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1. RESUMO 

O crescimento populacional e a elevação pelo consumo são fatores que influenciam 

diretamente o aumento de resíduos sólidos no Brasil e no Mundo. Desde a publicação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12305/2010), os aterros 

sanitários tem sido apontados como solução para a gestão correta dos resíduos. No 

entanto, estes empreendimentos normalmente ocupam grandes áreas e permanecem 

com poucos usos por um longo período de tempo. Projetos já vem sendo implantados 

para o aproveitamento do metano gerado pelo processo de decomposição, para a 

geração de energia mas há necessidade de avaliar a viabilidade de outros usos destas 

áreas. Com o objetivo de avaliar a potencialidade dos aterros sanitários serem 

utilizados também para implantação de células fotovoltaicas e geração de energia 

elétrica, aterros sanitários no Estado de São Paulo vêm sendo levantados e suas 

áreas estimadas para a elaboração de projetos de energia solar fotovoltaica. Os 

resultados preliminares apontam que os aterros levantados até o momento possuem 

áreas superiores a 288.000 m2, e áreas de galpões para implantação de células 

fotovoltaicas superiores a 18.000 m2. Pretende-se, após este levantamento, elaborar 

projetos hipotéticos para as áreas, com estimativas de custos para implantação da 

tecnologia fotovoltaica e geração de energia elétrica. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os aterros sanitários são espaços de depósito e nele são descartados resíduos 

sólidos provenientes de diversos setores como residências, industrias, hospitais e 

construções. São de fundamental importância, pois conseguem solucionar uma 

grande porcentagem dos problemas causados pelo lixo gerado nas grandes cidades.  

Hogan et al. (2000, p.290) descreve que resíduo sólido “é todo e qualquer material 

sólido decorrente das atividades humanas em sociedade, cujo produtor ou proprietário 

não o considere com valor suficiente para conservá-lo”.  

Os aterros sanitários demonstram ser a melhor solução para os problemas da 

disposição final dos resíduos sólidos, levando-se em conta uma série de requisitos na 

sua estruturação. Em função das grandes áreas ocupadas, surge a necessidade de 

se avaliar outros usos possíveis para os aterros sanitários. Nesse aspecto, a 

instalação de tecnologias para obtenção de outras formas de energia, como a solar 



fotovoltaica, obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, pode significar 

ampliação dos usos destas áreas e um melhor aproveitamento dos amplos espaços 

ocupados.  

Desta forma, propoe-se avaliar a vocação de aterros sanitários existentes no Estado 

de São Paulo para a geração de energia a partir de células fotovoltaicas, considerando 

a viabilidade técnica, os custos de implantação e o potencial energético possível 

destas áreas. 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem, como caráter exploratório, avaliar a quantidade de aterros sanitários 

já existentes no estado de São Paulo, bem como o levantamento das áreas destes 

aterros e segregação das áreas de recebimento e deposição dos resíduos e das áreas 

administrativas. Portanto, pretende-se analisar áreas livres de resíduos para a 

implantação de tecnologias geradoras de energia, particularmente solar fotovoltaica 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho terá caráter exploratório e inicialmente será realizado o levantamento do 

número aterros sanitários no estado de São Paulo. Em seguida, será realizada a 

estimativa de áreas livres de resíduos, particularmente galpões e áreas 

administrativas, para a implantação de placas solares fotovoltaicas. Estimadas as 

áreas, serão quantificadas o número de placas fotovoltaicas, considerando seu custo 

e avaliando a quantidade potencial de energia a ser gerada a partir das mesmas, 

sendo feito um levantamento da radiação solar e do tempo de exposição a luz destas 

placas. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Como o projeto tem caráter exploratório, as áreas delimitadas no aterro foram 

selecionadas no Google Earth e estimadas de acordo com as ferramentas disponíveis 

no programa. Desta forma, foram identificados 5 aterros sanitários, com sua 

localização, área estimada e área estimada de galpões. 

Foram levantados todos os dados sobre a história dos respectivos aterros, quantidade 

de resíduos recebidos, junto com a teórica de solar fotovoltaica. Com as informações 

relacionadas, foram criados diversos modelos de custos com empresas para a 

implantação das placas.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram levantadas as áreas de 5 aterros sanitários, conforme Tabela 1, demonstrando 
as áreas estimadas total e de galpões.  
 
Tabela 1. Identificação dos aterros sanitários utilizados neste estudo. 

Aterro  Localização Área estimada total Área estimada de 
galpões 

Bandeirantes  Rua Papagaio - Vila Perus. 
São Paulo - SP, 02675-031 
 

1.400.000 m² 31.367,18 m² 

Sítio São João Estrada do Sapopemba  
Cidade Satelite Santa Barbara. 
São Paulo – SP, 23325 

824.000 m² -- 

São José dos 
Campos 

Estr. José Augusto Teixeira, 
400 - Jardim Torrao de Ouro. 
São José dos Campos - SP 

288.000 m² 18.267,04 m² 

Caieras Rod. dos Bandeirantes, km33.  
Caieiras – São Paulo, 07700-
000 

 
1.300.000 m² 

34.863,41 m² 

Central de 
Tratamento de 
Resíduos Leste 
- CTL 

Avenida Sapopemba, 22.254. 
Cidade Satélite Santa Bárbara 
– 08330-180 – São Paulo 

1.827.696,00 m²  26.970,83 m² 

 
Com base na área estipulada, serão realizados cálculos para avaliar o número de 

placas necessárias para a área de cada aterro, estipulando, portanto, o investimento 

inicial e a estimativa da quantidade de energia a ser gerada. 
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