP, 2005)   

  

 

1.2 Tratamento de Resíduos Sólidos 
 

 Os aterros sanitários destacam-se como a técnica de disposição e 

tratamento final de resíduos mais utilizada no Brasil e no mundo (NOLAN-ITU 

PTY, 2002; EPA, 2007 apud PEIXOTO, 2008). 

 A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) avalia 

anualmente os aterros do Estado de São Paulo por meio do Índice de 

Qualidade do Aterro (IQR), que apresenta classificação em uma escala de 0 a 

10. Na Tabela 1, pode-se observar a classificação do aterro, de acordo com o 

índice de IQR.  
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Tabela 1 – Classificação do Índice de Qualidade do aterro (IQR) 

IQR AVALIAÇÃO 

0,0 ≤ IQR≤ 6,0 Condições Inadequadas (I) 

6,1 ≤ IQR≤ 8,0 Condições Controladas (C) 

8,1 ≤ IQR ≤ 10,0 Condições Adequadas (A) 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares (CETESB, 2003). 

 

 De acordo com a Figura 1, o Estado de São Paulo mudou o panorama 

dos aterros nos últimos doze anos, pois a quantidade de aterros classificados 

em condições adequadas foi quinze vezes maior do que o observado em 1997.  

 

 
Figura 1 – Disposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos no Estado de São Paulo 

Fonte: CETESB (2010). 
 .  

  A visão sobre os resíduos também mudou ao longo do tempo, de acordo 

com Calderoni (1997), governos de todas as esferas começam a voltar-se com 

mais atenção para a questão dos resíduos sólidos, pois o que até então não 

apresentava valor comercial pode transformar-se em fonte de renda e gerar 

energia descentralizada por meio da combustão do biogás. 

 Para Marchettini et al (2006), os resíduos não podem ser visto como   

algo a ser eliminado, mas como um recurso em potencial, que pode ser 

amplamente explorado com base em princípios que levem em conta 

principalmente a sustentabilidade. 
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 1.3 Biogás para geração de eletricidade 
 

De acordo com Costa (2002), a conversão energética do biogás pode 

ser apresentada como uma solução para o grande volume de resíduos em 

aterros sanitários, pois além de reduzir o potencial tóxico das emissões de 

metano, produz energia elétrica e promove ganhos ambientais e financeiros. 

Esses benefícios alavancaram as atividades de captação de gás para 

geração de energia elétrica em dois aterros da cidade de São Paulo. O primeiro 

foi o aterro Bandeirante, que iniciou suas atividades em dezembro de 2003. O 

segundo foi o Aterro Sanitário Sítio São João, que começou a operar em 2007 

(UNFCCC, 2007). 

Essa iniciativa conduziu a cidade de São Paulo à 15ª Conferência das 

Partes sobre Mudança do Clima (COP-15), como referência mundial de política 

bem sucedida de redução de emissões de gases de efeito estufa. Foi possível 

arrecadar cerca de R$ 70 milhões com a venda de RCEs (Reduções 

Certificadas de Emissão) de carbono, em dois leilões realizados pela BM&F 

Bovespa.  O primeiro arrecadou R$ 34 milhões, em 2007, e o segundo, R$ 37,2 

milhões, em 2008, de acordo com a Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente (PMSP, 2009). 

Ações ligadas ao tratamento da questão da coleta e destinação dos 

resíduos de acordo com as necessidades e ideias que surgiam em decorrência 

dos problemas encontrados colocaram a cidade de São Paulo na vanguarda da 

lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 02 de agosto de 2010. 

Nessa data, a cidade já contava com a maioria dos aterros controlados e 

adequados e, e utilizava o biogás para geração de energia.  

A cidade também já possuía um programa de coleta seletiva implantado 

em 2007, instituído pelo Decreto nº 48799 (LIMPURB, 2010). 

Em 2009, seis projetos de lei tramitavam na Câmara de Vereadores e 

colocavam a cidade de São Paulo como pioneira na questão da coleta seletiva 

e reciclagem de produtos eletrônicos, além da cidade implementar programas 

de educação ambiental (CMSP, 2010). 

Embora o município de São Paulo esteja na vanguarda de ações de 

manejo, destinação final de resíduos e aproveitamento energético, espera-se 
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que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja capaz de promover ações 

que tragam contribuições ainda maiores para a cidade no âmbito da eficiência 

e sustentabilidade das atividades produtivas, incentivando, dessa forma, a 

responsabilidade socioambiental de cada setor. 

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo avaliar o Aterro 

Sanitário Sítio São João, na cidade de São Paulo, que possui acoplados um 

Projeto de Compensação Ambiental e um sistema de geração de eletricidade 

por meio da queima do biogás. 

 A metodologia utilizada para este estudo é a síntese em eMergia 

(grafada com M), capaz de mensurar todos os insumos (naturais ou 

antropogênicos) em uma métrica comum, o que permite avaliar os sistemas 

estudados, apresentando resultados de fácil entendimento que auxiliam na 

busca do desenvolvimento sustentável. 
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2  SISTEMAS ESTUDADOS 
 

Inicialmente, os sistemas serão apresentados neste capítulo de forma 

independente, a saber:   

• O Sistema do Aterro Sanitário Sítio São João, localizado na 

estrada do Sapopemba, km 33, zona leste da cidade de São 

Paulo, próximo à divisa com o município de Mauá  

• O Sistema do Projeto de Compensação Ambiental, implantado 

nas adjacências do aterro sanitário, com a finalidade de atender 

ao cumprimento de algumas medidas mitigatórias e exigências de 

compensação ambiental solicitadas pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente 

• O Sistema da São João-Energia Ambiental (Biogás), que gera 

energia elétrica por meio da combustão do biogás produzido pelo 

aterro sanitário. 

Posteriormente, os sistemas apresentados irão compor os três cenários 

de avaliação aqui estudados: Aterro Sanitário Sítio São João (cenário 1), Aterro 

Sanitário Sítio São João com Projeto de Compensação Ambiental (cenário 2) e 

Aterro Sanitário Sítio São João com Projeto de Compensação Ambiental e 

Produção de Energia Elétrica por meio da combustão do biogás (cenário 3). 

 

2.1 Aterro Sanitário Sítio São João 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apud LEITE (2000) 

apresenta a seguinte definição de aterro sanitário: 

   
Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos consiste na técnica 
de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de 
engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 
possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os 
com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 
trabalho ou a intervalos menores, se for necessário (LEITE, 
2000).   
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 De acordo com Eleutério Filho (2010): 
É um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, 
sobre uma área impermeabilizada, através do seu confinamento 
em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, 
segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar 
danos ao meio ambiente, em particular à saúde e à segurança 
pública.   

 

Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos 

(IBAM, 2001), existem dois tipos de aterros: os aterros sanitários e os aterros 

controlados. A diferença entre aterro sanitário e aterro controlado é que o 

aterro sanitário possui coleta e tratamento do chorume, assim como a 

drenagem e queima do biogás.   

  O Aterro Sanitário Sítio São João começou a operar em 1992, ocupando 

uma área de 80 hectares, dos quais 50 ha foram destinados à deposição de 

resíduos sólidos urbanos (Figura 2). No restante da área, foram implantadas as 

unidades de infraestrutura, como lagoas de chorume, usina da combustão 

centralizada de biogás, faixa de proteção ambiental, unidades de apoio 

operacionais (a exemplo do canteiro de obras), balanças e prédios 

administrativos (ECOURBIS AMBIENTAL, 2009). 

 

 
Figura 2 – Aterro Sanitário Sítio São João 

Fonte: GASNET, 2008 
 

O Aterro Sanitário Sítio São João é operado por regime de concessão 

pela Ecourbis Ambiental S/A desde 2004. Funciona 24 horas por dia, 365 dias 

por ano, e conta com 120 funcionários. 
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O aterro recebeu, até seu encerramento, ocorrido em outubro de 2009, 

cerca de 29.000.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos enquadrados nas 

classes IIA e IIB, resíduos inertes e não perigosos, conforme estabelecido na 

NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Tais 

resíduos se caracterizam como resíduos domiciliares, resíduos domiciliares 

não-residenciais, resíduos inertes, resíduos dos serviços de saúde 

(previamente tratados), restos de móveis e similares, resíduos provenientes de 

feiras livres e mercados, além de lodos desidratados de estações de 

tratamento de esgotos (SÃO PAULO, 2008 e ECOURBIS AMBIENTAL, 2009). 

De acordo com o IBAM (2001) e pesquisas in loco, o Aterro Sanitário 

Sítio São João conta com as seguintes unidades (Figura 3): 

a) Unidades operacionais: 

• células de lixo;  

• impermeabilização de fundo com geomembrana PEAD; 

• sistema de coleta e duas lagoas de recebimento dos líquidos percolados 

(chorume); 

• sistema de drenagem para coleta e queima (ou beneficiamento) do biogás e 

afastamento das águas pluviais; 

• sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico; 

b) Unidades de apoio: 

• cerca e barreira vegetal; 

• estradas de acesso e de serviço; 

• 02 balanças rodoviárias e sistema de controle de resíduos; 

• guarita de entrada e prédios administrativos. 
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Figura 3 – Maquete do Aterro Sanitário Sítio São João 

Fonte: Ecourbis Ambiental (2010) 
 

 
2.1.1 Fase de implantação 
  

Para a implantação do aterro sanitário, foram considerados: parâmetros 

técnicos das normas e diretrizes federais, estaduais e municipais; aspectos 

legais das três instâncias governamentais; plano diretor do município; pólos de 

desenvolvimento locais e regionais; via de acesso; distância de aeroportos; e 

aspectos políticos e sociais para a seleção de áreas (IBAM, 2001). 

  Foram necessários: obtenção de licenciamento prévio; instrução técnica; 

estudo de impacto ambiental EIA-RIMA; projeto executivo; licença prévia; 

licença de instalação; implantação; e, por fim, licença de operação (IBAM, 

2001; ELEUTÉRIO FILHO, 2010). 

Finalizadas as etapas anteriores, foi iniciada a limpeza da área e os 

serviços de terraplanagem. O solo retirado das escavações foi encaminhado a 

uma área determinada para a estocagem desse material, situada no próprio 

empreendimento (SÃO PAULO, 2008). 

O sistema de impermeabilização da base do aterro (Figura 4) foi 

composto por camada de manta geossintética corrugada em PEAD de 2 mm 

(geomembrana), camada subjacente de argila compactada com espessura de 

1,50 m, além de aterro compactado com solo selecionado sobre a manta, para 

a proteção mecânica (ECOURBIS AMBIENTAL, 2009). 
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          Figura 4 – Colocação e solda de geomembrana e proteção mecânica 

Fonte: Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo (ELEUTÉRIO FILHO, 2010) 
 
 

  O aterro possui um sistema de drenagem de líquidos percolados que 

compreende a instalação de dreno horizontal de chorume no interior das 

células de resíduos, constituído por britas; dreno de chorume principal e 

secundário na fundação; e emissário de encaminhando dos líquidos percolados 

às lagoas de chorume (Figura 5). Isso se dá, pois a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas poderia ser comprometida devido aos possíveis 

contatos e infiltrações dos efluentes líquidos percolados gerados durante a 

operação do empreendimento (SÃO PAULO, 2008; ECOURBIS AMBIENTAL, 

2010). 
  

 
Figura 5 – Colocação de drenos principal e secundários na base do aterro sanitário 

Fonte: Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo (ELEUTÉRIO FILHO, 2010) 
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Considerando que o efluente final tratado pode alterar a qualidade do 

corpo receptor, o chorume ainda hoje é encaminhado para Estações de 

Tratamento de Esgotos – ETEs – da SABESP (SÃO PAULO, 2008; ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2009). 

De acordo com a Ecourbis Ambiental, o sistema de drenagem de gases, 

constituído por poços verticais drenantes, foi instalado pela Biogás Energia 

Ambiental S/A, uma vez que o aterro não foi projetado para a  captação de 

queima de biogás para a produção de energia elétrica. 

É necessário ressaltar que as obras de movimentação de solo e de 

serviços de terraplenagem efetuadas durante a implantação e a operação do 

aterro poderiam aumentar a suscetibilidade de processos erosivos e o 

consequente assoreamento de corpos d’água, visto que o material do subsolo   

possui textura siltosa e apresenta não só erodibilidade acentuada bem como 

riscos de instabilização geotécnica dos maciços naturais e de resíduos (SÃO 

PAULO, 2008). 

 Como prevenção e mitigação desses impactos, foram realizados  

sistemas de drenagem de água pluvial e proteção dos taludes das células de 

resíduos por meio do plantio de grama, conforme Figura 6 (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2010). 

 

 

 
       Figura 6 – Drenagem superficial e plantação de grama em taludes 

Fonte: Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo (Eleutério Filho, 2010) 
 

 Todas as medidas que objetivavam evitar impactos ambientais foram 

levadas em consideração na construção do aterro sanitário. Essas medidas 
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contribuíram para a avaliação do Índice de Qualidade do Aterro (IQR).  A 

Tabela 2 apresenta os principais procedimentos que visam à proteção e 

mitigação dos impactos ambientais das fases de implantação e operação do 

aterro sanitário em estudo (IBAM, 2001; PEIXOTO, 2008). 

 
Tabela 2 – Medidas de proteção para mitigação de impactos do aterro sanitário   

SISTEMAS E PROCEDIMENTOS 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

IMPACTOS MITIGADOS 

Seleção de áreas adequadas à implantação 
do empreendimento, que respeitem os 
critérios técnicos, econômico-financeiros e 
político-sociais, e de critérios técnicos 
impostos pelas normas da ABNT (NBR 
10.157) e pela legislação federal, estadual e 
municipal (quando houver). 
 

Minimiza-se a quantidade de medidas 
corretivas a serem implementadas para 
adequar a área às exigências da legislação 
ambiental vigente, reduzindo-se ao máximo 
os gastos com o investimento inicial. 

Impermeabilização de base com 
geomembrana PEAD. 

Evita a contaminação do solo, de águas 
superficiais e subterrâneas. 

Implantação de cerca de arame e de barreira 
vegetal, com uma largura mínima de 20 
metros. 
 

Impede a visão da área operacional e auxilia 
na dispersão do odor característico do lixo. 

Execução de barreiras no entorno da massa 
de resíduos sólidos confinada  

Reduz a taxa de geração de lixiviado e a 
liberação de gases. 

Confinamento dos resíduos em células 
sanitárias, realizando compactação dos 
resíduos e cobertura diária como solo ou 
outro material alternativo. 
 

Reduz a proliferação de macro vetores 
(moscas, mosquitos, roedores, entre outros). 

Execução de sistemas de drenagem,  
tratamento de emissões gasosas e do 
lixiviado gerado. 
 

Reduz o risco de contaminação química e 
biológica do solo, água e ar. 

Implantação de sistema de drenagem de 
águas pluviais. 

Reduz a infiltração de água de chuva e a 
erosão da superfície e dos taludes do aterro. 

 
    
2.1.2 Fase de operação   
 

   De acordo com (SÃO PAULO, 2008), os resíduos que chegavam ao 

aterro eram inicialmente pesados e posteriormente descarregados dos 

caminhões no nível da base dos taludes da camada de células, espalhados e 

compactados de maneira ascendente, formando uma rampa (Figura 7).  

O fluxo operacional do aterro obedecia à sequência: 

1. Descarregamento dos resíduos defronte ao nível da base do talude da 

camada de célula em construção. 
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2. Os resíduos eram empurrados por um trator esteira, equipado com lâmina, 

contra a camada em formação. 

3. Os resíduos eram espalhados sobre a rampa, de baixo para cima, e 

compactados com 3 a 5 passadas de trator. 

4. Os resíduos eram cobertos com solo argiloso compactado, com 0,20 a 0,30 

m de espessura, ao longo da jornada de trabalho, configurando uma célula. 

5. A instalação dos drenos de gás e chorume na célula foi realizada 

concomitante ao espalhamento dos resíduos. 

 
 

 
 

Figura 7 – Procedimentos para descarga e movimentação de resíduos em célula 
Fonte: Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo 

 (adaptado de ELEUTÉRIO FILHO, 2010)  
 

De acordo com a Ecourbis Ambiental S/A, o Aterro Sanitário Sítio São 

João possui 30 células. Essas células foram formadas pelas camadas de RSU 

e por drenos internos horizontais e verticais, constituídos por uma camada de 

0,15 m de brita nº 04. Os drenos são interligados para melhor eficiência na 

drenagem dos gases e do chorume, gerados na decomposição do lixo 

(CONDER, 2009).   

A Tabela 3 apresenta as quantidades anuais de resíduos dispostos no 

aterro durante seu período de funcionamento (SÃO PAULO, 2008; ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2009). 
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Tabela 3 – Massa de resíduos sólidos urbanos dispostos no Aterro Sanitário Sítio São João. 
Ano Rsu / (t) Ano Rsu / (t) 
1992      5.500 2002 2.292.821 

1993  768.591 2003 2.120.943 

1994   862.211 2004 2.008.528 

1995 1.516.727 2005 2.210.941 

1996 1.841.783 2006  2.421.714 

1997 1.971.480 2007  1.523.096 
1998 2.046.081 2008     348.428 

1999 2.126.986 2009     294.954 

2000 2.034.546 TOTAL       28.553.113 
2001 2.157.783       

 

 Como podemos observar ao longo dos 17 anos de operação o Aterro 

sanitário Sítio São João recebeu cerca de 29 milhões de toneladas de 

resíduos. 

2.1.3 Fases de degradação do RSU 
 

De acordo com o IBAM (2007), o aterro sanitário comporta-se como um 

reator dinâmico porque produz, por meio de reações químicas e biológicas, 

emissões (biogás de aterro), efluentes líquidos (chorume) e resíduos 

mineralizados (húmus), a partir da decomposição da matéria orgânica. 

           A matéria orgânica disposta no interior das células, logo após o início do 

aterramento, é decomposta por meio de processos aeróbios e anaeróbios. A 

fase aeróbia é considerada relativamente de curta duração. Posteriormente, a 

estabilização progride de tal forma que podem ser verificadas na qualidade dos 

lixiviados e do biogás. Essas fases podem ser classificadas em cinco, de 

acordo com Pohland; Harper (1985). 

Segundo Duarte (2006), a produção de biogás também ocorre em cinco 

fases, em função da biodegradabilidade do resíduo. O tempo de duração de 

cada fase depende de fatores como umidade, conteúdo de nutrientes, tipos de 

resíduos e nível de pH. 

Coelho (2008) descreve as cinco fases da degradação do biogás: 
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Fase I – fase de ajustamento, em que ocorre o primeiro estágio de 

decomposição onde microorganismos aeróbios degradam a matéria orgânica 

gerando gás carbônico (CO2), hidrogênio (H2), resíduos orgânicos particulados 

e calor. De acordo com Castilhos Jr. et al.(2003), o processo de decomposição 

aeróbia dos resíduos sólidos urbanos tem duração média de aproximadamente 

um mês, após a finalização da célula com cobertura final. Após esse estágio,   

ainda há a possibilidade de envolver metabolismo aeróbio próximo à camada 

superficial, pois ainda pode haver oxigênio advindo da infiltração da água de 

chuva. No entanto, se a cobertura da célula for bem executada, a camada de 

oxigênio varia por aproximadamente um metro. 

Fase II – fase de transição. Ocorre com a transformação do processo 

aeróbio para o anaeróbio. As condições para que essa condição exista se deve 

à redução estabelecida com a mudança dos aceptores de elétrons e de 

oxigênio para nitratos e sulfatos, e a substituição do oxigênio por dióxido de 

carbono. 

Fase III – formação de ácidos. A fase ácida do processo de 

biodegradação anaeróbia é formada por uma população mista de bactérias 

aeróbias e anaeróbias. 

A formação dos ácidos ocorre simultaneamente à hidrólise do material 

orgânico complexo, convertido em compostos dissolvidos por exo-enzimas 

hidrolíticas excretadas pelas bactérias heterótrofas. As proteínas são 

degradadas em (poli) peptídeos para posteriormente se transformarem em 

aminoácidos, enquanto que os carboidratos são transformados em 

monossacarídeos e dissacarídeos e os lipídios, convertidos em ácidos graxos 

de longa cadeia de carbono e glicerina (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994; 

CHERNICHARO, 1997 apud COELHO, 2008). 

Os ácidos graxos se misturam com aos lixiviados, fazendo com que o pH 

caia para valores entre 4 e 6. A característica ácida dessa mistura contribui 

para a solubilização de materiais inorgânicos, podendo apresentar altas 

concentrações de zinco, cálcio e magnésio (IPT/CEMPRE, 2000). 

As mais altas concentrações de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) ocorrem nessa fase, em 

virtude de os lixiviados apresentarem grande quantidade de matéria orgânica. 
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Os ácidos graxos produzidos são convertidos em ácido acético pelas 

bactérias acetogênicas. Juntamente com o hidrogênio e o dióxido de carbono 

se consituem em substratos para a produção do metano. 

Fase IV – fermentação metanogênica. O processo de formação ácida 

para a fase de fermentação metanogênica ocorre entre 4 a 10 anos e pode 

continuar por vários anos em virtude de o metabolismo metanogênico ser 

relativamente lento. 

Nessa fase, ácidos intermediários são consumidos pelas bactérias 

metanogênicas e convertidos em metano e dióxido de carbono. De acordo com 

Coelho (2008), a formação do metano ocorre pela descarboxilação do acetato 

pelas arqueas metanogênicas acetotróficas e pela hidrogenação de dióxido de 

carbono pelas arqueas metanogênicas hidrogenotróficas. 

Sulfatos e nitratos são reduzidos a sulfetos e amônia e os metais 

pesados podem ser encontrados na forma de complexos organometálicos ou 

precipitação. À medida que essas substâncias se degradam, concentrações de 

DBO e DQO declinam. No entanto, uma pequena porção de resíduos não é 

degradada (compostos orgânicos recalcitrantes, como a lignina). 

De acordo com o IPT/CEMPRE (2000), as bactérias metanogênicas 

desenvolvem-se com valores de Ph próximos de 7. Com o consumo de ácidos 

voláteis, o valor do Ph que era ácido na fase anterior, começa a subir, 

aproximando-se de valores do Ph neutro, propiciando ambiente favorável para 

o desenvolvimento das bactérias metanogências. 

Fase V – maturação final. Nessa fase, nutriente e substratos tornam-se 

limitados e a atividade biológica é reduzida, diminuindo a produção de gás. No 

entanto, oxigênio e espécies oxidativas podem reaparecer lentamente. 

Contudo, a degradação de frações orgânicas resistentes pode continuar. 

 De acordo com Grisolia et al. (1993) apud Carvalho (1999), 

experimentos efetuados em laboratórios e observações em aterros sanitários 

permitem realizar algumas inferências quanto à qualidade e quantidade do 

biogás produzido em relação ao tempo. Dessa forma, a fase I tem duração 

aproximada de uma semana; a fase II, de uma semana a seis meses; a fase 3, 

de três meses a três anos; a fase IV, de 8 a 40 anos; e a fase V pode variar de 

um a oitenta anos. 
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A Figura 8 apresenta o modelo gráfico das fases de formação do metano, 

descritas na Tabela 3. 

 
Figura 8 – Fases de formação do biogás 

Fonte: ESMAP, 2004  
 

Segundo o IBAM (2007), o biogás é composto principalmente de metano 

(CH4) e dióxido de carbono (CO2) que, juntos, constituem aproximadamente 

99% de seu total. Os outros componentes, como monóxido de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, ácido sulfídrico e amônia, representam cerca de 1%. 

    

2.2 Projeto de Compensação Ambiental 
 

Em abril de 2009, o aterro sanitário implantou um Projeto de 

Compensação Ambiental para atender às exigências de compensação 

ambiental do Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

A área em que se localiza o aterro deste estudo se caracterizava por um 

local coberto pelo bioma Mata Atlântica, sendo que para sua instalação foi 

necessária a retirada da vegetação nativa, alterando a paisagem local (CRUZ, 

2009). 

A Ecourbis Ambiental considerou como meta final dos diversos projetos 

de recuperação florestal o atendimento à Resolução SMA n°8 de 31.01.08 (que 

atualizou as resoluções SMA n°21/01 e 47/03), que preconiza a recuperação 

de áreas degradadas com elevada diversidade. A recuperação pode ser obtida 

com o plantio de mudas e/ou outras técnicas, tais como: semeadura direta e 



18 
 

 

indução e/ou condução da regeneração natural. Ao final das atividades de 

plantio, deve ser alcançada uma diversidade mínima de oitenta espécies 

arbóreas das formações vegetais de ocorrência regional (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2009). 

O Projeto de Compensação Ambiental ocupa uma área de 800 m², 

situada nas adjacências do aterro sanitário. Possui como um dos objetivos a 

produção anual de 50.000 a 80.000 mudas de espécies nativas da floresta 

atlântica do planalto paulistano, produzidas em estufa, denominado projeto 

Eco-Íris, conforme Figura 9. 

 
Figura 9 – Viveiro para a produção de mudas 

Fonte: ECOURBIS AMBIENTAL (2010) 
 
O projeto de produção de mudas utiliza a matéria orgânica proveniente 

de um sistema de compostagem e de minhocário para a produção de húmus, 

instalados no próprio local (Figura 10). 

  

 

Figura 10 – Minhocário do Aterro Sanitário Sítio São João 
                                  Fonte: ECOURBIS AMBIENTAL (2010)   
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O Projeto de Compensação Ambiental possui ainda um projeto 

educativo denominado Ver de Perto, cuja finalidade é oferecer às escolas e 

comunidades da região informação sobre as diferentes etapas da produção de 

mudas florestais e sensibilizar seus visitantes sobre a importância da 

conservação e recuperação ambiental (ECOURBIS AMBIENTAL, 2010). 

A área de compensação abriga ainda o projeto da ONG Cidade sem 

Fome, que compreende uma horta comunitária (Fig.11), cuja produção de 

hortaliças é distribuída aos funcionários do aterro sanitário (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2010). 

 

 
Figura 11 – Horta comunitária da ONG Cidade sem Fome 

Fonte: ECOURBIS AMBIENTAL (2010) 
 

 De acordo com a Ecourbis (2010), o Projeto de Compensação 

Ambiental prioriza a recuperação de: 

• áreas de preservação permanente, especialmente cabeceiras e 

olhos d’água. Tais áreas apresentam elevado potencial de 

erodibilidade dos solos; 

• áreas de  interligação de fragmentos florestais remanescentes na 

paisagem regional (corredores ecológicos);  

•  zonas de recarga hídrica e de relevância ecológica; 

•  zonas de amortecimento de unidades de conservação.     

Dessa forma, conforme acordo estabelecido com a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente, o Projeto de Compensação Ambiental do Sítio São João 

realiza a recuperação da cobertura vegetal do aterro Sanitário Santo Amaro, 
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desativado em 1995, que possui área de 34,68 ha, designada como futuro 

parque pelo Plano Diretor do Município de São Paulo.  

Em conjunto, realiza o Projeto de Recuperação Florestal do Aterro 

Sanitário São Mateus, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e 

Restauração Florestal (LERF), do Departamento de Ciências Biológicas da 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ – USP). A Figura 12 

mostra o plantio de mudas nos aterros desativados e no Sítio São João. 

 Segundo a Ecourbis Ambiental (2009), o Projeto de Compensação 

Ambiental está ainda ligado ao Projeto da Barreira Vegetal do Trecho Sul do 

Aterro Sanitário Sítio São João (Figura 12), que abrange duas categorias de 

plantio: plantios paisagísticos e de recuperação florestal (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2010). 

 

 
Figura 12 – Plantação de mudas nos aterros desativados Santo Amaro e no  

corredor sul do Aterro Sanitário Sítio São João 
Fonte: ECOUBIS AMBIENTAL (2010) 

 

 

2.3 Biogás 
 

De acordo com o IBAM (2007), a recuperação do biogás em aterros 

sanitários, entre as rotas tecnológicas para geração elétrica, é a mais 

mitigadora, pois reduz as emissões dos gases efeito estufa à atmosfera, como 

já apontado no caso do metano. Em um horizonte de 100 anos, é de 21 a 23 

vezes mais ativo na retenção de calor da estratosfera do que o dióxido de 

carbono (IPCC, 2006) e pode ser aproveitado para a geração de energia, 

principalmente por se tratar de um gás de grande poder calorífico. 
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De acordo com Teixeira (2005), o poder calorífico do biogás é variável, 

dependendo da quantidade de metano existente. Normalmente, apresenta 

valores entre 5.000 a 6.000 kcal/m3, dependendo de sua pureza. Pode-se 

observar um valor médio na Tabela 4, comparado a outras fontes de energia. 

 
Tabela 4 – Equivalência do biogás para diferentes fontes de energia 

BIOGÁS (m3) QUANTIDADE UNIDADE FONTE DE ENERGIA 
1,63 1 litro Gasolina 
1,80 1 litro Óleo Diesel 
1,73 1 litro Querosene 
1,58 1 litro Gasolina de avião 
2,00 1 litro Óleo Combustível 
1,81 1 litro Petróleo médio 
1,26 1 litro Álcool Combustível 
2,20 1 kilograma Butano 
0,65 1 kilograma Lenha 
1,36 1 kilograma Carvão vegetal 
0,29 1 kilograma Xisto 
0,70 1 Quilowatt-hora Energia Elétrica 

 

Projetos com aproveitamento do biogás para produção de energia geram 

ainda receita com a venda de créditos de carbono no mercado internacional,  

propiciando incentivos para melhoria de projetos e operações em aterros 

sanitários, além de contribuírem para a correta gestão dos resíduos sólidos 

urbanos nos municípios brasileiros (IBAM, 2007).  

De acordo com o IBAM (2007), a recuperação energética do biogás só 

pode ser viabilizada tendo em vista as exigências do Banco Mundial. Tais 

exigências consistem em: estudo de viabilidade técnica, que deverá indicar o 

potencial de geração de biogás no aterro sanitário; avaliação do custo de 

energia elétrica; e comparação de tal custo com o valor cobrado pela 

concessionária local. Cabe ressaltar que a referida recuperação conta também 

com os sistemas descritos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Sistemas exigidos pelo Banco Mundial em aterros sanitários para 
exploração de biogás. 

SISTEMAS FUNÇÃO 
Impermeabilização 
superior 

Evitar fuga do biogás para a atmosfera.  A cobertura superior dos 
aterros sanitários normalmente é feita com argila compactada. 

Poços de drenagem do 
biogás 

No caso de aproveitamento do biogás, deverá ser dada atenção 
especial para otimizar a coleta e o tratamento dos gases. 

Rede de coleta   Levar o biogás drenado dos poços para a unidade de geração de 
energia elétrica. Normalmente, é constituída por tubos de 
polietileno de alta densidade e deve ser aterrada para evitar 
acidentes. 

Bombas de vácuo Utilizadas para compensar as perdas de carga nas tubulações e 
garantir uma vazão regular de biogás para a unidade de geração 
de energia elétrica 

Grupos geradores Esses equipamentos utilizam, normalmente, motores de 
combustão interna desenvolvidos especialmente para funcionar 
utilizando o biogás como combustível. A geração de energia 
elétrica também pode ser feita através da utilização de turbinas. 

 

 Para que o projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aprove a 

instalação e operação da usina de geração de eletricidade no aterro sanitário, 

este deve operar em condições adequadas (DCP/MDL, 2004). 

Essas avaliações utilizam o mesmo recorte de bacias hidrográficas, por 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. No caso do aterro 

em estudo, é utilizada a UGRHI 6 - Alto Tietê – (CRUZ, 2009) e o índices de 

Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). O Aterro Sanitário Sítio São João 

obteve índice de 8,3, o que confirma que ele está operando em condições 

adequadas e pode realizar a exploração do biogás.  

 
2.3.1 Biogás-São João Energia Ambiental 
 

O projeto da usina de geração de eletricidade foi desenvolvido pela 

Biogás Energia Ambiental S/A. Ocupa uma área de 2.416 m² dentro da área do 

Aterro Sanitário Sítio São João (Figura 13). 
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    Figura 13 – Biogás-São João Energia Ambiental   
Fonte: Revista ELO, 2008   

 
 

Na fase de implantação, para a preparação da área foi realizada uma 

estrutura de reforço no solo a fim de suportar a sobrecarga dos equipamentos 

(Figura 14). 

 Foram utilizados 4.600 m² de geogrelhas (MACCAFERRI, 2008). 

 

 
Figura 14 – Colocação de geogrelhas para reforço do terreno da implantação da  

Biogás São João 
Fonte: MACCAFERRI, 2008 

 
 

Como proteção superficial da estrutura contra as intempéries 

provenientes da exposição ao ambiente agressivo do aterro sanitário, foi 
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utilizada uma camada de concreto jateado (Figura 15) sobre as geogrelhas 

(MACCAFERRI, 2008). 

 
Figura 15 – Jateamento de cimento no reforço da base do terreno da São João Energia 

Ambiental 
Fonte: MACCAFERRI, 2008 

 
 

A expectativa de vida operacional do projeto é de 15 anos, podendo ser 

renovado por igual período (BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL, 

2009). 

O sistema é operado por trinta e cinco funcionários, sendo vinte 

funcionários para atividades em campo e quinze para área administrativa 

período (BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL, 2009). 

De acordo com o relatório de validação do projeto nº 2005-0457, 

desenvolvido pela Det Norske Veritas (DNV, 2005), a ideia principal do projeto 

é evitar as emissões de metano pelo Aterro Sanitário Sítio São João e fornecer 

eletricidade à rede de energia gerada pela combustão do biogás. Observa-se, 

na Figura 16, o esquema de funcionamento da São João-Energia Ambiental. 
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Figura 16 – Esquema de funcionamento da Biogás-São João Energia Ambiental 

Fonte: Revista ELO (2008) – modificado  
 

O sistema opera com 16 grupos de motogeradores modelo G3520 

Caterpillar (Figura 17). Cada motogerador possui 1,54 MW de potência, sendo 

que parte da energia produzida abastece a própria planta de geração de 

energia. 

 
Figura 17 – Motogerador CAT 3520 

Fonte: BENSON, 2010 
 

Os motogeradores operam durante 24 horas por dia, realizando somente 

uma pausa anual para manutenção período (BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA 

AMBIENTAL, 2009). 

Para a captação do biogás no aterro sanitário, a empresa instalou 126 

poços de tubos de polietileno de alta densidade onde inicialmente estavam 

instalados drenos verticais (REVISTA ELO, 2008).  

De acordo com o Formulário de Concepção do Projeto (DCP/MDL, 

2004), a usina de gás é responsável por extrair o gás do aterro e transportá-lo 

para os motores de gás na usina de geração. Durante o transporte, o biogás 

passa por um processo de limpeza e secagem, com a finalidade de extrair 

impurezas que possam danificar os motogeradores (DCP/MDL, 2004). 
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Posteriormente, o biogás é refrigerado, resultando em um condensado. 

O condensado é drenado e enviado à lagoa de chorume. Trata-se de um passo 

muito importante no processo de tratamento de gás, uma vez que o 

condensado contém componentes de silício que poderiam bloquear os tubos 

de gás e danificar os motogeradores (BIOGÁS SÃO JOÂO-ENERGIA 

AMBIENTAL, 2009). 

   Por razões de segurança adicional, o gás passa novamente por um 

secador, que consiste em um filtro de aço inoxidável de alta densidade que 

separa as partículas líquidas (pequenas quantidades de condensado) do 

biogás (Figura 18). 

 

 
Figura 18 – Trocadores de calor da Biogás-São João Energia Ambiental 

Fonte: Revista Elo, 2008 
 

Os sopradores (Figura 19) são utilizados para o transporte de gás do 

aterro aos motogeradores, sob correta sucção e pré-pressão. A capacidade e a 

pressão são ajustadas por eletromotores de frequência controlada (DCP/MDL, 

2004). 

 
Figura 19 – Sopradores (Schillers) da Biogás-São João Energia Ambiental 

Fonte: Revista ELO (2008) 
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Na área da usina Biogás, análises e instrumentos de medição de gás 

são utilizados, para garantir a segurança e eficiência na operação do processo 

(BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL, 2009).   

Depois do tratamento, da análise e medição descritos, o gás é 

transportado como um combustível, acionando o eixo que movimenta  os 

motogeradores CAT 3520 que produzirão a energia elétrica.  

Nessa etapa, um eventual excedente de gás pode ser queimado pelos 

flares (DCP/MDL, 2004), como mostra a Figura 20. 

 

 
Figura 20 – Flares (queimadores) da Biogás São João 

Fonte: Eleutério FIlho(2010) 
 

 

Todo o processo descrito é controlado por um sistema de controle 

elétrico. Os sinais medidos são processados por um CLP (Controlador Lógico 

Programável), com a finalidade de emitir sinais aos refrigeradores de gás, 

ventiladores, queimadores e motores.  

 Essa fase conta também com um sistema SCADA (processo de 

visualização por um computador), que permite controlar e monitorar a 

instalação fora do local, inclusive pela Internet (DCP/MDL, 2004), conforme 

Figura 21. 
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Figura 21 – Sistema de supervisão e controle automatizado com operação à distância 

Fonte: BIOGÁS SÂO JOÃO-ENERGIA AMBIENTAL, 2009 
 

   A geração é conduzida diretamente da usina para a estação de 

chaveamento da concessionária estadual (AES Eletropaulo). Propicia 

benefícios ao sistema elétrico, como redução de custos de transmissão, 

distribuição, perdas elétricas e qualidade de entrega da eletricidade ao 

consumidor final. A energia produzida na usina é lançada na rede da 

concessionária de distribuição por meio de uma estação de chaveamento 

especial construída no local (REVISTA ELO, 2008). 

Não é esperado que a operação da unidade de gás, responsável pela 

queima do gás (equipamento de queima ou em motores de geração de 

energia), cause emissões de gases que possuem componentes orgânicos 

voláteis e dioxinas, uma vez que o gás do aterro passa por um tratamento 

antes de ser queimado (DCP/MDL, 2004). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

  A revisão bibliográfica deste estudo é dividida em três partes, a saber: 

• Apresentação da metodologia síntese em emergia, capaz de 

sintetizar em uma única métrica todos os fluxos de energia dos 

insumos utilizados por cada sistema. 

• Apresentação dos indicadores ambientais da metodologia, a partir 

das relações existentes entre as fontes de recursos. 

• Apresentação dos estudos encontrados em literatura, que 

auxiliaram na execução deste trabalho. 

 

3.1 Síntese em emergia   
  

Odum (1996) desenvolveu a síntese em emergia, uma metodologia 

capaz de avaliar o uso de recursos utilizados por um determinado sistema, 

podendo ser naturais ou antropogênicos. 

A metodologia tem por base a contabilização da emergia solar, ou seja, 

a quantidade de energia solar necessária de forma direta ou indireta para se 

obter um produto e/ou serviço em determinado processo, que resulta num valor 

numérico expressivo do total de emergia. 

Para uma melhor visualização dos fluxos que entram no sistema, Odum 

(1996) desenvolveu a construção de diagramas de energia utilizando uma 

simbologia própria (Figura 22). Nos diagramas, são representados todos os 

fluxos que compõem o sistema ou processo estudado, sejam eles fluxos de 

recursos naturais renováveis (R), recursos naturais não renováveis (N) ou 

recursos provenientes da economia (F). 

 Para avaliar diferentes sistemas com uma única métrica, Odum (1996) 

utiliza o conceito de transformidade solar, isto é, a quantidade de emergia solar 

empregada direta ou indiretamente na obtenção de um joule de determinado 

produto ou serviço (sej/J). Uma vez determinada a transformidade de todos os 

fluxos de energia que os sistemas utilizam, torna-se possível calcular a emergia 

total desses sistemas. 
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 Figura 22 – Símbolos para utilização nos diagramas de emergia (ODUM,1996).   

 Brown; Mcclanahan (1996) mostraram todas as etapas para observação 

e avaliação de um sistema produtivo com o uso da síntese em emergia. 

Interação: interseção de, no mínimo, dois fluxos de
energia para produzir uma saída (trabalho) que varia
de acordo com certa função de energia. Exemplos:
uma ação de controle de um fluxo sobre outro,
presença de um fator limitante, 

Sumidouro de Energia: o sistema usa a energia
potencial para produzir trabalho. O custo dessa
transformação é a degradação da energia, que
abandona o sistema como energia de baixa qualidade.
Todos os processos de interação e os
armazenamentos dispersam energia. 

 

Fluxo de Energia: um fluxo cuja vazão é proporcional
ao volume do estoque ou à intensidade da fonte que o
produz. 

Fonte: um recurso externo de energia, podendo ser 
renovável, não renovável ou pago  

 

Caixa: símbolo de uso múltiplo que pode ser usado para
representar uma unidade de consumo e produção
dentro de um sistema maior. Representa um
subsistema. 

 

Produtor: unidade que coleta e transforma energia de
baixa intensidade sob a ação de um fluxo de energia de
alta qualidade. 

Depósito: uma reserva de energia dentro dos limites
do sistema determinada pelo balanço de entradas e
saídas. 
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Identificaram as entradas requeridas para a implantação e a operação de cada 

processo e apontaram a construção de um diagrama de energia e de tabelas 

de emergia. 

Giannetti et al. (2006) desenvolveram o diagrama ternário, que consiste 

em uma ferramenta gráfica que produz um diagrama triangular equilátero com 

três variáveis associadas a porcentagens. Dessa forma, a soma dos recursos R 

(renováveis), N (não renováveis) e F (provenientes da economia) serão sempre 

100%. Assim, é possível representar três variáveis em duas dimensões.  

Cada vértice do triângulo representa um fluxo (R, N e F) e os lados do 

triângulo representam combinações binárias. Combinações de três fluxos são 

representadas por pontos no interior do triângulo e o valor percentual de cada 

fluxo é dado pela perpendicular que une o ponto e a lateral oposta ao vértice de 

interesse. Uma descrição completa da ferramenta gráfica é encontrada em 

(BARRELLA et al., 2005; ALMEIDA et al., 2005; GIANNETTI et al., 2006).  

O diagrama fornece informações sobre a dependência do sistema em 

um determinado tipo de fluxo (R, N ou F) e sobre a eficiência do sistema 

quanto ao uso de reservas. O diagrama ternário permite ainda comparar a 

performance de diferentes sistemas ou efetuar comparações do sistema ao 

longo do tempo.   

 

3.2 Indicadores ambientais 
 

Indicadores calculados a partir da metodologia da síntese em emergia 

são utilizados para alguns dos sistemas deste estudo.  

Odum (1996), em sua metodologia, desenvolveu a aplicabilidade do 

índice de rendimento emergético (EYR, Emergy Yield Ratio), do índice de 

investimento em emergia (EIR, Emergy Investment Ratio), do índice de carga 

ambiental (ELR, Environmental Loading Ratio) e do percentual de emergia 

renovável (%R, Percent Local Renewable), capazes de fornecer informações 

relevantes dos sistemas estudados, considerando a capacidade de carga do 

ambiente.  

Por meio dos fluxos de entrada do sistema, avaliam-se os indicadores da 

síntese em emergia dos sistemas em estudo e enfatiza-se a interação entre os 

sistemas e o ambiente no qual está inserido. 
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Ulgiati; Brown (1998) desenvolveram o índice de sustentabilidade (ESI, 

Environmental Sustainability Indice). As reservas utilizadas na obtenção dos 

insumos do sistema produtivo constituem relações avaliadas por meio do índice 

de sustentabilidade emergética (EYR/ELR), considerando insumos locais, 

importados para sistema, e fração de insumos renováveis e não renováveis. 

Um alto valor desse índice indica alto rendimento em emergia, ou alta 

contribuição do processo ao sistema em que está inserido, associado a uma 

baixa carga ambiental. 

 

3.3 Literatura utilizada 
 

 Em virtude de este estudo contabilizar o fluxo de energia de três 

cenários distintos, foi necessário buscar informações na literatura, que 

abrangessem: técnicas construtivas; implantação e operação dos sistemas; e 

tecnologias empregadas para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, 

mitigação de seus impactos e aproveitamento do biogás para produção de 

energia elétrica. 

Araújo (2005), por meio da metodologia de síntese em Emergia, realiza 

um estudo comparativo entre o sistema da coleta de resíduos sólidos 

domiciliares da cidade de São Paulo e o sistema de coleta das cidades de 

Modena e Siena (Itália). O autor aponta que, comparado a Modena, São Paulo 

consome mais recursos na coleta e separação, com exceção do aço e do 

composto orgânico. Em comparação a Siena, o sistema de coleta de São Paulo 

consome mais recursos em relação a todos os materiais recicláveis. O autor 

ressalta, ainda, que os resultados obtidos podem ser vantajosos para São 

Paulo em todos os pontos do processo, quando se utiliza da transformidade 

brasileira para os cálculos de mão-de-obra. 

Azevedo et al (2001), por meio de pesquisas bibliográficas, estabelecem 

associação entre os impactos ambientais ocasionados pela disposição dos 

resíduos sólidos e os efeitos sobre a saúde da população a eles exposta. O 

objetivo é mostrar o risco a que a população está sujeita e a necessidade de 

adoção de políticas públicas eficientes quanto à proteção à saúde pública e 

ambiental das municipalidades brasileiras. 
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O trabalho desenvolve-se em duas etapas. A primeira avalia os impactos 

decorrentes da disposição ambiental dos resíduos sólidos e a suas 

características físicas, químicas e biológicas. Na segunda etapa, foram 

identificadas as doenças passíveis de ocorrerem como consequência dos  

efeitos provocados no meio ambiente e antrópico pela disposição inadequada 

dos resíduos sólidos. Os efeitos sobre a saúde foram avaliados de forma 

indireta pela identificação das possíveis doenças capazes de ocorrer por meio 

de alterações dos fatores ambientais e antrópicos avaliados anteriormente. 

Björklund et al. (2001) calculam a transformidade da energia elétrica 

gerada através do aproveitamento do biogás produzido por um biodigestor 

instalado na estação de tratamento de esgoto com sistema de tratamento 

convencional na Suécia. Comparando o valor obtido com a transformidade de  

energia elétrica utilizada no sistema em duas partes, energia elétrica de usina 

nuclear e energia hidroelética, os autores concluem que, se o sistema fosse 

utilizado para geração de energia elétrica, seria ineficiente, pois a 

transformidade encontrada é maior do que as de outras fontes de energia 

elétrica.  

Cabral (2009) estabelece critérios técnicos para a otimização do 

processo de captura de biogás e do seu aproveitamento a partir de resíduos 

sólidos em aterros sanitários, focando a construção de sistema de tubulação 

com a finalidade de otimizar e instalar poços de biogás. Realiza estudos das 

reações bioquímicos com o propósito de justificar a necessidade de adaptação 

de peças ao sistema de tubulação para otimizar o processo. Demonstra a 

importância da transformação do metano em dióxido de carbono para 

mitigação do impacto ambiental e como fonte de geração de créditos de 

carbono e energia elétrica. Conclui que a implantação de captura do biogás 

colabora para a eliminação dos odores provenientes da operação em aterros 

sanitários e para desvalorização econômica dos imóveis localizados em seu 

entorno. Mostra que a geração de energia elétrica a partir do biogás, além de 

contribuir para a economia de combustíveis fósseis, constitui fonte de renda e 

de geração de empregos. 

A análise do ciclo de vida é utilizada por Cherubini et al (2008) com 

vários métodos de pesquisa para observação de quatro cenários distintos de 

gestão de resíduos sólidos urbanos na cidade de Roma. Como resultado, 
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apontam que o cenário 0 (resíduos dispostos em aterro sanitário) e o cenário 1 

(parte do biogás é recolhido e queimado para produção de energia elétrica)  

constituem a pior gestão de resíduos. Os resultados apontam também que uma 

usina de triagem em conjunto com geração de eletricidade (cenário 2) é a 

melhor opção para gestão de resíduos, pois, apesar de provocar emissões 

locais, minimiza os resíduos a serem depositados, ocupando, dessa forma, 

menor área de disposição.  

O cenário 3, onde os resíduos são apenas incinerados sem pré-seleção, 

aumenta em 20% o consumo de energia fóssil. Em contrapartida, também 

minimiza os resíduos a serem depositados em aterros. 

Duarte (2006) avalia cinco aterros sanitários dos 22 projetos existentes 

de MDL no Brasil, com vistas à mitigação das emissões de CH
4
. Caracteriza o 

biogás do aterro como fonte de energia renovável, salientando que sua 

recuperação e uso energético apresentam vantagens ambientais e sociais, 

estratégicas tecnológicas significativas. 

No entanto, afirma que a recuperação do biogás, associada ao seu uso 

energético, pode não ser a solução final para a questão do gerenciamento dos 

resíduos no Brasil, embora seja a melhor opção para o momento. A autora 

conclui que os projetos de MDL desenvolvidos em aterros sanitários são 

viáveis tanto ambiental quanto economicamente. 

Ensinas (2003) desenvolve testes e análises da composição e medição 

de vazão do biogás emitido no aterro sanitário Delta na cidade de Campinas, 

com a finalidade de avaliar o potencial de geração de energia elétrica utilizando 

o biogás. O estudo apresenta cálculos a partir dos resultados obtidos em 

campo, estimando a produção futura para o aterro, com a adoção de 

metodologia teórica presente na literatura. 

  O estudo descreve as fases de formação do biogás e a caracterização 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). O autor conclui que o aterro atingirá seu 

potencial máximo (4 MW/h) um ano após o seu fechamento, previsto para 

junho de 2006 (ENTÂO, JÀ FECHOU?), observando que a produção de biogás 

tende a diminuir exponencialmente até o final do consumo da matéria orgânica. 

 Henriques et al (2003) comparam três tecnologias para geração de 

eletricidade através da utilização do RSU: DRANCO (compostagem acelerada 
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de RSU); incineração; e GDL – gases provenientes de aterro sanitário. Utilizam 

como metodologia: Índice de Custo Benefício (ICB); Custo Total do 

Investimento da Usina (CI); Custo Anual de Operação e Manutenção da Usina 

(COM); Custo Anual de Investimentos em Transmissão (CTI); e Custo Anual de 

Combustível na Usina (CC). 

 Os autores verificaram que todas as tecnologias apresentam relação de 

custo-benefício semelhante. No entanto, a incineração gera a mesma 

quantidade de energia com menor quantidade de RSU, seguida pela DRANCO 

e GDL. Em outra perspectiva, o GDL é a tecnologia que evita maior quantidade 

de emissões, seguidas pela DRANCO e incineração.  

Lei e Wang (2008) utilizam a síntese em emergia para avaliar as 

transformidades do tratamento por incineração de RSU de Macau, que desde 

1992 promove a incineração de seus resíduos. A emergia das emissões foi 

estimada em 4,76 10 21 sej em 2004. A transformidade das emissões gasosas 

foi estimada em 5,11x1011 sej/g , enquanto que a transformidade dos resíduos 

sólidos foi de 6,01x1010 sej/g  e de 7,61x106 sej/J para a eletricidade gerada 

pelo incinerador.  

Os autores mencionados salientam que um grande investimento dos 

recursos naturais e da tecnologia é necessário para o tratamento de resíduos.  

O retorno de resíduos, que representa a escala do tratamento de entradas, 

igualou 0,02 para RSU, 0,11 para o esgoto, e 0,06 para as emissões gasosas. 

Os autores ressaltam, ainda, que, em virtude de utilizarem valores monetários 

para este estudo, seriam necessários dados mais consistentes para obtenção 

de valores mais realistas. 

Lora et al (2004) efetuam comparação entre o impacto ambiental da 

poluição atmosférica através da emissão de CO
2
, SO

x
, NO

x 
e PM, decorrente 

de tecnologias que utilizam a biomassa como combustível, e tecnologias 

convencionais e avançadas de geração de eletricidade, tomando como 

referência os padrões de qualidade internacionais vigentes. Avaliam a 

composição química dos gases emitidos, suas características (indicador de 

poluição, o dióxido de carbono equivalente e o poder calorífico inferior), bem 

como suas respectivas tecnologias de geração, além de examinarem as 

vantagens da utilização da co-geração a partir da biomassa. Os resultados 
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mais relevantes confirmam a utilização da biomassa como fonte energética 

como boa opção do ponto de vista ecológico, quando se utilizam métodos de 

controle de poluentes, ou então tecnologias com alta eficiência de conversão. 
Marchettini et al (2006) relatam que as diferentes práticas de gestão de 

resíduos referem-se à questão de maior importância, em virtude de a atividade 

humana haver sobrecarregado a capacidade de assimilação da biosfera, onde 

a gestão correta dos resíduos deve ser baseada nos princípios do 

desenvolvimento sustentável,  e que o RSU não se trata de algo a eliminar, 

mas de um recurso em potencial. Os autores realizam a análise em Emergia 

para avaliar três diferentes formas de tratamento de resíduos e construir uma 

abordagem capaz de avaliar toda a estratégia de gestão de resíduos, no que 

diz respeito à sustentabilidade e eficiência. 

Os pesquisadores concluem a avaliação, ressaltando o investimento 

necessário para cada tipo de gestão de resíduos e quanto da "utilidade" é 

extraído a partir de resíduos, através da utilização de dois indicadores: taxa de 

rendimento Ambiental (EYR) e emergia líquida. Apontam o aterro como pior 

sistema em termos de custos e benefícios em Emergia. A compostagem 

caracteriza-se como o sistema mais eficiente na recuperação de emergia 

(maior EYR) de resíduos sólidos urbanos (RSU), enquanto a incineração é 

capaz de apresentar a maior quantidade de emergia por grama de resíduos 

sólidos urbanos (mais de emergia líquida). 

 Mendes et al (2005) realizam a avaliação do ciclo de vida para comparar 

impactos ambientais na cidade de São Paulo através de três tipos de 

tratamento do Resíduos Sólidos Urbanos:  deposição em aterro, compostagem 

e tratamento biológico. O consumo de energia, a recuperação de recursos, a 

acidificação e o impacto de enriquecimento de nutrientes, as emissões para a 

atmosfera e a água foram quantificados e analisados sob o prisma de quanto 

esses recursos contribuiriam para o aquecimento global. 

 Verificou-se que a deposição de todos os resíduos em aterro geralmente 

é a pior estratégia de tratamento de RSU. Na comparação efetuada, observou-

se que o destino de RSU ao aterro, mesmo com geração de energia elétrica, 

constitui-se um cenário com alto impacto ambiental. No entanto, esse cenário 

pode ser diferente em outros países, por isso é importante considerar os 

impactos ambientais locais. 



37 
 

 

 Ogura (2008) avalia a sustentabilidade de uma fazenda produtora de 

café no município de Coromandel, Estado de Minas Gerais, num período de 

dez anos. A fazenda atende à legislação brasileira vigente, mantendo oitenta 

hectares de terra nativa que ultrapassam os 20% previstos em lei. Dentre as 

conclusões, o autor ressalta que, para atingir a sustentabilidade mínima, a área 

de vegetação da fazenda deveria ocupar pelo menos duzentos hectares. 

 Oliveira (2006) avalia a possibilidade de o aproveitamento energético 

proveniente do RSU ser capaz de competir com as formas tradicionais de 

energia. Enfatiza que o Protocolo de Quioto pode apoiar tanto a reciclagem 

quanto a geração de eletricidade. A primeira evita a disposição dos resíduos, 

que emitem metano, em aterros. A segunda, ao disponibilizar eletricidade, evita 

o consumo de combustíveis fósseis. 

 O potencial de geração de energia, a partir do lixo brasileiro, aproxima-

se de 3 GW, representando metade do complexo do Rio Madeira (6,4 GW), 

principal obra prevista para o setor elétrico. Cabe ressaltar que não há 

necessidade de linhas de transmissão, uma vez que a principal característica 

desses empreendimentos é sua descentralização (por dependerem do lixo, 

normalmente disponível próximo aos centros consumidores de energia). A 

questão do licenciamento ambiental tende a ser mais simples que a solicitação 

de permissão para o alagamento de grandes áreas, perda de biodiversidade, 

assim como a instalação das linhas de transmissão. 

Romanelli (2007) avalia a sustentabilidade energética de um sistema de 

produção de eucalipto, utilizando a análise em energia e a síntese em emergia, 

a partir de um modelo, estabelecendo os fluxos de recursos e identificando os 

principais fatores da produção. Recomenda que os indicadores utilizados para 

a análise do sistema possam ser utilizados para tomada de decisões em 

empresas do setor florestal. 

Os resultados demonstram que o sistema, comparado a sistemas de 

produção menos intensificados, apresenta maior sustentabilidade energética. O 

autor conclui que, na síntese em emergia, o recurso renovável da 

evapotranspiração é mais significativo no sistema e que para elevar a 

sustentabilidade é necessário promover a eficiência da colheita e reduzir o uso 

dos insumos proporcionalmente à produtividade. 
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Rovere et al (2005) sintetizam as principais conclusões no campo dos 

resíduos sólidos urbanos e o potencial brasileiro de geração de créditos de 

carbono, através de estudos efetuados para o Núcleo de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (NAE-Secom/PR, 2005). Consideram a 

quantificação das emissões de gases de efeito estufa evitada devido às 

emissões de metano e à recuperação e queima do biogás e de dióxido de 

carbono, como também da geração termoelétrica substituída nos projetos de 

uso do biogás para geração elétrica. Ressaltam que se traduzem alternativas 

promissoras para promover a sustentabilidade social e ambiental do 

desenvolvimento municipal no país, através do apoio a uma gestão mais 

adequada dos resíduos sólidos urbanos. Os autores realizam ainda um estudo 

comparativo na geração de eletricidade através de outros meios, a exemplo do 

carvão mineral, nuclear e hidroelétricas. 
Silva (2006) efetua a comparação entre dois sistemas de tratamento de 

esgotos: Comunidade de Carangola – Petrópolis – RJ, sendo caracterizado por 

biodigestão; e Usina de Tratamento de Esgoto (ETE), por lodo ativado, 

utilizando uma analise multicritério, aplicando a síntese em emergia, a Pegada 

Ecológica modificada e utilização de ares diretas e indiretas(MUITO 

CONFUSO. Conclui que o sistema de lodo ativado apresenta melhor 

performance ambiental pelo fato de utilizar menor quantidade de mão-de-obra. 
  Zhang e Long (2010) utilizam a síntese em emergia para avaliar o  

desempenho da biomassa para produção de energia. Comparam diferentes 

estudos sobre: produção de bioetanol; biomassa para bio-óleo; e produção de 

biodiesel, de palha como combustível em centrais de aquecimento urbano, de 

electricidade a partir  da incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e de 

electricidade a partir de gás de aterro sanitário (biogás).  

Os resultados indicam que os biocombustíveis são dependentes de 

recursos não-renováveis e que requerem do meio ambiente uma carga igual ou 

superior aos combustíveis fósseis. As transformidades do biogás provenientes 

de aterro sanitário e da incineração de resíduos são inferiores quando 

comparadas ao bioetanol e biodiesel. Isso significa que o bioetanol e o 

biodiesel requerem um investimento maior do meio ambiente, quando 

comparados à produção de eletricidade a partir da gestão de resíduos.  



39 
 

 

Os autores mencionados concluem que a energia proveniente do gás de 

aterro e da incineração é recurso que deve ser explorado, por ser mais 

amigável ao meio ambiente, quando comparado a outras formas de obtenção 

de energia. 

  

3.3.1 Comentários 
 

Sobre os trabalhos mencionados neste ítem, Ensinas (2003) afirma que 

os aterros sanitários possuem potencial para gerar energia descentralizada. 

Duarte (2006) defende que os aterros são fontes de energias renováveis e este 

potencial deve ser explorado. Zhang; Long (2010) afirmam que  a energia 

proveniente biogás requer menor investimento do meio ambiente, quando 

comparada ao bioetanol e biodiesel.  

No entanto Marchettini et al (2000) e Cherubini (2008) ao analisarem na 

Itália, diferentes formas de tratamento de RSU, afirmam que o aterro sanitário 

com produção de energia elétrica é a pior das opções. 

Para Mendes et al (2005) que efetuou a análise do ciclo de vida para 

diferentes formas de tratamento de RSU no Brasil, conclui que o aterro 

sanitário com produção de eletricidade constitui um cenário de alto impacto 

ambiental.  

    Para a compensação ambiental, o estudo desenvolvido para Romanelli 

(2007) é o que mais se identifica com este trabalho, por realizar a síntese em 

emergia e possibilitar efetuar a comparação entre os indicadores obtidos para  

entre a produção intensiva de mudas de eucalipto e a produção de mudas de 

árvores nativas do Planalto Paulistano deste estudo. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo geral 
 

O principal objetivo deste estudo é utilizar a síntese em emergia para 

analisar e efetuar comparações entre três cenários: Aterro Sanitário Sítio São 

João (cenário 1), aterro sanitário São João com Projeto de Compensação 

Ambiental (cenário 2) e aterro sanitário São João com Projeto de 

Compensação Ambiental e Produção de Energia Elétrica (cenário 3). 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos deste estudo consistem em calcular: 

• emergia total dos sistemas deste estudo (aterro, compensação ambiental 

e biogás); 

• transformidade ou emergia específica dos produtos produzidos pelos 

sistemas deste estudo (alface, couve, mudas de árvores, matéria 

orgânica  energia elétrica, gás metano e biogás);  

• indicadores para os três cenários deste estudo. 
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5 METODOLOGIA 
 

  Em virtude de os sistemas deste estudo englobarem aspectos  

antropogênicos  e ambientais, buscou-se uma metodologia capaz de avaliar 

esses aspectos. 

 Nesse sentido, a emergia (memória energética), definida por Odum 

(1966) como a energia solar empregada direta ou indiretamente para a 

obtenção um produto ou serviço, sobrepõe-se às outras metodologias, à 

medida que coloca todos os insumos utilizados pelo sistema em uma métrica 

comum, os joules de emergia solar (sej).  

 Essa característica a torna uma ferramenta capaz de valorar fluxos, 

mensurar transformações e estoques existentes em todos os cenários deste 

estudo, sendo que o produto final representará todas as energias disponíveis 

utilizadas para sua produção. 

 Para este estudo, inicialmente foi realizada a síntese em emergia, de 

forma distinta para cada sistema: aterro sanitário (Anexo A), Projeto de 

Compensação Ambiental (Anexo C) e Biogás-São João (Anexo D).  

 Posteriormente, esses sistemas foram sendo agregados um a um, para 

compor os três cenários deste estudo, como já mencionado no capítulo 2. 

 Consideraram-se como fluxo de energia todos os insumos necessários 

utilizados pelo sistema para obter um produto ou serviço. Estes são 

classificados em renováveis (R), não renováveis (N) e provenientes da 

economia (F). 

   Nesta pesquisa, britas, mão-de-obra, máquinas e equipamentos são 

alguns dos exemplos de recursos provenientes da economia (F). O solo 

utilizado é considerado um recurso não renovável (N), enquanto que recursos 

como a chuva, evapotranspiração e calor geotérmico são denominados 

recursos renováveis (R).   

Para o levantamento dos dados provenientes da economia e não 

renováveis, utilizados nas fases de implantação e operação, foram realizadas 

visitas in loco  no Aterro Sanitário Sítio São João, no Projeto de Compensação 

Ambiental e na Biogás-São João Energia Ambiental. Os recursos renováveis 

foram obtidos em órgãos específicos e literaturas. 
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 Para o tratamento dos dados, foram utilizadas conversões e/ou 

transformações, que permitiram estimar individualmente todos os fluxos de 

energia que o sistema utiliza.  Alguns insumos foram contabilizados, levando-

se em consideração sua massa, a exemplo de maquinários e materiais de 

construção. No caso das sementes, foi utilizada a razão emergia/dólar do Brasil 

(1,20x1013 sej/US$ (COELHO et.al., 2002). 

A fase posterior compreendeu encontrar, com base na literatura, o valor 

da transformidade ou da emergia por unidade de cada insumo. A 

transformidade permite mensurar a quantidade de joules de energia 

necessários para produzir um joule de determinado produto ou serviço (sej/J). 

A multiplicação das quantidades de cada insumo por sua respectiva 

transformidade ou emergia por unidade é que permite colocar os fluxos de 

energia do sistema em joules de emergia solar (sej).  

A maioria das transformidades e as emergias por unidade utilizadas 

neste trabalho foram retiradas da literatura (Tabela 6).  

 Após a realização das etapas descritas, foi construída a tabela de 

emergia para cada sistema. A tabela mostra: energia de cada fluxo, sua 

classificação quanto aos recursos, transformidade e emergia de cada fluxo, 

além da emergia total do sistema. 

 
 Tabela 6 – Transformidades e Emergia por unidade utilizadas neste estudo 
Item Emergia por Unidade Referências 
Sementes 1,20x1013 sej/US$ COELHO et al, 2002 
Água 7,75x1011 sej/m³ BUENFIL, 2001 
Alumínio 1,27x1010 sej/g BURANAKARN, 2003 
Geomembrana PEAD 8,85x109 sej/g BROWN, 2003 
Plástico 5,75x109 sej/g BURANAKARN, 1998 
Massa de cimento 3,31x109 sej/g BROWN, 2003 
Fibra Cerâmica 3,06x109 sej/g BROWN, 2003 
Aço (Máq.& Equip.) 3,00x109 sej/g ODUM, 2002 
Aço estrutural 2,77x109 sej/g HAUKOOS, 2002 
Aço galvanizado 1,81x109 Sej/g SIMONCINI, 2006 
Concreto 1,54x109 sej/g BURANAKARN, 1998 
Blocos de cimento 1,35x109 sej/g HAUKOOS, 1998 
Cimento (artefatos) 1,20x109 sej/g HAUKOOS, 2002 
Britas 1,00x109 sej/g ULGIATI, 1994 
Grama 9,00x108 sej/g BRANDT; WILLIAMS, 2002 
Oxigênio 5,16x107 sej/g ULGIATI; BROWN, 2002 
RSU 1,33x107 sej/g ARAÚJO, 2005 
Evapotranspiração 1,45x105 sej/g BUENFIL, 2001 
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Precipitação 1,76x104 sej/J ODUM, 1996 
Energia Geotérmica 1,49x104 sej/J ULGIATI, 2002 
Uso do solo 2,21x104 sej/J ROMITELLI, 2001 
Sol 1,00 sej/J Por definição 
 

5.1 Grupo de Indicadores 
 

 Os indicadores utilizados neste estudo foram desenvolvidos por Odum 

(1996) e compreendem: rendimento em emergia (EYR), investimento em 

emergia (EIR) e índice de carga ambiental (ELR). 

 Foi utilizado também o indicador desenvolvido por Ulgiati; Brown (1998), 

o ESI, que consiste na razão entre EYR e ELR. O percentual de emergia 

renovável (%R) também foi utilizado na avaliação dos sistemas. 

 A utilização desses indicadores permite avaliar e efetuar comparações 

entre os sistemas deste estudo, verificando se os cenários causam impactos ou 

estresse ao meio ambiente e se apresentam sustentabilidade.    

O diagrama ternário (BARRELA et al., 2005; ALMEIDA et al.; 2005 e 

GIANNETTI et al., 2006) é utilizado, considerando os valores dos fluxos de 

energia (R, N, F) dos sistemas estudados. A utilização do diagrama ternário 

permitiu, neste estudo, visualizar a posição que cada cenário ocupa em relação 

aos recursos que utiliza. 
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A Tabela 7 apresenta os indicadores utilizados pela metodologia síntese 

em emergia. 
Tabela 7 – Apresentação dos indicadores da metodologia 

DESCRIÇÃO    INDICADOR EQUAÇÃO 

Rendimento em emergia (emergy yield ratio): é a 

relação entre a emergia total contida no produto (Y) 

em relação aos recursos provenientes da economia 

(F), ou seja, é a emergia do sistema dividido pela 

entrada dos fluxos de emergia provenientes da 

economia. Demonstra a capacidade do processo 

para explorar os recursos locais provenientes da 

natureza. O valor mínimo é a unidade. 

  

 

EYR                           Y/F 

ou 

( R + N + F)/F 

Índice de carga ambiental (environmental loading 

ratio): é definido como a relação entre emergia de 

entrada dos recursos locais não renováveis e de 

recursos provenientes da economia pela emergia do 

recurso local renovável. Avalia o estresse imposto 

ao ambiente, quanto menor o valor, menor o 

estresse causado. 

   

 

ELR 

 

 

(N+F)/R 

Investimento em emergia é uma relação entre 

recursos provenientes da economia e recursos 

gratuitos. Um índice baixo indica que o ambiente 

provê mais recursos para o processo que a 

economia (materiais e serviços).  

 EIR F/(R+N) 

Índice de Sustentabilidade: mede a taxa de 

sustentabilidade. Valores maiores indicam 

sustentabilidade por períodos de tempo maior. Um 

sistema, para ser considerado sustentável por longo 

prazo, deve ter baixa carga ambiental e alto 

rendimento em emergia. 

    

ESI 

 

EYL/ELR 

Percentual de recursos renováveis: indica a 

porcentagem de fluxo de energia, proveniente de 

fontes renováveis. Os sistemas com alto valor desse 

índice são mais sustentáveis. 

   

%R 

 

R/Yx100% 
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6 RESULTADOS 
 

 A análise deste estudo se inicia com a construção do diagrama de 

energia. O diagrama possibilita uma visão macro do sistema, facilitando a 

identificação dos fluxos de materiais, dos componentes e das interações 

existentes entre eles. 

 A fase de implantação é constituída predominantemente por recursos  

provenientes da economia (F), com exceção do solo, que é um recurso não 

renovável (N). 

 Os recursos renováveis (R), como sol, evapotranspiração, pluviosidade  

e energia geotérmica estão situados à esquerda do diagrama e são 

contabilizados na fase de operação do sistema. 

  

6.1 Aterro Sanitário Sítio São João   
 

 Na Figura 23, podemos observar o diagrama do aterro sanitário Sitio 

São João e todos os fluxos de energia que interagem no sistema.   

Figura 23 – Diagrama de energia do Aterro Sanitário Sítio São João  

 Na Tabela 8, pode-se observar a quantidade de emergia dos fluxos que 

compõem o cenário 1 e a emergia total do sistema.  
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Tabela 8 – Tabela de emergia do Aterro Sanitário Sítio São João para o ano de 2009 – 2010 

N
ot

a 
Descrição 

U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

  

/(un/ano) 

Emergia 

por 

unidade     

/(sej/un) 

Correção Emergia 

 

 

/(sej/ano) 

% 

 

 

/(sej/sej) 

 Fase de 
Implantação 

            

1 Solo J N 6,25x1013 2,21x104 1,00 1,38x1018 1,71% 

2 Geomembrana/PEAD g F 1,68x109 8,85x109 1,00 1,49x1019 18,34% 

3 Massa cimento g F 3,21x106 3,31x109 1,00 1,06x1016 <1% 

4 Aço (Máq.& Equip) g F 3,26x107 3,00x109 1,00 9,78x1016 <1% 

5 Aço estrutural g F 1,10x106 2,77x109 1,00 3,05x1015 <1% 

6 Concreto g F 1,58x108 1,54x109 1,68 4,09x1017 <1% 

7 Blocos de cimento g F 1,60x107 1,35x109 1,68 3,63x1016 <1% 

8 Telhas e Mourões g F 6,14x106 1,20x109 1,00 7,37x1015 <1% 

9 Britas g F 2,02x108 1,00x109 1,68 3,39x1017 <1% 

10 Mão-de-obra J F 6,91x108 4,30x106 1,00 2,97x1015 <1% 

11 Diesel J F 4,26x109 1,11x105 1,00 4,73x1014 <1% 

  Fase de Operação        

12 Precipitação J R 1,12x1011 1,76x104 1,68 3,31x1015 <1% 

13 Energia Geotérmica J R 7,94x1011 1,49x104 1,00 1,18x1016 <1% 

14 Sol* J R 6,67x1012 1 1,00 6,67x1012  

15 RSU g F 6,35x1011 1,33x107 1,00 8,45x1018 10,42% 

16 Água m³ F 2,24x103 7,75x1011 1,00 1,74x1015 <1% 

17 Concreto/canaletas g F 3,00x109 1,54x109 1,68 7,76x1018 9,57% 

18 Britas g F 2,68x1010 1,00x109 1,68 4,50x1019 55,54% 

19 Grama g F 9,42x106 9,00x108 1,00 8,48x1015 <1% 

20 Mão-de-obra J F 4,96x1011 4,30x106 1,00 2,13x1018 2,71% 

21 Energia Elétrica J F 7,74x109 2,69x105 1,68 3,50x1015 <1% 

22 Combustível J F 3,70x1012 1,11x105 1,00 4,11x1017 <1% 

 Emergia Total       8,10x1019 100% 
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  A emergia do sistema corresponde a 8,10x1019 sej/ano. O Sistema do 

Aterro SanitárioSítio São João, para mitigar os impactos do RSU ao meio 

ambiente, faz uso de 98,3% de recursos provenientes da economia. Os mais 

representativos correspondem às britas (55,53%), seguidos pela geomembrana 

PEAD (18,34%) e a coleta do RSU (10,42%), que juntos perfazem 84,30%.   

 

6.2 O Aterro Sanitário com Projeto de Compensação Ambiental 
 

 As interações dos fluxos de energia existentes entre o aterro sanitário e 

o Projeto de Compensação Ambiental podem ser observadas no diagrama de 

energia do sistema (Figura 24). 

Biogás

Chorume
RSU Biogás

Solo

Choru
me

Hortaliças

Mudas de
árvores

‘

Figura 24 – Diagrama de energia do aterro sanitário com Projeto de Compensação Ambiental 

 

Os fluxos de emergia de cada insumo e a emergia total do cenário 2 

podem ser observados na Tabela 9. 
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Tabela 9.  Tabela de emergia do Aterro Sanitário Sítio São João com Projeto de Compensação 
Ambiental para o ano de 2009 – 2010. 

N
ot

a 

Descrição 

U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

  

 (un/ano) 

Emergia 

por 

unidade     

 (sej/un) 

Fator 

de 

Correção 

Emergia 

 

 

 (sej/ano) 

    % 

 

 

 

(sej/sej) 

 

 Fase  de 
Implantação 

        

1 Solo J N 6,26x1013 2,21x104 1,00 1,38x1018 1,71% 

2 Alumínio g F 2,80x104 1,27x1010 1,00 3,56x1014 <1% 

3 Geomembrana/PEAD g F 1,68x109 8,85x109 1,00 1,49x1019 18,34% 

4 Plástico g F 2,28x105 5,75x109 1,68 2,20x1015 <1% 

5 Massa cim ento g F 3,25x106 3,31x109 1,00 1,08x1016 <1% 

6 Máquinas-aço g F 3,27x107 3,00x109 1,00 9,81x1016 <1% 

7 Aço estrutural g F 1,11x106 2,77x109 1,00 3,07x1015 <1% 

8 Concreto/tubulação g F 1,58x108 1,54x109 1,68 4,09x1017 <1% 

9 Blocos de concreto g F 1,74x107 1,35x109 1,68 3,95x1016 <1% 

10 Telhas/ Mourões g F 6,14x106 1,20x109 1,00 7,37x1015 <1% 

11 Britas g F 2,02x108 1,00x109 1,68 3,39x1017 <1%  

12 Madeira g F 6,81x105 8,80x108 1,68 1,01x1015 <1%  

13 Mão-de-obra J F 7,53x108 4,30x106 1,00 3,24x1015 <1%  

14 Combustível J F 4,26x109 1,11x105 1,00 4,73x1014 <1%  

15 Minhocas g F 2,71x109 7,40x104 1,68 3,37x1014 <1%  

 Fase de Operação         

16 Evapotranspiração* J R 6,25x106 2,59x104 1,00 1,62x1011   

17 Precipitação J R 1,12x1011 1,76x104 1,68 3,31x1015 <1%  

18 Energia Geotérmica J R 7,95x1011 1,49x104 1,00 1,18x1016 <1%  

19 Sol* J R 6,68x1012 1 1,00 6,68x1012   

20 Sementes US$ F 1,59x103 1,20x1013 1,00 1,91x1016 <1%  

21 Saco plástico g F 1,11x106 5,75x109 1,68 1,07x1016 <1%  

22 Canaletas pluviais g F 3,00x106 1,54x109 1,68 7,76x1018 9,57%  

23 Britas g F 2,68x1010 1,00x109 1,68 4,50x1019 55,54%  

24 Grama g F 9,42x106 9,00x108 1,00 8,48x1015 <1%  

25 RSU g F 6,35x1011 1,33x107 1,00 8,45x1018 10,42%  

26 Mão-de-obra J F 5,10x1011 4,30x106 1,00 2,19x1018   2,71%  

27 Energia Elétrica J F 7,74x109 2,69x105 1,68 3,50x1015 <1%  

28 Combustível J F 3,81x1012 1,11x105 1,00 4,23x1017 <1%  

 Emergia Total       8,11x1019 100%  

* Não foi contabilizado para evitar dupla contagem 
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 O total de emergia calculado para o Sistema do Aterro Sanitário com o 

Projeto de Compensação Ambiental foi de 8,11x1019 sej/ano. 

 Ao itens 23 (energia solar) e o item 25 (evapotranspiração) não foram 

contabilizados, com a finalidade de evitar a dupla contagem, em virtude de 

possuírem a mesma fonte de energia.  Portanto foi considerada somente a 

pluviosidade, que, embora seja da mesma fonte, possui a emergia maior. 

  Dentre os recursos mais significativos provenientes da economia (F),     

a geomembrana PEAD, a fase de implantação corresponde a 18,34% dos 

recursos utilizados no sistema enquanto que as britas da fase de operação 

correspondem a 55,54%. Juntas, representam 73,88% da emergia total do 

sistema.  

 
6.3 Aterro sanitário com Projeto de Compensação Ambiental e Produção 
de Energia Elétrica (Biogás) 
 
 O diagrama de energia do sistema é mostrado na Figura 25. No 

diagrama, podem ser observados os fluxos de energia que adentram no 

sistema, e as interações que ocorrem entre os componentes do sistema, e do 

sistema com o meio ambiente. 

   
Figura 25 – Diagrama de energia do aterro sanitário com compensação ambiental e produção 

de energia elétrica 
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 Na Tabela 10, podemos observar os fluxos de energia e de material que 

constituem o cenário 3. 
Tabela 10 – Tabela de emergia do aterro sanitário com Projeto de Compensação Ambiental e 
Produção de Energia Elétrica para o ano de 2009 – 2010 

N
ot

a 

Descrição 

U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

  

/(un/ano) 

Emergia 

por 

unidade     

/(sej/un) 

Correção Emergia 

 

 

/(sej/ano) 

% 

 

 

/(sej/sej) 

 

 Fase de 
Implantação 

             

1 Solo J N 6,28x1013 2,21x104 1,00 1,39x1018 <1% 
2 Alumínio g F 2,80x104 1,27x1010 1,00 2,64x1014 <1% 
3 Geom. PEAD g F 1,69x109 8,85x109 1,00 1,50x1019 7,33% 
4 Plástico g F 2,28x105 5,75x109 1,68 2,20x1015 <1% 
5 Massa de cimento g F 1,18x107 3,31x109 1,00 3,91x1016 <1% 
6 Fibra Cerâmica g F 4,20x105 3,06x109 1,68 2,16E+15 <1%   
7 Máquinas-aço g F 7,59x107 3,00x109 1,00 2,28x1017 <1%  
8 Aço estrutural g F 2,27x107 2,77x109 1,00 6,29x1016 <1%  
9 Aço Galv.(telhas) g F 8,91x104 1,81x109 1,00 1,61x1014 <1%  

10 Concreto g F 2,05x108 1,54x109 1,00 1,61x1014 <1%  
11 Blocos de cimento g F 3,72x107 1,35x109 1,68 8,44x1016 <1%  
12 Telhas e Mourões g F 6,98x106 1,20x109 1,00 8,38x1015 <1%  
13 Britas g F 2,02x108 1,00x109 1,68 3,39x1017 <1%  
14 Madeira g F 6,81x105 8,80x108 1,68 1,01x1015 <1%  
15 Mão-de-obra J F 1,11x1012 4,30x106 1,00 4,77x1018 2,34%  
16 Combustível J F 4,26x109 1,11x105 1,00 4,73x1014 <1%  
17 Minhocas g F 2,71x109 7,40x104 1,68 3,37x1014 <1%  
 Fase de Operação         

18 O2 para combustão g R 2,27x1012 5,16x107 1,00 1,17x1020 57,42% 
19 Evapotranspiração* J R 6,25x106 2,59x104 1,00 1,62x1011   
20 Precipitação J R 1,12x1011 1,76x104 1,68 3,31x1015 <1%  
21 Energia 

G té i
J R 7,95x1011 1,49x104 1,00 1,18x1016 <1%  

22 Sol* J R 6,68x1012 1 1 6,68x1012   
23 Sementes  US$ F 1,59x103 1,20x1013 1,00 1,91x1016 <1%  
24 RSU g F 6,35x1011 1,33x107 1,00 8,45E+18 4,14%  
25 Água m³ F 3,29x103 7,75x1011 1,00 2,55x1015 <1%  
26 Sacos plásticos g F 1,11x106 5,75x109 1,68 1,07x1016 <1%  
27 Concreto g F 3,00x109 1,54x109 1,68 7,76x1018 3,80%  
32 Britas g F 2,68x1010 1,00x109 1,68 4,50x1019 22,07%  
33 Grama g F 9,42x106 9,00x108 1,00 8,48x1015 <1%  
34 Mão-de-obra J F 6,26x1011 4,30x106 1,00 2,69x1018 1,32%  
35 Energia Elétrica J F 1,15x1010 2,69x105 1,68 5,20x1015 <1%  
38 Combustível J F 4,06x1012 1,11x105 1,00 4,51x1017 <1%  
 Emergia Total       2,04x1020 100%  

* Não foram contabilizados para evitar dupla contagem. 
 



51 
 

 

A emergia total do Sistema do Aterro Sanitáriocom Projeto de 

Compensação Ambiental e Produção de Energia Elétrica é de 1,48x1020 

sej/ano. Nesse sistema, os recursos provenientes da economia (F) mais 

significativos correspondem aos mesmos do sistema anterior. As britas 

representam 30,47% e a geomembrana PEAD, 10,12%. Juntas, representam 

40,59% do sistema. 

  No Sistema do Aterro Sanitário com Projeto de Compensação 

Ambiental e Produção de Energia Elétrica, é utilizado o oxigênio para a queima 

do biogás. Esse recurso natural representa 41,21% da emergia total do 

sistema.     

 

6.4 Apresentação dos Resultados dos Indicadores 
 

 De acordo com as tabelas apresentadas neste capítulo, os recursos são 

classificados em três categorias: renováveis (R), não renováveis (N) e 

provenientes da economia (F). Essa classificação dos insumos possibilita 

utilizar os indicadores da síntese em emergia.  

   Podem-se observar, na Tabela 11, os índices obtidos pelos indicadores 

do Aterro Sanitário Sítio São João (cenário 1), do Aterro Sítio São João com 

Projeto de Compensação Ambiental (cenário 2) e do Aterro Sanitário Sítio São 

João com Projeto de Compensação Ambiental e Produção de Energia Elétrica 

(cenário 3), possibilitando efetuar comparações entre os cenários.  

 
Tabela 11 – Resultados dos indicadores da síntese em emergia para este estudo 

Indicador Cenário 1  Cenário 2  Cenário 3 
EYR       1,02       1,02 2,39 
EIR     56,98     56,97 0,72 
ELR 5344,92 5346,98 0,74 
ESI        0,00        0,00 3,22 
%R           0,02%           0,02%  57,43% 
 
 
 O EYR é um indicador capaz de fornecer um índice da habilidade que o 

sistema possui para explorar recursos energéticos locais da natureza, pois 

representa o total da emergia do sistema pela emergia dos recursos 

provenientes da economia.  
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 O Aterro Sanitário Sítio São João (cenário 1) obteve o índice de 1,02, 

correspondendo ao mesmo valor obtido pelo cenário 2. Podemos observar que 

o Projeto de Compensação Ambiental não traz benefícios ao cenário 1, no que 

tange à exploração de recursos locais da natureza. 

  O cenário 3 (índice de 2,39) demonstra que o aproveitamento do biogás 

para produção de energia elétrica proporciona ao sistema que ele seja duas 

vezes mais eficiente em explorar os recursos renováveis locais.  

  O indicador que representa o investimento em emergia (EIR) expressa a 

razão entre os insumos provenientes da economia (F) em relação aos recursos 

renováveis (R) e não renováveis (N) utilizados, ou seja, quanto menor o índice, 

melhor para o sistema.  

Por meio dos resultados desse indicador, o cenário 1 (índice de 56,98) 

praticamente se equipara ao cenário 2 (índice de 56,97),demonstrando que o 

Projeto de Compensação Ambiental inserido no sistema do cenário 1 não traz 

benefícios capazes de melhorar o índice de tal indicador. No entanto, quando 

inserimos o aproveitamento do biogás para a geração de energia elétrica 

(cenário 3), o índice obtido de 0,72 torna o sistema cerca de 79 vezes mais 

eficiente em explorar o investimento requerido em emergia. 

 Outro indicador utilizado é o Índice de Carga Ambiental (ELR), que 

avalia o estresse ambiental: quanto menor seu valor, menor o estresse 

causado pelo sistema ao meio ambiente (BROWN; ULGIATI, 2002).  

 Os resultados dos indicadores demonstram que o cenário 2 (índice de 

5.346,98), quando incorporado ao cenário 1 (5.344,92), reduz o estresse 

ambiental em 0,04%. O cenário 3, com índice de 0,74 quando comparado ao 

cenário 1, reduz o estresse em 7.423 vezes; quando comparado ao cenário 2, 

reduz cerca de 7.225 vezes.     

 O índice de Sustentabilidade (ESI) aponta que os cenários 1 e 2 não 

apresentam sustentabilidade; no entanto, o Sistema do Aterro Sanitário com 

Projeto de Compensação Ambiental e Produção de Energia Elétrica (cenário 3)  

caracteriza-se como sendo um sistema sustentável, apresentando índice de 

3,22. 

 Por meio do indicador de Percentual de Renovabilidade (%R), podemos 

observar que o cenário 3 utiliza 57,43% de recursos renováveis, enquanto que, 

para os cenários 1 e 2, o uso de recursos renováveis é insignificante. 



53 
 

 

 Portanto, a diferença entre os resultados desse indicador faz com que o 

cenário 3 seja uma opção mais adequada de gerenciamento de RSU, pois 

apresenta  rendimento em emergia, maior competitividade, por ser menos 

impactante ao meio ambiente, quando comparado  aos demais cenários deste 

estudo. 

 

6.5 Representação dos resultados dos sistemas no diagrama ternário 
 

Os resultados obtidos pelos indicadores para os sistemas em estudo 

podem ser melhor observados, quando se utiliza o diagrama ternário 

(BARRELA et al., 2005; ALMEIDA et al., 2005; GIANNETTI et al., 2006).   

Observa-se no diagrama triangular, Figura 26, que o Sistema do Aterro 

Sanitário (cenário 1) ocupa uma região próxima ao vértice, em virtude de o 

sistema ser, em sua maioria, dependente de recursos pagos.  

 
Figura 26 – Diagrama ternário do aterro sanitário 

 

Na Figura 27, podemos observar que a posição não se altera quando 

agregamos o Projeto de Compensação Ambiental ao sistema (cenário 2). 
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Figura 27 – Diagrama ternário do Aterro Sanitário com 

Projeto de Compensação Ambiental   
 

Na Figura 28, observa-se que o aproveitamento do biogás para geração 

de energia elétrica torna o cenário 3 mais eficiente na exploração de recursos 

renováveis, passando a ocupar uma região de sustentabilidade. 

 

 

 
Figura 28 – Diagrama ternário dos sistemas do Aterro Sanitário com Projeto de 

Compensação Ambiental com produção de energia elétrica 
 

 
6.6 Comparação deste estudo com outros sistemas da literatura 
 

6.6.1 Comparação do EYR do aterro São João com o aterro de Ravena, 
Itália. 
 

Pode-se observar na Tabela 12 o indicador do rendimento em emergia 

(EYR) do cenário 3 deste estudo, comparado com o obtido por Marchettini et al 
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(2006) para um aterro sanitário com produção de energia elétrica por meio da 

combustão do biogás na cidade de Ravena, Itália. 

 
Tabela 12 – Comparação do EYR para o aterro São João e o aterro de Ravena, Itália  

Indicador Cenário 3 Ravena, Itália 
EYR      2,39 2,44 

 

   Pode-se verificar que o rendimento em emergia obtido neste estudo 

praticamente se equipara ao estudo efetuado por Marchettini et al. (2006), no 

que tange ao rendimento em emergia. 

 

6.6.2 Comparação do sistema de produção de mudas 
 

 Este estudo efetua a comparação das mudas nativas do Planalto 

Paulista, produzidas no sistema do Projeto de Compensação Ambiental, com o 

estudo desenvolvido por Romanelli (2007), que utiliza a mesma metodologia 

deste estudo para avaliar uma produção intensiva de eucalipto (eucalyptus 

spp.) na região de Itatinga, no Estado de São Paulo. Embora o sistema da 

compensação não exista sem o aterro sanitário, efetuou-se a comparação 

entre os sistemas para avaliar a competitividade existente entre ambos. 

 Os índices obtidos para cada indicador deste estudo são apresentados 

na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Indicadores do Projeto de Compensação Ambiental e Produção intensiva de 
eucalipto 

Indicador  Projeto de Compensação  
Ambiental do aterro sanitário 

Produção Intensiva de 
eucalipto 

EYR 1,01 1,0 

EIR 85 56452 

ELR 12464 56452 

 

Por meio dos indicadores apresentados, verifica-se que o EYR do 

Projeto de Compensação Ambiental equipara-se ao obtido pelo estudo de 

Romanelli. No entanto, o indicador EIR aponta que o Projeto de Compensação 

Ambiental é 664 vezes mais eficiente em explorar os recursos renováveis 
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locais. A comparação efetuada pelo indicador ELR aponta que e o estresse 

causado ao meio ambiente é cerca de 4,5 vezes menor que a produção 

intensiva de mudas de eucalipto.  

 

6.6.3 Comparação entre as transformidades da alface 
 Tabela 14  - Comparação das transformidades da alface. 
 

  Cenário 2 Pierobom (2009) Brand-Williams 
(2002) 

Transformidade 5,67x109 sej/J 1,89x106 sej/J 8,45x105 sej/J 

 

  A transformidade para a alface (Anexo F, nota 9),  no Projeto de 

Compensação Ambiental, requer 3.005 vezes mais emergia, quando 

comparada ao sistema de criação de Tilápias, e 6.721 vezes mais emergia, 

quando comparada ao estudo efetuado por Brandt-Williams. 

 

6.6.4 Transformidade da energia elétrica gerada 
 

 Na Tabela 15, podemos observar a transformidade da energia elétrica 

do Aterro Sanitário Sítio São João (Anexo F, nota 14), comparado à produção 

de energia elétrica de um aterro italiano (MARCHETTINI et al., 2006) e um 

chinês (ZHANG E LONG, 2010). 
 

 Tabela 15 – Comparação entre as transformidades da energia elétrica gerada em 
aterros sanitários 

 Aterro São João Marchettini et al.(2007) Zhang e Long (2010) 

Transformidade 1,15x104 sej/J 7,56x105 sej/J 1,59x105 sej/J 

 

 A transformidade obtida pelo Aterro Sanitário Sítio São João requer 65 

vezes menor quantidade de emergia, quando comparada à do aterro italiano 

(Marchettini et al.,2007), e 13 vezes menor quantidade de emergia do que o 

aterro sanitário chinês.  
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6.6.5 A transformidade da matéria orgânica 
 

 Na tabela 16, podemos observar as transformidades da matéria orgânica 

em diferentes estudos. 
 
 Tabela 16 – Comparação entre as transformidades da matéria orgânica 

    Cenário 1 Odum (1996) Brown-Arding (2001) 

Transformidade 1,20x107 sej/J 7,40x104 sej/J 7,38x104 

 

 Uma vez que as transformidades obtidas por Odum e Brown-Arding se 

equiparam, tomando como referência o valor da transformidade obtida por 

Odum (1996) e efetuando a correção de 1,68, obtém-se a transformidade de 

1,24x105 sej/J. Isso demonstra que a matéria orgânica deste estudo (Anexo F, 

nota 5) requer 162 vezes mais quantidade de emergia para produzir a matéria 

orgânica, quando comparada ao estudo efetuado por Odum. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 O Sistema do Aterro Sanitário Sitio São João analisado pelos 

indicadores demonstra que ele faz uso, em sua maioria, de recursos 

provenientes da economia, explorando, dessa forma, de maneira pouco 

eficiente, os recursos renováveis locais. Tais fatores fazem com que o aterro 

seja classificado como um sistema que não apresenta sustentabilidade. 

  Embora não seja um sistema sustentável, justificam-se os investimentos 

dos insumos, uma vez que o sistema é implantado com a finalidade de mitigar 

impactos ambientais que seriam ainda maiores, caso os resíduos fossem 

depositados de forma inadequada. 

 Quando contabilizamos o Projeto de Compensação Ambiental (cenário 

2) ao Aterro Sanitário (cenário 1), notamos, por meio dos indicadores, que não 

ocorrem mudanças significativas. No entanto, este estudo não avalia os 

benefícios futuros advindos da produção das mudas, no que tange à 

recuperação de áreas degradadas, sequestro de carbono e conscientização 

ambiental.  

 Entretanto, efetuando-se a comparação da produção de mudas do 

Projeto de Compensação Ambiental com a produção intensiva de mudas de 

eucalyptus spp do estudo de Romanelli (2007), podemos verificar que o 

sistema deste estudo é menos impactante e causa menos estresse ao meio 

ambiente local. Essa diferença entre os indicadores pode residir no fato de a 

produção estudada por Romanelli fazer uso de fertilizantes e defensivos 

agrícolas comercializados, o que justifica um investimento maior em recursos 

provenientes da economia, enquanto que o Projeto de Compensação 

Ambiental utiliza a matéria orgânica proveniente da decomposição do RSU de 

feiras livres e húmus de minhoca, produzidos no próprio local.  

 Em contrapartida, a produção de alface não apresenta competitividade, 

quando comparada à produção de alface do estudo de Pierobom (2009) e de 

Odum (2006), em virtude de requerer maior quantidade de emergia para sua 

produção. 

 A matéria orgânica produzida pelo cenário 3, a exemplo da produção de 

alface, não apresenta ser uma opção viável ambientalmente, quando 
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comparada a outros sistemas, pois sua transformidade é maior. Isso quer dizer 

que, para produzir a matéria orgânica deste estudo, são necessários mais 

recursos e mais emergia por Joule empregado.   

 Pode-se afirmar, pela comparação efetuada no item 6.6.4 (utilizando a 

transformidade para efeito comparativo), que, dentre os aterros que produzem 

eletricidade, o cenário 3 apresenta melhor desempenho. No entanto, 

Marchettini et al (2006) não contabilizam o oxigênio (O2) utilizado para a 

combustão do biogás em seu estudo, o que poderia contribuir com um 

percentual maior de recursos renováveis para o aterro italiano.   

 Realizando uma simulação para efeito comparativo, ou seja, não 

contabilizando o oxigênio neste estudo, a exemplo de Marchettini et al (20067), 

para o cenário 3, obteve-se o índice do EYR de 1,02, justificando que o cenário 

3 ainda é mais eficiente em explorar os recursos renováveis locais, quando 

comparado ao aterro italiano. 

  Essa eficiência é atingida devido à utilização de um percentual maior de 

recursos renováveis locais para o processo, o que o torna menos dependente 

de recursos provenientes da economia. Deve-se considerar, ainda, a redução 

das emissões de gases de efeito estufa, no que tange ao aspecto global e às 

divisas que geram ao município e ao sistema pela venda de créditos de 

carbono (que não fazem  parte deste estudo). 

Portanto, o cenário 3 caracteriza-se como a mais vantajosa forma de 

gerenciamento de RSU, à medida que exige um suporte de carga ambiental 

menor, causa menos estresse ao meio ambiente e se qualifica como um 

sistema sustentável, quando comparado aos outros cenários deste estudo.  

  Podemos concluir, dessa forma, que a combustão do biogás para 

geração de energia elétrica no aterro sanitário é uma opção vantajosa para a 

cidade de São Paulo, como afirmam Duarte (2006) e Ensinas (2003), autores 

mencionados na revisão bibliográfica. 
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Apresentam-se, a seguir, sugestões para trabalhos futuros. 

• Realizar a contabilidade financeira para comparação com o despenho 

dos indicadores ambientais. 

• Desenvolver e analisar a contabilidade ambiental dos benefícios gerados 

pela compensação ambiental. 

• Realizar a contabilidade dos custos ambientais para a diluição dos 

poluentes gasosos e particulados na atmosfera 

• Calcular a emergia dos resíduos de entrada do aterro sanitário e 

comparar com a emergia requerida para o seu tratamento. 
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ANEXO A 

 

Cálculos detalhados das fases de implantação e operação do Aterro 

Sanitário Sítio São João.   

 
Nota 1. Solo utilizado para o sistema do aterro sanitário Sítio São João.   
 Tabela A – 1. Energia do solo utilizada no aterro sanitário Sítio São João 

Área 
 

(ha) 

Conversão kg 
Eucalipto   

(kg/ha x ano) 

Conversão 
De unidade 
     (g/kg) 

Conversão 
de unidade 

 (kcal/g) 

Conversão 
de unidade 

 (J/kcal) 

Energia 
 

 (J/ano) 
79,8 4,00x104 1,0x103 4,68 4186 6,25x1013 

TOTAL ANO    6,25x1013 
   

 A energia do solo representa um custo para o sistema. Foi calculada 

com base na biomassa de eucalipto que se deixou de produzir no período de 

um ano (ROMITELLI, 2000). Dos 80 hectares que o aterro ocupa, foram 

descontados 2.416 m², que corresponde à área que a Biogás-São João 

Energia Ambiental ocupa dentro do aterro sanitário. 

 

Nota 2. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de geomembrana  (manta 

PEAD) na fase de implantação do Aterro Sanitário Sítio São João.  
Tabela A – 2. Cálculo de massa total (compreendendo lagoas e base do aterro sanitário) de 

manta PEAD utilizada no aterro sanitário São João. 

Ítem 
 

   Massa 
(g) 

Aterro    1,68x109 

Lagoas    8,48x106 

TOTAL ANO   1,68x109 

 

Tabela A – 2.a. Massa total da manta PEAD utilizada na base do aterro 

Item 
 

Área 
(m²) 

Densidade 
(g/m²) 

Massa 
(g) 

Manta 
PEAD 

5,02x105 *1,50x105 7,53x1010 

Total 45 ANOS  7,53x1010

TOTAL ANO  1,67x109

                              *(RECOLAST AMBIENTAL, 2010) 
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 O detalhamento dos cálculos das áreas encontra-se no anexo B  

(Nota B-1). 

 
Tabela A – 2.b. Massa total da manta PEAD utilizada nas lagoas de chorume. 

Item 
Manta 

Área 
(m²) 

Densidade 
(g/m²) 

Massa 
(g) 

 Lagoa1 509,89 1,50x105 7,65x107

Lagoa 2 2.033,21 1,50x105 3,05x108

TOTAL 45 ANOS  3,81x108

TOTAL ANO  8,48x106

 

 

 
 

 Figura 29. Esquema das lagoas do aterro sanitário 

Fonte: Silva Filho et al (2007) 

 

De acordo com a Figura 29, tomando-se a base da lagoa, a cada metro   

no sentido vertical, avançam três metros no sentido horizontal. De acordo com 

as medidas efetuadas pelo Google Earth, a Figura 30 demonstra as medidas 

dos lados, logo, como as lagoas possuem profundidade de 4 metros 

(ECOURBIS AMBIENTAL, 2009), terão que ser descontados de cada lado, 12 

metros. 
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Figura 30. Medidas da lagoa 1. 

 

Para calcular a área de geomembrana necessária para o fundo da lagoa, 

dividiu-se a figura em dois triângulos, conforme demonstração: 

 

  
Para determinar a área do triângulo A, é necessário encontrar o valor da 

medida do segmento AC . Primeiramente utilizou-se o cálculo da tangente para 

o ângulo Ĉ e para o ângulo Â . 

º68~ˆ54,2
89,8
58,22º22~ˆ393,0

58,22
89,8

.
..

=⇒===⇒=== AtgC
adjcat
opcattg AC

 

Como a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer 

corresponde a 180º, logo o ângulo B̂  tem medida de 90º se caracterizando 

como um triângulo retângulo,permitindo a aplicação da fórmula da área do 

triângulo. 
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²79,100
2

)88,22(.)81,8(
2
.

mA

A

hb
A

=

=

=

 

Para efetuar os cálculos do triângulo B, é necessário encontrar a medida 

do segmento AC , para efeito de cálculo, utilizou-se os lados do triângulo A 

(retângulo), aplicando o teorema de Pitágoras: 

b² = a² + c² 

b² = (22,58)² + (8,89)² 

b² = 509,86 + 79,03 

b² = 588,89 

b = 24,26 m 

Logo, o segmento AC  tem medida de 26,26 metros. 

Para o cálculo da área do triângulo B, considerou-se um triângulos 

isósceles,  com base de 21,43 m. Utilizou-se metade da área da base (10,7 m) 

para encontrar a medida da altura (h) do triângulo, aplicando o teorema de 

Pitágoras: 

h² = a² + c² 

h² = (24,25)² + (10,7)² 

h² = 588,06 + 114,49 

h²= 702,55 

h = 26,5 m 

Cálculo da área do triângulo B. 

²95,283
2

5,26.43,21
mAA BB =⇒=  

Portanto a área do fundo da lagoa 1 é a soma das duas áreas dos 

triângulos encontrados (100,79 + 283,95), perfazendo um total de 384,74 m². 

 

Cálculo dos trapézios das faces laterais: 

Primeiramente foi necessário calcular a hipotenusa, (que servirá para 

todas as laterais) a exemplo dos cálculo efetuado no  item 15a, para 

posteriormente calcular cada face da lagoa 1. (Lembrando que a altura da 
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lagoa corresponde a 4 m e para cada metro que avança na horizontal, 

avançam-se 3  na horizontal). 

Cálculo da hipotenusa das faces: 

h² = a² + b² 

h² = 4² + 12² 

h² = 16 + 144 

h = 12,65 m 

Cálculo dos trapézios de cada face: 

²89,20²58,34²25,36²43,33

2
89,889,32

2
58,2258,46

2
25,2425,48

2
43,2143,45

4321

4321

4321

mFACEmFACEmFACEmFACE

FACEFACEFACEFACE

ABFACEBCFACECDFACEDAFACE

====

+
=

+
=

+
=

+
=

 

Para finalizar os cálculos referente à geomembrana utilizada na lagoa 1, 

efetuou-se a adição das áreas dos trapézios e da área da base, perfazendo um 

total de 509,89 m². 

 

Cálculo da lagoa 2: 

Primeiramente foi necessário estimar a base menor do trapézio 

escaleno, portanto foi adotado a semelhança de triângulos, conforme cálculos: 

 

42,235,369314,15728,82
89,44
14,157
:

=⇒==⇒== xxx
x

x

Cálculo
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 Como o fundo da lagoa 2 compreende um triângulo, com medidas dos 

três lados, utiliza-se a fórmula de Heron para cálculo da área, porém é 

necessário antes, calcular o semiperímetro. 

²730.1

057.994.2

)33,47).(89,20).(86,50.(54,59

54,59
2

08,119

2
33,4789,2086,50

)).().(.(2/)(

mA

A

A

triângulodoáreadeCálculo

mp

p

trosemiperímedoCálculo

cpbpappAecbap

≅

=

=

==

++
=

−−−=++=

 

Cálculo das área dos trapézios referente às laterais da lagoa 2: 

²89,32²33,59²86,62

2
89,2089,44

2
33,4733,71

2
86,5086,74

mFACEmFACEmFACE

FACEFACEFACE

DACDAB

DACDAB

===

+
=

+
=

+
=

 A face BC  compreende  um triângulo, portanto, como o desconto das 

laterais são os mesmos, será utilizada a altura de 12,65 m cujos cálculos foram 

efetuados para a lagoa 1. Para a base do triângulo foi utilizado a largura da 

superfície que corresponde a 23,42 metros. 
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Cálculo da área lateral BC : 

²13,148
2

65,12.42,23
mAA =⇒=  

 A soma de todas as áreas perfaz um total de 2.033,21 m², 

correspondendo a metragem de geomembrana PEAD utilizado na lagoa 2. O 

cálculo de vida útil foi estimado em 45 anos, período de vida em que o aterro 

continuará produzindo metano. 

Nota 3. Total de massa de cimento utilizada nos prédios do aterro sanitário. 

Detalhamento dos cálculos referentes à massa à base de cimento, 

correpondente a argamassa, chapisco e reboco utilizados nos prédios do aterro 

sanitário.  

Tabela A – 3. Total de massa de cimento utilizada nos prédios do aterro sanitário. 

Material 
 

Massa 
(g) 

Argamassa         4,95x105

Chapisco  1,43X106

Reboco     1,28x106

TOTAL ANO  3,21x106

 
Tabela A – 3.a. Cálculo de argamassa para assentamento dos blocos do aterro sanitário. 

Blocos 
 

(un) 

argamassa 
 

(m³)/(bl) 

densidade 
 

(kg)/(m³) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Massa 
 

(g) 
27975 0,2 2,21* 1,0x103 1,24x107 

TOTAL 25 ANOS   1,24x107 

TOTAL ANO    4,95x105 

                 * (UFRJ, 2010)  
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  Tabela A – 3.b. Cálculo da massa de chapisco. 
ítem 

 
Paredes 

de 
Blocos 

(m²) 

Espessura 
 
 

(mm) 

Conversão 
de 

unidade 
(m/mm) 

Traço 
 
 

(%) 

Densidade 
do 

Cimento 
(kg/m³) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/kg) 

Massa 
 
 

(g/ano) 
Cimento*  2238 10* 1,0x10-3 0,2 1.200 1,0x103 5,37x106

Areia* 2.238 10* 1,0x10-3 0,8 1.700 1,0x103 3,04x107

TOTAL 25 ANOS      3,58x107

  TOTAL ANO   1,43X106

*Dobrou-se a espessura para contabilizar área interna e externa 

Os traços da massa do chapisco interno e externo foram calculados de 

acordo com informações de Cimentoeareia (2010), assim como as densidades 

da areia e do cimento.  

O revestimento das paredes foi efetuado com cimento e areia grossa 

lavada (traço 1:4 em volume), com espessura de 5 mm. 

  O volume do cimento utilizado foi estimado em 1 parte sobre 5, de 

acordo com o traço 1:4 em volume. 

Para estimar o fator pelo qual teria que ser efetuada a multiplicação, 

utilizou-se a equação: 

1x + 4x = 1 

5x = 1  ⇒  x = 0,2 

Dessa forma, uma parte de cimento corresponde ao fator de multiplicação de 

0,2. Para cálculo do fator de multiplicação da areia, utilizou-se o fator de 

multiplicação de 0,8. 

 De acordo com Thomson (2004) foi efetuada a divisão pela vida útil do 

imóvel (25 anos). 

Tabela A – 3.c. Cálculo de massa do reboco interno e externo dos prédios do aterro sanitário. 

ítem 
 

Paredes 
de 

Blocos 
(m²) 

Espessura 
 
 

(mm) 

Conversão 
de 

unidade 
(m/mm) 

Traço 
 
 

(%) 

Densidade 
do 

cimento 
(kg/m³) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/kg) 

Massa 
 
 

(g) 
Cimento 2238 10* 1,0x10-3 0,0833 1.200 1,0x103 2,24x106

Areia 2238 10* 1,0x10-3 0,1666 1.700 1,0x103 6,34x106

Cal  2238 10* 1,x0x10-3 0,7497 1.400 1,0x103 2,35x107

TOTAL 25 ANOS   3,21X107

TOTAL ANO   1,28x106

*Dobrou-se a espessura para obter a massa interna e externa. 
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O cálculo do reboco interno e externo foi estimado de acordo com 

Cimentoeareia (2010), como também as densidades dos respectivos materiais 

utilizados, conforme descrição abaixo. 

O revestimento compreende o reboco das paredes com cimento, cal 

hidratada e areia fina lavada (traço 1:2:9 em volume), com espessura de 5 mm. 

Para estimar o fator que cada componente deverá ser multiplicado, 

utilizou-se a equação : 1x + 2x + 9x = 1 

12x = 1  ⇒  x = 0,0833Logo, o fator que o cimento deverá ser multiplicado para 

corresponder ao traço indicado é 0,0833, o fator da cal hidratada é de 0,1666 e 

a areia fina deverá ser multiplicada pelo fator 0,7497.  

 O total da massa foi dividida por 25, considerando a vida útil do imóvel 

(THOMSON, 2004). 

Nota 4. Detalhamento dos cálculos referentes à massa de aço dos 

equipamentos e veículos utilizados na fase de implantação do aterro sanitário   
Tabela A – 4. Cálculo de massa de aço dos equipamentos do aterro sanitário Sítio São João.  

Item  
 

 Quant. 
(un) 

Massa 
(kg) 

Conversão 
(g/kg) 

Massa 
(g/ano) 

Escavadeira  1,00 21000 1,00x103 2,10x107 

Compactador   1,00 25000 1,00x103 2,50x107 
Retro escavadeira 2,00 6370 1,00x103 1,27x107 
Pá carregadeira  2,00 12035 1,00x103 2,41x107 
Trator esteira  8,00 19000 1,00x103 1,52x108 
Motoscraper  1,00 44000 1,00x103 4,40x107 

Gerador de energia 1,00 86 1,00x103 8,6x104 
Caminhão  4,00 11500 1,00x103 4,60x107 
Kombi*  1,00 520 1,00x103 5,20x105 
Balança  2,00 400 1,00x103 8,00x105 

TOTAL 10 ANOS   3,26x108 
TOTAL ANO   3,26x107 

       *considerando que atende aterro e compensação 

 A massa total obtida foi dividida por 10 anos, considerando a 

depreciação dos equipamentos segundo Thomson (2004). A massa de cada 

equipamento é descrita a seguir. 

• Escavadeiras PC 210 LC Hyundai 21 T (MACHIONARYZONE, 2009); 

• Retro-escavadeira CASE 4x4 580 M (FORMAQUINAS, 2009); 

• Caminhão 6 x 4 Ford 2622 (VALECAMINHÕES, 2009); 

• Trator esteira 140 HP mod. CAT-D6 (BHTERRAPLANAGEM, 2009); 

• Motoscraper Caterpillar D631E-11 (EXPLOTUGAL, 2009); 
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• Gerador (GERADOR, 2009); 

• Kombi (CARROESPORTE, 2009); 

• Balança (REIDASBALANÇAS, 2009). 

 

Nota 5. Detalhamento dos cálculos referentes massa de aço dos prédios e do 

arame do cercamento do aterro sanitário Sítio São João   
Tabela A – 5. Cálculo da Massa de aço dos prédios e cercamento do aterro sanitário. 

Item 
 

   Massa 
(g) 

Aço estrutural   9,00x105 

Aço - Arame   2,03x105 

TOTAL ANO   1,10x106 

 

Tabela A – 5.a. Cálculo da Massa de aço dos prédios do aterro sanitário.   

Item 
 

Volume 
(m³) 

kg Aço/(m³) 
de concreto 

Conversão  
(g/kg) 

Massa 
(g) 

Concreto 150 150* 1,00x103 2,25x107 

TOTAL 25 ANOS   2,25x107 

TOTAL ANO   9,00x105 

*(SILVA, 2006) 

 Para os cálculos efetuados nesta nota, considerou-se a vida útil de 25 
anos (THOMSON, 2004). 
 
 
 
Tabela A – 5.b. Cálculo da massa de aço do cercamento do aterro sanitário 

Item Comprimento 
(m) 

Quantidade 
      (un) 

Peso* 
(kg/m) 

Conversão  
(g/kg) 

Massa 
(g) 

Arame  3.598 8 0,0704 1,0x103 2,03x106

TOTAL 10 ANOS     2,03x106 

TOTAL ANO     2,03x105

          *(GERDAU, 2010) 

A Secretaria de Serviços e Obras, por meio do Manual de Implantação e 

Operação de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos (2008), especifica que a 
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cerca perimetral do aterro sanitário deve ser de arame farpado nº.14 958 WG 

(4 X 4), sendo o espaçamento entre os fios de 0,25m.   

Estimou-se a quantidade necessária baseado em um mourão de altura 

correspondente a 2,20 metros (considerando sua implantação no solo, a altura 

do mourão instalado será de 1,90 m), que perfazem um total de 8 fios.  

O peso por metro linear do arame farpado correspondente foi calculado 

com base na informação de que 250 metros de arame pesam 17,6 kg 

(GERDAU, 2010) resultando 0.704 kg/m.  

 Nota 6. Demonstrativo dos cálculos de massa de concreto do contra-piso dos 

prédios, da tubulação de drenagem de chorume   
Tabela A – 6. Total de massa de concreto utilizado no aterro sanitário 

Concreto       Massa 
(g/ano) 

Piso   1,50x107 

Tubulação   1,43x108 

TOTAL   1,58X108 

 

Tabela A – 6.a. Cálculo de massa de concreto dos contra-pisos dos prédios administrativos do 

aterro sanitário. 

Item 
 

Área 
 

(m²) 

Espessura 
 

(m) 

Concreto 
 

(m³) 

Densidade. 
 

(t/m³) 

Conversão 
de unidade  

(g/t) 

Massa       
 

(g/ano) 
Piso 1500 0,10 150 2,50* 1,00x106 3,75x108

TOTAL 25 ANOS    3,75x108 

TOTAL ANO      1,50x107

*(CORTESIA CONCRETO, 2010) 

 Para o piso foi utilizado a espessura de 10 cm (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2009) e considerada a vida útil de 25  anos (THOMSON, 2004). 

 

 

 

 



88 
 

 

Tabela A – 6.b. Cálculo de massa de  concreto da tubulação dos drenos do aterro sanitário. 

Item Comprimento 
(m) 

Espessura 
(m) 

Largura 
(m) 

Densidade. 
(t/m³) 

Conversão 
(g/t) 

Massa     
(g) 

Tubo 24.288 0,3* 2x(3,14)x(0,05) 2,50 1,00x106 5,72x109

Total 988 0,3* 2x(3,14)x(0,15) 2,50 1,0x106 6,98x108 
TOTAL 45 ANOS     6,42x1010

TOTAL ANO     1,43x108

* Nahas, 2007 

 De acordo com Duarte (2006), a disposição dos drenos de coleta pode 

ser utilizada em duas composições: a espinha de peixe e o de cabeçote de 

anel. 

  Pelo fato do aterro sanitário sítio São João não caracterizar-se de 

encosta, segundo Nahas (2004) seu sistema de drenagem deve seguir o 

formato espinha de peixe (Figura 31).  

O sistema de drenagem foi estimado com base no croqui espinha de 

peixe demonstrada no capítulo XI do Manual Engepol (ENGETUBO, 2009) e  

de Bagchi (1983). 

  O Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 

2001) especifica que o formato espinha de peixe é composto de um tubo 

coletor central, no sentido da maior dimensão, de onde partem os drenos 

secundários, paralelos e obedecendo o espaçamento de 30 metros um do 

outro. 
 

 

Figura 31 – Esquema de drenagem de aterro 
Fonte: IBAM (2001) 
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 Para os cálculos, utilizou-se a área estimada da base do aterro, cujas 

dimensões compreendem 488 metros de largura por 988 metros de 

comprimento. Essa área, é denominada sub-aterro, de acordo com o Manual 

de Operação de Aterros Sanitários (SEPLANTEC, 2002).   

Dividiu-se o comprimento por 30 metros para estimar a quantidade 

necessária de tubos secundários da espinha de peixe, obtendo-se o total de 33 

tubos que são ligados ao dreno principal, conforme Figura 3. Considerando a 

existência de dois drenos secundários, dobrou-se  a quantidade, obtendo-se  a 

quantidade total de tubos (66 tubos). 

 De acordo com a Figura 31, descontou-se dos 488m de comprimento 60 

metros, de cada lateral, em virtude das dimensões dos taludes subsequentes 

do aterro serem inferiores ao sub-aterro, obtendo-se 368 metros.  

 Para  estimar a metragem dos tubos utilizados, multiplicou-se a largura 

(368m) pela quantidade de drenos secundários (66), obtendo-se o total de 

24.288 metros de tubos.  

Em conformidade com o Memorial Técnico do Sistema de Destinação de 

Resíduos no Solo (AMPLA, 1999),  os drenos secundários possuem com 100 

mm de diâmetro. 

 O dreno principal possui o comprimento da base do aterro, que constitui 

988 metros (IBAM, 2001). De acordo com Nahas (2007), a espessura do tubo 

possui 300 mm de diâmetro, conforme Figura 32. A espessura dos tubos de 

300mm e de 100mm é de 30mm  (GUINATUBOS, 2010).  

 

 
Figura 32 – Detalhe do sistema de tubulação de drenagem dos percolados (modificado) 

Fonte: Nahas, 2007 
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  A vida útil foi estimada em 45 anos, (período em que o aterro produzirá 

biogás) uma vez que a tubulação nunca será substituída. 

  

Nota 7. Detalhamento dos cálculos referente à massa de blocos utilizados na 

construção dos prédios administrativos. 

 As dimensões dos prédios foram estimadas e calculadas com base no 

uso do Google Earth (Figura 33), em virtude da Ecourbis Ambiental não ter 

autorizado o acesso à planta baixa do sistema. 

 
Figura 33 - Planta Baixa do Aterro Sanitário Sítio São João 

 
Tabela A – 7.  Massa de blocos para construção dos prédios do aterro sanitário Sítio São João. 

Prédio Paredes Base 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
(m²) 

Blocos* 
(bl)/(m²) 

Total 
(bl) 

Densidade* 
(g)/(bl) 

Massa  
(g) 

1 
2 24 6 288 12,5 3600 13600 4,90x107

2 13 6 156 12,5 1950 13600 2,65 x107 

2 
2 27 6 324 12,5 4050 13600 5,51 x107 

2 12 6 144 12,5 1800 13600 2,45 x107 

3 
2 30 3 180 12,5 2250 13600 3,06 x107 

2 9 3 54 12,5 675 13600 9,18 x106 

4 
2 7 3 42 12,5 525 13600 7,14 x106 

2 2 3 12 12,5 150 13600 2,04 x106 

5 2 9 3 54 12,5 675 13600 9,18 x106 
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2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 

6 
2 9 3 54 12,5 675 13600 9,18 x106 

2 5 3 30 12,5 375 13600 5,10 x106 

7 
2 8 3 48 12,5 600 13600 8,16 x106 

2 5 3 30 12,5 375 13600 5,10 x106 

8 
2 26 3 156 12,5 1950 13600 2,65 x107 

2 6 3 144 12,5 1800 13600 6,12 x106 

9 
0 0 0 0 0 0 13600 0 

0 0 0 0 0 0 13600 0 

10 
2 4 3 24 12,5 300 13600 4,08 x106 

2 2 3 12 12,5 150 13600 2,04 x106 

11 
2 6 3 36 12,5 450 13600 6,12 x106 

2 4 3 24 12,5 300 13600 4,08 x106 

12 
2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 

2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 

13 
2 18 6 216 12,5 2700 13600 3,67 x107 

2 5 6 60 12,5 750 13600 1,02 x107 

14 
2 5 3 30 12,5 375 13600 5,10 x106 

2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 

15 
2 10 6 120 12,5 1500 13600 2,04 x107 

2 3 6 36 12,5 450 13600 6,12 x106 

16 
0 0 0 0 0 0 13600 0 

0 0 0 0 0 0 13600 0 

Total 25 ANOS 2238  27975 13600 3,99x108 

TOTAL ANO       1,60x107

* NETSABER, 2010. 

 

O período de vida útil dos prédios foram estimados em 25 anos, 

segundo Thomson (2004).  
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Nota 8 . Detalhamento dos cálculos referentes massa de telhas de fibrocimento   

e mourões do aterro sanitário. 

               Tabela A-8. Massa total de telhas e mourões utilizados no aterro sanitário. 

Item 
 

   Massa 
(g) 

telhas   6,38x105 

mourões   5,50x106 

TOTAL ANO   6,14x106  

 

Tabela A – 8.a. Cálculo da massa das telhas. 

Prédio Largura 
 
 

(m) 

Comprimento 
 
 

(m) 

Área 
 
 

(m²) 

Telha* 
 
 

(tl/m²) 

Densidade* 
 
 

(kg/tl) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/kg) 

Massa 
 
 

(g) 
1 13 24 312 0,44 19,32 1,00x103 2,65x106

2 12 27 324 0,44 19,32 1,00x103 2,75 x106 

3 9 30 270 0,44 19,32 1,00x103 2,30 x106 

4 2 7 14 0,44 19,32 1,00x103 1,19 x105 

5 3 9 27 0,44 19,32 1,00x103 2,30 x105 

6 5 9 45 0,44 19,32 1,00x103 3,83 x105 

7 5 8 40 0,44 19,32 1,00x103 3,40 x105 

8 6 26 156 0,44 19,32 1,00x103 1,33 x106 

9 4 21 84 0,44 19,32 1,00x103 7,14 x105 

10 2 4 8 0,44 19,32 1,00x103 6,80 x104 

11 4 6 24 0,44 19,32 1,00x103 2,04 x105 

12 3 3 9 0,44 19,32 1,00x103 7,65 x104 

13 5 18 90 0,44 19,32 1,00x103 7,65 x105 

14 3 5 15 0,44 19,32 1,00x103 1,28 x105 

15 3 10 30 0,44 19,32 1,00x103 2,55 x105 

16 4 13 52 0,44 19,32 1,00x103 4,42 x105 

TOTAL 20 ANOS 1500     1,28 x107 

TOTAL ANO      6,38x105

* PORTALDASTELHAS, 2010 
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As telhas de fibrocimento foram calculadas de acordo com as medições  

efetuadas dos prédios do aterro sanitário Sítio São João, através do Google 

Earth (2010). 

A espessura das telhas é de 8 mm e suas dimensões são de 1,05 m x 

2,13 m (ECOURBIS AMBIENTAL, 2009). O peso é de 18,40 por metro linear, 

em virtude de cada telha ter 1,05m, o peso linear é de 19,32 kg por telha 

(Portal das telhas, 2010). 

 A vida útil foi considerada em 20 anos, de acordo com Tettos (2010). 

 
Tabela A –8.b. Cálculo de massa dos mourões. 

Item Quantidade 
(un) 

Peso 
(kg) 

Conversão 
(g/kg) 

Massa 
(g) 

Mourões 1799 76.4* 1,0x103 1,37x108 

TOTAL 25 ANOS   1,37x108 

TOTAL ANO   5,50x106 

                      ARTCOMPRE,2010 

 O perímetro do aterro foi estimado pelo Google Earth, perfazendo 

um total de 3.598 metros. Para o cálculo do número de mourões, dividiu-se o 

perímetro pela metade, uma vez que a especificação do Manual de 

Implantação de aterros Sanitários de Resíduos Sólidos (2008), determina que o 

espaçamento entre mourões corresponde a 2 metros. O período de vida útil foi 

considerado em 25 anos, de acordo com Thomson (2004). 

Nota 9. Demonstrativo do cálculo da massa total das britas utilizadas nas 
tubulações de base do aterro sanitário Sítio São João. 

Tabela A - 9. Massa total de britas das tubulações de base do aterro. 

Item 
 
 

Britas 

 Total 
 
 

(m³) 

Densidade. 
 
 

(t/m³) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/t) 

Massa 
 
 

(g) 
Tubulação da base 6,06x103 1,5* 1,0x106 9,09x109 

TOTAL 45 ANOS   9,09x109 

TOTAL ANO   2,02x108 

                     * GEOBRITA, 2010 
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   Para estimar a quantidade de britas primeiramente calculou-se a área 
que a tubulação ocupa: 

Tubos de 300 mm                                   Tubos de 100 mm 

²m0078,0=)05,0).(14,3(²m0706,0=)15,0)(14,3(

r.πr.π

22

22

 

 

Esta quantidade foi multiplicada pelos metros correspondentes de cada 

tubulação, obtendo-se desta forma, o seu volume. 

Para os tubos de 100mm: ³m446,189=0,0078 x 24.288  

Para os tubos de 300mm:     988 x 0,1413 = 69,752 m³ 

Total = 259,20 m³. 

De acordo com Nahas (2007) a tubulação fica depositada em trincheiras 

cujas dimensões compreendem 0,50 x 0,50 metros.  A área da trincheira 

corresponde a 0,25 m² (altura x largura). Multiplicou-se este número pela 

metragem das trincheiras, obtendo-se 6.319 m³. Desse valor, foi descontado o 

volume dos tubos, resultando 6.060 m³. 

Nota 10. Mão de obra utilizada na implantação do Aterro Sanitário Sítio São   

Tabela A – 10. Total da mão-de-obra da fase de implantação do aterro sanitário   

Item  Energia anual 
(J/ano) 

Mão-de-obra - aterro  2,13x108 
Mão-de-obra – lagoas 4,77x108 

Total/ano  6,91x108 

 

Tabela A – 10.a. Energia da mão de obra utilizada na implantação do Aterro Sanitário Sítio São 

João 

Item 
 
 

obra 
       
 
 

(m²) 

Homem/hora   
             
 
 

(Hh/m²) 

Necessidade 
diária  

 
 

(kcal/H.dia) 

Conversão 
de 

unidade 
 

(J/kcal) 

Conversão 
de unidade 

 
 

/(horas/dia) 

Energia 
 
 

(J) 

Prédio 2238 3,5 3,00x103 4186 24 4,10x109 

Piso 1500 3,5 3,00x103 4186 24 2,75x109 
Telh. 1500 3,5 3,00x103 4186 24 2,75x109 
TOTAL 45 ANOS     9,60x109 
TOTAL ANO     2,13x108 
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A quantidade de energia utilizada pela mão-de-obra na fase de 

construção foi calculada, considerando que são necessários 3,5 homens/hora 

para se construir 1m² de concreto (comunidade, 2005). Este valor leva em 

consideração as calorias para um indivíduo para suprir suas necessidades  

diárias. Multiplicou-se pelo número de dias trabalhados por ano e 

posteriormente converteu-se em joules (ODUM, 1996), utilizando-se a 

conversão de unidade de 4186 J/kcal (PHYSICS, 2005). Foi efetuada a divisão 

por 45 anos, correspondendo ao período de vida útil do aterro sanitário (tempo 

de produção de metano). 

Tabela A – 10.b. Mão de obra para movimentação de terra e implantação de lagoas do aterro 

sanitário. 

Func. 
 
 
(H) 

   Necessidade 
diária  

 
(kcal/H.dia) 

Conversão 
de 

unidade 
(J/kcal) 

Trabalho 
 
 

(dias/ano)

Energia 
 
 

(J/ano) 
19   3,00x103 4186 90 2,15x1010 

TOTAL 45 ANOS  2,15x1010 

TOTAL ANO   4,77x108 

 

 De acordo com Monterosso (2000), para a movimentação de terra para 

implantação do aterro e escavação das lagoas, para uma dimensão 

aproximada deste trabalho, são necessários: 19 funcionários (4 motoristas, 1 

responsável técnico, 2 operadores de retroescavadeira, 2 operadores de trator 

esteira, 6 operários e 4 vigias), trabalhando num período de 3 meses de 

segunda à domingo. 

Nota 11. Detalhamento dos cálculos ao óleo diesel utilizado na fase de 

implantação. 

Tabela A-11.Cálculo da massa de óleo diesel. 

Horas de 
trabalho 
(h.máq.) 

Consumo de 
diesel 

(L/h.máq.) 

Densidade 
 

(kg/L) 

Fator de 
Conversão 
(kcal/kg) 

Poder 
calorífco 
(J/kcal) 

Energia 
 

(J) 
720 7 0,85* 1,07x104 4186 1,92x1011 

TOTAL 45 ANOS    1,92x1011 
TOTAL ANO     4,26x109 

        *(SILVA, 2006) 
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   Os equipamentos foram utilizados  de segunda a domingo, com regime 

de 8h/dia em 90 dias de trabalho, de acordo com Monterosso (2000). O 

consumo de óleo diesel está de acordo com as informações da CONAB (2008), 

em que a média de combustível usado é de 7 litros/hora.  

  FASE DE OPERAÇÃO: 

Nota 12. Detalhamento dos cálculos referente à Precipitação 

Tabela A - 12. Cálculo de precipitação (energia potencial da chuva) do aterro sanitário. 

Precipitação 
Média 

(mm/ano) 

Elevação 
Média 

(m) 

Runoff 
 
 

Fator de 
Conversão 

(kg/m³) 

Aceleração 
gravidade 

(m/s²) 

Área 
 

(m²) 

Fator de 
Conversão 

(m/mm) 

Energia 
 

(J/ano) 
1060 54 *0,40 1,0x103 9,8 5,0x105 1,0x10-3 1,12x1011

TOTAL        1,12x1011 
 *RFRJ, 2010 

Primeiramente foi efetuada a soma da quantidade de chuva que caiu no 

local durante os 17 anos (INMET, 2010). A quantidade foi dividida por 17 para 

obtenção da média de precipitação anual. 

O cálculo da energia potencial da precipitação foi efetuado considerando 

a altura de 108 metros atingida pelo volume de RSU (Anexo B). 

Como o cálculo da precipitação envolve energia potencial, a elevação 

média é considerada. Considerou-se a altura média do maciço de RSU (54 m), 

uma vez que a forma do aterro sanitário assemelha-se a uma pirâmide. 

Para o run-off ou índice de escoamento superficial utilizou-se 0,40 que 

corresponde a solos argilosos e cuja declividade varia de 0 a 5%.(UFRJ, 2009). 

 De acordo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2009), 

o escoamento superficial corresponde ao deslocamento das águas do ciclo 

hidrológico sobre a superfície do solo. Parte do volume total precipitado é 

interceptado pela vegetação, enquanto o restante atinge a superfície do solo. 

Nota 13. Cálculo da energia geotérmica. 
Tabela A- 13. Cálculo da Energia Geotérmica 

Item  Área  
 

(m²)  

Calor 
Geotérmico 

(mW/m²) 

  Fator de 
Conversão 

(W/mW) 

Conversão 
De tempo 

(s.ano) 

Energia  
 

(J/ano) 
Energia 

Geotérmica. 
5,02x105 *51 1,0x10-3 3,1x107 7,94x1011 

TOTAL     7,94X1011 

                   *Gomes e Hanza, 2003 
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   Para o cálculo da energia geotérmica foi utilizado somente a área 

em contato com o solo do subaterro. 
 

  A energia geotérmica foi calculada com base nas coordenadas do aterro 

sanitário) Sítio São João, cuja latitude compreende 23º38’ e longitude de 46º25’ 

(GOOGLE EARTH, 2010). A quantidade de megawatts correspondente, foi 

baseado nos estudos de Gomes e Hanza (2003). 

 

Nota 14. Energia solar utilizada no aterro sanitário Sítio São João   

Tabela A – 14. Cálculo da energia solar utilizada no aterro sanitário. 

Área 
utilizada 

para  RSU 
(m²) 

Insolação 
Média 

(kWh/m².ano) 

Conversão 
de 

unidade 
(J/kWh) 

Albedo Energia 
 

(J/ano) 

5,00x105 4,21 3,6x106 (1-0,12)* 6,67x1012 

TOTAL   6,67x1012 

 

O índice de insolação foi calculado por meio de dados coletados no site 

Sundata (CRESESB, 2010) com valores de latitude de 23º38’ e longitude de 

46º25’ correspondentes a localização do aterro sanitário. 

Nota 15. Cálculo dos resíduos sólidos urbanos recebidos pelo aterro   
Tabela A-15. Cálculo de massa de RSU recebido pelo aterro sanitário. 

Item 
RSU 

Quantidade 
 (t)   

Conversão 
(g/t) 

Massa 
(g) 

Total 2,86X107* 1,0x106 2,86x1013

TOTAL 45 ANOS  2,86x1013

TOTAL ANO  6,36X1011

  

As informações detalhadas da quantidade de RSU constam na Tabela 3 

do capítulo 2deste estudo. 
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 Nota 16. Detalhamento dos cálculos do consumo de água 

Tabela A - 16. Consumo de água do aterro sanitário. 

Consumo 
(m³/ano) 

      Água  
(m³/ano) 

2,24x103    2,24x103 

    Total    2,24x103 

  

O consumo de água anual foi fornecido pela Ecourbis Ambiental (2009). 

NOTA 17. Demonstrativo da massa de concreto utilizado nas canaletas de 

bermas e canaletas transversais para escoamento pluvial. 

 Tabela A – 17. Cálculo das canaletas de bermas e canaletas transversais para escoamento 

pluvial. 

Item 

 

Comprimento 

 

(m) 

Largura 

 

(m) 

Espessura 

 

(m) 

Densidade 

 

(kg/m³) 

Fator de 

conversão 

(g/kg) 

Massa 

Total 

(g) 

Bermas 2,16x104 2,0x100 0,25 2,50x103 1,00x103 2,70x1010

Canaletas 2,4x103 2,0x100 0,25 2,50x103 1,00x103 3,00x109

TOTAL 10 ANOS      3,00x1010

TOTAL ANO      3,00x109

  

 Tabela A - 17.a.  Cálculo do perímetro dos taludes do aterro sanitário.  

ítem 
 

   Perímetro 
(m) 

Primeiro talude 3000 
Segundo 2840 
Terceiro talude    2648 
Quarto talude 2456 
Quinto talude 2264 
Sexto talude    2072 
Sétimo talude 1880 
Oitavo talude 1688 
Nono talude    1496 
Décimo talude 1304 
Perímetro total    21.648 

 

 



99 
 

 

 Através do Google Earth foram efetuadas medições da canaletas 

transversais, estimando o total de 2.383,48 metros. 

 

                             Figura 34 - Esquema de canaletas longitudinais na crista dos taludes 
Fonte: Ofitexto (2010) 

  

 Nota 18. Cálculo de massa das britas utilizadas nas células do aterro sanitário 

Sítio São João. 

Tabela A - 18.  Detalhamento do cálculo das britas que envolvem as células de RSU. 

ítem 
 

Área 
 
 

(m²) 

Espessura 
 
 

(m) 

Densidade 
 
 

(t/m³) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/t) 

Massa 
 
 

(g) 
Sub-aterro e 
Taludes 

5,25x106 0,15 1,53 1,00x106 1,20x1012 

TOTAL 45 ANOS      1,20x1012 

TOTAL/ANO     2,68X1010 

  
 A área de deposição do aterro corresponde a 500.000 m², para estimar 

a quantidade de britas, foi necessário estimar áreas das paredes de cada 

talude. Todos os cálculos referentes aos taludes encontram-se no anexo B. 
Tabela A – 18.a. Cálculo das britas utilizadas nos taludes do aterro sanitário Sítio São João. 

ítem 
 

   Área total 
        (m²) 

Parede int .  1.482 
Base talude 1  500.000 
Parede int. talude 1 2.450 
Base talude 1,5 470.400 
Parede int. talude 1,5 4.850 
 Área total das laterais do primeiro talude 65.291,20 
Base talude 2  441.600 
Parede int. talude 2 2.240 
Base  talude 2,5  408.096 
Parede int. talude 2,5 4.620 
Área total faces laterais do segundo talude 65.291,20 
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Base talude 3  375.744 
Parede int. talude 3 2.000 
Base talude 3,5  344.544 
Parede int. talude 3,5 4.380 
Área total das laterais do terceiro talude 57.062,72 
Base talude 4  314.496 
Parede int. talude 4,0 1.760 
Base talude 4,5  285.600 
Parede int. talude 4,5 4.140 
Área total das laterais do quarto talude 52.769,60 
Base talude 5  257.856 
Parede int. talude 5 1.520 
Base talude 5,5  231.264 
Parede int. 5,5 talude 3.900 
Área total das laterais do quinto talude 48.476,48 
Base talude 6 205.824 
Parede int. talude 6 1280 
Base talude 6,5 181.536 
Parede int. 6,5 talude 3660 
Área total das laterais do sexto talude 44.183,36 
Base talude 7 158.400 
Parede int. talude 7 1.040 
Base talude 7,5 136.416 
Parede int. 7,5 talude 3.420 
Área total das laterais do sétimo talude 39.890,24 
Base talude 8 115.584 
Parede int. talude 8 800 
Base talude 8,5 95.904 
Parede int. 8,5 talude 3.180 
Área total das laterais do oitavo talude 35.597,12 
Base talude 9 77.376 
Parede int. talude 9 560 
Base talude 9,5 60.000 
Parede int. 9,5 talude 2940 
Área total das laterais do nono talude 31.304 
Base talude 10 43.776 
Parede int. talude 10 320 
Base talude 10,5 28.704 
Parede int. 10,5 talude 2700 
Área total das laterais do décimo talude 27.010,88 
Total 5.253.239  
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Nota 19 . Detalhamento de cálculo da massa de grama utilizada no aterro 
sanitário. 

Tabela A - 19. Massa total de grama utilizada no aterro sanitário. 

Item 

Grama 

Área 

 

(m²) 

Fator de 

Conversão 

(ha/m²) 

Matéria 

Seca 

(t/ha) 

Fator de 

Conversão 

(g/t) 

Massa 

 

(g) 

Total 1,06x106 1,00x10-4 4 1,00x106 4,24x108 

TOTAL 45 ANOS     4,24x108 

TOTAL ANO      9,42x106 

  
Cada hectare possui de 3 a 5 toneladas de matéria seca de grama  

 (WOLFSEEDS, 2010).  Considerou-se a média de 4 t/ha de matéria seca para 

este estudo, e o tempo de vida do aterro como sendo de 45 anos. 

Tabela A – 19.a. Cálculo das áreas laterais dos taludes e platô do aterro sanitário. 

ítem 

 

   Área total 

(m²) 

Area 1º talude  65.2931,20 

Area 2º talude  61.713,60 

Area 3º talude 57.062,72 

Area 4º talude 52.769,60 

Area 5º talude 48.476,48 

Area 6º talude 44.183,36 

Area 7º talude 39.890,24 

Area 8º talude 35.597,12 

 Area 9º talude 31.304 

 Área 10º talude 25.116 

Área do platô 14.784 

TOTAL                         1.063.828,32 
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Nota 20.  Cálculos referentes à mão-de-obra anual utilizada no aterro sanitário. 

Tabela A - 20. Cálculos referentes à mão-de-obra da fase de operação do aterro sanitário. 

Quant. 
Func. 
 
(H) 

 Necessidade 
diária  

 
(kcal/H dia) 

Conversão 
de 

unidade 
 (J/kcal) 

Trabalho 
 
 

(dias/ano)

Energia 
 
 

(J/ano) 
105  3,00x103 4186 260 3,43x1011 

  36  3,00x103 4186 338 1,53x1011 
Subtotal     4,96x1011 

Desc. Func. Concomitante*  6,28x107 
Total    4,96x1011 

 

 De acordo com a Ecourbis Ambiental (2009), o aterro possui 105 

funcionários sendo: 14 de administração, 91 de campo e 36 seis vigias. 

Considerou-se o período de ano, sendo composto por 365 dias, contendo 52 

semanas. Para todos os funcionários considerou-se a semana de 5 dias.   

  O aterro sanitário possui um funcionário que trabalha 

concomitantemente para o aterro sanitário e o Projeto de compensação 

ambiental. Foi efetuado o desconto da energia de 4,97x107 J, que um 

funcionário utiliza para trabalhar no Projeto de compensação ambiental.   

 

Nota 21. Consumo de energia elétrica. 

Tabela A – 21. Cálculos referentes ao consumo de energia elétrica. 

 

Consumo 
 
 (kWh/ano) 

Conversão de 
unidade 
(J/kWh)  

  Energia 
 

(J/ano) 
2,15x103  3,60x106   7,74x109 

Total   7,74x109 

 

Nota 22. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo anual de diesel   

na fase de operação. 

Tabela A – 22. Cálculo da massa de óleo diesel do aterro sanitário. 

Total de 
diesel 

/(L/ano) 

Densidade 
(kg/L) 

Conversão de 
(kcal/kg) 

Poder 
caloríficos 

(J/kcal) 

Diesel 
(J/ano) 

9,73x104* 0,85 1,07x104 4186 3,70x1012 

Total ano    3,70x1012 
• Descontados 2.700 litros de diesel anuais utilizados pela compensação ambiental. 
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 O valor do consumo anual foi fornecido pela Ecourbis Ambiental S/A. 

 O veículo Kombi é utilizado pelo aterro sanitário e pela compensação 

ambiental. Para estimar o consumo de diesel, considerou-se que o veículo 

percorre em média 120 km por dia e consome 8 km/l (QUATRO RODAS, 

2006), totalizando  em média, 15 litros de combustível por dia e 5.400 litros em 

um ano. Este total foi dividido pela metade, correspondendo ao consumo do 

Projeto de compensação ambiental. 

 

Nota 23. Demonstrativo da emergia total do sistema do aterro sanitário Sítio 

São João. 
  Tabela A – 23. Tabela de emergia do aterro sanitário Sítio São João. 

N
ot

a 

Descrição 

U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

  

/(un/ano) 

Emergia por 

unidade            

/(sej/un) 

Correção Emergia 

 

 

/(sej/ano) 

% 

 

 

/(sej/sej) 

 Fase de 
Implantação 

            

1 Solo J N 6,25x1013 2,21x104 1,00 1,38x1018 1,74% 

2 Geomembrana/PEAD g F 1,68x109 8,85x109 1,00 1,49x1019 18,36% 

3 Massa cimento g F 3,21x106 3,31x109 1,00 1,06x1016 <1% 

4 Aço  (Máq.& Equip) g F 3,26x107 3,00x109 1,00 9,78x1016 <1% 

5 Aço estrutural g F 1,10x106 2,77x109 1,00 3,05x1015 <1% 

6 Concreto g F 1,58x108 1,54x109 1,68 4,09x1017 <1% 

7 Blocos de cimento g F 1,60x107 1,35x109 1,68 3,63x1016 <1% 

8 Telhas e Mourões g F 6,14x106 1,20x109 1,00 7,37x1015 <1% 

9 Britas g F 2,02x108 1,00x109 1,68 3,39x1017 <1% 

10 Mão-de-obra J F 6,91x108 4,30x106 1,00 2,97x1015 <1% 

11 Diesel J F 4,26x109 1,11x105 1,00 4,73x1014 <1% 

  Fase de Operação        

12 Precipitação J R 1,12x1011 1,76x104 1,68 3,31x1015 <1% 

13 Energia Geotérmica J R 7,94x1011 1,49x104 1,00 1,18x1016 <1% 

14 Sol* J R 6,67x1012 1 1,00 6,67x1012  

15 RSU g F 6,35x1011 1,33x107 1,00 8,45x1018 10,43% 

16 Água m³ F 2,24x103 7,75x1011 1,00 1,74x1015 <1% 

17 Concreto/canaletas g F 3,00x109 1,54x109 1,68 7,76x1018 9,59% 

18 Britas g F 2,68x1010 1,00x109 1,68 4,50x1019 55,61% 

19 grama g F 9,42x106 9,00x108 1,00 8,48x1015 <1% 

20 Mão-de-obra J F 4,96x1011 4,30x106 1,00 2,13x1018 2,63% 

21 Energia Elétrica J F 7,74x109 2,69x105 1,68 3,50x1015 <1% 

22 Combustível J F 3,70x1012 1,11x105 1,00 4,11x1017 <1% 

 Emergia Total       8,10x1019 100% 

* Não contabilizado para evitar dupla contagem 
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A tabela de emergia contabiliza todos os fluxos de energia utilizados no 

sistema durante as fases de implantação e operação do aterro sanitário. A 

emergia total compreender 8,10x1019sej. 
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ANEXO B 

 Cálculos detalhados dos taludes do aterro sanitário Sítio São João e da 

densidade do RSU depositado. 

 

Alguns dados deste anexo foram fornecidos pela Ecourbis Ambiental 

(2009), outros foram obtidos pelo Google Earth. De acordo com o Google 

Earth, a célula mais baixa do aterro sanitário se encontra em uma altitude de 

841 metros e o platô do aterro se encontra numa altitude de 948 metros, 

perfazendo um total de 107 metros. 

 Para este estudo estimou-se 10 taludes com altura de 10 metros. O 

sub-aterro possui altura de 3 metros, perfazendo um total de 103 metros.   

Todas as células, exceto a do sub-aterro, possuem 5 metros de altura e 

recebem uma camada de 0,25 m de argila quando encerradas. Portanto, o 

maciço do aterro deste estudo possui altura total de 108 metros, tornando as 

estimativas bem próximas do objeto de estudo. 

Com observações realizadas in loco e as informações fornecidas pelo 

Google Earth estimou-se cada degrau do talude do aterro, incluindo a via de 

acesso dos veículos. 

 

Nota B-1. Demonstrativo dos cálculos do sub-aterro. 

Tabela B -1. Resumo dos cálculos de área do sub-aterro. 

Ítem Valor 

Quantidade de células 02 

Lateral maior 988 m 

Lateral menor 488 m 

Altura 5 m 

Área da base 482.144 m² 

Área da parede interna da célula 1.482 m² 

Área da lateral externa maior 6.660 m² 

Área da lateral externa menor 3.310 m² 

Área total das laterais externas maiores 13.319 m² 

Área total das laterais externas menores 6.620  m² 

Total das áreas laterais 19.939 m² 

Volume do sub-aterro 1.411.200 m³ 
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De acordo com o Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos  

(IBAM, 2001) a inclinação dos taludes operacionais mais utilizada é de um 

metro a três metros na horizontal para cada metro na vertical. Neste estudo 

utilizou-se 2 metros de base para cada metro de altura , conforme demonstra 

esquema de talude de aterro sanitário São Benedito (PROINTEC, 2005), 

conforme Figura 35. 

 

Figura 35 -  Esquema do Talude do Aterro Sanitário (modificado) 

 Fonte: PROINTEC (2005) 

 Em virtude da escala, foi descontado 12 metros de cada face, para a 

formação da base do sub-aterro. 

A área de deposição de resíduos sólidos urbanos corresponde a 

500.000 m².  Estimou-se a área em 1.000 m de comprimento por 500 m de 

largura. 

Conforme a Figura 36, podemos notar que da base do aterro são 

descontados 6 m de cada lateral, devido à sua inclinação. Desta forma, 

obtemos as medidas de 488 m X 988 m, totalizando uma área de 482.144 m², 

correspondente à base do aterro. 

 

Figura 36. Esquema da base do aterro sanitário 
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Para o cálculo das laterais, utilizou-se, a área do trapézio isósceles, 

conforme Figura 37.  

 

Figura 37.  Representação do corte lateral do subaterro 

  Para encontrar a medida da altura para os cálculos de área das faces 

laterais, foi utilizado o teorema de Pitágoras, uma vez que as mesmas 

possuem inclinação.  Posteriormente utilizou-se o a fórmula da área do trapézio 

para as faces laterais de cada talude. 

a) Cálculo da altura das faces laterais: 

mhh

h

bah

PitágorasdeTeorema

7,645²

²3²6²

²²²

=⇒=

+=

+=

 

b) Cálculo das áreas das faces laterais do sub-aterro: 

h
bB

A

trapéziodoÁrea

.
2
+

=

²939.19:

²319.132.660.6²620.62310.3
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 O sub-aterro possui duas células. Por meio da Figura 38 podemos 

observar suas divisões. 

 

Figura 38. Demonstrativo da divisão das células do sub-aterro 

c) Cálculo da parede interna (divisão das células do sub-aterro):                            

²1482

3
2

488500

mA

xA

m

m

=

+
=

 

Nota B-2. Demonstrativo dos cálculos do primeiro talude. 

Tabela B -2. Resumo dos cálculos de área do primeiro talude. 

Ítem Valor 
Quantidade de células 04 

Lateral maior 1000 m 

Lateral menor 500 m 

Perímetro do talude 3.000 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 1 500.000 m² 

Área da base do talude 1,5 470.400 m² 

Área da parede interna talude 1 2.450 m² 

Área da parede interna talude 1,5 4.850 m² 

Área da lateral externa maior 10.732,8 m² 

Área da lateral externa menor 21.912,8 m² 

Área total das laterais externas maiores 43.825,6 m² 

Área  total das laterais externas menores 21.465,6 m² 

Total das áreas laterais 65.291,2 m² 

Volume do 1º talude 4.704.000 m³ 
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  Como já mencionado, do primeiro ao décimo talude, a altura 

corresponde a 10 m, portanto foi necessário calcular novamente a altura para 

os cálculos das faces laterais. 

a) Cálculo da altura: 

mhh

h

bah

PitágorasdeTeorema

36,22500²

²20²10²

²²²

:

=⇒=

+=

+=

 

 Considerando a altura de 10m, e respeitando a escala de 1:2, logo são 

descontados 20 metros de cada face, totalizando 40m, portanto, a base 

superior deste talude terá 460 metros de largura (base menor), por 960 metros 

de largura (base maior) (Figura 39). Para efeito de cálculo, esta medida será 

descontada de todos os taludes subseqüentes.  

 

Figura 39. Demonstrativo das medidas do primeiro talude 

 

b) Cálculo das áreas das faces laterais do primeiro talude. 

²20,291.65:

²43825,628,912.21²21465,628,732.10

8,912.21²8,732.10

36,22
2

960000.136,22
2

460500
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 Cada talude possui duas células sobrepostas.  Este estudo irá se referir 

a talude1, para indicar a área que abriga as primeiras células da base do 
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aterro, e a talude 1,5 para indicar a camada de células que são sobrepostas 

(Figura 40) e assim sucessivamente até o décimo talude.   

 

Figura 40. Demonstrativo da divisão dos taludes 

 

c) Cálculo da medida das laterais da base do talude 1,5 

 Para obter a medida da largura e do comprimento de cada lateral do 

talude 1,5, com a finalidade de estimar a área da base, efetuou-se a soma das 

bases maior e menor de cada lateral e posteriormente dividiu-se pela metade, 

conforme mostra a Figura 41. 

 

Figura 41. Demonstrativo das medidas do talude 1,5 

mm 9802/19604802/960

19609601000960460500

==

=+=+
 

d) Cálculo da área da base do talude 1,5 

480 x 980 = 470.400 m² 

 O talude 1 e o talude 1,5 possuem uma parede interna  de  britas   de                             

0,15 m que os subdividem em duas células. Todos os taludes subseqüentes 

neste estudo adotarão a mesma ordem de divisão de células, seguindo a 

ordem de comprimento e largura, conforme Figura 42. 
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Figura 42. Demonstrativo da ordem de divisão das células nos taludes 

e) Cálculo das paredes internas: 
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Nota B-3. Demonstrativo dos cálculos do segundo talude. 

Tabela B-3. Resumo dos cálculos de área do segundo talude.

 Ítem Valor 
Quantidade de células 04 

Lateral maior 960 m 

Lateral menor 460 m 

Perímetro do talude  2.840 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 2 441.600 m² 

Área da base do talude 2,5 408.096 m² 

Área da parede interna talude 2 2.240 m² 

Área da parede interna talude 2,5 4.620 m² 

Área da lateral externa maior 20.928,96 m² 

Área da lateral externa menor 9.748,96 m² 

Área total das laterais externas maiores 41.857,92 m² 

Área total das laterais externas menores 19.676,8 m² 

Total das áreas laterais 61.713,6 m² 

Volume do 2º talude  4.080.960 
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A partir do segundo talude são descontados 48 m de cada lateral, 20 

metros devido a relação com sua altura (1:2) e 8 metros levando-se em 

consideração a área de passeio dos veículos (Figura 43) 

 

Figura 43. Demonstrativo das medidas do segundo talude 

a) Cálculo das laterais do segundo talude: 

²84,355.61:

²41.857,92296,928.20²19.497,92296,748.9

96,928.20²96,7489

36,22
2

96091236,22
2

460412

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

==

+
=

+
=

 

a) Cálculo da medida das laterais da base do talude 2,5: 

 
Figura 44. Demonstrativo das medidas do talude 2,5 

mm 9362/18724362/872

1872960912872460412

==

=+=+

 
b) Cálculo da área da base do talude 2,5. 

436 x 936 = 408.096 m² 
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c) Cálculo das paredes internas do talude 2,5. 

²4620²2240

5
2

9129365
2

436460

5,22

5,22

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

Nota B-4. Demonstrativo dos cálculos do terceiro talude. 

Tabela B-4. Resumo dos cálculos de área do terceiro talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células  04 

Lateral maior  412 m 

Lateral menor  912 m 

Perímetro do talude 2.648 m 

Altura  10 m 

Área da base do talude 3  375.744 m² 

Área da base do talude 3,5  344.544 m² 

Área da parede interna talude 3  2.000 m² 

Área da parede interna talude 3,5  4.380 m² 

Área da lateral externa maior  19.855,68 m² 

Área da lateral externa menor  8.675,68 m² 

Área total das laterais externas maiores 39.711,36 m² 

Área total das laterais externas menores 17.351,36 

Total das áreas laterais  57.062,72  

Volume do 3º talude  3.445.440 m³ 

 

a) Cálculo das laterais do terceiro talude: 

²72,062.57:

²39,711,36268,855.19²17.351,36268,675.8

68,855.19²68,6758

36,22
2

86491236,22
2

364412

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

==

+
=

+
=
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b) Cálculo das medidas das laterais  da base do talude 3,5. 

 

Figura 45. Demonstrativo das medidas do terceiro talude 

mm 8882/17763882/776

1776864912776364412

==

=+=+
 

c) Cálculo da área da base do talude 3,5 

388 x 888 = 344.544 m² 

d) Cálculo das paredes internas: 

²380.4²000.2

5
2

8648885
2

388412

5,33

5,33

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

e) Nota B-5. Demonstrativo dos cálculos do quarto talude. 

Tabela B-5. Resumo dos cálculos de área do quarto talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 
Lateral maior 864 
Lateral menor 364 
Perímetro do talude 2.456 m 
Altura 10 m 
Área da base do talude 4 314.496 m² 
Área da base do talude 4,5 285.600 m² 
Área da parede interna talude 4 1.760 m² 
Área da parede interna talude 4,5 4.140 m² 
Área da lateral externa maior 18872,40 m² 
Área da lateral externa menor 7.602,5 m² 
Área total das laterais externas maiores 37.564,80 m² 
Área total das laterais externas menores 15.204,8 m² 
Total das áreas laterais 52.769,6 m² 
Volume do 4º talude  2.856.000 m³ 
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a)  Cálculo das laterais do quarto talude: 

²6,769.52:

²37.564,8240,782.18²15.204,824,602.7

40,782.18²4,6027

36,22
2

86481636,22
2

316364

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

==

+
=

+
=

 

       b) Cálculo das medidas das laterais da base do talude 4,5. 

 

Figura 46. Demonstrativo das medidas do quarto talude 

mm 8402/16803402/680

1680864816680364316

==

=+=+
 

    c) Cálculo da área da base do talude 4,5. 

388 888 = 285.600m² 

d) Cálculo das paredes internas:  

²140.4²760.1

5
2

8168405
2

340364

5,44

5,44

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=
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Nota B-6. Demonstrativo dos cálculos do quinto talude. 

Tabela B-6. Resumo dos cálculos de área do quinto talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 816 m 

Lateral menor 316 m 

Perímetro do talude 2.264 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 5 257.856 m² 

Área da base do talude 5,5 231.264 m² 

Área da parede interna talude 5 1.520 m² 

Área da parede interna talude 5,5 3.900 m² 

Área da lateral externa maior 17.709,12 m² 

Área da lateral externa menor 6.521,12 m² 

Área total das laterais externas maiores 35.418,24 m² 

Área total das laterais externas menores 13.058,24 m² 

Total das áreas laterais 48.476,48 m² 

Volume do 5º talude  2.312.640m³ 

 

a)  Cálculo das laterais do quinto talude: 

²48,476.48:

²35.418,24268,855.19²13.058,24212,529.6

12,709.17²12,529.6

36,22
2

768816
36,22

2
316268

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

==

+
=

+
=

 

b) Cálculo da medida das laterais da base do talude 5,5. 

 

Figura 47. Demonstrativo das medidas do quinto talude. 
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mm 7922/15842922/584

1584768816584268316

==

=+=+
 

c) Cálculo da área da base do talude 5,5 

388 x 888 = 231.264 m² 

d) Cálculo das paredes internas: 

²900.3²520.1

5
2

7687925
2

292316

5,55

5,55

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

Nota B-7. Demonstrativo dos cálculos do sexto talude. 

Tabela B-7. Resumo dos cálculos de área do sexto talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 768 

Lateral menor 268 

Perímetro do talude 2.072 

Altura 10 m 

Área da base do talude 6 205.824 m² 

Área da base do talude 6,5 181.536 m² 

Área da parede interna talude 6 1280 m² 

Área da parede interna talude 6,5 3660 m² 

Área da lateral externa maior 16.635,84 m² 

Área da lateral externa menor 5.455,84 m² 

Área total das laterais externas maiores 33.271,68 m² 

Área total das laterais externas menores 10.911,68 m² 

Total das áreas laterais 44.183,36 m² 

Volume do 6º talude 1.815.630 m³ 
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a) Cálculo das laterais do sexto talude: 

 

²36,183.44:

²33.271,68284,635.16²68,911.10284,455.5

84,635,16²84,455.5

36,22
2

768720
36,22

2
220268

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

===

+
=

+
=

 

a) Cálculo da medida dos lados da base do talude 6,5 

 

Figura 48. Demonstração da medida das bases do sexto talude 

mm 7442/488.12442/488

488.1768720488268220

==

=+=+
 

b) Cálculo da área da base do talude 6,5 

244 x 744 = 181.536 m² 

c) Cálculo das paredes internas:  

²660.3²280.1

5
2

7207445
2

244268

5,66

5,66

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=
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Nota B-8. Demonstrativo dos cálculos do sétimo talude.

 

Tabela B-8. Resumo dos cálculos de área do sétimo talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 720 m 

Lateral menor 220 m 

Perímetro do talude 1.880 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 7 158.400 m² 

Área da base do talude 7,5 136.416 m² 

Área da parede interna talude 7 1.040 m² 

Área da parede interna talude 7,5 3.420 m² 

Área da lateral externa maior 15.562.56 m² 

Área da lateral externa menor 4.382,56 m² 

Área total das laterais externas maiores 31.125,12 m² 

Área total das laterais externas menores 8.765,12 m² 

Total das áreas laterais 39.890,24 m² 

Volume do 7º talude 1.364.160 m³ 

 

a) Cálculo das áreas das faces laterais do sétimo talude: 

²24,890.39:

²31.125,12256,562.15²12,765.8286,352.4

56,562.15²56,382.4

36,22
2

720672
36,22

2
220172

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

===

+
=

+
=

 

b) Cálculo da medida dos lados da base do talude 7,5 

 

Figura 49. Demonstrativo das medidas do sétimo talude 
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mm 6962/392.11962/392

488.1672720392172220

==

=+=+
 

c) Cálculo da área da base do talude 7,5 

196 x 696 = 136.416 m² 

d) Cálculo das paredes internas: 

²420.3²040.1

5
2

672696
5

2
196220

5,77

5,77

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

 

Nota B-9. Demonstrativo dos cálculos do oitavo talude. 

Tabela B-9. Resumo dos cálculos de área do oitavo talude. 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 672 m 

Lateral menor 172 m 

Perímetro do talude 1.688 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 8 115.584 m² 

Área da base do talude 8,5 95.904 m² 

Área da parede interna talude 8 800 m² 

Área da parede interna talude 8,5 3.180 m² 

Área da lateral externa maior 14.489,28 m² 

Área da lateral externa menor 3.309,28 m² 

Área total das laterais externas maiores 28.978,56 m² 

Área total das laterais externas menores 6.618,56 m² 

Total das áreas laterais 35.597,12 m² 

Volume do 8º talude 959.040 m³ 
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a) Cálculo das laterais do oitavo talude: 

²12,597.35:

²28.978,56228,489.14²56,618.6228,309.3

28,489.14²28,309.3

36,22
2

624672
36,22

2
124172

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

===

+
=

+
=

 

b) Cálculo da medida dos lados da base do talude 8,5 

 

Figura 50. Demonstrativo das medidas do oitavo talude 

mm 6482/296.11482/296

296.1672624296172124

==

=+=+
 

c) Cálculo da área da base do talude 4,5 

148 x 648 = 95.904 m² 

d) Cálculo das paredes internas:  

²180.3²800

5
2

624648
5

2
172148

5,88

5,88

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=
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Nota B-10. Demonstrativo dos cálculos do nono talude. 

Tabela B-10. Resumo dos cálculos de área do nono talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 624 m 

Lateral menor 124 m 

Perímetro do talude 1.496 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 9 77.376 m² 

Área da base do talude 9,5 60.000 m² 

Área da parede interna talude 9 560 m² 

Área da parede interna talude 9,5 2940 m² 

Área da lateral externa maior 13.416 m² 

Área da lateral externa menor 2.236 m² 

Área total das laterais externas maiores 28.832 m² 

Área total das laterais externas menores 4.472 m² 

Total das áreas laterais 31.304 m² 

Volume do 9º talude 600.000 m³ 

 

a) Cálculo das laterais do nono talude: 

²304.31:

²268322416.13²472.42236.2

416.13²236.2

36,22
2

624576
36,22

2
12476

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA

=+

====

===

+
=

+
=

 

b) Cálculo da medida dos lados da base do talude 9,5 

 

Figura 51. Demonstrativo dos cálculos do nono talude 
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mm 6002/200.11002/200

200.157662420076124

==

=+=+
 

c) Cálculo da área da base do talude 9,5 

100 x 600 = 60.000 m² 

d) Cálculo das paredes internas:  

 

²940.2²560

5
2

576600
5

2
100124

5,99

5,99

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

Nota B-11. Demonstrativo dos cálculos do décimo talude. 

Tabela B-11. Resumo dos cálculos de área do décimo talude.

 
Ítem Valor 

Quantidade de células 04 

Lateral maior 576 m 

Lateral menor 76 m 

Perímetro do talude 1.304 m 

Altura 10 m 

Área da base do talude 10 43.776 m² 

Área da base do talude 10,5 28.704 m² 

Área da parede interna talude 10 320 m² 

Área da parede interna talude 10,5 2700 m² 

Área da lateral externa maior 12.342,72 m² 

Área da lateral externa menor 1.162,72 m² 

Área total das laterais externas maiores 24.685,44 m² 

Área total das laterais externas menores 2.325,44 m² 

Total das áreas laterais 27.010,88 m² 

Volume do 10º talude 287.040 m³ 
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a) Cálculo das laterais do décimo talude: 

²88,010.27:

²44,685.24272,342.12²44,325.2272,162.1

72,342.12²72,162.1

36,22
2

528576
36,22

2
2876

21

21

21

21

mAAtaludedototalÁrea

mxAmxA

AmA

xAxA
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====
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+
=

+
=

 

b) Cálculo da medida das laterais da base do talude 10,5. 

c)  

mm 5522/104.1522/104

104.15765281047628

==

=+=+

 
d) Cálculo da área da base do talude 10,5. 

52 x 552 = 28.704 m² 

d) Cálculo das paredes internas:  

²700.2²320

5
2

528552
5

2
5276

5,1010

5,1010

mAmA

xAxA

TALUDETALUDE

TALUDETALUDE

==

+
=

+
=

 

Cálculo da densidade do RSU do aterro sanitário Sítio São João. 

 A primeira etapa consiste em encontrar o volume dos 10 taludes que se 

encontram acima do nível do solo. De acordo com a Figura XX, a base do 

aterro possui to primeiro talude possui área de área de 500.000 m², e o topo do 

aterro (final do décimo talude) possui área de 14.784 m² e altura de 90 m.  
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Figura 52. Esquema dos taludes do aterro sanitário para cálculo de volume do RSU 

 

 A fórmula do cálculo do volume do aterro é: 

Va = (AbM + Abm) x h/2  
 
Onde;  
Va = Volume do aterro,  
AbM = Área da base maior 
Aai+1 = Área da base menor 
L = distância entre as bases 

Va= (500.000 + 14.784) x 90/2 

Va = 514.784 x 45 

Va = 23.165.280 m³ 

 Cálculo do subaterro: 

Va = (500.000 + 482.144) x 3/2 

Va = 982.144 x 1,5 

Va = 1.473.216 m³ 

Volume total do aterro = 23.165.280 + 1.473.216 = 24.638.596 
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Tabela B – 12. Cálculo estimado da densidade do RSU do aterro sanitário Sítio São João 

Ítem 
 
 

  Quant. 
de RSU 

(t) 

 Volume 
 

/(m³) 

 Densidade 
 

(t/m³) 
   2,86E+7  2,46E+7   1,16x100 

 

 De acordo com a USEPA (1997), a densidade do RSU depositado em 

aterro varia de 635 kg/m³ a 831 kg/m³. Para o lixo degradado compactado este 

valor é de 1.009 kg/m³ a 1.127 kg/m³. Dessa forma, as estimativas deste 

estudo estão dentro dos parâmetros considerados pela USEPA, levando-se em 

consideração o período de 17 anos do aterro sanitário Sítio São João.  
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ANEXO C 

 

Cálculos referente à fase de implantação e operação do Projeto de 

compensação ambiental do aterro sanitário Sítio São João. 

 

Nota 1. Solo utilizado para o sistema do Projeto de compensação 

ambiental.  

Tabela C-1. Energia do solo utilizada no Projeto de compensação ambiental. 

Área 
 

(ha) 

Conversão kg 
de eucalipto 
(kg/ha x ano) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Conversão 
de unidade 

(kcal/g) 

Conversão 
de unidade 

(J/kcal) 

Energia 
 

(J/ano) 
0,08 4,00x104 1,0x103 4,68 4186 6,27x1010 

TOTAL ANO    6,27x1010 

 

 A energia do solo foi contabilizada, na biomassa de eucalipto que se 

deixou de produzir (ROMITELLI, 2000).   

 

Nota 2. Demonstrativo de cálculo da massa de alumínio utilizado para as 

bandejas do viveiro de mudas da compensação ambiental. 
 
Tabela C – 2. Cálculo de massa do alumínio. 

Item* Quant. 
(un) 

Massa 
(g) 

Massa 
(g) 

Bandejas 463 900* 4,17x105 

 TOTAL 20 anos   4,17x105 

TOTAL ANO   2,08x104

*(ALUMINOX, 2010)  
 
 

Segundo Davide & Amaral da Silva (2008), a densidade de mudas 
constitui um fator preponderante para a qualidade das mesmas. De acordo com 
os autores, é recomendado 216 mudas por m². 

O peso da bandeja específica foi informado pelo contato telefônico 
estabelecido com o Sr. Ailton da empresa Aluminox Componentes 
Agroflorestais.  

A vida útil foi considerada em 20 anos, tempo de duração do projeto. 
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Nota 3. Detalhamento dos cálculos referente a massa de plástico utilizado nos 

tubetes, sombrite e cobertura da estufa. 
 Tabela C – 3. Total da massa de plástico utilizada. 

Item 
  

Massa 
 

(kg) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Massa 
 

(g) 
sombrite     7,50x103 

Tubetes  1,90x105 

Cobertura/estufa  3,06x104 

TOTAL   2,28X105 

 
Tabela C – 3.a. Cálculo de massa do sombrite. 

Item 
sombrite 

Massa 
 

(kg) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Massa 
 

(g) 
 37,5* 1,00x103 3,75x104 

TOTAL 5 anos  3,75X104 

TOTAL ANO  7,50x103 

*(EQUIPESCA, 2010) 
 
Tabela C – 3.b. Cálculos da massa de plástico utilizada na estufa do viveiro de mudas. 

Item* 
 

Comp. 
(m) 

Largura 
(m) 

Densidade 
(kg/m²) 

Conversão 
(g/kg) 

Massa 
(g/ano) 

Plástico 105 8 0,182* 1,00x103 1,53x105 

TOTAL 5 anos    1,53x105 

TOTAL ANO    3,06x104 

*Agroforte, 2010 
 
  Houve mudanças no viveiro de mudas, da época da coleta de dados 

(estufa de plástico) até os dias atuais. Atualmente o viveiro é construído de 

alvenaria e possui cobertura de policarbonato. 
Tabela C - 3.c. Cálculo de massa dos tubetes utilizados na estufa. 

Tubetes Quant. 

(un) 

Massa 

(g/un) 

Massa 

(g/ano) 

  100.000 9,5* 9,50x105

 TOTAL 5 anos              9,5x105 

TOTAL ANO      1,90x105 

*(REFLORESTA, 2010) 
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 O viveiro produz anualmente cerca de 50.000 a 80.000 mudas pioneiras 

e não pioneiras do planalto paulista e mata atlântica (ECOURBIS AMBIENTAL, 

2010). Os tubetes de 50 cm³ devem ser preferidos para a formação de mudas 

as espécies pioneiras (DAVIDE & AMARAL DA SILVA, 2008). 

De acordo com Davide & Amaral da Silva (2008), existe uma perda 

estimada em 30% na germinação de mudas pioneiras e não pioneiras, portanto 

utilizou-se para o cálculo 100.000 tubetes, que corresponde à média de mudas 

produzidas. 

 

Nota 4. Detalhamento do cálculo de argamassa utilizada na horta.  
Tabela C - 4. Cálculo de argamassa para assentamento dos blocos utilizados no Projeto de 

compensação ambiental. 

Blocos 
 

argamassa 
 

(m³/bl) 

densidade 
 
(kg/m³) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Total 
 

(g) 
991,5 0,2 2,21* 1,0x103 4,38x105 

TOTAL 10 ANOS   4,38x105 

TOTAL ANO   4,38x104 

*(UFRJ, 2010) 

 

Nota 5. Detalhamento dos cálculos referentes à massa de aço dos veículos.   

Tabela C – 5. Massa de aço dos equipamentos utilizados no Projeto de compensação 

ambiental. 

Item* 
 

Quantidade 
 

(un) 

Massa 
 

(kg) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Massa  
 

(g) 
Kombi 1,00 520* 1,00x103 5,20x105 

Fiat 1,00 820* 1,00x103 8,20x105 

TOTAL 10 ANOS     1,34x106 

TOTAL ANO     1,34x105 

* (QUATRO RODAS, 2010) 
 
O Projeto de compensação ambiental possui um Fiat Uno e utiliza uma 

Kombi em conjunto com o aterro sanitário (ECOURBIS AMBIENTAL, 2010). 

Após ter sido calculada a massa dos veículos, dividiu-se o valor obtido por 10 

anos, considerando a depreciação segundo Thomson (2004), resultando uma 
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massa total de 1,34x105.  Em virtude do veículo Kombi ser utilizado em 

conjunto pelo aterro sanitário e pelo Projeto de compensação ambiental, foi 

considerado neste cálculo apenas 50% de sua massa.  

O período de vida útil foi considerado 10 anos, segundo Thomson 

(2004).  

Nota 6. Detalhamento dos cálculos referentes massa de aço utilizada na 

construção da estufa do Projeto de compensação ambiental. 
 Tabela C - 6. Massa de aço utilizado na estufa do Projeto de compensação ambiental. 

Item Quantidade 
 

(un) 

Comprimento 
 

(m) 

Densidade 
 

(kg/m) 

Conversão 
de unidade 

(g//kg) 

Massa 
 

(g) 
Ferro ¾ 8 6 1,50* 1,0x103 7,20x104

Ferro ½ 16 0,30 1,17* 1,0x103 5,62x103

Ferro 5/16 21 5 0,64* 1,0x103 6,72x104

TOTAL 10 anos     1,45x105

TOTAL ANO     1,45x104

         * Engenharia João Frade, 2010 

  A área da estufa corresponde a 156,6 m²,  (ECOURBIS AMBIENTAL, 

2010). Para estimar todos materiais, este estudo baseou-se  nos dados de uma 

estufa de 176 m² (UFLA, 2005).  A Tabela C-4 a mostra a descrição, 

quantidade e peso dos materiais utilizados. 

Tabela C – 6.a. Descrição, quantidade e peso dos materiais utilizados na construção da 

estufa. 

Quant. Descrição dos materiais Peso 

específico 

Peso 
total 

8 Canos de ferro ¾ - 6m *9kg/barra 6m 72 kg 
16 Barras de canos   30 cm - 3/8 5 barras 

(6m/barra)*7kg/barra 
35 kg 

105m vergalhão 5/16 *0,395 por metro 39,50 
  Total ferro 166,50 

1 Sombrite (bobina 100m x 2m) 37,500 kg 37,500kg 
840 m² Plastico (105x 8m) 0,182kg por m² 152,88kg 

32 Ripas de Madeira 0,25x0,05 x 5 m *785 kg/m³ 0,0625 m³ 
16 Ripões de Madeira 0,25x0,10x 5 m *785 kg/m³ 0,125 m³ 
16 Esteio 4x 0,10 x 0,04 m *785 kg/m³ 0,016m³ 

  Total madeira 0,2030 m³ 
* (MEDIDAEXATAFERROEAÇO, 2010) 
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 Para os cálculos efetuados nesta nota, considerou-se a vida útil de 10 
anos (THOMSON, 2004). 

 

Nota 7. Detalhamento dos cálculos referentes à massa de blocos utilizados nos 

canteiros da horta.  
Tabela C - 7. Massa de blocos para construção dos canteiros do Projeto de compensação. 

   Quant 
(un) 

Comprim. 
(m) 

Altura 
(m) 

Blocos 
(bl)/(m²) 

Total 
(bl) 

Dens. 
(g)/(bl) 

MassaTotal 
(g) 

Horta   4 12,50 0,60 12,5* 375,0 13600*  5,10x106 

Minhocário 6 3,70 0,60 12,5* 166,5 13600*  2,26x106 

Minhocário    10 1,00 0,40 12,5* 50,0 13600*  6,80x105 

Minhocário    2 8,0 0,80 12,5* 160,0 13600*  2,18x106 

Minhocário   2 12,0 0,80 12,5* 240,0 13600*  3,26x106 

TOTAL 10 ANOS    991,5   1,35x107 

TOTAL ANO           1,35x106

* (NETSABER, 2010) 

 

As áreas do minhocário e da horta foram informadas pela Ecourbis 

Ambiental S/A. A horta possui 156,25 m² e 0,60 metros de altura.  Para este 

estudo, considerou-se um quadrado com lados de 12,5 metros. 

O minhocário possui área de 109,147 m² (ECOURBIS, 2010). As alturas 

dos canteiros variam de 0,60 a 0,80 metros de altura. Cada um dos dez 

“canteiros” de minhoca possui dimensões de 1,0 x 1,85 metros (ECOURBIS 

AMBIENTAL, 2010), porém com algumas paredes em comum. 

O período de vida útil das construções acima descritas foi estimada 25 

anos, segundo Thomson (2004). 

Nota 8. Demonstrativo de cálculo de massa de madeira utilizada na construção 

da estufa do Projeto de compensação ambiental. 

Tabela C – 8.  Cálculo de massa de madeira.                                   
Item 

Ripas 
Quantidade 

(m³) 
Quantidade 

(un) 
Densidade 

(kg/m³) 
Conversão 

(g/kg) 
Massa 
(g/ano) 

ripas 0,065  32  785*  1,0x103  1,63x106 
ripas  0,125  16  785*  1,0x103  1,57x106 
esteio  0,016  16  785*  1,0x103  2,01x105 

TOTAL 5 ANOS        3,40x106 

TOTAL  ANO        6,81x105 

                 * (ABPTRADE, 2010)  
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 Foi considerado a vida útil da madeira de 5 anos, de acordo com Prado 
(2005). 
 
Nota 9. Detalhamento dos cálculos da mão-de-obra. 

Tabela C -9. Cálculo de mão-de-obra utilizada para implantação da compensação ambiental. 

 
 
 

Quant. 
de 

Func. 
(un) 

Quant. 
de 

Dias 
(dias) 

Necessidade 
diária 

 
(kcal/H.dia) 

Conversão 
de 

unidade 
(J/kcal) 

 Energia 
 
 

(J) 
Viveiro e 

minhocário 
7 12 3,00x103 4186  1,05x109 

Horta 2 7 3,00x103 4186  1,76x108 

TOTAL 20 anos     1,23X109 

TOTAL ANO     6,15X107 

                     * (SILVA, 2006) 
 

 A mão-de-obra do Projeto de compensação ambiental foi dividido por 20 

anos, tempo de vida do projeto (ECOURBIS AMBIENTAL, 2010).  

  

Nota 10. Detalhamento do cálculo do material de maternidade das minhocas 

utilizadas no Projeto de compensação. 
Tabela C - 10. Cálculo da massa das minhocas calculada pela produção de húmus 
 

ítem 
 

húmus 
 

(kg/ano) 

Conversão 
 

(kcal/kg) 

Conversão de 
 unidade 
(J/kcal) 

Total 
 

(J/ano) 

Minhocas 2.400 5400 4186 5,43x1010

 TOTAL 20 ANOS       5,43x1010

TOTAL ANO      2,71x109

  

 Para este estudo optou-se em utilizar o cálculo da matéria orgânica 

produzida pela minhocas. 

De acordo com a estimativa de cálculos, são necessários 2,775 kg de 

minhocas para 1,85 m², correspondendo a  1,5 kg de minhoca por m². 

A partir de 1,5 kg de minhoca são efetuadas 8 retiradas de minhocas no 

período de um ano (MINHOCULTURA, 2000) perfazendo um total de 12 kg de 
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minhocas, que corresponde a 2.400kg de húmus produzido (MINHOCULTURA, 

2000). 

A vida útil foi considerada 20 anos, tempo de duração do Projeto de 

compensação ambiental. 

 
Tabela A – 10.a. Cálculo da massa das minhocas baseado no material de maternidade 

Item 
 

Quant. 
 

(kg) 

Preço 
 

(R$/kg) 

Fator de 
Conversão 
/R$/(US$) 

Total 
 

(US$) 
  Minhocas 2775 30,00* 1,75** 4,76x104 

TOTAL 20 ANOS    4,76x104 

  TOTAL ANO    2,38x103 

     * (MINHOBOX, 2010)  
     ** (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010)  
 

Para estimar o material de maternidade utilizado no sistema, utilizou-se 

como base uma área de 204m² (MINHOCULTURA, 2000). No estudo os 

autores recomendam 8m² para o desenvolvimento do material de maternidade. 

Como o sistema em estudo possui área de 44m², por regra de três 

estimou-se que seria necessário para a implantação do material de 

maternidade, uma área de 1,72 m². Adotou-se para base de cálculo, um 

canteiro do minhocário do próprio sistema (1,85m²).  

 Segundo a EMATER (1991) é recomendado à utilização de 1,5 kg de 

minhoca vermelha da Califórnia por m². Com base nessas informações, neste 

estudo estima-se 2.775 kg de material de maternidade utilizado para a 

implantação do sistema minhocário. 

Em virtude de não constar na literatura a transformidade das minhocas, 

utilizou-se a emergia do dólar do Brasil (1,20 x 1013 sej/US$), calculados a 

partir de valores dos censos econômicos de 1981, 1989 e 1995 (COELHO et al, 

2002). 

O valor do fluxo é obtido multiplicando-se a massa das minhocas pelo 

valor de emergia do dólar. 

Como mencionado, optou-se por utilizar o valor da matéria orgânica por 

apresentar um valor mais coerente do que comparado a utilização da massa 

das minhocas e seu valor pelo dólar. 
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FASE DE OPERAÇÃO: 
 
Nota 11. Demonstração dos cálculos referente à evapotranspiração das 

culturas do sistema do Projeto de compensação ambiental. 

Tabela C - 11. Cálculo da evapotranspiração das mudas do viveiro e hortaliças. 

Item Etc       
 

(mm/m². 
ano) 

Área 
 

(m²) 

Fator de 
Conversão 

(J/kg) 

Conversão 
de unidade 

(kg/mm) 

Total 
 

(J/ano) 

Alface 5,19 78,125 *2,45x106 1,00x10-3 9,93x105 

Couve 3,806 78,125 *2,45x106 1,00x10-3 7,28x105 

Mudas 3,46 534,19 *2,45x106 1,00x10-3 4,5x106 

TOTAL ANO       6,25x106 

                * Lima et al., 2010 

  De acordo com o Comunicado Técnico 61 (EMBRAPA, 2005), a 

evapotranspiração (ET) representa a soma da evaporação da água do solo (E) 

e da transpiração das plantas (T), logo informa a quantidade de água 

necessária para sua sobrevivência do vegetal. O comunicado estabelece a 

grama como cultura de referência, adotando-se o valor da evapotranspiração 

dessa cultura, como a evapotranspiração de referência (ETo) para as demais 

culturas.  

 Segundo a EMBRAPA (2005) a maior parte dos serviços 

meteorológicos no Brasil fornece apenas informações de precipitação pluvial e 

temperatura do ar. Por essa razão, há necessidade de calcular a ETo 

empregando-se uma metodologia que utilize somente valores de temperatura 

do ar, justificando neste estudo o emprego da metodologia de Hargreaves-

Samani. 

O cálculo da evapotranspiração das culturas foi estimado com base nas 

temperaturas da cidade de São Paulo para o ano de 2009, apresentando os 

índices de 24,75 ºC para temperatura máxima, 13,75 ºC para temperatura 

mínima e 19,41 ºC para temperatura média (WEATHER, 2010). 

De acordo com as instruções da EMBRAPA (2005), primeiramente 

calculou-se a evapotranspiração de referência (ETo), que corresponde à 

combinação de transpiração (T) e evaporação (E).   
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A radiação solar na atmosfera, foi obtida através da tabela desenvolvida 

por Doorenbos & Pruitt (1997), que consta no Comunicado Técnico 61 

(EMBRAPA, 2005). 

8,17..)....(0135,0 +−= médTxmínTmáxTxRaxKxETO  

ETo = 0,035 x 0,162 x 12,88 x  x 19,41 – 17,8 

ETo= 0,02811 x 3,316 x 37,21 

ETO= 3,46 mm/ano 

Onde: 

ETo = Evapotranspiração de referência (mm/dia) 

K = Coeficiente igual a 0,162 para regiões continentais e 0,190 para regiões 

costeiras;  

Ra = Radiação solar no topo da atmosfera, expressa em equivalente de 

evaporação 

(mm/dia), que varia com o mês e a latitude do local (Tabela 1 da EMBRAPA, 

2005);  

“Tmax", "Tmin" e "Tmed" são as temperaturas máxima, mínima e média do ar, 

respectivamente (ºC).  

 A Evapotranspiração Potencial da Cultura (ETc) é a evapotranspiração 

real de qualquer cultura em qualquer estágio fenológico, podendo estar 

sofrendo ou não limitação hídrica ou outro fator que impeça a sua taxa 

potencial (EMBRAPA, 2009).     

O Coeficiente de Cultura Kc é tabelado para diferentes culturas nos seus 

vários estágios de desenvolvimento. Para este estudo foi utilizado os valores 

de Kc para o período de produção.  

Os índices de coeficientes de cultura (kc) utilizados para o cálculo da 

couve (1,1) e da alface (1,5) foram extraídos dos estudos de  Marouelli et AL 

(2009).  

Em virtude de não constar na literatura o índice de coeficiente de cultura 

de espécies nativas da mata atlântica, foi utilizado neste estudo, para efeito de 

cálculo, o coeficiente de cultura do eucalipto (1,0) (Longui, 2007). 

Evapotranspiração da cultura: 
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Etc = Eto x kc 

Para cálculo das referidas áreas, é necessário relembrar que o sistema 

em estudo possui 800m² e que foram descontadas as áreas do minhocário 

(109,56 m²), e da horta (156,25), perfazendo um total de 534,19 m².  

Em relação à área da horta, que possui 156,25 m², esta foi dividida em 

duas partes iguais para cada cultura e contabilizada à parte, em virtude do kc. 
 
Nota 12. Energia Geotérmica do aterro sanitário e do Projeto de compensação 

ambiental. 

Tabela C-12. Cálculo referente à Energia Geotérmica. 

Ítem Área  

 

(m²)  

Calor 

Geotérmico 

(mW/m²) 

  Fator de 

Conversão 

(W/mW) 

Conversão 

De tempo 

(s.ano) 

Energia  

 

(J/ano) 

   400 51*  1,0x10-3 3,1x107 6,32x108 

TOTAL ANO    6,32x108 

                    *(GOMES e HANZA, 2008) 
 

  A energia geotérmica foi calculada com base nas coordenadas do aterro 

sanitário) Sítio São João, cuja latitude compreende 23º38’ e longitude de 46º25’ 

(GOOGLE EARTH, 2010). A quantidade de megawatts correspondente foi 

baseada nos estudos de Gomes e Hanza (2008). 

 

13. Energia solar utilizada no Projeto de compensação ambiental. 
Tabela C – 13. Energia solar utilizada na área de compensação ambiental. 

Área 
utilizada 

(m²) 

Insolação  
Média 

(kWh/m².ano) 

 Conversão 
de unidade 

(J/kWh)      

Albedo Energia 
 

(J/ano) 
800 4,21* 3,6x106   (1-0,12) 1,07x1010 

TOTAL ANO   1,07x1010 

       *(CRESESB, 2010)  

O índice de insolação para os dois sistemas foi calculado através de 

dados coletados no site Sundata (CRESESB, 2010) com valores de latitude de 

23º38’ e longitude de 46º25’ correspondentes às áreas desta nota. 

Nota14. Detalhamento dos cálculos das sementes pioneiras e não-pioneiras do 
planalto paulistano e mata atlântica. 
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Tabela C – 14. Cálculo total de sementes pioneiras e não-pioneiras produzidas nas estufas. 

ítem    Massa 
(U$)Sementes pioneiras e não pioneiras 1,50x103 

Sementes de alface e couve   9,82x101 

TOTAL  1,59 x103 

 

Tabela C – 14.a. Cálculo referente às sementes pioneiras e não-pioneiras produzidas nas 
estufas. 

Item 
 

Quantid. 
 

(kg) 

Preço 
        
(R$/kg) 

Fator de 
Conversão 
/(R$/US$) 

Massa 
          
          (U$) 

Sementes 12,75 205,36* 1,75** 1,50x103 

 TOTAL      1,50x103  

                        *(MATAATLANTICA,2010) 
                 **(BANCO CENTRAL DO BRASIL,2010) 
 

As sementes foram estimadas com base na massa seca, sendo que as 

sementes pioneiras apresentam 8% de umidade. As não pioneiras ou clímax 

apresentam 20 % de umidade (DAVIDE e AMARAL DA SILVA, 2008). 

    Extraindo-se a média das sementes, obteve-se o valor de matéria seca 

das sementes intermediárias cuja umidade varia de 12% a 18% (DAVIDE e 

AMARAL DA SILVA, 2008). Desta forma, a massa seca das sementes é em 

torno de 85%.  

De acordo com as informações fornecidas pela Ecourbis Ambiental S/A, 

são utilizados 15.000 gramas de sementes, considerando a matéria seca, 

obtém-se um total de 12.750 gramas de sementes por ano. 
  Para efeito de cálculo, dividiu-se 12.750g pela média de mudas 

produzidas (70.000), obtendo-se o total de 0,18 gramas por semente em 

média. O preço da semente foi estimado de acordo com preços de diversas 

espécies da mata atlântica e do planalto paulistano (pioneiras e não-pioneiras), 

e obtida sua média, que corresponde a R$205,36. 
Tabela C-14b. Sementes de couve e alface utilizadas na horta 

Item 
 

Quantida
de 

(R$/kg) 

Preço 
 

(kg) 

Fator de 
Conversão 
/ (R$/US$) 

Total 
 

(US$) 
Couve 0, 381 111,30* 1,75** 2,43x101 

Alface 2,28  56,80* 1,75** 7,40x101 

TOTAL    9,82x101 

                 * (ISLA, 2010) 
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De acordo com a EMBRAPA (1989), são necessárias cinco gramas de 

semente por metro quadrado para cada cultura.   Multiplicou-se a área total da 

horta por cinco, obtendo-se o total de 762,73 gramas utilizadas na horta. 

Calculou-se a quantidade de 381,36 gramas para cada cultura.   

A colheita da alface é realizada entre 50 e 70 dias (EMBRAPA, 1989), 

utilizou-se a média de 60 dias, portanto uma colheita é realizada a cada dois 

meses. São efetuadas seis colheitas no período de um ano. Multiplicou-se a 

quantidade de colheitas pela quantidade de sementes de alface obtendo-se 

2.288,19 gramas de sementes utilizadas no período de um ano. 

A produção da couve é trimestral, porém não se efetua nova semeadura, 

somente a colheita de novas folhas. Desta forma são utilizadas 381,36 gramas 

de sementes de couve anualmente. 

 
 Nota 15.  Demonstrativo do cálculo de massa dos sacos plásticos utilizados 
para repique das mudas de árvores. 

Tabela C-15. Cálculo da massa referente aos sacos plásticos utilizados para repique das 
mudas. 

Item* 
  

Quantidade 
(unid) 

Peso 
(g) 

Massa 
(g/ano) 

Sacos Plásticos 100.000 11,11* 1,11x106 

 TOTAL ANO      1,11x106  

*SAMIAGRO, 2010 
 

Os sacos plásticos utilizados para o transplante das mudas das árvores 

são de polietileno preto, com dimensões de 18 x 30 x 20 (ECOURBIS, 2010). 

De acordo com a Samiagro (2010), cada quilograma contém 90 sacos, 

estimou-se o peso de cada um para este cálculo, perfazendo 11,11g por 

unidade. 

 

 Nota 16. Demonstração do cálculo da quantidade de resíduos de feiras-livres 

utilizado na compostagem de matéria orgânica.   

Tabela C - 16. Cálculo referente à quantidade do RSU utilizado para a compostagem e 

minhocultura 

Item 
RSU 

‘Quantidade 
(g) 

  Massa 
(g) 

 771.328.000*  7,71x108 

TOTAL ANO      7,71x108 

             *Dobrou-se a quantidade de RSU em virtude da perda de 50% de biomassa. 
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 A quantidade de composto orgânico utilizado para os tubetes foram 

estimadas considerando o volume de cada tubete, que corresponde a 55 cm³ 

(THERMO-INJET, 2010). Esta quantidade transformada em metros cúbicos, 

corresponde a 0,000055. O volume de composto orgânico para 100.000 

tubetes corresponde a 5,5 m³. 

De acordo com a EMPRAPA (2004) há uma perda de 50% da biomassa 

durante processo de compostagem, devido à respiração dos microorganismos, 

incluindo a respiração das minhocas no processo da produção de húmus, logo 

é necessário dobrar o volume de composto orgânico utilizado, perfazendo um 

total de 10,10m³ de matéria orgânica para 100.000 tubetes. 

Considerando que a densidade dos resíduos sólidos urbanos varia de 

250 a 300 kg/m³, (CALDERONI, 2009), para efeito de cálculo utilizou-se a 

média, que corresponde a 275kg/m³. Segundo (ARAÚJO, 2005), a quantidade 

de matéria orgânica presente no RSU da cidade de São Paulo corresponde a 

55,54%, logo, a densidade da matéria orgânica é de 152,74kg/m³. Ou seja, 

para a produção de húmus há uma demanda de 1.542,68 kg de resíduos 

orgânicos. 

Para estimar a quantidade de resíduos de feiras-livres utilizados na horta 

orgânica, utilizou-se os estudos de Schiavon et AL (2009), que utiliza em uma 

horta orgânica, 20 toneladas por hectare de húmus de minhoca. 

A área da horta do sistema em estudo, compreende 156,25m², em 

hectares corresponde a 0,0156 ha. 

Efetuando-se a regra de três, obtêm-se 0,32 toneladas para 0,0156 ha, 

ou 320 kg de húmus para as culturas de alface e couve. 

Considerando que é utilizada metade da área para cada cultura, e cada 

uma ocupa uma área de 78,13 m², logo, cada área consome 160kg de húmus. 

 Schiavon et al (2009) recomendam a utilização de húmus em cada 

plantio. Em virtude de ocorrerem, durante o ano, seis plantios de alface, são 

necessários 960kg de húmus anuais para o cultivo da alface. 

A semeadura da couve é realizada uma vez no período de um ano. São 

utilizados 160 kg de húmus na cultura da couve. São empregados anualmente 

nas duas culturas 1.280kg de húmus. 
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Considerando que a cada 5 kg de matéria orgânica é produzido 1 kg de 

húmus (AGRONOMIANET, 2010), são necessários 6.400 kg de matéria 

orgânica. 

Para o cálculo de quantidade de húmus utilizado nas mudas 

transplantadas nos sacos plásticos, foi necessário estimar volume de cada 

saco plástico, cujas dimensões compreendem 18 cm de comprimento por 30 

cm de comprimento. 

 Se o comprimento do saco plástico compreende de 18 cm, logo, o 

perímetro da base, quando o saco estiver cheio será de 36 cm.  Utilizou-se o 

cálculo do perímetro da circunferência para encontrar o raio da circunferência: 

C = 2π x r 

36 = 6,28 x r 

r = 36/ 6,28 

r = 5,73 cm 

Cálculo da área da base do saco plástico: 

Ab =  π r2 

Ab = 3,14. (5,73)2 

Ab = 103,09 cm2 

Cálculo do volume de cada unidade de saco plástico: 

V = Ab x h 

V = 103,09 x 30 

V   3.092,70 cm3 

   A quantidade de húmus para o transplante de cada muda em sacos 

plásticos é de 2:1, logo, em cada saco plástico são utilizados aproximadamente 

2.061,80 cm³ de húmus. 

De acordo com o SEBRAE (1999), a densidade do húmus é de 

0,53g/cm³, com base nessas informações, são necessários 1.092,75 gramas 

de húmus para cada saco plástico. 

Considerando a perda de 30% durante o período de germinação, das 

100.000 mudas plantadas, aproximadamente 70.000 sobrevivem (DAVIDE & 

AMARAL DA SILVA, 2008).    
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O total de húmus utilizado no período de um ano para o transplante de 

mudas para os sacos plásticos compreende 76.492.780 gramas, ou 76,492 kg. 

O resultado foi obtido multiplicando-se a média da quantidade de mudas 

produzidas (70.000) pela quantidade de húmus utilizado em cada mudas 

(1.092,75 g). 

  Levando-se em consideração que para produzir de 1 kg de húmus são 

necessários 5 kg de matéria orgânica logo, para o transplante das mudas, são 

estimados 382, 464 kg de matéria orgânica anualmente. 

 
Tabela C – 16.a. Demonstrativo da quantidade de composto orgânico utilizado em cada setor 
da compensação ambiental. 

Destino Matéria Orgânica 
 

(kg) 
Tubetes             6,400 
Sacos Plásticos          382,464 
TOTAL          388,864 

  

Nota 17. Cálculos referentes à mão-de-obra anual utilizada no aterro sanitário e 

no Projeto de compensação ambiental. 

Tabela C - 17. Cálculos referentes à mão-de-obra da fase de operação da compensação 

ambiental 

Func. 
 
 

Quant.     Necessidade 
diária  

 
(kcal/H.dia) 

Conversão 
de unidade 

(J/kcal) 

Trabalho 
 

 
(dias/ano) 

Energia 
 
 

(J/ano) 
Viveiro  3 3,00x103 4186 265 9,98x109 

Horta 1 3,00x103 4186 265 3,33x109 

Educação 1 3,00x103 4186 19 2,39x108 

 Total     1,36x1010 

 

 De acordo com a Ecourbis Ambiental (2010), trabalham no viveiro de 

mudas: 3 jardineiros, 1 voluntário na horta comunitária, e 1 funcionário do 

aterro sanitário trabalham também no Projeto de compensação ambiental.  

Este funcionário realiza duas palestras mensais em escolas da região, e 

apresenta aos visitantes, o Projeto de compensação ambiental.  

Levou-se em consideração que o mês de julho o palestrante realiza 

apenas uma palestra e nos meses de dezembro e janeiro, não realiza palestras 



142 
 

 

em virtude do recesso escolar. Desta forma o palestrante realiza palestras 

durante 9,5 meses, totalizando 19 palestras anuais, considerando uma média 

de 5 horas para cada palestra (translado e palestra). Considerando que o 

aterro recebe os visitantes das escolas que realiza palestras, logo ele recebe 

19 visitas anuais, considerando mais meio período para esta atividade, 

contabilizando desta forma, 1 dia para cada atividade do palestrante (visita e 

palestra).   

Nota 18. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de diesel durante 

um ano na fase de operação.  

Tabela C - 18. Cálculos referentes ao consumo de combustível do Projeto de compensação 
ambiental. 

Veículo Total de 
diesel 

(L/ano) 

Densidade 
 

(kg/L) 

Conversão de 
 

(kcal/kg) 

Poder 
caloríficos 

   (J/kcal) 

Total 
 

(J/ano) 
Kombi 2.700 0,85* 1,07x104 4186 1,03x1011

Fiat 76 0,72* 1,15x104 4186 2,63x109 
TOTAL     1,05x1011

* (MMA, 2005) 

O veículo Fiat Uno trabalha exclusivamente para o transporte do 

palestrante às escolas. O palestrante realiza duas palestras por mês. Estimou-

se um raio máximo de 20 km em cada visita, utilizando-se como base 40 km,   

  Considerando 19 palestras anuais, o veículo percorre 760 km. O veículo 

Fiat consome em média, na cidade, 10 quilômetros por litro de combustível 

(motorclube, 2010). Portanto o veículo utiliza 76 litros de gasolina anualmente. 
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Nota 19. Tabela de emergia do Projeto de Compensação Ambiental. 
 Tabela C - 19. Tabela de emergia do Projeto de Compensação Ambiental 

N
ot

a 

Descrição 

U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

  

/(un./ano) 

Emergia 

por 

unidade        

/(sej/un) 

Corre

ção 

Emergia 

 

 

/(sej/ano) 

% 

 

 

/(sej/sej) 

 Fase de 
Implantação 

           

1 Solo ocupado J N 6,27x1010 2,21x104 1,00 1,39x1015 1,16%   
2 Alumínio g F 2,8 x104 1,27x1010 1,00 3,56x1014 <1%   
3 Plástico g F 2,28X105 5,75x109 1,68 2,20x1015 1,84%   
4 Massa de cimento g F 4,38x104 3,31x109 1,00 1,45x1014 <1%   
5 Aço (Máq.) g F 1,34x105 3,00x109 1,00 4,02x1014 <1%   
6 Aço Estrut. g F 1,45x104 2,77x109 1,00 4,02x1013 <1%   
7 Blocos de cimento g F 1,35x106 1,35x109 1,68 3,06x1015 2,56%   
8 Madeira g F 6,81x105 8,80x108 1,68 1,01X1015 <1%   
9 Mão-de-obra g F 6,15 x107 4,30x106 1,00 2,64x1014 <1%   

10 Minhocas g F 2,71x109 7,40x104 1,68 3,36x1014 <1% 
 Fase de Operação    

11 Evapotransp J R 6,25x106 2,59x104 1,00 1,62x1011 <1% 
12 Energia Geotérmi J R 6,32x108 1,49x104 1,00 9,42x1012 <1% 
13 Insolação* J R 1,07x1010 1,00 1,00 1,07x1010   
14 Sementes   US$ F 1,59 x103 1,20x1013 1,00 1,91x1016 15,98% 
15 Sacos plásticos g F 1,11x106 5,75x109 1,68 1,07x1016 8,98% 
16 RSU* g F 7,71x108 1,33x107 1,00 1,03x1016 8,59% 
17 Mão de obra J F 1,36x1010 4,30x106 1,00 5,85x1016 48,98% 
18 Combustível J F 1,05x1011 1,11x105 1,00 1,17x1016 9,76% 

 Emergia Total    1,19x1017 

 

 A emergia total do sistema do Projeto de compensação ambiental 
corresponde a 1,19x1017 sej. 
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ANEXO D 

Cálculos da Biogás-São João Energia Ambiental. 

 

.Nota 1.  Solo utilizado para o sistema da Biogás-São João Energia Ambiental.  

Tabela D – 1. Energia do solo utilizada na Biogás-São João. 

Área 
 

(ha) 

Conversão kg 
Eucalipto   

(kg/ha x ano) 

Conversão 
 

(g/kg) 

Conversão 
de unidade 

(kcal/g) 

Conversão 
de unidade 

(J/kcal) 

Energia 
 

(J/ano) 
0,2416 4,00x104 1,0x103 4,68 4186 1,89x1011 

TOTAL ANO    1,89x1011 

 

  A energia do solo foi calculada com base na biomassa de eucalipto que 

se deixou de produzir durante o período um ano na área ocupada   

(ROMITELLI, 2000). 

 

 Nota 2. Detalhamento dos cálculos referentes à massa de PEAD utilizada nas 

geogrelhas para reforço do solo e tubulação da coleta do biogás.   

Tabela D – 2. Total de massa de PEAD utilizada na Biogás-São João. 

Item   Total       
(g) 

Geogrelhas  1,84x105 

 
Tubulação 9,34x106

TOTAL ANO  9,52x106

 

Tabela D – 2.a. Cálculo de massa de PEAD das geogrelhas.   

Item Área 
(m²) 

Densidade 
(g/m²) 

Total       
(g) 

Geogrelhas 4600* 1,00x103*
4,60x106 

 
TOTAL 25 ANOS 4,60x106

TOTAL/ANO   1,84x105

                          *(MACCAFERRI, 2010) 
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  Foram utilizadas geogrelhas como elementos de reforço e na formação 

do paramento da base da Biogás-São João, permitindo que o maciço suporte 

as cargas previstas. A vida útil foi considerada em 25 anos levando-se em 

consideração que o reforço faz parte da estrutura dos prédios. 

Tabela D - 2.b. Cálculo de massa da tubulação PEAD utilizado para captação de biogás. 
Item 

 
Comprimento 

 
(m) 

Peso 
 

(kg/m) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Massa 
 

(g) 
Tubulação 3,00x104 4,67* 1,00x103 1,40x108 

Total 15 ANOS    1,40x108 

TOTAL/ANO    9,34x106 

• (BRASTUBO, 2010). 

A tubulação compreende 30 km e varia entre 100 mm e 300 mm 

(BIOGÁS SÃO JOÃO, 2010). Para efeito de cálculo utilizou-se a tubulação de 

200 mm, que corresponde à média. Foi considerada a vida útil de 15 anos 

(AFLON, 2010). 

Nota 3. Detalhamento dos cálculos da massa de aço estrutural dos prédios da 

Biogás-São João.  
Tabela D – 3. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto armado.    

Item 
 

Volume 
(m³) 

 Densidade 
(kg/m³) 

Conversão  
(g/kg) 

Massa 
(g) 

Concreto 2,90x103 150* 1,00x103 4,35x108 

TOTAL 25 ANOS   4,35x108 

TOTAL/ANO   1,74x107 

*(SILVA, 2006) 

 Em todas as edificações utiliza-se concreto contendo aço em sua 

estrutura. Neste estudo considerou-se 150 kg de aço para cada metro cúbico 

de concreto (SILVA, 2006), utilizados nas lajes e pisos. 
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 Nota 4. Detalhamento da massa de cimento utilizado na argamassa 

(assentamento de blocos), chapisco, reboco e cimento jateado. 

Tabela D – 4. Total da massa de argamassa, chapisco, reboco e cimento jateado utilizado nos 

na Biogás.   

Blocos 
 

Argamassa 
 

(m³/bl) 

Densidade 
 

(kg/m³) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Total 
  

(g) 
Argamassa    6,45x105 

Chapisco   1,87x106 

Reboco    1,67x106 

Cimento Jateado   1,27x105 

TOTAL    8,50x106 

 

Tabela D – 4.a. Cálculo de argamassa para assentamento dos blocos da Biogás-São João. 

Blocos 
 

Argamassa 
 

(m³/bl) 

Densidade 
 

(kg/m³) 

Conversão 
de unidade 

(g/kg) 

Total 
  

(g) 
3,65x104 0,2* 2,21** 1,00x103 1,61x107 

TOTAL 25 ANOS   1,61x107 

TOTAL/ANO     6,45x105 

                                *(NETSABER, 2010) 

                                ** (UFRJ, 2010) 

  

Tabela D – 4.b. Cálculo de massa do chapisco interno e externo dos prédios da Biogás. 

ítem 
 

Paredes 
de 

Blocos 
(m²) 

Espessura 
 
 

(mm) 

Conversão 
de 

unidade 
(m/mm) 

Traço 
 
 

(%) 

Densidade 
do 

cimento 
(kg/m³) 

Fator de 
Conversão 

 
(g/kg) 

Total 
 
 

(g) 
Cimento 2,92x103 10* 1,0x10-3 0,2 1.200 1,0x103 7,01x106

Areia 2,92x103 10* 1,0x10-3 0,8 1.700 1,0x103 3,97x107

TOTAL 25 ANOS      4,67x107

  TOTAL ANO   1,87x106

 *Dobrou-se a quantidade para contabilizar área interna e externa 

 A demonstração dos traços (%) de cimento e areia encontra-se no 

anexo A, Nota 3. A vida útil foi considerada em 25 anos (THOMSON, 2004). 
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Tabela D – 4.c. Cálculo de massa do reboco interno e externo das paredes dos prédios da 

Biogás. 

Item 
 

Paredes 
de 

Blocos 
(m²) 

Espessura 
 
 

(mm) 

Fator de 
conversão 

 
(m/mm) 

Fator do 
Traço 

Densidade 
do cimento 

 
(kg/m³) 

Fator de 
Conversão 

 
(g/kg) 

Total 
 
 

(g) 
Cimento 2,92x103 10* 1,0x10-3 0,0833 1.200 1,0x103 2,92x106

Areia 2,92x103 10* 1,0x10-3 0,1666 1.700 1,0x103 8,27x106 

Cal Hidrat. 2,92x103 10*  1,00x10-3 0,7497 1.400 1,0x103 3,06x107

TOTAL 25 ANOS       4,18x107

*TOTAL  ANO   1,67x106

*Dobrou-se a quantidade para contabilizar área interna e externa 

A demonstração dos traços encontram-se no anexo A, nota 3 

O total de massa do reboco utilizado foi dividido por 25 anos, 

considerando a depreciação das edificações segundo Thomson (2004). 

 
 Tabela D – 4.d. Cálculo de massa de cimento jateado na base das construções da Biogás. 

ítem 
 

Área 
(m²) 

Espessura 
(m) 

Volume 
(m³) 

Densidade 
(g/m³) 

Total 
(g) 

Concreto 4600 0,01 46 *1,8x103 3,81x106 

TOTAL 30 ANOS     3,81x106 

TOTAL ANO    1,27x105 

                   *(CORTESIACONCRETO, 2010) 

Nota 5 Detalhamento de cálculo do isolante térmico de fibra cerâmica utilizado 

nas chaminés e flares da Biogás-São João. 
Tabela D - 5. Cálculo de massa de fibra cerâmica utilizada como isolante térmico nos flares e 

chaminés 

Item Quant. 
(un) 

Circunferência 
(m) 

Altura 
(m) 

Espessura 
(m) 

Densidade 
(kg/m³) 

Conversão 
(g/kg) 

Total       
(g) 

Flares 03 9,42 9 0,050 330* 1,00x103 1,22x107

 
 

TOTAL 10 ANOS     4,20x106

TOTAL ANO      4,20x105

* (HEMEISOLANTES, 2010) 
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 A vida útil foi estimada em 10 anos (Thomson, 2004) em virtude do 

isolante térmico estar dentro da chaminé, e a vida útil desta ser de 10 anos.  As 

medidas foram fornecidas pela Biogás-Energia Ambiental S/A. 

Nota 6.  Cálculo de massa de aço dos motores e máquinas.   
Tabela D – 6. Massa total de aço dos Maquinários da Biogás-São João. 

Item* 
 

Quant. 
(un) 

Massa 
(kg) 

Conversão 
(g/kg) 

Massa 
(g) 

Escavadeira 2 21000 1,00x103 4,20x107 

Retro 
escavadeira 

1 6370 1,00x103 
6,37 x106 

Caminhão Ford 
(2622) 

5 15360 1,00x103 
7,68 x107 

Fiat Strada 1 1031 1,00x103 1,03 x106 

Motores 
Geradores 

16 18350 1,00x103 
2,94 x108 

Sopradores 4 2000 1,00x103 8,00 x106 

Schiller 
(resfriador) 

1,00 4500 1,00x103 
4,50 x106 

TOTAL 10 ANOS   4,32x108 

TOTAL  ANO   4,32x107 

  

A quantidade e o tipo de cada equipamento foram obtidos por meio da 

Prefeitura Municipal de São Paulo e compreendem: 

• 2 escavadeiras PC 210 LC Hyundai  21 T (MACHINERYZONE, 2009) 
•  1 retro-escavadeira CASE 4x4 580M (FORMAQUINAS, 2009)  
• 3 caminhões 6x4 Ford 2622 (VALECAMINHOES, 2009) 
• Fiat Strada C (QUATRORODAS, 2009) 
• 16  motogeradores modelo 3520 CAT (BENSON, 2009)  
• 4 sopradores  com peso de 2 toneladas (Biogás-São João, 2009); 
• 1 schiller (resfriador)  pesando 4,5 toneladas (Biogás-São João, 2009); 

    A massa total dos equipamentos foi dividida por 10 anos, considerando 
a depreciação dos equipamentos segundo Thomson (2004). 
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Nota 7.  Massa de telhas galvanizadas dos prédios da Biogás-São João. 
Tabela D – 7. Cálculo de massa de telhas de aço galvanizado dos prédios da Biogás. 

Prédio Largura  
 
 

(m) 

Comprimento 
 
 

(m) 

Área 
 
 

(m²) 

Telha 
 
 

(tl/m²)

Densidade* 
 
 

(kg/tl) 

Conversão 
de 

unidade 
(g/kg) 

Total 
 
 

(g) 
1 15 20 300 0,61 2,8 1,00x103 5,12x105

Lat.Prédio1 1,5 70 105 0,61 2,8 1,00x103 1,79x105

3 4 3 12 0,61 2,8 1,00x103 2,05x104

4 6 3 18 0,61 2,8 1,00x103 3,07x104

8 6,5 11 71,5 0,61 2,8 1,00x103 1,22x105

9 5 3 15 0,61 2,8 1,00x103 2,56x104

TOTAL 10 ANOS 1500    8,91x105

TOTAL ANO      8,91x104

* (METÁLICA, 2010) 

 

Cada telha possui dimensões de 90,5x 1,80m, calculou-se a quantidade 

de telha por metro quadrado (1/1,629), obtendo-se 0,61 telhas/m². A  

densidade de da telha é de  4,59kg/m² (REGIONAL TELHAS, 2010). Por regra 

de três, determinou-se o peso de cada telha (2,8 kg). A lateral do prédio 1 é 

revestida de telha com 1,5m de largura, e possui perímetro de 70 metros. As 

dimensões foram obtidas, pelo Google Earth. 

Nota 8. Demonstrativo dos cálculos da massa de concreto.   
Tabela D – 8. Massa de concreto para o piso dos prédios (internos e externos) da Biogás-São 

João. 

Prédio Larg
. 
 

Com
p. 

Pavi
m. 

Área 
(m²) 

 Espessur
a 

(m) 

Concret
o 

(m³) 

Densidad
e. 

(t/m³) 

Conversã
o  

(g/t) 

Total 
(g) 

1 15 20 1 300  0,10 30 2,50 1,00x106 7,50x1
72 6 5 1 30  0,10 3 2,50 1,00x106 7,50x1
66 5 2 60  0,15 9 2,50 1,00x106 2,25x1
73 6 14 1 84  0,10 8,4 2,50 1,00x106 2,10x1
74 3 4 1 12  0,10 1,2 2,50 1,00x106 3,00x1
65 3 6 1 18  0,10 1,8 2,50 1,00x106 4,50x1
66 62 12 2 1488  0,15 223,2 2,50 1,00x106 5,58x1
87 15 12 1 180  0,10 18,0 2,50 1,00x106 4,50x1
72 1,5 1 3  0,10 0,3 2,50 1,00x106 7,50x1
57 4 1 28  0,10 2,8 2,50 1,00x106 7,00x1
615 12 4 720  0,15 1080 2,50 1,00x106 2,70x1
82 1,5 4 12  0,15 18 2,50 1,00x106 4,50x1
77 4 4 112  0,15 168 2,50 1,00x106 4,20x1
78 6,5 11,5 1 74,7  0,10 7,47 2,50 1,00x106 1,87x1
79 3 5 1 15  0,10 1,50 2,50 1,00x106 3,75x1
6Plataforma 21 7 1 147  0,10 356,25 2,50 1,00x106 3,68x1
7Plataforma    7 2 1 14  0,15 2,10 2,50 1,00x106 5,25x1
6Escada 2 13 1 26  0,20 520   1,17x1
9TOTAL 25 ANOS 3.323,7  2899,22   1,17x1
9TOTAL/AN          4,68x1
7*(CORTESIA CONCRETO, 2010) 
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O total de massa do concreto utilizado foi dividido por 25 anos, 

considerando a depreciação das edificações segundo Thomson (2004). 

Nota 9. Detalhamento dos cálculos referentes à massa de blocos de concreto 

utilizados na  Biogás. 

 As dimensões dos prédios foram obtidas com base no uso do Google 

Earth, pois a Biogás-São João Energia Ambiental, não disponibilizou a planta 

baixa e medições in loco. 

Figura 53. Planta Baixa da Biogás-São João Energia Ambiental 

Tabela D – 9. Massa de blocos utilizados para construção dos prédios da Biogás-São 

João Energia Ambiental. 

Prédio Paredes 
(un) 

Base 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
(m²) 

Blocos* 
(bl)/(m²) 

Total 
(bl) 

Densidade* 
(g)/(bl) 

Massa 
Total (g) 

1 1 23 7 161 12,5 2012,5 13600 2,74x107

2 2 6 10 120 12,5 1500 13600 2,04x107 
2 5 10 100 12,5 1250 13600 1,70x107 

3 2 14 7 196 12,5 2450 13600 3,33x107 
2 6 7 84 12,5 1050 13600 1,43 x107 

4 2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06x106

2 4 3 24 12,5 300 13600 4,08 x106 
5 2 6 3 36 12,5 450 13600 6,12 x106 

2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 
6 2 62 8 992 12,5 12400 13600 1,69x108

2 12 8 192 12,5 2400 13600 3,26 x107 
7 1 15 12 180 12,5 2250 13600 3,06 x107 

2 12 12 288 12,5 3600 13600 4,90 x107 
1 9 12 108 12,5 1350 13600 1,84 x107 
1 2 12 24 12,5 300 13600 4,08 x106 
1 1,50 12 18 12,5 225 13600 3,06 x106 
1 7 12 84 12,5 1050 13600 1,43 x107 
1 4 12 48 12,5 600 13600 8,16 x106 

8 2 6,5 3 39 12,5 487,5 13600 6,63 x106 
2 11 3 66 12,5 825 13600 1,12 x107 

9 2 5 3 30 12,5 375 13600 5,10 x106 
2 3 3 18 12,5 225 13600 3,06 x106 

Muro1 1 19 1,50 28,5 12,5 356,25 13600 4,85 x106 
Muro 2    43,75 12,5 546,87 13600 7,44x106

TOTAL 25 ANOS 2.916,25  36.453,12  4,96x108

TOTAL/ANO        1,98x107 
* (NETSABER, 2010) 
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A massa total dos blocos foi dividida por 25, considerando a depreciação 

das edificações segundo Thomson (2004). 

O muro 2 possui 25 metros de comprimento, porém não possui altura 

regular.  Uma de suas extremidades mede 1,5 metros, a outra 5 metros. Para o 

cálculo de área, considerou-se um retângulo de 25 m de comprimento 

(comprimento do muro) por 5 de largura, conforme demonstração abaixo: 

 
Figura 54. Demonstrativo das medidas do muro 2 
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Nota 10. Detalhamento dos cálculos de massa dos mourões utilizados no 

cercamento da Biogás. 

Tabela D – 10. Massa dos mourões utilizados na cerca da Biogás-São João. 

Item Quantidade 
      (un) 

 Peso 
(kg)        

 Conversão 
(kg/g) 

Massa 
(g) 

Mourões 274 76,4* 1,0x103 2,09x107 

TOTAL 25 ANOS    2,09x107 

TOTAL ANO   8,37x105 

                      *(ARTCOMPRE, 2010) 

  Com base nas medições realizadas pelo Google Earth, o perímetro da 

cerca utilizada no entorno da Biogás, perfaz 548,21 metros. Os mourões são 

colocados a cada 2 m, portanto dividiu-se o perímetro por 2, obtendo-se 274,1 

mourões utilizados. 

 A vida útil considerada foi de 25 anos, de acordo com Thomson (2004). 
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Nota 11. Detalhamento dos cálculos de massa referente ao alambrado utilizado 

nas cercas de delimitação, chaminés e flares da Biogás. 
Tabela D – 11. Cálculo de massa total do alambrado, chaminés e flares da Biogás.   

Item Quantidade 
         (un) 

 Peso 
(kg)        

 Conversão 
(kg/g) 

Massa 
(g) 

 Alambrado  2,05x102 

Flares e chaminés    4,21x106 

TOTAL ANO   4,21x106 

 

Tabela D – 11.a. Massa de alambrado utilizado no entorno da Biogás. 

Item Comp. 
(m) 

Largura 
(m) 

Área 
(m²) 

Peso 
(kg/m²) 

Conversão  
(g/kg) 

Massa 
(g) 

tela 548,21 2,0 1096,42 1,87* 1,0x103 2,05x103

TOTAL 10 ANOS     2,05x103 

TOTAL ANO     2,05x102

          *(GRAMPOTELA, 2010) 

 Considerou-se 10 anos de vida útil para os alambrados (Thomson, 2004). 

 Tabela  D – 11.b.  Cálculo de massa dos aços  dos flares e chaminés. 

Item Quant. 
(un) 

Largura 
(m) 

Altura 
(m) 

Espessura 
(m) 

Densidade 
(kg/m³) 

Conversão 
(g/kg) 

 Total      
(g) 

Flares 
externo 

03 9,42 9 0,006 8,00x103* 1,00x103  1,22x107 
 

Flares interno 03 9,10 9 0,006 8,00x103 1,00x103  1,18x107

Chaminés 02 6,28 30 0,006 8,00x103 1,00x103  1,81x107 

TOTAL 10 ANOS      4,21x107

TOTAL/ANO       4,21x106

*(HEMEISOLANTES, 2010) 

De acordo com o projeto de MDL da Biogas São João, (SÂO PAULO, 

2007), o flare fechado é construído em aço inox 304, espessura de 4 a 6 mm, 

revestido internamente com manta de fibra cerâmica isolante de 50 mm, 

resistente a temperatura de até 1.700ºC  . O flare enclausurado é projetado 

conforme resolução CONAMA 316. As medidas dos flares e chaminés foram 

fornecidos pela Biogás-São João Energia Ambiental S/A. 

Os flares possuem diâmetro de 3 metros e as chaminés diâmetros de 2 

metros. Para o cálculo da largura necessária da chapa de aço, utilizou-se a 
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fórmula da circunferência ( rΠ2=C ). Para o cálculo das chapas internas, 

descontou-se 5 cm da fibra cerâmica. 

 

Nota 12. Cálculo da mão de obra utilizada na implantação da Biogás-São João. 

Tabela D – 12. Cálculo da mão-de-obra total utilizada na implantação da Biogás-São João. 

Item       Energia 
(J/ano) 

Prédios      1,11x1012 

Reforço do solo    3,27x108 

TOTAL    1,11x1012 

 

 Tabela D – 12.a. Energia da mão-de-obra utilizada na implantação dos prédios da Biogás 

Item Área 
 

(m²) 

Homem/hora 
 

(H/m²) 

Necessidade 
Diária 

(kcal/H.dia) 

Conversão 
 

(J/kcal) 

Conversão  
 

(dias/ano) 

Energia    
 

(J/ano) 
Prédios 2916,25 3,5 3,00x103 4186 260 3,33x1013

TOTAL 30 ANOS    3,33x1013

TOTAL ANO    1,11x1012

 

A quantidade de energia utilizada pela mão-de-obra na fase de 

construção foi calculada, considerando que são necessários 3,5 homens/hora 

para se construir 1m² de concreto (comunidade, 2005). Este valor leva em 

consideração as calorias para um indivíduo suprir suas necessidades por dia. 

Multiplicou-se os número de dias trabalhados por ano e posteriormente 

converteu-se em joules (ODUM, 1996), utilizando o fator de conversão de 4186 

J/kcal (PHYSICS, 2005). 

Tabela D – 12.b. Mão-de-obra movimentação de solo e reforço do terreno da Biogás-São João. 

Item 
 
 

Homem/dia 
 
 

(H) 

Necessidade 
diária 

 
(kcal/H dia) 

Conversão  
de 

unidade 
(J/kcal) 

Conversão 
 
 

(dias/ano) 

Energia 
 
 

(J/ano) 
 26* 3,00x103 4186 30* 9,80x109 

TOTAL 30 ANOS   9,80x109 

TOTAL ANO   3,27x108 

                   *(MACCAFERRI,2008) 
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Nota 13. Detalhamento referente ao consumo combustível da fase de 

implantação da Biogás. 

   Tabela D -13. Cálculo de diesel utilizado na fase de implantação da Biogás-São João. 

Horas de 
trabalho 

(horas.máquina) 

Consumo de 
diesel 

(L/horasmáquina)

Densidade 
 

(kg/L) 

Poder 
calorífco 

(J/kg) 

Diesel  
 

(J) 
272 7 0,85 4186 6,77x106 

TOTAL 30 ANOS   6,77x106 
TOTAL/ANO    2,26x105 

 

 O cálculo do diesel utilizado foi contabilizado considerando as horas de 

trabalho das máquinas (SILVA, 2006). As horas de trabalho foram estimadas 

em 8 horas trabalhadas durante 30 dias (MACCAFERRI, 2008). 

FASE DE OPERAÇÃO: 

Nota 14. Detalhamento dos cálculos da quantidade anual de biogás utilizado 
para geração de energia elétrica na Biogás.  
Tabela D – 14. Quantidade anual de biogás utilizado para a combustão na Biogás (em Joules). 

 
 Quant.anual 

de biogás 
(m³/ano) 

Fator de 
Conversão 
(kcal/m³) 

 Fator de 
Conversão 

(J/kcal) 

 Total 
  

(J/ano) 
Biogás* 8,23x108* 5,8x103 4180  2,00x1016 

                *  Fração utilizada no processo de combustão 
 
Tabela D - 14.a. Quantidade anual de CH4 utilizado pela Biogás-São João. 

Volume de 
CH4 
(m³) 

Período 
 

/(ano) 

Total 
 

(m³/ano) 
2,47x1010* 30 8,23x108

 Para o cálculo de metano utilizado pela Biogás, considerou-se o 

volume produzido entre 2007 e 2037 (30 anos), que corresponde ao início da 

operação de queima (2007) até o período estimado de produção de metano 

pelo aterro sanitário (2037). Os cálculos da produção de metano encontram-se 

no anexo E. 
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Tabela D – 14.b. Quantidade anual de Biogás utilizado pela Biogás-São João. 

Sistema Quant.anual 
de metano 
(m³/ano) 

Fator de  
correção 

 MassaTotal 
Biogás  

(m³/ano) 
  8,23x108 2  1,65x109 

   

O fator de correção 2 indica que a quantidade do metano foi dobrada em 

virtude do metano corresponder a 50% do biogás (IPCC, 1997). 

  Nota 15. Detalhamento dos cálculos referentes ao oxigênio utilizado na 

queima do metano para produção de energia elétrica. 

 Tabela D – 15. Cálculo de O2 para o processo de combustão 

Mols de O2 

(mols) 

Massa do O2 

(g/mols) 

Total 

(g) 

7.38x1010 32 2,27x1012

Tabela D – 15.a. Cálculo de mols de CH4  

Volume de 
CH4 
(m³) 

Fator de 
Conversão 

(g/L) 

Fator de 
Conversão 

/(L/m³) 

Fator de 
Conversão 

(mol/g) 

Total 
 

(mols) 
8,23x108 0,717 1,00x103 1/16 3,69x1010 

                   Considerou-se a quantidade total de metano produzido pelo aterro 

para o cálculo da quantidade de oxigênio (O2) utilizada na combustão do 

processo, em virtude da fração do biogás utilizada no processo de combustão 

corresponder a 50%, ou seja, corresponder à quantidade de metano presente 

no biogás. 

 Para queimar 1 mol de CH4 são necessário de 2 mols de O2: 

CH4 + 2O2  CO2 + 2 H2O 

Para 3,69x1010 mols de CH4, são necessários 7,38x1010 mols de oxigênio 

Para 32 g/mol a massa necessária de O2 é de 2,27x1012 g 

Nota 16. Detalhamento do consumo de água da Biogás-São João. 

 Tabela D – 16. Consumo de água da Biogás-São João. 

Consumo 
(m³/ano) 

      Água  
(m³/ano) 

1,05x103*    1,05x103 

TOTAL    1,05x103 

                       *(BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL, 2009). 
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Nota 17. Detalhamento dos cálculos da mão-de-obra anual da Biogás  

Tabela D – 17. Cálculo da Mão-de-obra da fase de operação da Biogás-São João 

Func. 
 
 
Homens

Período Necessidade 
diária  

 
(kcal/H dia) 

Conversão 
de 

unidade 
(J/kcal) 

Trabalho 
 
 

(dias/ano)

Energia 
 
 

(J) 
35  3,00x103 * 4186 265 1,16x1011 

TOTAL     1,16x1011 

                             *(SILVA, 2006) 

 O número de funcionários foi informado pela Biogás-São João (2009), 

correspondendo a 15 funcionários de administração e 20 de campo. 

 Nota 18. Consumo de energia elétrica da Biogás-São João. 
Tabela D -18. Cálculos referentes ao consumo de energia elétrica da Biogás-São João. 

Consumo 
 
 (kWh/ano) 

Fator de 
Conversão 

(J/kWh)  

  Energia 
 

(J/ano) 
1,05x103*  3,60x106   3,78x109 

TOTAL   3,78x109 

                        *(BIOGÁS-SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL, 2009) 

 Nota 19. Detalhamento dos cálculos do consumo de combustível anual 

utilizado pela Biogás-São João. 

 Tabela D – 19. Cálculo do consumo de diesel da Biogás-São João. 

Total de 
diesel 

(L/ano) 

Densidade 
(kg/L) 

Conversão de 
(kcal/kg) 

Poder 
caloríficos 

(J/kcal) 

Diesel 
(J/ano) 

4,80x103* 0,85 1,07x104 4186 1,83x1011 

1,98x103 * 0,72 1,15x104 4186 6,86x1010 
Total ano    2,51x1011 

                * Fiat Strada, (BIOGÁS-SÃO JOÃO, 2008) 

 Nota 20. Energia elétrica gerada pela Biogás-São João. 
Tabela D – 20. Quantidade média de energia elétrica gerada pela Biogás-São João 

Metano 
convertido em 

Energia elétrica 
(m³/ano) 

Conversão de 
tempo 

 
/(s/ano) 

PCI do biogás 
 
 

(kJ/m³) 

Conversão 
de tempo 

 
(h/ano) 

Energia 
 
 

(kWh/ano) 
8,23x108 3,15x107 21600* 8760 4,94x109 

TOTAL ANO     4,94x109 

                                *(FABIO ET AL 2005 ) 

 

 Os cálculos da produção do biogás encontram-se no anexo E. A 

quantidade foi dividida pelo período de 30 anos, que corresponde ao período 
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estimado para conversão de biogás em energia elétrica (2007-2037), obtendo-

se o total de 1,32x109 m³ de biogás, descontando-se 20% (3,3x108 m³) que são 

queimados em flares (REVISTA ELO, 2009). Como a quantidade de joules por 

segundo é watts, multiplicou-se o total de biogás pela quantidade de segundos 

de um ano, para posteriormente multiplicá-lo pelo poder calorífico do , obtendo-

se desta forma a média de 7,93x109 kWh/ano de energia.  

Nota D – 21 – Demonstrativo da emergia do sistema da Biogás-São João. 

Tabela D – 21. Tabela de emergia da Biogás-São João. 

N
ot

a Descrição 

 U
ni

da
de

 

C
la

ss
e 

Valor 

 

Emergia 

por 

unidade        

/(sej/un) 

Fator Total 

 

(sej/ano) 

% 

 

/(sej/sej
 Fase de 

Implantação 
              

 Solo  J N 1,89x1011 2,21x104 1 4,18x1015 <1% 

2  PEAD  g F 9,52 x106 8,85x109 1,68 1,42x1017 <1% 
3 Aço estrutural  g F 1,74x107 4,15 x109 1 7,22x1016 <1% 
4 Cimento  g F 8,50x106 3,31 x109 1 2,81x1016 <1% 

5 Fibra Cerâmica  g F 4,20 x105 3,06x109 1,68 2,16x1015 <1% 

6 Aço Equip & Maq    g F 4,32x107 2,77 x109 1 1,20x1017 <1% 

7  Aço Galv.(telha)  g F 8,91x104 1,81 x109 1 1,61 x1014 <1% 

8 Concreto (piso)  g F 4,68x107 1,54 x109 1 7,21x1016  <1% 

9 Blocos/concreto  g F 1,98x107 1,35 x109 1,68 4,49x1016 <1% 

10 Mourões  g F 8,37x105 1,20 x109 1 1,00x1015 <1% 
11 Aço (chaminés)  g F 4,21x106 2,77x109 1 1,17x1016 <1% 

12 Mão-de-obra  J F 1,11x1012 4,30 x106 1 4,77x1018 2,61% 
13 Combustivel  J F 2,26x105 1,11 x105 1 2,51 x1010 <1% 

           
 Fase de         

  14 Biogás  J N 2,00x1016  2,98X103 1 5,96x1019 32,65% 

15 O2 p/ combustão  g R 2,27x1012 5,16 x107 1 1,17x1020 64,17% 

16 Água  m³ F 1,05 x103 7,75x1011 1 8,14x1014 <1% 
17 Mão-de-obra  J F 1,16x1011 4,30 x106 1 4,99x1017 <1% 
18 Energia Elétrica  J  F 3,78 x109 2,69 x105 1,68 1,71x1015 <1% 
17 Combustível  J F 2,51x1011 1,11 x105 1 2,79x1016 <1% 

 Emergia Total        2,04x1020  

 

  A emergia total do sistema da Biogás-São João corresponde a  

2,04x1020 sej/ano. 
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ANEXO E 

 Demonstrativo dos cálculos para produção de metano (CH4) e biogás no 

aterro sanitário Sítio São João 

Para o cálculo do biogás produzido pelo aterro sanitário São João, foi 

utilizado a Equação 1, que corresponde ao método da estimativa das emissões 

de metano (CH4) pela disposição de resíduos sólidos depositados em aterros 

sanitários (IPCC, 1996) e dados fornecidos pela Ecoubis Ambiental (2009).  

Equação 1: LO = MCF x DOC x DOCf x F x (16/12)  

Onde: 

LO = Potencial de geração de metano dos resíduos (kg de CH4/kg de RSD); 

MCF = Fator de correção do metano (%); 

DOC = Fração de carbono degradável (kgC/kgRSD); 

DOCf = Fração de DOC dissolvida (kgC/kgRSD); 

F = Fração de metano no biogás (%); 

16/12 = Conversão do carbono para metano (t de CH4/t de Carbono); 

O fator de correção do metano (MCF) está relacionado com a forma em 

que os resíduos são aterrados. O IPCC (1996) considera que resíduos 

aterrados de forma inadequada produzem menores quantidades de metano, 

quando comparados a resíduos decompostos apropriadamente por condições 

anaeróbias. A Tabela E - 1fornece os valores recomendados pelo IPCC (1996). 

Tabela E – 1. Fator de correção do metano de acordo com os locais de deposição 

Local de Disposição Valores de MCF 

Lixão 0,4 

Locais sem categoria 0,6 

Aterro controlado 0,8 

Aterro sanitário 1,0 

Fonte: IPCC, 2006. 
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A quantidade de carbono orgânico degradável (DOC) é calculada de 

acordo com a equação 2 (IPCC, 1996), e é baseada na composição 

gravimétrica dos resíduos depositados no aterro sanitário Sítio São João, 

conforme Figura 55. 

 

Figura 55. Composição gravimétrica dos resíduos do aterro sanitário Sítio São João. 
Fonte: Ecourbis Ambiental (2010) 

 

 A Tabela E - 2 apresenta os valores de DOC para os resíduos 
depositados no aterro sanitário, conforme Figura 55. 

Tabela E - 2. Carbono orgânico degradável por componente de resíduos. 

Componentes DOC (em massa) 
A - Papel, papelão e jornal 10,1 
(B+C) - Alimentos e resíduos orgânicos 61,3 
 D - Tecidos 2,8 
 E - Madeira 1,3 

  
Equação 2:  

DOC = (0,4× A) + (0,17 × B) + (0,15×C) + (0,40× D) + (0,3× E) 

DOC = `[0,40 x (0,101)] + [0,17x (0,613)] + [0,40 (0,028)] +[0,30x0,013)] 

DOC=0,040 + 0,104 + 0,011 + 0,003  

DOC = 0,158 kgC/kgRSD 

 A fração de DOC dissolvida (DOCf) é obtida a partir da equação 3, que 

de acordo com Birgemer & Crutzen (1987) corresponde à disponibilidade de 

carbono para que seja realizado a decomposição bioquímica. 
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 Equação 3: 
 

DOCF= 0,014T + 0,28  

DOCF= 0,014(35) + 0,28 

DOCF= 0,49 + 0,28 

DOCF= 0,77 kgC/kgRSD 

Onde: 

T = temperatura da zona anaeróbia (ºC)    

  O valor de DOCf foi estimado  em 35º para a temperatura no interior do 

aterro, de acordo com Gunnerson & Stuckey (1986) . Para Birgemer & Crutzen 

(1987), a temperatura no interior do aterro independe da temperatura do 

ambiente, pois é mais dependente da atividade microbiológica. De acordo com 

o IPCC (1996) O valor de 0,77 DOCf é considerado como um padrão. 

  A fração de metano no biogás é na ordem de 50% (IPCC, 1996 e 
CENBIO, 2003). 

F = 50  

16/12 = 1,333 

Substituindo os valores calculados (equações 2 e 3) na equação 1, 
obtem-se: 

Lo = 1 x 0,158 x 0,77 x 0,50 x  1,333 

Lo = 0,081  

L0 = 0,081 kg CH4/kgRSD.  

 

De acordo Calderoni (2007), a densidade do CH4 é de 0,796 kg/m³ ou 

como 0,00079600  t/m³,  obtendo-se L0 = 101,75 m³CH4/t de RSD. 

 Os cálculos da vazão do metano (CH4)/ ano é calculada de acordo com 

as equações 4 e 5. 

Equação 4: 

K *  Rx  * Lo *  

Equação 5: 
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Onde: 

LFG = Vazão do metano; 

Rx = Fluxo de resíduos no período de um ano;  

x  = Ano atual; 

T = Tempo de deposição do resíduo no aterro; 

t1/2 = Tempo médio para 50% da decomposição = 9 anos; 

k = Constante de decaimento (1/ano) = 0,077 

A constante de decaimento (k) é estimada levando-se em consideração   

fatores como disponibilidade de nutrientes, pH, temperatura e, principalmente a 

umidade (ENSINAS, 2003). Os valores sugeridos para k podem variar de 1 9 

anos. De acordo com Mendes e Sobrinho (2007), Ensinas (2003) e CENBIO 

(2003), locais com precipitação anual maiores que 1000 mm, possuem 

decomposição alta, e assumem valores de 9 anos, e o aterro sanitário em 

estudo se enquadra neste índice de precipitação. 

A Tabela E - 3 apresenta a produção de metano entre 1992 a 2009, fase 

que compreende o período de recebimento de resíduos do aterro sanitário Sítio 

São João. O total de metano produzido corresponde a 9,21x109 m³ neste 

preríodo. 

Tabela E – 3. Produção de metano do aterro sanitário Sítio São João. 

Ano Estimativa de metano 
produzido (m³) 

1º 8,93 x107 
2º 1,14x108 

3º 1,77 x108 
4º 2,50 x108 
5º 3,24 x108 
6º 3,95 x108 
7º 4,61 x108 
8º 5,24 x108 
9º 5,81 x108 

10º 6,36 x108 
11º 6,88 x108 
12º 7,34 x108 
13º 7,76 x108 
14º        8,16x108 
15º 8,56 x108 
16º 8,85x108 
17º 9,05 x108 

Total 9,21x109
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Para o cálculo de decaimento do biogás, que compreende o período após 

 o encerramento do  aterro sanitário, utilizou-se,  o método  denominado  Método  

de Decaimento de Primeira Ordem (Equação 6), que considera o gás emitido por  

longos períodos de tempo ( IPCC, 1997). 

Equação 6: 

Q = Lo R (e-kc – e-kt) 

Onde: 

Q = Geração de metano no ano (m3/ano) 

Lo =  Potencial de geração de metano do lixo (m3/t de RSD) 

R = Média anual de deposição do lixo durante a vida útil do aterro (t/ano) 

K = Constante de decaimento (ano-1) 

C = Tempo desde o fechamento do aterro (anos) 

T = Tempo de desde a abertura do aterro (anos) 

 
A Tabela D – 4 apresenta os resultados obtidos da produção de metano  

pelo Método de Decaimento de Primeira Ordem.   

  
Tabela E – 4. Produção de metano após o encerramento do aterro sanitário 

Ano Estimativa de 
Metano Produzido 

Ano Estimativa de 
Metano Produzido (m³) 

18º 8,23E+08  33º 5,75E+08 
19º 8,12E+08  34º 5,47E+08 
20º 8,02E+08  35º 5,17E+08 
21º 7,90E+08  36º 4,85E+08 
22º 7,78E+08  37º 4,51E+08 
23º 7,65E+08  38º 4,14E+08 
24º 7,51E+08  39º 3,73E+08 
25º 7,37E+08  40º 3,30E+08 
26º 7,21E+08  41º 2,84E+08 
27º 7,04E+08  42º 2,33E+08 
28º 6,86E+08  43º 1,79E+08 
29º 6,67E+08  44º 1,20E+08 
30º 6,46E+08  45º 5,69E+07 
31º 6,24E+08  46º ‐1,14x107 
32º 

6,00E+08 
TOTAL 
GERAL 2,47x1010 

 

Os cálculos apontam que o total de metano produzido pelo aterro 

sanitário Sítio São João é de 2,47x1010 m³, correspondendo ao período de 17 
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anos (produção de metano durante o período de funcionamento) somados ao 

período de 28 anos (produção de biogás após o encerramento), conforme 

Tabela E – 4, totalizando 45 anos de estimativa de produção de metano. O total 

geral da Tabela E – 4 representa os valores da Tabela E – 3 somados ao da 

tabela E – 4. 

O 46º ano consta na tabela para mostrar que não há produção de 

metano neste período.     

 

 No Gráfico 3 pode-se observar o total de metano produzido pelo aterro 

sanitário Sítio São . 

 
Gráfico 3. Estimativa da produção total de metano do aterro São João. 

 
 

    Em virtude do do metano corresponder a 50% do biogás produzido pelo 

aterro sanitário (IPCC, 1996), dobrou-se a quantidade de metano para obter o total 

de biogás produzido pelo aterro sanitário 
 
 
Tabela E - 5. Cálculo do biogás produzido pelo aterro sanitário Sítio São João. 
 
 

Metano 
(m3) 

Fator de 
multiplicação

 MassaTotal 
(m3) 

2,47x1010 2  4,94x1010

 TOTAL DE BIOGÁS    4,94x1010
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                 Conforme gráfico, podemos observar que a curva de geração do metano é 

crescente no período em que o aterro recebe resíduos, devendo atingir seu ponto 

máximo de produção em 2011, dois anos após seu encerramento, de acordo com as 

estimativas de produção de biogás do aterro Delta efetuados por Ensinas (2003). 
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ANEXO F 

 

 Cálculo das transformidades e emergia por unidades dos produtos deste 
estudo  

  

Nota 1. Cálculo da emergia por unidade do metano CH4 considerando o 
sistema do Aterro sanitário com Projeto de compensação ambiental. 

Tabela F – 1. Cálculo da transformidade do metano do aterro sanitário e Projeto de 
compensação ambiental. 

Sistema Emergia do 
aterro 

e Projeto de 
comp. 

 
(sej/ano) 

 Quant. de 
metano 

 
 

/(Joules/ano)

Transformidade 
 
 
 

(sej/J) 

Metano 8,11x1019 2,00x1016*  4,06x104 

                         * Cálculos no Anexo D, nota 14 

Nota 2. Cálculo da emergia por unidade do biogás considerando o sistema do 
Aterro sanitário Sítio São João com  Projeto de compensação ambiental 

Tabela F – 2. Cálculo da emergia por unidade do biogás, considerando o aterro sanitário 

Sistema Emergia 

do aterro 

(sej/ano) 

 Quant. de 

biogás 

/(m³) 

Emergia por 

unidade 

(sej/m³) 

Biogás 8,11x1019 1,65x109*  4,92x1010 

                            * Cálculos no Anexo D, nota 14. 

Nota 3. Cálculo da emergia por unidade do sistema do Aterro sanitário Sítio 
São João (ou do processo de aterramento do RSU). 

Tabela F – 3. Cálculo da emergia por unidade do processo de aterramento do RSU. 

Ítem Emergia 

do aterro 

(sej/ano) 

 Volume de 

RSU 

/(g) 

Emergia por 

unidade 

(sej/g) 

  8,10x1019 6,35x1011*  1,29x108 

                           * Cálculos no Anexo A, nota 15. 

Nota 4. Cálculo da emergia por unidade do sistema do Aterro sanitário Sítio 
São João com projeto de compensação ambiental (ou do processo de 
aterramento do RSU).  
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Tabela F – 4. Cálculo da emergia por unidade do processo de aterramento do RSU 
considerando  o aterro sanitário e o Projeto de compensação ambiental. 

Ítem Emergia 

do aterro 

(sej/ano) 

 Quant. de 

RSU 

/(g) 

Emergia por 

unidade 

(sej/g) 

  8,11x1019 6,35x1011*  1,28x108 

                          * Cálculos no Anexo A, nota 15. 

Nota 5. Cálculo da emergia por unidade da matéria orgânica considerando o 
sistema do Aterro sanitário com projeto de compensação ambiental. 

Tabela F – 5. Cálculo da emergia por unidade de matéria do aterro sanitário com Projeto de 
compensação ambiental. 

 Emergia do 

cenário 2 

 

(sej/ano) 

 Quant. 

de de 

RSU  

(g) 

Conversão 

de unidade 

 

(kg/g) 

Energia 

(PCI) do 

RSU 

(kcal/kg) 

Fator de 

conversão 

 

(J/kcal) 

Transformidade 

 

(sej/J) 

 8,11x1019 7,71x108* 1,00x10-3 2,10x103** 4186  1,20x107 

   * Cálculos no Anexo C, nota 16.   
 ** Martire (2010) 
 
Nota 6. Cálculo da emergia por unidade das mudas das árvores nativas do 
planalto paulistano considerando o Projeto de compensação ambiental. 
Tabela F – 6. Cálculo da emergia por unidade das mudas de árvores nativas do Planalto 
Paulistano considerando o Projeto de Compensação Ambiental. 

 Emergia da 

compensação 

(sej/ano) 

 Quant. de 

mudas 

/(un) 

Emergia por 

unidade 

(sej/muda) 

 1,14x1017 7,00x104  1,63x1012 

 

Nota 7. Cálculo da emergia por unidade das mudas das árvores nativas do 
planalto paulistano considerado o sistema do Aterro sanitário com projeto de 
compensação ambiental. 

Tabela F – 7. Cálculo da emergia por unidade das mudas de árvores nativas do Planalto 
Paulistano considerando o aterro sanitário e o Projeto de Compensação Ambiental. 

  Emergia da 

compensação 

(sej/ano) 

 Quant. de 

mudas 

/(un) 

Emergia por 

unidade 

(sej/muda) 

  8,11x1019 7,00x104  1,13x1015 
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Nota 8. Cálculo da transformidade das mudas de alface e de couve manteiga 
considerando o Projeto de compensação ambiental. 

Tabela F – 8. Cálculo da emergia por unidade das mudas de alface e couve considerando o 
Projeto de Compensação Ambiental. 

Item* 
 

Emergia 
do  

Sistema 
 

(sej/ano) 

Área 
 
 
 

/(ha) 

Quantidade 
 
 
 

(kg/ha) 

Conversão 
de 

unidade 
 

(g/kg) 

Conteúdo 
energético 

 
 

(cal/g) 

Conversão 
de 

unidade 
 

J/cal 

Transf. 
 
 
 

(sej/J) 
alface 1,14x1017 

 
0,0078 12.500* 1.000 35.000 4,186 7,98x106

couve 1,14x1017 0,0078 48.750* 1.000 250.000 4,186 2,86x105

 

Nota 9. Cálculo da transformidade das mudas de alface e de couve manteiga 
considerando o sistema do Aterro sanitário com projeto de compensação 
ambiental. 

Tabela F – 9. Cálculo da emergia por unidade das mudas de alface e couve considerando o 
aterro sanitário e o Projeto de Compensação Ambiental. 

Item* 
 

Emergia 
do  

Sistema 
 

(sej/ano) 

Área 
 
 
 

/(ha) 

Quantidade 
 
 
 

(kg/ha) 

Conversão 
de 

unidade 
 

(g/kg) 

Conteúdo 
energético 

 
 

(cal/g) 

Conversão 
de 

unidade 
 

J/cal 

Transf. 
 
 
 

(sej/J) 
alface 8,11x1019 0,0078 12.500* 1.000 35.000 4,186 5,68x109

couve 8,11x1019 0,0078 48.750* 1.000 250.000 4,186 2,04x108

 

 

 

Nota 10. Cálculo da emergia por unidade da energia elétrica gerada pelo 
sistema Biogás-São João. 

Tabela F – 10. Emergia por unidade da energia elétrica – Biogás-São João. 

         

Sistema Emergia do 

sistema c/ biogás 

(sej/ano) 

Quant. de Energia 

Elétrica gerada 

(kWh/ano) 

Emergia por 

unidade 

 

(sej/kWh) 

   2,04 x1020 4,94x109*  4,13x1010* 

           * Tabela D – 20 do anexo D. 
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Nota 11. Cálculo da transformidade da energia elétrica do sistema do Aterro 
sanitário com projeto de compensação ambiental e geração de energia elétrica. 

Tabela F – 11. Transformidade da energia elétrica do sistema do aterro sanitário com Projeto 
de compensação ambiental e Biogás-São João. 

Sistema Emergia por un 

 

(sej/kWh) 

Conversão de unidade 

 

 /(J/kWh) 

Transformidade 

 

(sej/J) 

    4,13x1010 3,6x106  1,15x104 

 


