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RESUMO 
 

As emissões fugitivas de biogás em áreas de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) são um grave problema de poluição atmosférica de nível local e global que 

precisa ser mitigado. O principal gás produzido no processo de decomposição dos resíduos, 

gás metano (CH4), é o segundo maior contribuinte entre as emissões antrópicas de gases 

do efeito estufa, e 21 vezes mais eficiente que o dióxido de carbono (CO2) no 

aprisionamento de calor na atmosfera. Esta situação merece especial atenção no nosso 

País uma vez que ainda existem cerca de 4.000 lixões em operação (IBGE, 2000), os quais 

contribuem para a contaminação do meio ambiente e a má qualidade de vida da população. 
Uma das formas de evitar a passagem aleatória do biogás para a atmosfera é constituindo 

uma camada de cobertura dos resíduos e um adequado sistema de coleta e aproveitamento 

energético do biogás. O objetivo principal desta pesquisa foi a avaliação do potencial de 

geração de biogás e a análise da produção de energia, a partir do desenvolvimento e 

implantação de uma célula experimental com 36.659 t de resíduos sólidos urbanos e uma 

usina piloto com capacidade de gerar 20 kW. O plano de monitoramento geoambiental e 

energético deste estudo permitiu: (i) caracterizar fisico-quimicamente os resíduos e definir 

parâmetros de biodegradabilidade, inclusive com desenvolvimento de novas metodologias 

de ensaio, (ii) avaliar experimentalmente e numericamente a produção de biogás, (iii) 

estimar as emissões fugitivas pela cobertura e (iv) obter parâmetros de eficiência global do 

gerador e a viabilidade financeira do projeto. Os resultados encontrados na pesquisa 

permitiram concluir que em função das características dos resíduos e do clima local a 

decomposição dos RSU ocorreu de forma mais intensa e acelerada que o previsto na 

literatura internacional. No que se refere aos parâmetros energéticos, a eficiência global 

obtida no gerador está dentro da faixa de valores reportados na literatura. A análise de 

viabilidade financeira do empreendimento mostrou que o projeto com venda de energia 

elétrica é viável com restrições de tarifação, entretanto quando os Certificados de Emissões 

Reduzidas (CERs) são considerados por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), a viabilidade se torna altamente positiva. Por fim, destaca-se que este trabalho pode 

ser de grande valia para o desenvolvimento de uma matriz energética renovável que vem 

sendo pouco explorada no Brasil, a qual pode ser aplicada em vários aterros, principalmente 

considerando o porte e a taxa de disposição de resíduos desta célula, que são semelhantes 

à de pequenos e médios municípios brasileiros. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos, aterro experimental, biogás, energia elétrica, 

viabilidade financeira.
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ABSTRACT 
 

Fugitive gas emissions from municipal solid waste (MSW) landfills are a serious 

problem related to local and global atmospheric pollution that must be mitigated. The main 

gas generated during the waste decomposition process, methane gas (CH4), is the second 

largest contributor from the anthropogenic greenhouse gases emissions, and it is 21 times 

more efficient than carbon dioxide (CO2) in capturing heat in the atmosphere. This situation 

deserves special attention in Brazil as there are approximately 4,000 open dumps in 

operation (IBGE, 2000), which contributes to the environment contamination and poor quality 

of life. One of the forms to prevent gas to escape to the atmosphere is to built an adequate 

landfill gas collection and utilization system. The main objective of this research was to 

evaluate the landfill gas potential, and to analyze the electricity production through the 

development and implementation of an experimental cell with 36,659 t of MSW, and a pilot 

power unity of about 20 kW. The geoenvironmental and energetic plan allowed: (i) to 

characterize physically and chemically the waste and to define the biodegradability 

parameters, including the development of new tests methodologies; (ii) to evaluate 

experimentally and numerically the landfill gas production; (iii) to estimate the fugitive 

emissions through the cover layer; (iv) to obtain the electric efficiency parameters of the 

generator and, (v) the project financial viability. The results obtained in this research allowed 

to conclude that the MSW decomposition process occurred in a more intensive and 

accelerated form than predicted in the international literature due to the waste characteristics 

and local climate. The electric efficiency obtained in the gas generator was situated in the 

range of values reported in the literature. The project financial analysis showed that the 

project conception with the only production of electric energy was feasible with tax 

restrictions; however, when the Certified Emissions Reductions (CERs) were considered by 

means of the Clean Development Mechanism (CDM), the project became very attractive. 

Finally, this work can be used for the development of a renewable energy source that has not 

been explored in Brazil. This technology , which can be applied in various MSW landfills, 

mainly because the capacity and the waste disposal rate of the experimental cell that are 

similar to the ones in small and medium municipalities in Brazil. 

 

Key-words: municipal solid waste, experimental cell, landfill gas, electric energy, financial 

viability. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO À PESQUISA 

 
1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A situação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil ainda é precária, uma vez 

que existem cerca de 4.000 lixões em operação, os quais contribuem para a contaminação 

do meio ambiente e a má qualidade de vida da população. De acordo com o IBGE (2000), 

apenas 36% dos resíduos gerado em todo o País é destinado aos aterros sanitários, 

enquanto o restante é disposto indevidamente em lixões ou aterros controlados. As 

emissões fugitivas de biogás são um grave problema de poluição atmosférica de nível local 

e global que precisa ser mitigado. O gás metano (CH4) é o segundo maior contribuinte para 

o aquecimento global, atrás apenas do CO2, entre as emissões antrópicas de gases do 

efeito estufa. Vale lembrar que o CH4 é cerca de 21 vezes mais eficiente que o CO2 no 

aprisionamento de calor na atmosfera (IPCC, 2001). 

A alternativa de aproveitamento energético do biogás e a redução de emissões nos 

aterros de RSU, associadas à comercialização dos créditos de carbono e inserção social, 

podem contribuir para a solução sustentável da gestão dos RSU. É importante lembrar que 

as novas fontes de energias renováveis devem apresentar crescimento nos próximos anos, 

devido aos novos mecanismos de incentivo que vêm sendo oferecidos por entidades 

governamentais no Brasil e no mundo. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

previsto no Protocolo de Kyoto, é um dos instrumentos existentes em escala global. Apesar 

destes incentivos, poucas são as experiências de geração de energia com biogás em escala 

comercial no Brasil. 

O estudo do potencial de biogás em aterros de RSU no Brasil ainda é um desafio 

para a engenharia nacional, uma vez que, as atuais estimativas são realizadas com base 

em critérios e experiências internacionais que não vêm apresentando resultados 

satisfatórios. Os poucos projetos de aproveitamento energético do biogás no Brasil estão 

localizados no eixo sul-sudeste e alguns estão apresentando dificuldades de ordem técnica 

em função de falhas na previsão de produção de biogás. Os parâmetros técnicos utilizados 

como referências nacionais foram desenvolvidos para aterros de países desenvolvidos, 

onde as características de projeto, operacionais, dos resíduos e as condições climáticas são 

bem distintas dos aterros existentes no País. Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos 

ensaios laboratoriais e de campo para avaliação do potencial de gás, associado ao estudo 

da decomposição dos resíduos em diferentes escalas, vêm contribuindo para minimizar este 

problema. 
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1.2 – OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO 
 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o potencial de geração de biogás e a 

viabilidade econômico-financeira da produção de energia, a partir do desenvolvimento e 

monitoramento de uma Célula Experimental de RSU com cerca de 37.000 toneladas de 

capacidade e uma Usina Piloto de Energia, as quais foram implantadas com suporte 

financeiro da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) em uma área específica 

disponibilizada pela Empresa de Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), no Aterro 

Controlado da Muribeca/PE. Este trabalho pode ser de grande valia para o desenvolvimento 

deste tema no Brasil e poderá ser aplicado em diversos aterros de resíduos urbanos, 

principalmente considerando o porte e a taxa de disposição de resíduos desta célula, que 

são semelhantes aos de pequenos e médios municípios do Brasil. 

Entre os objetivos específicos que fazem parte deste estudo, pode-se destacar: 

i) Caracterização física e química dos resíduos da Muribeca com base nos seguintes 

parâmetros: composição gravimétrica (base úmida, seca e seca-limpa), composição 

volumétrica, teor de umidade, grau de contaminação por partículas aderidas, peso 

específico, compressibilidade, teor de sólidos voláteis, pH, carboidratos, proteínas, lipídios e 

lignina, carbono orgânico total, poder calorífico e análise elementar (C, H, N e S); 

ii) Avaliação do potencial de geração de biogás dos resíduos da Muribeca por meio de: (a) 

reatores laboratoriais, (b) modelos teóricos de previsão de biogás utilizados na literatura 

internacional, (c) monitoramento qualitativo e quantitativo do biogás que permitiram ajustar 

as curvas teóricas de produção de biogás; 

iii) Estudo do comportamento geoambiental (biodegradabilidade, recalques, sondagens, 

pressões de líquidos e gases, temperatura dos resíduos, geração de lixiviado) da Célula 

Experimental em associação com as condições climáticas locais; 

iv) Estudo das emissões fugitivas de CH4 para atmosfera em três tipos de coberturas 

experimentais instaladas na cobertura superior da Célula Experimental e dos parâmetros 

indicativos da oxidação do CH4 ao longo da profundidade da cobertura; 

v) Avaliação dos critérios e procedimentos de projeto e operacionalização do sistema de 

coleta e aproveitamento do biogás na Usina Piloto da Muribeca, incluindo os equipamentos 

mecânicos instalados na unidade (compressor, trocador de calor, filtro, gerador e flare); 

vi) Avaliação da viabilidade econômico-financeira e ambiental do aproveitamento do biogás 

na Célula Experimental; 

 

Para atingir os objetivos citados, este trabalho foi desenvolvido em cinco fases: 
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- Fase 1: revisão bibliográfica sobre o potencial de geração de biogás e do aproveitamento 

energético em aterros de RSU, com ênfase nas metodologias utilizadas para determinar os 

parâmetros em campo e laboratório considerando, entre outras variáveis, a escala/porte da 

Célula Experimental; 

- Fase 2: Elaboração de projeto básico e executivo da Célula Experimental e da Usina Piloto 

da Muribeca, incluindo a especificação de um plano de monitoramento geoambiental e 

energético; 

- Fase 3: Desenvolvimento e implantação do Projeto no Aterro da Muribeca/PE. Nesta etapa 

foram realizados ensaios específicos de laboratório e campo para caracterizar os resíduos e 

avaliar o potencial de geração de biogás, entre os quais destacam-se: ensaio para 

determinação da composição volumétrica dos resíduos, ensaio do Potencial Bioquímico de 

Metano (BMP), reatores de bancada, determinação de celulose/lignina, além dos ensaios já 

normatizados e disponíveis pelo Laboratório de Solos e Instrumentação da UFPE e Grupo 

de Resíduos Sólidos (GRS). Também foi realizada a instalação da instrumentação para o 

monitoramento geoambiental em campo; 

- Fase 4: Implantação do sistema de coleta de biogás e da Usina Piloto da Muribeca, 

incluindo testes de operação e verificação da eficiência dos equipamentos mecânicos; 

- Fase 5: Aquisição e interpretação de dados do monitoramento geoambiental e posterior 

avaliação conjunta com outros parâmetros da literatura técnica. 

 

1.3 – ESTRUTURA DA TESE 
 

Esta tese está apresentada em cinco capítulos com os seguintes conteúdos: 

O Capítulo I apresenta a introdução com os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa. É importante destacar a contextualização desta pesquisa no cenário nacional e 

internacional e como a mesma pode ser transferida para sociedade. Desta forma, esta 

pesquisa poderá contribuir com a sustentabilidade econômica e sócio-ambiental da gestão 

de RSU no Brasil. 

O Capitulo II apresenta a revisão bibliográfica sobre os principais temas que estão 

relacionados ao potencial de geração de biogás e do aproveitamento energético em aterros 

de RSU. Esta revisão contempla seqüencialmente os seguintes tópicos: (i) estudo da 

geração de gases em aterros; (ii) emissões de gases em aterros; (iii) aterros experimentais e 

(iv) aproveitamento energético do biogás. A ênfase deste Capítulo está voltada para os 

tópicos que foram trabalhados experimentalmente nesta pesquisa, como a avaliação das 

características de biodegradabilidade dos resíduos, o potencial de geração de biogás em 

diferentes escalas (reatores, lisímetros e células experimentais) e características do sistema 

de aproveitamento de energia com utilização do biogás. 
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 No Capítulo III são apresentados todos os procedimentos e metodologias de 

laboratório e campo que foram utilizados na investigação, contemplando as seguintes fases: 

(I) Estudos realizados previamente e durante a implantação da Célula Experimental, 

que contemplaram desde a definição de critérios de projeto, estudo preliminar da 

camada de resíduos antiga existente no local, da compactação da camada de 

base do aterro até a avaliação das características qualitativas e quantitativas dos 

resíduos dispostos na Célula; 

(II) Estudos pós-implantação da Célula Experimental, os quais foram executados 

com base em um plano de monitoramento geoambiental e energético. Este plano 

teve como objetivos principais avaliar o comportamento da geração de biogás e a 

biodegradabilidade dos resíduos ao longo do tempo, além da análise do 

comportamento dos sistemas de coleta e de produção de energia elétrica. 

 

 Os resultados e discussões da investigação (laboratório e campo) encontram-se 

descritos no Capítulo IV. Vale destacar que os mesmos estão apresentados de forma 

cronológica, seguindo as etapas de desenvolvimento e implantação da Célula Experimental.  

As principais conclusões desta pesquisa, bem como as sugestões e recomendações 

a serem seguidas na continuidade e aprofundamento deste estudo estão apresentadas no 

Capítulo V. Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas citadas no trabalho e que 

deram suporte ao desenvolvimento desta pesquisa. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 – GERAÇÃO DE GASES EM ATERROS DE RSU 
 

2.1.1 – MICROBIOLOGIA DE DECOMPOSIÇÃO DOS RSU 

 

 O mecanismo de formação de gases em aterros de RSU é muito complexo devido à 

diversidade de materiais e compostos presentes e de suas possíveis interações físico-

químicas e biológicas ao longo do tempo. Durante o período de decomposição dos resíduos, 

os processos microbiológicos são predominantes na formação dos gases. Outros 

mecanismos, como o de volatilização (Lei de Henry) e de reações químicas, também podem 

atuar de forma secundária na geração de gases, entretanto tais processos não serão 

abordados neste estudo. 

 Os resíduos sólidos urbanos constituem um ecossistema único para 

desenvolvimento de diversas comunidades microbiológicas. Dentre os diversos grupos de 

microorganismos presentes nos resíduos, aqueles que auxiliam na degradação dos resíduos 

são as bactérias e em menor escala, os fungos e protozoários. 

Os microorganismos podem ser classificados de acordo com a capacidade de 

metabolização do oxigênio (O2). Esta ordenação envolve as espécies aeróbias, anaeróbias e 

facultativas. Os microorganismos aeróbios são aqueles que dependem do O2 para se 

desenvolverem. Por outro lado, os anaeróbios são aqueles que atuam na ausência de O2. 

Os microorganismos facultativos suportam ambientes com presença ou ausência de O2. 

As bactérias encontradas nos resíduos podem ser aeróbias, anaeróbias ou 

facultativas a depender da fase de decomposição dos resíduos e das condições de 

oxigenação do ambiente. Estes microorganismos são os principais responsáveis pela 

degradação dos resíduos, pois atuam nos resíduos orgânicos facilmente degradáveis, como 

restos alimentares e de podação e papeis. Estes materiais são ricos em carboidratos (ex. 

celulose e hemicelulose), proteínas e lipídios. 

Em geral, os fungos são espécies essencialmente aeróbias. No entanto, alguns tipos 

de fungos anaeróbios já foram encontrados na massa de resíduos (PALMISANO e BARLAZ, 

1996). O papel dos fungos na degradação dos resíduos está associado à decomposição de 

substâncias mais complexas e de difícil degradação, como compostos de lignina 

(SCHLEGEL, 1995). A matéria orgânica facilmente degradável não é o substrato principal 

para esta espécie. Por essa razão, neste estudo, o processo de geração de gases será 

direcionado, exclusivamente, às atividades bacterianas. 
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No que se refere ao metabolismo do carbono, os microorganismos são classificados 

como autotróficos ou heterotróficos. Os primeiros são aqueles que necessitam apenas do 

CO2 como fonte de carbono, sintetizando-o por meio da fotossíntese ou quimiossíntese, 

enquanto os heterotróficos necessitam de uma fonte orgânica de carbono para seu 

metabolismo. No que se refere à presença destes nos aterros, os dois grupos irão existir e 

atuar conjuntamente no processo de decomposição dos resíduos, tendo em vista que o 

produto da digestão dos heterotróficos (CO2) será utilizado como fonte energética pelos 

autotróficos. Desta maneira, é possível dizer que nas fases iniciais da degradação dos 

resíduos existirão predominantemente microorganismos heterotróficos, os quais irão atuar 

na decomposição de substâncias mais complexas, e posteriormente, com a produção do 

CO2, haverá o estabelecimento de bactérias autotróficas, cujos principais grupos são as 

metanogênicas. 

Os microorganismos necessitam de nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre, 

sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, cobalto, molibdênio e selênio, entre outros, 

para se desenvolverem. Na maioria dos casos, tais nutrientes são encontrados nos aterros, 

embora a heterogeneidade dos resíduos possa inibir a disponibilidade dos mesmos em 

determinadas regiões (WARITH e SHARMA, 1998 citado por KELLY, 2002). 

Segundo Haith (1998), a matéria orgânica biodegradável (na base seca) presente no 

aterro pode ser expressa pela composição química geral: CaHbOcNd. Assim, as equações 

(resumidas e não balanceadas) finais da digestão bacteriana aeróbia e anaeróbia 

(metanogênica) são, respectivamente: 

 

energiaΟΗCΟΟΝΟΗC 322
aeróbias
bactérias

2dcba +++⎯⎯⎯ →⎯+ NH ........................Equação II.1 

 

energiaCHΝΟΗC 324
anaeróbias
bactérias

2dcba +++⎯⎯⎯ →⎯+ NHCOOH ....................Equação II.2 

 

A decomposição microbiológica dos RSU em aterros pode ser caracterizada em 

cinco fases distintas, sendo uma fase aeróbia, uma fase de transição (facultativa) e três 

fases anaeróbias (ácida, metanogênica e maturação). De uma forma geral, é difícil precisar 

o tempo de duração das fases haja vista que uma série de fatores pode influenciar os 

processos biológicos das mesmas. A Figura II.1 apresenta uma situação hipotética de 

desenvolvimento da degradação dos resíduos e os subprodutos gerados ao longo do tempo, 

bem como a ordem de grandeza para a duração das fases em aterros sanitários. 
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Fases Intervalo de duração das fases 
(Augestein e Pacey, 1991) 

I algumas horas a 1 semana 
II 1 mês a 6 meses 
III 3 meses a 3 anos 
IV 8 anos a 40 anos 
V 1 ano a mais de 40 anos 

 

Figura II.1. Fases da decomposição dos resíduos com subprodutos gerados (POHLAND e 
HARPER, 1985) e intervalo de duração (AUGENSTEIN e PACEY, 1991). 

 

A descrição destas fases foi abordada por vários pesquisadores (AUGENSTEIN e 

PACEY, 1991; COOPER et. al., 1992; ITRC, 2006; KELLY, 2002; USEPA, 2004; VAIDYA, 

2002) e estão sumarizadas da seguinte forma: 

 

Fase I – Ajuste inicial (Decomposição aeróbia) 
 

Esta fase é também chamada de fase de ajuste inicial, onde o processo de 

decomposição aeróbia se estabelece à medida que os resíduos vão sendo depositado e a 

umidade se acumulando na massa de resíduos. Tal fase se estende até um curto período 

após a execução do sistema de cobertura, quando ainda existe oxigênio livre nos vazios da 

massa de RSU. 

De acordo com Palmisano e Barlaz (1996), a fase aeróbia geralmente só chega a 

durar alguns dias. No entanto, alguns estudos mostraram que a decomposição aeróbia pode 

ocorrer após longo período da cobertura dos resíduos. Monteiro et. al. (2002) relataram uma 

quantidade semelhante de espécies aeróbias e anaeróbias nos resíduos de células cobertas 
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a 5 anos no Aterro da Muribeca (Jaboatão/PE). Em aterros com coberturas muito 

permeáveis, como na Muribeca, o oxigênio se faz presente por longos períodos nos 

primeiros 3 m da massa de resíduos (JUCÁ et. al. 1999). 

Além do oxigênio livre, o oxigênio dissolvido na umidade dos resíduos e também 

proveniente de infiltrações pela cobertura atuam como suporte da fase aeróbia. O pH inicial 

dos resíduos na decomposição aeróbia é quase neutro (pH ≅ 7), decrescendo com o 

estabelecimento da decomposição anaeróbia ácida. À medida que o O2 é consumido, o CO2 

é produzido praticamente na mesma proporção, de forma que não existe incremento na 

geração de gás, embora haja alteração na sua composição (CO2 substituindo o O2). Em 

relação à temperatura da massa de resíduos, a mesma tende a ficar na faixa de 45-55ºC, 

embora valores de até 65-85ºC já tenham sido reportados na literatura (DACH e JAGER, 

1995 citado por YESILLER et. al., 2005; JUCÁ et. al. 1999). 

 

Fase II – fase de transição 
 

É uma etapa de transição entre a decomposição aeróbia e anaeróbia dos resíduos, 

que muitas vezes se confunde com a própria fase de decomposição aeróbia. Condições 

redutoras começam a se estabelecer e ocorre a troca do oxigênio por nitratos e sulfatos, 

como principais aceptores de elétrons. A presença de ácidos totais voláteis no lixiviado é 

uma indicação da transição das fases. No final desta fase, a concentração dos gases O2 e 

N2 já é bem reduzida, a produção de CO2 é significativamente acelerada e inicia-se uma 

curta fase de geração do H2. 

 

Fase III – fase de formação ácida  
 

A fase ácida é caracterizada, inicialmente, pela “quebra” de polímeros complexos 

(carboidratos, proteínas e lipídios) em monômeros na presença de água (hidrólise) por 

bactérias hidrolíticas e/ou fermentativas (ver Figura II.2). À medida que os monômeros 

(açucares, aminoácidos, ácidos graxos) vão sendo produzidos, as bactérias acidogênicas e 

acetogênicas os transformam em compostos mais simples (álcool, ácidos carboxílicos, 

graxos voláteis e acético). Os gases produzidos nesta fase são o CO2, NH3 e H2, além de 

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC’s). Devido à presença acentuada de ácidos, o pH do 

ambiente antes neutro (fase aeróbia) cai para valores entre 5,0 e 6,0. O decréscimo do pH 

afeta a solubilidade de metais e de nutrientes (fósforo/nitrogênio), os quais tendem a se 

dissolver no lixiviado. Esta fase também é caracterizada com o pico da DQO e DBO no 

lixiviado. 
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 Matéria orgânica - polímeros complexos 
(carboidratos, proteína e lipídios)

Monômeros 
 ( açucares, aminoácidos, ácido graxos) 

hidrólise 

Acidogênese

Álcoois, ácidos carboxílicos e 
graxos voláteis, CO2 e H2 

Acetogênese

Ácido acético, CO2 e H2 

metanogênese

CH4 e CO2 

Acetogênese

 
Figura II.2. Processos de decomposição dos resíduos nas fases III e IV (adaptado 

GANDOLLA et. al., 1997) 

 

Fase IV – fase metanogênica 
 

A fase metanogênica é a mais longa do processo e é caracterizada pela 

transformação de ácidos intermediários, predominantemente acético, em CH4 e CO2 pelas 

bactérias metanogênicas. A concentração dos gases fica estável por um longo tempo em 

patamares da ordem de 50-60% e 35-50%, respectivamente. O H2 também é consumido 

pelas metanogênicas e os sulfatos (SO4
--) são reduzidos para sulfeto (S--) pelas bactérias 

sulfato redutoras. A presença de ácidos decresce com a queda da população de bactérias 

acidogênicas e o pH tende a voltar à neutralidade. Os metais se tornam insolúveis em 

virtude do aumento do pH e se precipitam na forma sólida. O potencial de oxi-redução 

permanece negativo indicando um ambiente redutor e a carga orgânica do lixiviado é 

drasticamente reduzida. Catapreta (2008), citando outros autores, afirma que existem duas 

faixas de temperatura que resultam em condições ótimas para a metanogênese, sendo uma 

mesofílica (30°C a 35°C) e outra termofílica (50°C a 60°C). Jucá et. al. (1999) e Alcântara 

(2007) reportaram valores de até 55ºC-65ºC no Aterro da Muribeca/PE, enquanto Waste 

Management Paper nº 27 (1989) destaca que a temperatura ideal varia de 35oC a 45ºC. 

A presença de bactérias sulfato redutoras, as quais competem pelo mesmo substrato 

(acetato e hidrogênio) exigido pelas bactérias metanogênicas, está relacionada com a 

concentração do sulfato no meio. Desta forma, um aumento na concentração de sulfato na 

massa de resíduos pode provocar um incremento na população de sulfato redutoras e uma 
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desestabilização do meio ocasionando uma redução da população de metanogênicas e da 

concentração de CH4 no biogás. 

 

Fase V – fase de maturação  
 

A fase de maturação consiste na etapa final da decomposição dos resíduos. A 

matéria orgânica facilmente e medianamente degradável já foi praticamente consumida, os 

nutrientes ficaram restritos e os resíduos encontram-se em processo de bioestabilização. 

Todavia, os materiais recalcitrantes ainda são lentamente decompostos. A geração do 

biogás neste período começa a declinar e após muitos anos tende a cessar. É possível 

observar também uma estabilização nas características do lixiviado. O ingresso do O2 e N2 

na massa de resíduos tende a ocorrer em virtude da queda da pressão interna dos gases 

causada pela fraca atividade microbiana. 

 

Características do biogás ao longo do tempo 
 

A composição dos gases varia em função da fase de decomposição dos RSU. 

Alguns constituintes se fazem presentes em grandes quantidades e outros apenas, como 

elementos traços. Os constituintes principais são aqueles que juntos representam quase a 

totalidade (99%) dos gases encontrados nos aterros, como o CH4 e CO2. Outros gases, H2, 

N2, O2, H2S e CO, também podem existir em quantidades significativas, a depender da fase 

de degradação do resíduo e da susceptibilidade do aterro aos condicionantes atmosféricos, 

se enquadrando também nesta classificação. A Tabela II.1 apresenta algumas 

características dos principais gases encontrados no biogás. 

 
Tabela II.1. Características dos principais constituintes do biogás (GANDOLA et. al., 1997). 

Gás Composição 
típica 

Massa específ. 
(kg/m3) 

Pod. calorífico 
(kJ/m3) 

Limite de 
explosividade

Solub. em 
água (g/l) Propriedades gerais

CH4 45-60% 0,717 35.600 5-15% 0,0645 inodoro, incolor, não 
tóxico, inflamável 

CO2 35-50% 1,977 ---- ---- 1,688 inodoro, incolor, 
asfixiante 

N2 0-10% 1,250 ---- ---- 0,019 inodoro e incolor 

O2 0-4% 1,429 ---- ---- 0,043 inodoro e incolor 

CO <0,1% 1,250 12.640 12,5-74% 0,028 inodoro, incolor, 
tóxico, inflamável 

H2 <0,1%* 0,090 10.760 4-74% 0.001 inodoro, incolor, não 
tóxico, inflamável 

H2S <0,07% 1,539 N.I 4,3-45,5% 3,846 incolor, muito tóxico 

Obs. Massa específica do ar atmosférico=1,29 kg/m3 ; N.I = Não informado. 
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Conforme visto na Figura II.1, no início da fase I (ajuste inicial), o ar atmosférico (N2 ≅ 

80% e O2 ≅ 20%) é predominante na massa de resíduos. À medida que o O2 vai sendo 

consumido pelas bactérias aeróbias, o CO2 começa a ser gerado. Na fase III (fase ácida), 

devido aos processos acidogênicos e acetogênicos, o CO2 é o gás predominante, embora 

também seja produzido o H2. No início da fase IV (metanogênica), a população das 

bactérias metanogênicas começa a crescer, caracterizando o início da geração de CH4. 

Após certo período, o “biogás” tende a estabelecer seus valores típicos de CH4 (45-60%) e 

CO2 (35-50%) por um longo período. Ao final da degradação dos resíduos, a concentração 

destes gases tende a cair e condições aeróbias (N2 e O2) voltam a aparecer no aterro.  

Uma composição típica do gás pode ainda conter até 350 constituintes traços em 

pequenas concentrações que chegam a representar até 1% do total do biogás. A maioria 

destes constituintes são formados por compostos orgânicos, porém pode-se encontrar 

constituintes inorgânicos, como compostos metálicos voláteis: cadium, mercúrio, zinco e 

chumbo (ENVIRONMENTAL AGENCY, 1999). Alguns destes constituintes podem ainda 

apresentar características de toxicidade bastante prejudiciais à saúde humana. A Tabela II.2 

ilustra alguns constituintes traços tóxicos do biogás. 

 

Tabela II.2. Constituintes traços nocivos detectados no biogás (HEIE, 1991). 

Nome do composto Fórmula 
Química 

Máx. concentração 
detectada* (ppm) 

Grau de 
toxicidade 

Tolueno C6H5CH3 758 prejudicial 

Hexano C6H14 25,0 prejudicial 

Xileno C6H4(CH3)2 664,0 prejudicial 

Benzeno C6H6 52,2 tóxico 

Cloreto vinílico C2H3Cl 48,1 tóxico 

Metil furano C4H3OCH3 40,0 tóxico 

Tetracloreto de carbono CCl4 68,3 muito tóxico 

Sulfeto de hidrogênio H2S 700,0 muito tóxico 

Obs.: * valores obtidos da U.S Army Coorps of Engineers (1995) 

 

2.1.2 – CARACTERÍSTICAS DOS RSU E AVALIAÇÃO DA BIODEGRADABILIDADE 

 

a) Composição física (gravimétrica e volumétrica) 
 

A composição física (gravimétrica e volumétrica) dos resíduos é um parâmetro 

auxiliar na avaliação do potencial de geração de gases. Na ausência da caracterização 

química dos resíduos, a física pode ser utilizada através de analogias, indiretas, baseadas 

em medições da produtividade de gases de outros resíduos e aterros com características 



 

Capítulo II 

12

semelhantes. Alguns modelos teóricos de geração de biogás também utilizam este tipo de 

caracterização para previsão da produção de gás. Os resíduos urbanos apresentam 

composições físicas distintas a depender de aspectos sociais, econômicos e culturais da 

população. A Tabela II.3 ilustra a composição gravimétrica dos RSU em diferentes países e 

de algumas cidades brasileiras. Observa-se uma grande diferença na composição, 

principalmente, em relação ao grau de desenvolvimento econômico da localidade. 

 

Tabela II.3. Composição gravimétrica simplificada dos RSU em diversos países.  

Países (cidade) 
Matéria 

Orgânica (%) 

Papel/ 

Papelão (%)

Plástico 

(%) 

Vidro 

(%) 

Metal 

(%) 

Outros 

(%) 

Estados Unidos 29,0 35,6 7,3 8,4 8,9 10,8 

Japão 22,2 31,1 15,5 13,8 6,4 10,6 

Reino Unido 23,4 33,9 4,2 14,4 7,1 17,0 

Itália 42,1 22,3 7,2 7,1 3,0 18,3 

Brasil (São Paulo) 64,4 14,4 12,0 1,1 3,2 4,9 

Brasil (Belo Horizonte) 64,4 13,5 6,5 2,2 2,7 10,7 

Brasil (Salvador) 61,8 11,7 9,8 3,9 4,3 8,5 

Brasil (Recife - 2000) 64,0 15,0 9,5 1,93 2,4 7,17 

Brasil (Recife - 2007)* 45,5 23,1 19,9 3,90 1,8 5,8 

Obs. Dados de Farias (2000) citando outros autores, exceto Recife/2007 – Alcântara, 2007). 

 

De acordo com o IPCC (1996), a matéria orgânica, papel e papelão, têxteis e 

madeira (excluindo lignina) devem ser consideradas para fins de produção de CH4, 

enquanto plásticos e inorgânicos (metais, vidros, solo etc) não são levados em conta, 

porque não degradam ou se decompõem muito lentamente. Em termos da classificação das 

frações dos RSU, existem composições simplificadas feitas com apenas 5 ou 6 tipos de 

frações e outras extremamente detalhadas que envolvem mais de 30 a 40 constituintes 

(diversos tipos de plásticos, papeis, metais, eletrônicos etc). A Tabela II.4 apresenta as 

categorias de biodegradabilidade (rápida, moderada e dificilmente biodegradável) das 

principais frações dos resíduos (COOPER et. al., 1992). 

O estudo da composição volumétrica dos resíduos ainda é pouco explorado na 

literatura em virtude da inexistência de metodologias e/ou procedimentos para este ensaio. 

Ressalta-se, entretanto, que o mesmo é de grande importância para prever o espaço físico 

ocupado por cada fração dos resíduos e, consequentemente, definir a vida útil do aterro e a 

avaliação do comportamento geotécnico do maciço (deformação e resistência). A fração de 

plásticos, por exemplo, pode representar cerca de 10% em peso e até 35% em volume 

(MANCINI et. al., 2005). Desta forma, a retirada destes materiais dos RSU pode representar 

ganhos energéticos e de vida útil, além de afetar o comportamento geotécnico do aterro. 



 

Capítulo II 

13

 

Tabela II.4. Biodegradabilidade das frações dos RSU (adaptado COOPER et. al., 1992). 

Fração RSU 
Findikakis 

(1988) 

Tchobanoglous 
(1992) 

EMCON 

(1982) 

Ham 

(1979) 

EMCON  

(18982) 

Cooper et. 

al. (1992) 

Alimentos R R R R R R 

Papel M R M M M R, M, S 

Papelão M R M M M S 

Plásticos S    S S 

Têxteis S S M  M S 

Borracha  S   S S 

Couro S S    S 

Resíduo podação M R,  S R M R M, S 

Madeira S S M M M S 

Obs.: R = rapidamente biodegradável; M = moderadamente biodegradável e S = dificilmente biodegradável. 

 

b) Composição química 

 
A composição química dos resíduos é fundamental para estimar o potencial de 

geração do biogás. Apesar de inúmeros fatores interferirem na produção dos gases, a 

caracterização química dos resíduos é a primeira etapa para a determinação da capacidade 

teórica de produção dos gases. 

A caracterização química dos RSU pode ser expressa em termos elementares ou de 

compostos químicos. Glysson (2004) apresentou valores típicos para caracterização 

elementar dos RSU: 20-30% (Carbono), 3-5% (Hidrogênio), 15-25% (Oxigênio), 0,3-1% 

(Nitrogênio), 0,05-0,2% (Enxofre), 0,10-0,5% (Cloro), 20-40% (umidade) e 20-30% (cinzas). 

Por sua vez, Braz e Silva (2001) relatou a caracterização elementar das principais frações 

dos resíduos, conforme visto na Tabela II.5. Observa-se que o principal constituinte dos 

RSU e o formador dos gases CH4 e CO2 é o carbono, mas sua biodegradabilidade varia em 

função da estrutura molecular do composto (ou fração) no qual o mesmo está inserido. A 

biodisponibilidade do carbono presente nos restos alimentares é muito superior em 

condições normais de degradação que a do carbono existente nos plásticos. 

É importante ressaltar que a caracterização baseada no composto químico é a mais 

encontrada na literatura e usualmente aplicada para estimar o potencial de gás dos RSU. As 

Tabelas II.6 e II.7 ilustram caracterizações químicas dos RSU feitas com base em 

compostos químicos. A Tabela II.8 apresenta uma descrição química simplificada de cada 

constituinte. 
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Tabela II.5. Caracterização química elementar das frações dos resíduos (EMCON, 1980). 
Componentes Carbono 

(%) 

Hidrogênio 

(%) 

Oxigênio 

(%) 

Nitrogênio 

(%) 

Enxofre 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Resto alimentar 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 

Papel 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0 

Papelão 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 

Plásticos 60,0 7,2 22,8   10,0 

Têxteis 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 

Borracha 78,0 10,0  2,0  10,0 

Couro 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0 

Podação 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 4,5 

Madeira 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 

Inorgânicos       

Vidros 0,5 0,1 0,4 <0,1  98,9 

Metais 4,5 0,6 4,3 <0,1  90,5 

Obs.: Todos os valores estão expressos em termos percentuais em massa seca 

 

Tabela II.6. Constituintes químicos dos RSU. 
Percentual em massa seca (%), segundo:  

Constituintes 

químicos dos resíduos 

urbano 

Pfeffer (1976) citado por 

Barlaz e Ham (1993) 

Barlaz et. al 

(1989) 

Peres et. al. 

(1992) 

Celulose, açucares, amido 58,0 51,7 32,9* 

Hemicelulose 11,9 11,9 5,2 

Lignina 11,2 15,2 12,5 

Lipídios 5,7 --- 5,9 

Proteína 3,4 4,2 9,6 

* Valor referente apenas ao teor de celulose. 
 

Tabela II.7. Caracterização química por tipo de fração dos RSU (SHEKDAR, 1997). 
Carboidratos (%)  

Constituintes 

físicos 

Celulose Hemi-

celulose 

Pectina Açúcar, 

amido  

Proteínas 

(%) 

Lipídios 

(%) 

Lignina 

(%) 

Inorg.

(%) 

Resto alimentar 30,0 (50,8) 11,0 (6,7) 7,0 7,0 12,0 7,0 30,0 (9,9) 16,0 

Podação  32,0 14,0 1,0 1,6 5,3 2,0 20,0 12,5 

Papel, papelão 80,0 (59,0) 18,0 (9,0) --- --- --- --- 1,0 (15,5) 1,0 

Metais, vidros --- --- --- --- --- --- --- 100,0 

Plástico, borracha --- --- --- --- 1,0 --- ---  

Obs. Valores em parênteses obtidos de Palmisano e Barlaz (1996). 
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Tabela II.8. Descrição dos principais constituintes químicos encontrados nos RSU. 
Constituinte 

químico Descrição química simplificada 

Celulose e 
hemicelulose 

A celulose é um polímero de cadeia longa formado por 5.000 a 15.000 unidades 
de B-glicose ( 5106 OHC )n. É a mais abundante substância orgânica natural e está 
presente nas paredes celulares de vegetais, associado com a hemicelulose e a 
lignina. Também se faz presente em grandes quantidades em papeis e materiais 
têxteis naturais. A hemicelulose, por sua vez, é formada por monômeros de 
açucares de cadeia curta (por volta de 200 unidades), entre os quais destaca-se 
a xilose (C5H10O5 ). Enquanto a celulose é um polímero resistente à hidrólise, a 
hemi-celulose possui uma estrutura amorfa com baixa resistência. As 
hemiceluloses encontram-se intercaladas às microfibrilas de celulose dando 
elasticidade e impedindo o contato entre as mesmas. 

Pectina 

A pectina é um polissacarídeo constituído, principalmente, por polímeros de ácido 
glacturônico, o qual é a forma oxidada da galactose (C6H12O6). É encontrada em 
abundância em frutas como maça, ameixas e frutas cítricas e em menor 
quantidade em frutas leves como uva, morango, frutas vermelhas, etc. 
Comercialmente, a pectina é utilizada como gel para fabricação de geléias, 
emulsificantes e também na indústria farmacêutica. 

Amido 

É um polímero formado por moléculas de α-glicose. O amido é a maior reserva 
de carboidrato das plantas e é encontrado em abundância nas sementes, caules 
e raízes, como trigo, milho, batata, arroz, mandioca, etc. Comercialmente, o 
mesmo é utilizado como fonte de glicose e para preparação de colas, gomas, 
xaropes e adoçantes. É uma substância de fácil degradação. A diferença básica 
do amido para a celulose está associada à estrutura molecular que no amido as 
unidades de glicose estão orientadas na mesma direção e na celulose está 
rotacionada em 180º. Tal fato faz com que o amido seja um elemento de 
degradação mais rápida. 

Proteínas 

As proteínas são polímeros lineares de estrutura complexa formados por 20 
diferentes aminoácidos. As proteínas dão origem a aminoácidos quando 
hidrolisadas e muitas proteínas são enzimas que catalizam reações químicas. 
Estas substâncias se caracterizam pela presença do grupo amina, as quais são 
derivadas do amoníaco (NH3). 

Lipídios 

Os lipídios são compostos de natureza química muito diferente porém que têm 
em comum serem apolares e, por isso mesmo, serem solúveis em solventes 
orgânicos (clorofórmio, metanol), mas não em água. Os lipídios estão presentes 
em óleos, sabões, detergentes, lubrificantes, combustíveis vegetais, entre outros. 
Normalmente, são decompostos na fase de decomposição anaeróbia ácida. 

Lignina 

É um polímero de estrutura molecular complexa que é encontrado associado à 
parede celular dos vegetais para conferir rigidez, impermeabilidade e resistência 
a ataques microbiológicos e mecânicos. A lignina é um constituinte de difícil 
degradação, representa cerca de 1/4 a 1/3 da massa seca da madeira, e atua 
reduzindo a biodisponibilidade de outros constituintes orgânicos, como celulose e 
hemicelulose. 

 

 Segundo Ehrig (1991), os constituintes químicos que irão se degradar com maior 

facilidade e que determinam, portanto, o potencial de produção do biogás são: carboidratos 

(celulose, hemicelulose, pectina e amido), proteínas e lipídios. Dentre estes constituintes, 

destacam-se, a celulose e hemicelulose, que são considerados as principais fontes de 

carbono para metanogênese e contribuem por cerca de 90% do total de CH4 produzido, 
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embora sejam constituintes de degradação mais lenta, com tempo de meia-vida de cerca de 

15 anos (BARLAZ et. al., 1989). 

Alguns autores, como Wang et. al. (1997) e Shekdar (1997), determinaram a 

produção teórica de CH4 para os principais constituintes químicos baseado em equações 

gerais da degradação anaeróbia (estequiometria), os quais estão mostrados na Tabela II.9. 

Os resultados experimentais de laboratório realizados por Ehrig (1991) também estão 

apresentados nesta Tabela. Tais valores podem ser utilizados para estimar o potencial de 

produção de biogás dos resíduos. 

 

Tabela II.9. Taxas de produção de CH4 para cada constituinte químico.  
Taxa de produção de CH4 (m3/kg seco da fração) Frações 

 Biodegradáveis Wang et. al (1997) Shekdar (1997) Ehrig (1991) 

Carboidratos 0,415a 0,424b 0,373 0,453 
Proteínas 0,517 0,517 0,509 
Lipídios ---- ---- 1,021 

Obs. a - valor apenas da celulose; b - valor apenas da hemicelulose. 

 

c) Avaliação da biodegradabilidade dos RSU 

 

 A forma mais simples de avaliar a biodegradação dos resíduos é avaliar o produto 

das reações químicas envolvidas na decomposição, ou seja, a qualidade e quantidade de 

gases e líquidos produzidos ao longo do tempo. Por outro lado, é de fundamental 

importância que este estudo esteja associado a outro método de avaliação que leve em 

consideração não apenas os produtos finais, mas o substrato e o agente biológico 

responsável pela decomposição. Neste sentido, foram reportados na literatura vários 

parâmetros biológicos e químicos que podem ser úteis para avaliar a biodegradabilidade dos 

resíduos de uma forma mais completa, os quais estão mostrados na Tabela II.10. 

 

Tabela II.10. Parâmetros utilizados para avaliar a biodegradação dos RSU. 
Natureza  Parâmetros para avaliação da biodegradabilidade dos RSU 

Físico-química 

Sólidos voláteis (SV), sólidos totais (ST), teor de celulose, teor de hemicelulose, 
teor de lignina, índice de proteína, índice de lipídios, relação celulose/lignina 
(C/L), Carbono Orgânico Total (COT), Carbono Total (CT), Carbono Orgânico 
Dissolvido (COD), temperatura da massa, pH, matéria orgânica solúvel, Demanda 
Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Teor de 
Nitrogênio Kjehldal (TKN), ácidos graxos voláteis, entre outros. 

Biológica 
Potencial Bioquímico de Metano (BMP, GB21 e GS21), AT-4 (atividade de 
respiração aeróbia), Índice Respiração Dinâmica (DRI), contagem e genética de 
microorganismos, entre outros. 
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 O estudo realizado pela Agência Ambiental do Reino Unido (ENVIRONMENTAL 

AGENCY, 2005) avaliou diversos parâmetros utilizados para indicação da 

biodegradabilidade dos resíduos, permitindo chegar às seguintes conclusões: 

(i) A caracterização dos resíduos pela umidade, massa seca, sólidos voláteis e teor de 

cinzas é recomendada como um método básico de avaliação. Como o teor de matéria 

orgânica e umidade podem variar, é recomendável que a biodegradabilidade seja medida 

em termos de sólidos voláteis. 

(ii) As análises de Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio Total (NT) são úteis para 

checar o teor de sólidos voláteis e para conduzir outros tipos de ensaios biológicos. 

(iii) Os ensaios de DBO, DQO, COD, celulose e lignina, feitos com solução lixiviada dos 

resíduos, apresentaram resultados úteis para fins de comparação com a composição dos 

resíduos, apesar de não proporcionarem indicações confiáveis para biodegradabilidade. 

(iv) Os ensaios BMP e DRI são indicados como método biológico anaeróbio e aeróbio, 

respectivamente, de avaliação da biodegradação. O BMP, apesar de ser um teste longo, 

reproduziu resultados condizentes com a literatura. O teste DRI é relativamente simples, 

embora os resultados sejam mais variáveis, especialmente com resíduos de baixa 

degradação. 

(v) Os parâmetros/testes que apresentam o maior potencial de aplicação para 

caracterização de resíduos urbanos são: umidade, massa seca, SV, teor de cinzas, COT, 

NT, COD, BMP e DRI. 

 

O percentual de celulose e a relação celulose/lignina (C/L) da amostra vêm sendo 

muito utilizados por diversos pesquisadores (KELLY, 2002; LEFEBVRE et. al., 2003; 

RODRIGUEZ et. al. 2003), entretanto é difícil estabelecer correlações lineares entre estes 

parâmetros e a biodegradação dos resíduos, pois outros componentes dos resíduos 

também podem influenciar o processo (lipídios, proteínas, pectina e amido). Kelly (2002) 

afirma que a celulose e sólidos voláteis são os principais parâmetros para verificar a 

estabilização dos resíduos. Segundo Kelly (2002), a lignina, aparentemente, é decomposta 

em aterros (com taxas inferiores a celulose) e por este motivo a utilização da relação C/L, ao 

invés da celulose, não tem vantagem como índice de degradação dos resíduos. 

Devido aos outros componentes passíveis de degradação, Lefebvre et. al. (2003) 

relatam que a biodegradação metanogênica não pode ser apenas estimada pela quantidade 

de celulose da amostra e Rhors et. al. (2003) afirmam que o indicador (SV - L)/L é o mais 

preciso para avaliar a biodegradabilidade dos resíduos.  

 Apesar do grande número de parâmetros passíveis de avaliação, é difícil encontrar 

na literatura limites superiores e inferiores que sirvam para indicar a biodegradabilidade dos 

resíduos. Alguns exemplos de variação de valores encontrados para RSU são: 



 

Capítulo II 

18

(i) Teor de sólidos voláteis (SV) varia de 1,8% a 85% (Tabela II.12). De acordo com 

Decottignies et. al. (2005), resíduos com SV < 10% já podem ser considerados 

bioestabilizados. Kelly (2002) diz que valores entre 10-20% já podem indicar 

estabilização. 

(ii) Relação Celulose/Lignina (C/L) para resíduos frescos é próxima de 4,0 e para 

resíduos antigos da ordem de 0,2 (KELLY, 2002). De acordo com Kelly (2002), a faixa de 

variação da celulose foi de 0 a 55%, da lignina de 5% a 37% e os valores típicos de 

celulose para resíduos estabilizados são de 2 a 5%. 

(iii) A relação DBO5 / DQO do lixiviado em aterros jovens é em torno de 0,5 e em aterros 

antigos essa relação cai para 0,1. A faixa de variação de DQO é entre 200 a 100.000 

mg/l e para DBO de 20 a  152.000 mg/l (USEPA, 2004). 

(iv) A Diretiva Européia - EC/99/31C afirma que o limite de estabilização para COT é de 

800 mg/l em teste de lixiviação com pH = 7. A faixa de variação é de 30 a 30.000 mg/l 

(USEPA, 2004). Para amostras sólidas, COT varia de 8 a 16 g/kg massa seca (resíduos 

novo) e 0,3 a 3,3 g/kg (resíduos estabilizado). 

(v) Nitrogênio Total (TN) apresenta faixa de 0,4 a 0,6% peso seco (resíduos novo) e 0,04 

a 0,24% (resíduos estabilizado). 

(vi) A temperatura dos resíduos em aterros novos pode chegar a 65ºC (fase aeróbia) 

decrescendo para valores próximos à temperatura ambiente na estabilização dos 

resíduos (JUCÁ et. al. 1999). 

 

No que se refere aos parâmetros biológicos, os mesmos visam avaliar o potencial de 

biodegradação dos resíduos por meio de simulações de condições ótimas de degradação 

anaeróbia (ex. BMP, GS21, GB21) ou aeróbia (ex. AT-4 e DRI). Dentre estes ensaios, o 

mais difundido na literatura é o BMP. A variação encontrada na literatura (ver item 2.1.3) 

para o BMP foi de 0 a 240 Nm3 CH4 /t resíduo seco. 

A avaliação da população de microorganismos ao longo do tempo pela técnica do 

Número Mais Provável (NMP) também é uma forma de acompanhar o estágio de 

degradação dos resíduos. Barlaz et. al. (1989) publicou estudo com caracterização de 

grupos de bactérias relacionadas com a produção de CH4 (metanogênicas, acetogênicas, 

celulolíticas e hemicelulolíticas). Jucá et. al. (2005) avaliou as populações totais de 

microorganismos aeróbios e anaeróbios no Aterro da Muribeca/PE e Ishigaki et. al. (2005) 

realizaram um estudo mais completo envolvendo identificação de diversas espécies de 

bactérias com análise de DNA. É importante contemplar ainda os possíveis processos de 

inibição microbiana durante a degradação dos resíduos. Melo et. al. (2002) verificaram que 

houve inibição da biodegradação em função da presença de metais pesados na Célula no. 4 

do Aterro da Muribeca/PE. 
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2.1.3 – POTENCIAL DE GERAÇÃO DE CH4 EM ATERROS 

 

O potencial de geração de CH4 depende fundamentalmente das características 

químicas dos resíduos disposto no aterro, ou seja, da fração do resíduo que de fato pode 

ser transformada bioquimicamente em gás e das condições ambientais que permitirão esta 

degradação. É importante ressaltar, entretanto, que na situação de um aterro vários fatores 

influenciarão a geração de biogás ao longo do tempo. Tais fatores serão abordados mais 

adiante neste capítulo. 

 

a) Potencial teórico da geração de CH4 
 

O potencial teórico da geração de CH4 pode ser obtido por meio das reações 

químicas envolvidas na degradação anaeróbia dos resíduos (estequiometria), ou seja, por 

meio do balanço de massa entre os reagentes e produtos das reações. Barlaz et. al. (1989) 

citando Parkin e Owen (1986) apresentam a fórmula empírica (Equação II.3) da degradação 

anaeróbia dos resíduos que pode ser utilizada para estimar o potencial de CH4, onde o 

composto dcba NOHC  representa a matéria orgânica biodegradável (base seca) disposta no 

aterro: 
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Em que: C = Carbono; H = hidrogênio; O = Oxigênio; N = Nitrogênio 

 

 Com base na Equação II.3, é possível obter o potencial teórico de CH4 da fração de 

carboidratos (celulose, hemi-celulose e açucares) e proteína ( 86.052.3 ONHC ) existentes nos 

resíduos. Os valores obtidos por Barlaz et. al. (1989) foram 373 litros de CH4 por kg de 

carboidrato e 517,4 litros de CH4 por kg de proteína. Wang et. al. (1997), também baseado 

na referida equação, afirmam que o potencial da celulose e hemi-celulose é de 414,8 l/kg e 

424,2 l/kg, respectivamente. 

Emcom Associates (1980) citado por Durmusoglu et. al. (2005) afirma que a 

composição média dos resíduos urbanos pode ser expressa por NOHC 5914999 e a reação 

pode ser dada pela Equação II.4. Observa-se que para cada 1 t de RSU, tem-se um 

potencial de CH4 de 360 kg, ou seja, 505 m3 CH4 /t resíduo, considerando a massa 
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específica do CH4 nas CNTP (0,713 kg/m3). El Fadel et. al. (1997) descrevem que, com base 

em estimativas estequiométricas, o potencial de CH4 varia de 200 a 270 m3/t resíduo seco. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) NOHCkgCOkgCHkgOHkgNOHC 2752425914999 .042,0.84,0.36,0.24,0 ++→+  

( ) ( ) −+ ++ 34 .004,0.0012,0 HCOkgNHkg                               Equação II.4 

 

As estimativas do potencial de CH4 por meio da estequiometria são simplistas e não 

envolvem a complexidade dos processos da decomposição dos resíduos, não avalia a 

biodegradabilidade dos resíduos e assume condições ótimas de degradação anaeróbia, as 

quais raramente são vistas na prática. Apesar destas limitações, este procedimento serve 

para estabelecer limites superiores para o potencial de gás que pode ser gerado no aterro. 

(EMCOM ASSOCIATES, 1980 citado por DURMUSOGLU et. al., 2005). A avaliação correta 

do potencial de biogás da amostra só poderá ser obtida em estudos experimentais em 

diferentes escalas, onde as condições de degradação dos resíduos podem refletir o que 

ocorre em um aterro. 

 

b) Estudos experimentais para determinação do potencial de geração de CH4 
 

Os estudos experimentais para avaliação do potencial de geração de CH4 são 

realizados, predominantemente, em reatores de bancada (laboratório), lisímetros ou células 

piloto (in situ). Os dados sobre produção de CH4 em escala operacional de aterros sanitários 

são mais restritos em relação ao tempo de monitoramento e existem incertezas sobre 

perdas e fugas que dificultam a determinação do potencial de biogás dos RSU. Neste último 

caso, tem-se utilizado técnicas para extrapolação das curvas de geração de biogás de forma 

a estimar o potencial de gás dos aterros.  

A Tabela II.11 apresenta resultados do potencial de geração de CH4 obtidos em 

diferentes estudos experimentais. Observa-se que os ensaios conduzidos em escala 

laboratorial (reatores e lisímetros) apresentam, em geral, potenciais de geração de CH4 

superiores aos estudos conduzidos em escalas de campo. Tal fato pode estar relacionado 

com o maior controle das condições de degradação dos resíduos e a minimização de fuga 

de gases nos reatores. É importante considerar para fins de análise que alguns estudos 

experimentais apresentam resultados relativos a um intervalo de tempo inferior ao tempo 

total de degradação dos resíduos. 
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Tabela II.11. Resultados experimentais do potencial de CH4 encontrados na literatura. 

Referência Potencial de CH4 
(m3/t resíduo seco) Informações adicionais 

Reatores de laboratório e lisímetros   
Ham (1979) citando outros autores 

(Klein, Hitte e Pfeffer)* 
105 – 130 ** Reatores de bancada, utilizou-se lodo 

de esgoto no processo. 
Barlaz et. al. (1989) 77 – 152 56 reatores com 2 litros, utilizou-se 

recirculação no processo.  
Barlaz et. al. (1989) citando revisão 

feita por Halvadakis (1983) 
90 – 170 Não informado  

Wang et. al. (1997) 301  Reatores de 2,2 litros, utilizou-se 
resíduo de comida, aprox. 500 g. 

Tabasaran e Rettenberger (1987) 
citado por Wassermann et. al. (2005)* 

60 – 150 ** Não informado detalhes do 
experimento 

Vigneron et. al. (2005) 126 – 178 Reatores com volume de 1,1 litro 
Radnidge et. al. (2005) 2,5 – 68  Reatores com volume de 200 litros e  

aprox. 65 kg de resíduo 
Bayard et. al. (2005) 4 – 49  Reatores com volume de 35 litros e 

10 kg de resíduo 
Ham (1979) citando Streng* 19,5 ** Lisímetro de pequena dimensão. 

Produção acumulada após 2 anos. 
Stegmann e Dernbach (1982) citado 

por Wassermann et. al. (2005)* 
75 – 100 

 
Não informado escala do experimento

Knox et. al. (2005) * 30 – 40 ** Lisímetro com 200 litros 
Células piloto de grandes dimensões   

Radnidge et. al. (2005) 13  Célula piloto nº1 Swanbank – 
Austrália. (15 x 10 x 3 m, 550 t e 

tempo de operação 64 dias). 
Barina et. al. (2005) 40 – 52  Células piloto em Dijon – França  

(≅2.000 m2 x 10 m, 15 a 18.000 t, 
resultados após 1 ano de operação) 

Augestein et. al. (2005) 
citando outras referências 

39 – 57 ** Reatores comerciais de grande porte 
(>3.500 m3) em cidades da Espanha, 

França, Bélgica e Itália 
Knox  et. al. (2005)* 50 – 70 ** 

 
Células piloto em Brogborough – UK 
(40 x 25 x 20 m e 15.000 t). Produção 
não finalizada– resta ainda 25-50%. 

Augestein et. al. (2005) 40 – 90  Célula piloto em Yolo County (EUA) 
Reinhart e Twonsend (1998) 20 – 40 Célula piloto Mountain View – EUA 

(6 células de 31 x 31 x 14 m, aprox. 
5.000 t, 4,5 anos de avaliação) 

Aterros sanitários   
Krumpelbeck (2000) citado por 

Wassermann et. al. (2005) * 
 

90 – 140 
 

Dados de diferentes aterros 

Wassermann et. al. (2005) * 60 ** Experiência de investigações de 
campo em Salzburg (Áustria) 

Obs.: * os dados fornecidos pelos autores estavam expressos em termos da quantidade de biogás (CH4 + CO2). Adotou-se, 
para uniformizar os valores em termos de CH4, uma composição média de 50% de CH4. ** resultados expressos em termos de 
base úmida 

 

Segundo revisão de El-Fadel et. al. (1996) citado por Barina et. al. (2005), o potencial 

de CH4 observado em campo varia de 60 a 170 m3/t de resíduos seco. Considerando a 

umidade média dos resíduos em 40%, este valores caem para faixa de 36 a 102 m3/t de 

resíduos aterrado (úmido). Gandolla et. al. (1997) afirmam que os RSU apresentam 
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capacidade de produção de CH4 de cerca de 100 m3/t de resíduos (base úmida) ao longo de 

todo processo de degradação. 

 

c) Taxas de produção de biogás ao longo do tempo 
 

 A produção de biogás varia ao longo do tempo em função de vários parâmetros que 

podem influenciar a decomposição dos RSU. A literatura não é conclusiva quanto à taxa 

anual máxima de produção de biogás e a forma da curva de geração ao longo do tempo. Em 

geral, tais variáveis são peculiares para cada estudo e não podem ser generalizadas. 

Willumsen e Bach (1991) coletaram dados de 86 aterros sanitários de diferentes 

países e constataram que a taxa de produção de biogás nos aterros situou-se entre 0,8 e 10 

m3/t.ano a depender da idade dos resíduos, embora resultados de até 20 m3/t.ano tenham 

sido observados. Em relação ao tempo de disposição dos RSU, em geral, as taxas máximas 

foram reportadas nos primeiros 8 anos de disposição, embora os aterros dos EUA tiveram 

valores máximos após o 14º ano. As maiores taxas de geração de biogás foram encontradas 

em aterros de menor porte (< 1 milhão toneladas), apesar de ter sido registrada grande 

dispersão dos resultados. Este fato pode estar relacionado com o maior controle operacional 

e das condições de degradação dos resíduos e a minimização de fugas de gases. 

Cooper et. al. (2002) reportaram valores de geração de 0,7 a 8,0 m3/t.ano de biogás 

e o pico da produção de biogás no primeiro ou segundo ano após a disposição de resíduos. 

El-Fadel et. al. (1997) relataram taxas de 1 a 14 m3/t.ano (peso seco). Vigneault et. al. 

(2004) adotaram para fins de calibração em modelo numérico um valor máximo de 9,5 

m3/t.ano (resíduos novo) e de 7,2 m3/t.ano (resíduos com 5 anos) em aterros de 

Montreal/Canadá. 

O estudo conduzido por Knox et. al. (2005) em 05 células piloto no Reino Unido 

permitiu concluir que a taxa máxima de geração ocorreu após 5 e 7 anos com valores da 

ordem de 13 a 22 m3/t.ano. Ao final do estudo (11 anos), as taxas caíram para 2,6 a 7,0 

m3/t.ano. De acordo com Environmental Agency (2002b), os aterros no Reino Unido 

apresentam taxas de produção de 5,0 a 10 m3/t.ano de biogás. Os resultados obtidos nas 

células experimentais são maiores que os dados de aterros sanitários, tendo em vista que 

existe melhor controle de fugas e das condições de decomposição dos RSU. Knox et. al. 

(2005) também apresentaram estudo com altíssimas taxas de produção de biogás em 

lisímetros (até 120 m3/t.ano), no entanto as mesmas decresceram para 5-7 m3/t.ano após 

50% do total de gás ter sido produzido, conforme Figura II.3. Apesar da literatura não ser 

conclusiva, é importante destacar possíveis diferenças no comportamento das curvas de 

produção de biogás em lisímetros, células piloto e aterros sanitários, as quais podem ser 

influenciadas, entre outros fatores, pelo tempo de enchimento e a forma de operação. 
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Figura II.3. Produção de gás ao longo do tempo em um lisímetro (KNOX et. al. 2005). 

 

d) Métodos analíticos para determinação do potencial de geração de CH4 
 

• Potencial Bioquímico de Metano (BMP) 

 

O teste de biodegradabilidade anaeróbio, também conhecido como ensaio do 

Potencial Bioquímico de Metano (BMP), é o método analítico mais utilizado para prever o 

potencial de geração de biogás em amostras de resíduos. Este ensaio tem por objetivo 

avaliar a biodegradabilidade dos resíduos com base na produção total de CH4 em condições 

ótimas de degradação. Apesar de ainda não ser internacionalmente normatizado, diversas 

literaturas trazem procedimentos similares para o ensaio BMP, destacando-se: Barlaz 

(2004), Chen et. al. (1995) e Gachet (2005) citado por Olivier et. al. (2005). 

O procedimento do ensaio BMP consiste, sumariamente, na colocação de uma 

pequena fração de resíduo seco e triturado em um recipiente (jarra) de vidro com uma 

solução de água destilada adicionada de nutrientes minerais (N, P e K) para promover a 

aceleração da degradação dos resíduos. Para assegurar a existência de células viáveis de 

bactérias metanogênicas, é inoculada uma fração de lodo de digestor anaeróbio de ETE’s. 

Por meio da injeção de N2 no recipiente, o ambiente é mantido em condição anaeróbia 

estrita. A jarra é então incubada por um determinado período de tempo sob condições de 

temperatura e luminosidade controlada. O volume de gás produzido é medido por sensores 

de pressão instalados na tampa do recipiente e a concentração de CH4 obtida por 

cromatografia gasosa. O resultado do ensaio é reportado em termos de mililitros de CH4 por 

grama de resíduo seco (Nml/g = Nl/kg = Nm3/t) nas Condições Normais de Temperatura e 

Pressão (CNTP). A Tabela II.12 apresenta as principais características e resultados de 

ensaios BMP reportados na literatura. 
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Tabela II.12. Resumo dos resultados e principais características do ensaio BMP. 

Obs.: * Unidade de massa representada como peso seco da amostra. Os resultados do ensaio BMP são normatizados para as Condições Normais de Temperatura e 

Pressão (t=0ºC e 101,32 kPa); N.I = Não informado. 

Características do ensaio - BMP 
Referência BMP* 

(Nm3/t) Vol. Jarra 
(ml) 

Qtd 
resíduo (g) 

Duração 
(dias) 

Sólidos 
Voláteis (%) 

Idade 
resíduos 
(anos) 

Informações adicionais 

Barlaz e Ham (1993) 92,2 N.I N.I N.I N.I 4,4 Célula Piloto, Aterro Mountain View/USA 
El Fadel et. al. (1996) citado 
por Vigneron et. al. (2005) 60 - 170 N.I N.I N.I N.I N.I N.I 

Barina (2002) citado por 
François et. al. (2003) 10 - 20 N.I N.I N.I 37% N.I N.I 

Mehta et. al. (2002) 0 - 83,6 160 0,25 - 0,5 60 25,9 - 69,4% 3 - 4 Aterro Yolo County, USA, resíduos retirado 
de células piloto c/ 12 m de prof. e 8.000 t 

150 - 200 250 2 45 70 - 85% 0,5 - 3 Dados de 11 aterros/USA Kelly (2002) 0 - 40 250 2 45 10 - 20% 6 - 11 Dados de 11 aterros/USA 
47 - 127 250 2 45 39 - 85% N.I Aterros Green Valley e King George/USA 
2,4 - 53,1 250 2 45 41 - 56% N.I Aterros Outer Loop e Kettleman/USA 
5,4 - 10,6 250 2 45 1,8 - 10,8% N.I Aterro Mohawk Valley/USA 
5,7 - 100 250 2 45 9,4 - 60,5% N.I Bioreator Lake Mills/USA 

Vaidya (2002) 

71,6 - 101,8 250 2 45 46 - 74,5% N.I Célula Piloto, Maplewood Landfill/USA 
40,0 500 3 - 30 150 85% 0 

1,1 - 40,0 500 3 - 30 150 7 - 55% 1 - 5 

Aterro Busta/Itália (1996 – 2003) c/ prof. máx. 
38 m, resíduos industrial não perigoso e 

fração seca do doméstico Lefebvre et. al. (2003) 

2,0 - 9,8 500 3 - 30 150 25 - 40,5% 1 - 5 Aterro Pasiano/Itália (1998-2001), 90% 
resíduos doméstico 

Ivanova et. al. (2003) 0,56 - 4,76 1000 140 até 340 N.I 15 Aterro Rainham/Inglaterra 
Gachet et. al. (2003) 76 - 206 125 2 60 39,2 - 76,3% 0 Aterro Lons-Le-Soulnier/França 

1,8 N.I 100 - 150 N.I 37% 8 Aterro Granges/França, RSU profund. 2 m  
François et. al. (2003) 

2,5 N.I 100 - 150 N.I 44% 20 Aterro Granges/França, RSU profund. 3 m  
Rohrs et. al. (2003) 50 -180 240 5 15 - 150 23 - 55% 0 - 4 Aterro Goudkoppies/Africa do Sul 

Rodriguez et. al. (2003) 3 - 120 125 N.I 60 – 100 N.I N.I Dados de 2 Aterros/Bélgica c/ prof. 26 m 

Green et. al. (2005) 0 - 174 160 0,25 - 0,5 60 N.I 0 - 5 Bioreator Outer Loop/USA, células c/ 17 m de 
profundidade, vol. 500-700.000 m3. 

Bayard et. al. (2005) 18 - 229 1400 30 até 600 15,6 - 60,4% 0 - 2 Aterro Lons-Le-Soulnier/França 

Knox et. al. (2005) 4,5 - 42,5 N.I N.I N.I 27 - 62% 14 Brogborough – UK, Células piloto 20 m de 
altura, 15.000 t resíduos 

Olivier et. al. (2005) 107 - 181 2000 30 N.I 49 - 55% 0 - 2 Resíduos in natura e de bioreator/França 

Alves (2008) 50 - 76  250 2,5 até 75  51% novo Aterro Muribeca, efeito dos metais pesados 
na degradação dos resíduos 
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A Tabela II.12 apresenta um resumo das principais características e resultados de 

ensaios BMP reportados na literatura. Observa-se nesta tabela que as alterações relativas 

aos procedimentos de ensaio referem-se basicamente à quantidade de resíduos colocada 

na jarra (0,25 - 140 g), volume do recipiente (125 – 2.000 ml) e duração do ensaio (30 - 600 

dias). Além destes aspectos, pode-se constatar variações na temperatura de incubação (30 

- 37ºC), tipo de nutriente adicionado, quantidade de inóculo e forma de medição do biogás. 

Para obter um ensaio BMP rápido, Chen et. al. (1995) recomenda que a quantidade de 

resíduos seja menor que 30 g de SV por litro e o conteúdo de inóculo seja maior que 25% 

(v/v). Nesta situação, mais de 90% da produção do gás ocorre em 50 dias.  

A variação do potencial de geração de CH4 observado na Tabela II.12 foi de 0 a 240 

Nm3/t de resíduo (peso seco). Esta variação é função das características dos resíduos (tipo 

e idade de disposição), do aterro (altura, cobertura e operação), do clima da região e da 

metodologia de ensaio adotada. 
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Figura II.4. Variação do potencial de CH4 com o teor de SV e idade dos resíduos. 
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A Figura II.4 apresenta uma análise dos resultados mostrados na Tabela II.12 onde 

foi feita a correlação do BMP com os sólidos voláteis (SV) e a idade dos resíduos. Para 

obtenção das curvas, assumiu-se que dentro das faixas de variação do BMP, SV e idade 

dos resíduos, o BMP máximo está associado ao SV máximo e a idade mínima e o BMP mín. 

ao SV mín. e idade máx. Observa-se que quanto maior o percentual de SV na amostra 

maior o potencial de geração de CH4 e quanto mais velho o resíduo menor a produção de 

biogás. Levando em consideração a heterogeneidade das informações e dos procedimentos 

de ensaio, pode-se afirmar que os gráficos obtidos são satisfatórios. É importante destacar 

com base nas regressões obtidas que o SV pode representar melhor a geração de biogás 

que a idade dos resíduos, onde as incertezas são maiores e existem outros fatores 

operacionais e de projeto também associados. 

A Figura II.5 apresenta a variação do BMP com os SV para resíduos de 11 aterros 

nos Estados Unidos (KELLY, 2002). Verifica-se que mesmo com dados mais homogêneos é 

difícil estabelecer relações lineares entre o SV e o potencial de biogás. De acordo com Chen 

et. al. (1995), a análise do BMP com a fração degradável do resíduo (celulose, 

hemicelulose, amido, proteínas e lipídios) permite melhores correlações que com o SV. 

 
 

Figura II.5. Potencial de CH4 em função dos sólidos voláteis (KELLY, 2002). 

 

Outros parâmetros utilizados para avaliar a biodegradabilidade dos resíduos e que 

foram reportados na literatura em associação ao BMP é o percentual de celulose e a relação 

celulose/lignina (C/L) da amostra. As Figuras II.6 e II.7 apresentam a variação da produção 

de CH4 em função da celulose (KELLY, 2002; LEFEVBRE et. al., 2003; RODRIGUEZ et. al. 

2003) e da relação C/L (KELLY, 2002), respectivamente. 

SV (%) 
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Figura II.6. Potencial de CH4 em função do % de celulose da amostra. 
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Figura II.7. Potencial de CH4 em função da relação celulose/lignina (KELLY, 2002). 

 

De uma forma geral o BMP aumenta com o teor de celulose e com a relação C/L, 

entretanto é difícil estabelecer correlações lineares entre os parâmetros, pois outros 

componentes dos resíduos também podem influenciar a produção do biogás (lipídios, 

proteínas, pectina e amido). Conforme relatado anteriormente, Rhors et. al. (2003) sugerem 

o indicador (SV - L)/L para avaliar a biodegradabilidade dos resíduos e Lefebvre et. al. 
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(2003) afirmam que a biodegradação não pode ser apenas estimada pela quantidade de 

celulose da amostra. 

A Figura II.8 ilustra a variação do BMP com a umidade dos resíduos no aterro 

(LEFEVBRE et. al., 2003). Observa-se que quanto maior a umidade da massa de resíduos 

menor o BMP da amostra, ou seja, resíduos com umidade acima de 35-40% apresentam 

uma maior velocidade de degradação e por este motivo possuem um potencial 

remanescente de biogás menor. No entanto, valores muito baixos de umidade também 

reduzem a produção de biogás. Segundo estudo de Reinhart (1995), a redução dos valores 

de BMP para amostras úmidas (w = 46%) e secas (w = 29%) foi de 50% e praticamente 

zero, respectivamente, durante um intervalo de tempo de 1 ano. Isso explica porque a 

referida autora considera que aterros situados em regiões com déficit hídrico (climas semi-

árido ou árido) são chamados de “dry tombs” ou “túmulos secos”. 
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Figura II.8. Potencial de CH4 em função do teor de umidade dos resíduos (LEFEVBRE et. al., 

2003). 

 

• Ensaio GB21 e GS21 

 

Versões similares ao ensaio BMP vêm sendo utilizadas na Alemanha e Áustria para 

avaliar a bioestabilização dos resíduos após o Tratamento Mecânico Biológico (MBT). Trata-

se dos ensaios GB21 e GS21, os quais consistem na determinação do volume total de 

biogás (CH4 e CO2) gerado em condições anaeróbias durante 21 dias à 35ºC. As diferenças 

entre os dois ensaios referem-se: (i) quantidade de resíduo a ser analisada (GB21 - 50 g e 

GS21 - 500 a 800 g); (ii) tamanho do reator (GB21 – 500 ml e GS21 – 2500-3000 ml); (iii) 

adição de inóculo no reator (GB21 – sim e GS21 – não). É importante ressaltar que o GB21 

é normatizado pela Norma DIN 38.414 -S8 (Alemanha) e S 2027-3 (Áustria) e o GS21 pela 

S 2027-2 (Áustria) (DECOTTIGNIES et. al., 2005; HEERENKLAGE e STEGMANN, 2005) 

A diferença principal entre os ensaios GB21 e GS21 e o BMP é que os dois primeiros 

são finalizados após 21 dias de incubação, enquanto o BMP pode durar até 600 dias 
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(Tabela II.12). Este fato pode provocar interpretações errôneas sobre o potencial total de 

biogás por meio do GB21e GS21. De acordo com Rendon et. al. (2005), a quantidade de 

gás gerada nos primeiros 21 dias varia de 20 a 93% do potencial total de gás da amostra. 

Por este motivo, os referidos autores recomendam que o GB21 seja utilizado apenas como 

indicador da atividade biológica do resíduo. As referidas normas alemãs e austríacas 

afirmam que o resíduo só pode ser considerado biologicamente estável quando apresentar 

GB21 ou GS21 ≤ 20 Nm3/t. A Figura II.9 mostra a correlação entre a geração de biogás em 

21 dias e o potencial total de produção (tinfinito). 

 

Potencial produção gás (GB21) (Nl/kg DS) 

Po
te

nc
ia

l p
ro

du
çã

o 
to

ta
l g

ás
 (G

B)
 

(N
l/k

g 
D

S
) 

 

Figura II.9. Correlação entre a produção de biogás em 21 dias e o potencial total da amostra 
(RENDON et. al., 2005). 

 

A Tabela II.13 mostra alguns valores do GB21 e GS21 reportados na literatura. 

Observa-se que os resultados obtidos para resíduos com 10 - 20 anos são inferiores ao 

limite da norma (20 Nm3/t), por conseguinte, bioestabilizado. Por outro lado, verifica-se no 

estudo de Tesar et. al. (2005) uma contradição técnica pois o aterro pode ser considerado 

bioestabilizado, por meio da avaliação do GS21 (6,2 Nm3/t), no entanto, a concentração do 

biogás verificada no local ainda é típica de condições metanogênicas. 

 

Tabela II.13. Indicadores da geração de gás (GB21 e GS21) encontrados na literatura. 

Referência 
GB21 

(m3/t) 

GS21 

(m3/t) 
Idade resíduos 

(anos) Observações adicionais 

Rendon et. al. (2005) 136 ---- 0 França 

Deecottignies et. al. (2005) 13,0 12,5 10 - 15 Aterro na França 

Deecottignies et. al. (2005) 3,7 4,5 15 Aterro na França 

Tesar et. al. (2005) ----- 6,2 10 – 20 Aterro na Áustria c/ altura 8-10 
m; CH4 = 60% e CO2 = 40% 
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2.1.4 – FATORES QUE AFETAM A GERAÇÃO DOS GASES NOS ATERROS 

 

Inúmeros são os fatores que afetam a geração de gases em aterros de resíduos 

sólidos. Segundo El-Fadel et. al. (1997), os fatores mais comuns estão relacionados com a 

composição dos resíduos, umidade, temperatura e pH da massa de resíduos, além da 

disponibilidade de bactérias e nutrientes e presença de agentes inibidores na célula. Além 

dos condicionantes citados anteriormente, outros aspectos relacionados com a geometria e 

operação do aterro e com o ambiente externo à célula também são reportados por Waste 

Management Paper nº27 (1989). 

Uma melhor apresentação destes fatores é obtida ordenando-os segundo a sua 

natureza/origem. A Tabela II.14 mostra, resumidamente, os fatores que afetam a geração, 

de acordo com a geometria e operação do aterro, características dos resíduos e do 

ambiente interno e externo à célula. O resultado da interação física, química e biológica de 

todos estes condicionantes ao longo do processo de degradação dos resíduos é que define 

as diferentes fases de decomposição dos resíduos e o potencial de geração de gases. 

 

Tabela II.14. Principais fatores influenciantes na geração de gases (Maciel, 2003). 

Geometria e 
operação do aterro 

Características 
dos resíduos 

Ambiente 
interno  

Ambiente 
externo 

- Dimensão do 
aterro; 

- impermeabilização 
do aterro; 

- Compactação do lixo;

- Composição do 
lixo; 

- Umidade do lixo;

- Umidade da massa 
na degradação; 

- pH nas células; 

- Temperatura; 

- Disponibilidade de 
nutrientes/bactérias;

- Precipitação e 
infiltração; 

- Variação pressão 
atmosférica; 

- Temperatura; 

 
 
a) Fatores físicos e operacionais do aterro 
 

As principais características da geometria do aterro para geração dos gases são a 

altura da massa de resíduos e o sistema de cobertura final. A altura de resíduos para 

predomínio das fases anaeróbias deve ser maior que a profundidade de resíduos 

influenciada pelas condições atmosféricas. Segundo o Waste Management Paper nº27 

(1989), os processos anaeróbios dominam, normalmente, em massa de resíduos com 

profundidade maior que 5 m. O sistema de cobertura final, por sua vez, atua reduzindo os 

efeitos das condições atmosféricas na massa de resíduos. 

A operação do aterro também influencia os processos de decomposição dos 

resíduos. A redução do volume dos resíduos por compactação e a utilização de pequenas 

- Peso específico 

- Tipo de cobertura 
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áreas para um rápido fechamento das células, encurtarão o processo aeróbio. O uso de 

lixiviação proveniente de células mais antigas (em fase metanogênica) recirculados em 

células mais recentes também podem encurtar o processo aeróbio. A compactação dos 

resíduos apresenta outra vantagem, uma vez que quanto maior o peso específico 

alcançado, mais acentuada é a produção de gás por unidade de volume (MACIEL, 2003). 

 

b) Fatores característicos dos resíduos 
 

A composição e umidade dos resíduos na chegada ao aterro são fatores 

importantíssimos na avaliação da geração dos gases. A composição afeta quantitativamente 

e qualitativamente a produção dos gases. A disponibilidade de frações mais facilmente 

degradáveis (carboidratos, proteínas e lipídios) significa uma maior quantidade de substrato 

para a atuação de microorganismos. Desta forma, os resíduos com grande presença de 

matéria orgânica devem apresentar um maior potencial de biogás. 

 De acordo com El-Fadel et. al. (1997) e Palmisano e Barlaz (1996), a umidade da 

massa de resíduos é o principal fator que influencia a geração de gases nos aterros. Desta 

forma, a umidade de chegada dos resíduos é também muito importante, pois é esta que 

determinará a umidade inicial da massa de resíduos imediatamente após a conclusão do 

aterro. Como forma de manter a umidade dos resíduos adequada para atuação dos 

microorganismos nas estações secas do ano, utiliza-se a técnica de recirculação do 

lixiviado. Segundo o U.S Army Corps of Engineers (1995), a umidade gravimétrica de 

maximização da atividade microbiana na produção do biogás varia de 50 a 60%. Por outro 

lado, Jucá et. al. (1999) verificaram altas taxas de decomposição dos resíduos no Aterro da 

Muribeca/PE entre 20 e 40% de umidade (base úmida). Lefebvre et. al. (2003) também 

constataram produção mais acentuada de biogás entre 20 e 40% de umidade. 

 

c) Aspectos do ambiente interno à célula 
 

As características do ambiente interno à célula estão associadas à capacidade de 

favorecimento ou inibição das atividades bacterianas. A Tabela II.15 mostra os principais 

parâmetros do ambiente interno da célula e sua influência na produção do biogás. 

 
d) Aspectos do ambiente externo à célula 
 

 A variação dos condicionantes externos provoca mudanças no ambiente interno do 

aterro. Estas alterações são ocasionadas, principalmente, pela entrada de O2 para o interior 

da massa de resíduos e secundariamente por variações de temperatura. O ingresso de O2 
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ocorre tanto na forma dissolvida, pelas águas pluviais que infiltram pelo sistema de 

cobertura, quanto na forma de gás devido ao aumento da pressão atmosférica local. É 

interessante mencionar que o ingresso da água pode ser negativo pela inclusão de O2, mas 

pode ser positivo quando a umidade da massa estiver muito baixa. 

  

Tabela II.15. Parâmetros do ambiente interno e suas implicações na geração do biogás. 
Fatores do 

 ambiente interno 
 

Implicação na produção do biogás 
Umidade da massa Máxima geração de biogás em umidades variando de 20-40% (JUCÁ et. 

al., 1999; LEFEBVRE et. al., 2003) ou 50-60% (US CORPS OF 
ENGINEERS, 1995). 

pH Maximização de produção de metano – pH neutro (6,8 a 7,4) 
(PALMISANO e BARLAZ, 1996 citando SEGAL, 1987). 

Temperatura Temperatura ótima para produção de biogás - 35 e 45ºC (WASTE 
MANAGEMENT PAPER nº 27, 1989). 

Disponibilidade 
nutrientes e 

bactérias 

Favorecimento com excesso de nutrientes (nitrogênio, fósforo e traços 
de outros); Presença de bactérias metanogênicas (principal) e 
acetogênicas acarreta geração do biogás (CALADO, 1998). 

 
 
 
 

Agentes 
Inibidores 

Ácidos voláteis > 2.000 mg/l (como ácido acético); (CALADO, 1998). 
Namoniacal = 1.500 a 3.000 mg/l (em pH > 7,6); 
Sulfurosos > 200 mg/l (acima de 3.000 mg/l é tóxico); 
Ca = 2.500 a 4.500 mg/l (8.000 mg/l inibição muito forte) 
Mg = 1.000 a 1.500 mg/l (3.000 mg/l inibição muito forte) 
K = 2.500 a 4.500 mg/l (12.000 mg/l inibição muito forte) 
Na = 3.500 a 5.500 mg/l (8.000 mg/l inibição muito forte) 
Cu = 0,5 mg/l (metal solúvel); Cd = 150 mmol/kg massa seca; Fe = 1.710 
mmol/kg massa seca; Cr+6 = 3 mg/l; Cr+3 = 500 mg/l; Ni = 2 mg/l 

 

O grau de influência da temperatura irá depender das faixas de variações da 

temperatura local entre o inverno e verão. Em aterros localizados em regiões de clima 

tropical, onde as temperaturas oscilam entre 25ºC e 35ºC, o efeito da temperatura é visto 

apenas nos primeiros metros de resíduos. De acordo com Jucá et. al. (1999), esta influência 

atinge apenas os 2,5 m iniciais no Aterro da Muribeca/PE. Em regiões subtropicais, onde as 

variações de temperatura são bruscas, atingindo até 60ºC, esta altura é muito maior. 

 
e) Potencial de influência de alguns fatores na geração de gases 
 

O conhecimento do potencial de influência de cada fator no favorecimento ou inibição 

das atividades bacterianas é muito importante para estimar e entender o comportamento da 

geração de gases nos aterros. A Tabela II.16 apresenta uma adaptação da revisão 

bibliográfica realizada por El-Fadel et. al. (1997), onde pode-se visualizar a gradação do 

impacto e se o fator atua de forma positiva e/ou negativa na geração de gás. Contrariamente 

ao exposto na Tabela II.16, Palmisano e Barlaz (1996) mencionam que o pH apresenta um 
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alto potencial de mudança nas condições microbióticas, uma vez que alguns tipos de 

bactérias, como as metanogênicas, são bastante sensíveis a variações de pH. Augenstein e 

Pacey (1991) também discordam da Tabela II.16, afirmando que a composição dos resíduos 

é de alto potencial de influência na geração de gases, haja vista que a biodegradabilidade 

dos resíduos afeta a taxa de produção e o potencial total de biogás. 

 

Tabela II.16. Potencial de influência dos parâmetros na geração de gases. 

Potencial de influência  
Parâmetros Baixo Médio Alto 

Composição resíduos*  (+ ou -)  
Peso específico (+)   
Tamanho das partículas (+)   
Temperatura  (+ ou -)  
pH*  (+ ou -)  
Nutrientes (+ ou -)   
Bactérias (+ ou -)   
Umidade   (+ ou -) 
Oxigênio   (-) 
Hidrogênio (+ ou  -)   
Sulfato (-)   
Tóxicos  (-)  
Metais (-)   

* - potencial destes parâmetros são questionados em diferentes literaturas (ver abaixo). 

 

Por outro lado, a literatura converge sobre a relevância da umidade na degradação 

dos resíduos. Segundo Cooper et. al. (1992), as taxas de degradação dos resíduos variam 

bastante com mudanças no teor de umidade. Como exemplo, mencionam que o tempo de 

decomposição de resíduos facilmente biodegradáveis aumenta de 3 para 15 anos 

modificando a condição de umidade de bastante úmido para seco. 

 

2.1.5 – MODELOS DE PREVISÃO DA GERAÇÃO DE BIOGÁS 

 

A modelagem da geração de biogás no aterro é uma importante ferramenta para 

estimar a produção de CH4 ao longo do tempo e descrever de forma mais simples as 

condições de biodegradação dos resíduos. Como os aterros são sistemas muito complexos 

em que várias interações físicas, químicas e biológicas ocorrem simultaneamente em função 

das peculiaridades locais, os modelos atualmente existentes nem sempre conseguem ser 

validados de uma forma mais ampla.  

De acordo com Lamborn (2005), a modelagem para se tornar precisa deve 

considerar a complexidade da decomposição microbiológica dos resíduos, a natureza do 
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aterro, as reações químicas, a movimentação de líquidos, gases e calor na massa de 

resíduos e ainda deve prever o comportamento das variáveis no  tempo e espaço no aterro. 

El-Fadel et. al. (1997) relatam que os modelos de simulação de aterros podem ser 

classificados, como: (i) modelos de previsão da geração de biogás, (ii) modelos de 

transporte de gás na massa de resíduos, (iii) modelos combinados de geração e transporte 

de gás e (iv) modelos combinados de geração e transporte de gás e calor no aterro. Vale 

ressaltar que apenas a modelagem da geração de biogás será abordada neste capítulo 

tendo em vista os objetivos principais do estudo. 

Os modelos de geração de biogás mais simples e difundidos atualmente na 

literatura, chamados de modelos de ordem zero e de primeira ordem, são baseados em 

formulações empíricas em que se considera: degradação constante ao longo do tempo 

(modelo de ordem zero) e cinética de primeira ordem (modelo de primeira ordem). Lamborn 

e Frecker (2003) relatam que os primeiros modelos surgiram na década de 70 e até os dias 

atuais vários destes modelos já foram reportados na literatura. 

El-Fadel et. al. (1997) e Coops et. al. (1995) descrevem sumariamente as 

características dos modelos de ordem zero e de primeira ordem (simples e multi-fase). 

Coops et. al. (1995) ainda fazem referência ao modelo de ”segunda ordem” para descrever 

o complexo sistema de reações envolvidas no aterro, no entanto, outros modelos deste tipo 

não foram encontrados na literatura. El Fadel et. al. (1997) destacam que estudos recentes 

indicam que a ordem da reação talvez não seja tão importante quanto destacado na 

literatura, principalmente para previsões de geração de longo prazo. 

 

a) Modelo de “ordem zero” 
 

A modelagem de ordem zero assume que a geração de biogás é constante ao longo 

do tempo. Desta forma, a idade dos resíduos ou a concentração de substrato remanescente 

no aterro não afeta a produção de CH4. Apesar desta simplificação, este modelo é utilizado 

quando se deseja prever as emissões de gases provenientes de aterros a nível nacional ou 

regional (COOPS et. al., 1995). 

De acordo com El Fadel et. al. (1997), a cinética de ordem zero pode ser válida 

quando os fatores, em detrimento à disponibilidade de substrato, limitam a taxa de 

decomposição. Esta cinética pode ser observada em situações transientes ou estágios 

intermediários da decomposição dos resíduos e também poderá ocorrer quando existirem 

baixas condições para crescimento microbiano. 

A Tabela II.17 apresenta alguns exemplos de modelos de “ordem zero” reportados 

na literatura e a Figura II.10 apresenta curvas características do modelo da SWANA (SCS 

ENGINEERS, 1997) para um aterro hipotético que recebe 100.000 t/ano durante 10 anos. 
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Lamborn e Frecker (2003) afirmam que a utilização do termo “ordem zero” para descrever 

as expressões deste modelo está equivocada pois na matemática não existem equações 

diferenciais de ordem zero. 

 

Tabela II.17. Exemplos de modelos de “ordem zero” reportados na literatura. 
Referência Equação Parâmetros e unidades 

Coops et. al. 
(1995) 

 
AkQLFG ×××= 087.1ς  

QLFG = geração anual de biogás [m3 LFG/ano] 
ς  = fator de geração [admensional] 
1,87 = fator conversão [m3LFG/ kgC] 
A = quant. resíduo [t] 
k0 = constante de degradação do resíduo [kg 
C/t/ano] 

SCS Engineers 
(1997) 

 )( 1

0
4 tt

LA
Q

f
CH −

×
=  

QCH4 = geração anual de CH4 [m3/ano] 
A = quant. resíduo [t] 
L0 = potencial de geração de CH4 [m3/tresíduo] 
t1 = intervalo lag [ano] 
tf = tempo para término geração de gás [ano] 

IPCC (1996) – 
Default method 

Tier 1* 
 

04
LMQCH ×=  

12
16

0 ××××= FDOCDOCMCFL F

 

QCH4 = geração anual de CH4 [t/ano] 
M = quant. anual de resíduo [t/ano] 
L0 = potencial de geração de CH4 [tCH4 /tresíduo] 
MCF= fator de correção do CH4 [adimensional] 
DOC = carbono orgânico degradável [t 
C/tresíduo]] 
DOCF = fração do DOC transformado em 
biogás [%] 
F = concentração de CH4 no biogás [%] 

Obs.: * O EPER (European Pollutants Emission Register) - Alemanha também adota este método. 
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Figura II.10. Curva típica do modelo de ordem zero (SCS ENGINEERS, 1997). 

 

b) Modelo de primeira ordem 
 

Este modelo incorpora o efeito do tempo de degradação dos resíduos assumindo 

que a degradação dos resíduos segue a cinética de primeira ordem, ou seja, que a 
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população de microorganismos existentes na massa de resíduos permanece na fase 

estacionária (constante) ao longo de todo processo de decomposição. A Equação II.5 ilustra 

numericamente o decaimento de primeira ordem: 

Ck
dt
dC

×−=       Equação II.5 

 
Em que: C é a quantidade de substrato (resíduos biodegradáveis) e k é a constante de degradação 

dos resíduos. O sinal negativo indica o decaimento do substrato ao longo do tempo (t). A equação II.5 

pode ser reordenada em:  

 

dtk
C
dC

×−=      Equação II.6 

 

Integrando a expressão acima entre t=0 e t=T e considerando que em t=0 tem-se C = C0: 

 

tkCC ×−=− 0lnln  ∴ kte
C
C −=

0

 ∴ kteCC −= 0    Equação II.7 

Como a velocidade de produção de biogás é proporcional a velocidade de 

degradação do substrato (DORMUSOGLU et. al., 2005; GANDOLLA et. al., 1997), esta 

expressão pode ser expressa também em termos da quantidade de CH4 gerado, onde C 

representaria a quantidade (massa ou volume) de CH4 no tempo e C0 a quantidade inicial 

(ou potencial) de CH4 em t=0. Desta maneira, pode-se expressar C e C0 como:  

 

k
Q

C CH 4=  e ALC ×= 00     Equação II.8 

 
Em que: QCH4 é a taxa de geração de metano (m3/ano), k é a constante de geração do CH4 (1/ano), L0 

é potencial de geração de CH4 por unidade de massa (resíduo) (m3/tresíduo) e A é a quantidade de 

resíduo disposto no aterro (t).  

 

Reordenando a Equação II.8 com as variáveis descritas anteriormente, obtem-se: 

 
kt

CH ekALtQ −×××= 0)(
4

    Equação II.9 

 
Esta expressão é a base de todos os modelos de primeira ordem existentes na 

literatura, cujas variáveis principais são: (a) potencial de geração (L0) e (b) constante de 

geração de CH4 (k). A Tabela II.18 apresenta alguns modelos de primeira ordem reportados 

na literatura. As variações existentes entre os modelos referem-se à adoção de alguns 
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fatores de normalização e/ou de conversão de unidades ou até mesmo de intervalos “lags” 

para o desenvolvimento de condições metanogênicas. 

Algumas das equações mostradas na Tabela II.18 tiveram suas nomenclaturas 

alteradas para facilitar a comparação entre os modelos. Isso se fez necessário pois foi 

observado à adoção de diferentes simbologias para expressar uma mesma variável. 

Ressalta-se, entretanto, que tal procedimento não afetou a conceituação das equações. 

A Figura II.11 ilustra previsões de geração de CH4 pela modelagem de primeira 

ordem para um aterro hipotético que recebe 100.000 t/ano durante 10 anos. Observa-se que 

o parâmetro k é que define a forma ou declividade da curva de decaimento da geração de 

CH4. Quanto maior o valor de “k”, mais acentuada é a produção de gás. De acordo com o 

IPCC (1996), o parâmetro k deve estar compreendido entre 0,03 (meia-vida da degradação 

dos resíduos de 23 anos – condições seca) e 0,21 (meia-vida de 3 anos – condições de 

temperatura e umidade elevadas). O IPCC recomenda k = 0,10 para clima tropical e k = 0,07 

para clima temperado. 

 

Tabela II.18. Exemplos de modelos de primeira ordem existentes na literatura. 
Referência Equação Parâmetros e unidades 

Coops et. al. 
(1995)a 

 

kt
iLFG ekCAQ −×××××= 087.1ς  

QLFG = geração anual de biogás [m3 LFG/ano] 
ς  = fator de geração [admensional] 
1,87 = fator conversão [m3LFG/kg C] 
Ai = quant. de resíduo no ano “i” [t] 
Co = quantid. carbono orgânico no resíduo [kg 
C/tresíduo] 
k = constante de degradação do resíduo [1/ano] 
t = tempo após disposição dos resíduos [ano] 

USEPA (2001)b 

 ∑
=

−×××=
n

i

kt
iCH

ieALkQ
1

04
 

QCH4 = geração anual de CH4 [m3/ano] 
k = constante de geração de CH4 [1/ano] 
Ai = quant. de resíduo no ano “i” [t] 
L0 = potencial de geração de CH4 [m3/tresíduo] 
ti  = idade do resíduo aterrado no ano “i” [ano] 

IPCC (1996) - 
Tier 2 

)(
04

xtk

x
CH eLkMNQ −−××××= ∑  

k
eN

k−
=

1
 

12
16

0 ××××= FDOCDOCMCFL F  

QCH4 = geração anual de CH4 [t/ano] 
N = fator de normalização [admensional] 
M = quant. anual de resíduo [t/ano] 
k = constante de degradação [1/ano] 
L0 = potencial de geração de CH4 [tCH4 /tresíduo] 
MCF= fator de correção do CH4 [adimensional] 
DOC = carbono orgânico degradável [t C/tresíduo]] 
DOCF = fração do DOC transformado em biogás 
[%] 
F = concentração de CH4 no biogás [%] 

Tabasaran 
(1976)c 

( )kt
LFG eGG −−×= 10  

( )28,0014,0868,1 00 +×××= TCG  

GLFG = geração acumulada de LFG até ano”t” 
[m3/tresíduo] 
K = constante de degradação [1/ano] 
Co = quantid. carbono orgânico no resíduo [kg 
C/tresíduo] 
G0 = potencial de geração de LFG [m3/tresíduo] 
t  = idade do resíduo [ano] 
T = temperatura [ºC] 

Obs.: a Este modelo também é conhecido como TNO. b O modelo do USEPA também chamado de Modelo Scholl-
Canyon. c citado por Ehrig (1991). 
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Figura II.11. Curva típica da modelagem de primeira ordem (SCS ENGINEERS, 1997). 

 

Tabela II.19. Exemplos de modelos de primeira ordem “multi-fase” existentes na literatura. 
Referência Equação Parâmetros e unidades 

Coops et. al. 
(1995) 

 
∑
=

−×××××=
3

1
087.1

i

tk
iiLFG

i

i
ekCAQ ς  

QLFG = geração anual de biogás [m3 LFG/ano] 
ς  = fator de geração [admensional] 
1,87 = fator conversão [m3LFG/kg C] 
Ai = quant. da fração i do resíduo [t] 
Co,i = quant. carbono orgânico na fração i [kg 
C/tresíduo] 
ki = constante de degradação da fração i do 
resíduo [1/ano] 
t = tempo após disposição dos resíduos [ano] 

ADEMEa 

 ∑ ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××××= −

x

tk
iiiCH

iekANLQ
3,2,1

04
 

QCH4 = geração anual de CH4 [m3 CH4/ano] 
L0 = potencial de geração de CH4 [tCH4 
/tresíduo] 
Ni = fator de normalização [admensional] 
Ai = quant. da fração i do resíduo [kgi / 
kgresíduo] 
ki = constante de degradação da fração i do 
resíduo [1/ano] 
t = idade do resíduo [ano] 

GasSimb ∑∑
=

−−

=

×××××=
n

i

jtk
ij

m

j
LFG

i

ji
ekCAcQ

1

)(
0

0
,

ς

 

QLFG = geração anual de biogás [m3 LFG/ano] 
ς  = fator de geração [admensional] 
c = fator de conversão 
Aj = quant. resíduo no ano j [t] 
Co,i,j = quant. matéria orgânica na fração i no 
ano j [kg MO/tresíduo] 
ki = constante de degradação da fração i do 
resíduo [1/ano] 
t = tempo após disposição dos resíduos [ano] 

Obs.: a Modelo adotado na França e citado por Scharff et. al. (2006).  b Modelo adotado no Reino Unido e citado por 
Scharff e Jacobs (2005). 
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c) Modelo de primeira ordem (multi-fase) 
 

O modelo de primeira ordem multi-fase difere do anterior na medida em que 

distingue as frações do resíduo sob os aspectos de biodegradabilidade (facilmente, 

moderadamente e dificilmente degradável). Desta maneira, são adotados parâmetros de 

degradação (k) e massa (A) específicos para cada fração do resíduo. É importante ressaltar 

que a cinética da degradação de todas as frações é a mesma, ou seja, de primeira ordem. A 

Tabela II.19 apresenta os principais modelos de primeira ordem multi-fase encontrados na 

literatura. Como a cinética de degradação é a mesma, as curvas deste modelo são 

semelhantes à da Figura II.11. 

De acordo com Lamborn e Frecker (2003), o modelo multi-fase aparenta ser o que 

melhor representa o que de fato ocorre no aterro pois leva em consideração que os 

diferentes tipos de resíduos apresentam tempos distintos de degradação.  

Coops. et. al. (1995) verificaram a validade dos modelos empíricos para dados 

coletados em 8 aterros sanitários da Holanda. Ficou constatado que o modelo de primeira 

ordem multi-fase forneceu melhores previsões da produção de biogás com erro médio de 

18%. O pior resultado (44%) foi encontrado para o modelo de ordem zero, enquanto os 

modelos de primeira e segunda ordem apresentaram variações de 22% em relação aos 

dados medidos em campo. Os referidos autores concluem que o modelo multi-fase foi mais 

preciso pois permitiu incorporar um maior número de variáveis (ou frações dos resíduos) 

que afetam a geração de gás. 

 Ogor e Guerbois (2005) compararam dados experimentais de 5 aterros e/ou células 

pilotos na França com alguns modelos de geração biogás (IPCC - Tier 2, USEPA, ADEME e 

GasSim) e observaram que o modelo do IPCC foi mais preciso para as unidades de 

disposição de até 310.000 toneladas de resíduos e o modelo GasSim apresentou resultados 

mais coerentes quando considerou-se o aterro como um todo (18,5 milhões de toneladas de 

resíduos). Em seguida, os referidos autores concluíram que mesmo os modelos multi-fase 

não são capazes de obter estimativas com precisão inferior a 10-20%. 

 Scharff e Jacobs (2005) também fizeram estudo comparativo dos principais modelos 

existentes na literatura com base em dados coletados em 3 aterros sanitários holandeses, 

cujos resíduos dispostos possuem pouca matéria orgânica (9,4 a 20,4%). Os resultados 

encontrados foram discrepantes. A pior estimativa foi obtida com o modelo do USEPA, cujos 

resultados foram até 8 vezes superior ao medido no aterro, enquanto que as melhores 

previsões foram obtidas com o modelo da ADEME (37 - 42% de variação). Scharff et. al. 

(2006) afirmaram que os modelos atuais são imprecisos, inconsistentes e incomparáveis 

entre si quando utilizados para estimar a geração de biogás de um aterro em particular. Por 
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fim, ressaltaram que é preciso uma maior quantidade de dados e melhor comparação entre 

os modelos para se propor um “modelo padrão” a ser utilizado na Holanda. 

Morris et. al. (2001) citado por Rohrs et. al. 2003 afirmaram que as previsões 

realizadas por modelos empíricos são úteis apenas para comparações da “ordem de 

magnitude” das emissões de metano, mas não podem ser consideradas para obter as 

variações específicas de um aterro. EMCOM Associates (1982) citado por Lamborn e 

Frecker (2003) recomendam que os modelos de primeira ordem devam ser apenas 

utilizados como referência inicial tendo em vista que os mesmos não foram validados com 

dados de campo. A grande vantagem dos modelos empíricos é que os mesmos permitem 

obter de uma forma rápida uma estimativa da quantidade de gás a ser produzida no aterro. 

 

d) Modelos seqüenciais de biodegradação 
 

 Vários modelos matemáticos mais complexos estão sendo desenvolvidos para 

simular a biodegradação dos resíduos e, consequentemente, a geração de gás nos aterros. 

Tais modelos são formulados com base na interação dos processos físicos, químicos e 

biológicos existentes na massa de resíduos e como os mesmos são afetados 

temporalmente pelas condições ambientais (clima), operacionais e de projeto do aterro. 

Devido ao grande número de variáveis envolvidas nestas formulações, estes modelos são 

geralmente segregados ou divididos em módulos, tais como apresentado por Lobo et. al. 

(2003) no programa MODUELO: módulo de biodegradação, de temperatura, climatológico, 

de recirculação, de recalques, de transporte ou fluxo de contaminantes, etc. 

 El-Fadel et. al. (1997), Lobo et. al. (2003) e Lamborn (2005) apresentam uma revisão 

bibliográfica sobre o desenvolvimento destes modelos matemáticos, onde destacam as 

contribuições de Young e Davis (1992), El Fadel et. al. (1996), McDougall e Philip (2001), 

Swarbrick e Lethlean (2001), White et. al. (2001 e 2004), Zacharof e Butler (2004), Lee et. al. 

(2001), Hanel et. al. (2001), Haarstrick et. al. (2001) e Shelley et. al. (2001), entre outros 

autores. 

 É importante destacar ainda a sumarização feita por Lobo et. al. (2003) mostrando as 

cinéticas de degradação dos resíduos adotadas em cada literatura. Observa-se que a maior 

parte dos trabalhos considera a cinética de Monod para a fase metanogênica em detrimento 

à cinética de primeira ordem, a qual é considerada apenas na fase inicial de decomposição 

do resíduo (fase de hidrólise). El-Fadel et. al. (1997) também afirmaram que o modelo de 

Monod, ou versões modificadas do mesmo, é o mais utilizado para descrever o crescimento 

microbiano nos aterros. No entanto, ressaltam que a validade da cinética de Monod para 

descrever o crescimento microbiano em aterros de RSU pode ser questionada pois tal 
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modelo foi postulado para uma população homogênea de microorganismos limitada em um 

único substrato. 

 El-Fadel et. al. (1997) concluem que os modelos existentes na literatura são 

parcialmente validados, e apesar de largamente utilizados, a sua aplicabilidade deve ser 

restrita ao aterro estudado. Na melhor das hipóteses, o mesmo pode ser ajustado para 

simular dados observados durante a coleta do biogás. Neste sentido, vale destacar o 

trabalho realizado por Firmo (2008) para simular os parâmetros de biodegradação dos 

resíduos no lisímetro e Célula Experimental do Aterro da Muribeca/PE. 

Lamborn (2005) afirmou que o principal objetivo dos pesquisadores é desenvolver 

um modelo mais preciso e com aplicação universal. Para isto, será fundamental obter séries 

confiáveis de dados em diferentes aterros e/ou células piloto de grandes dimensões para 

validar tais modelos. Ao invés de se buscar modelos específicos para um aterro, deve-se 

procurar pensar em criar bancos de dados internacionais que permitam desenvolver um 

modelo universal. 

 

 

2.2 – EMISSÕES FUGITIVAS DE GASES EM ATERROS 
 

A quantificação das emissões fugitivas de CH4 é um importante parâmetro para a 

gestão dos aterros de RSU. Tal avaliação permite que seja possível determinar a eficiência 

das camadas de coberturas e do sistema de coleta do biogás, os quais são fatores 

fundamentais para otimização da coleta e recuperação energética do biogás. Associado a 

estes aspectos, a redução das emissões globais de CH4 e o potencial de créditos de 

carbono estão relacionados diretamente a esta investigação. Neste sentido, este item tem 

por objetivo apresentar os métodos de avaliação e os fatores que influenciam as emissões 

fugitivas de CH4 nos aterros, as taxas de emissões reportadas na literatura e o fenômeno de 

oxidação biológica do CH4 na camada de cobertura. 

 

2.2.1 – MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

As emissões do CH4 pela camada de cobertura é regida predominantemente por 

processos advectivos, difusivos e de biodegradação (oxidação). O fluxo de gás por 

advecção é resultado de gradientes de pressão existentes entre o ambiente interno do 

aterro e a atmosfera. As pressões internas são oriundas da decomposição biológica dos 

resíduos, enquanto que as flutuações da pressão externa são resultantes das constantes 

oscilações da pressão atmosférica. A parcela de fluxo difusivo é regida pela 1º Lei de Fick, 

sendo o contaminante transportado de uma região de alta concentração (potencial químico) 
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para regiões de baixa concentração química. Neste caso, a atmosfera funciona como 

elemento de dispersão dos gases. A degradação biológica é um processo de atenuação ou 

de redução do total de massa a ser emitida pelo aterro. 

De acordo com Fischer et. al. (1999), as emissões são regidas principalmente por 

processo de difusão nas proximidades da superfície dos solos, enquanto a advecção é mais 

importante nas regiões da camada perto de poços de coleta de gás, quando estiverem 

sujeitos a gradientes de pressão. Ressalta-se, entretanto, que zonas de pressão atípica de 

gás sob a cobertura já foram detectadas (ex.: MACIEL, 2003) e nestes casos a parcela 

advectiva pode se tornar predominante. 

Os principais métodos de investigação das emissões superficiais reportados na 

literatura são: (i) placas de fluxo (estática e dinâmica), (ii) medidas por gradientes sub-

superficial, (iii) métodos de avaliação da pluma de contaminação (dispersão) e (iv) 

termografia. Destas técnicas, as duas primeiras são consideradas “pontuais”, enquanto as 

outras são utilizadas de forma “global” para todo o aterro. Apesar do crescente 

desenvolvimento destas técnicas nos últimos anos, inúmeras incertezas ainda estão 

relacionadas ao uso e aos fatores que afetam as taxas de emissões. A Tabela II.20 

apresenta as principais características dos métodos de investigação de emissões de CH4. 

Maciel (2003) relatou as principais vantagens e desvantagens dos métodos de placa de 

fluxo e de pluma de contaminação, as quais estão mostradas abaixo: 

 

• Placas de fluxo (estática ou dinâmica): 

Vantagens: mais preciso na determinação da emissão pontual, larga experiência prática, 

baixo custo, simples instalação, necessita mão de obra pouco especializada, 

possibilidade de determinar parâmetros do solo (permeabilidade, peso específico, 

umidade, temperatura, etc), permite avaliação simultânea de diversos gases. 

Desvantagens: necessita de inúmeros ensaios para obtenção da emissão total do aterro, 

duração do ensaio prolongada (30 min. a 3 horas) a depender das dimensões da placa 

e possibilidade de modificação das características da cobertura na cravação. 

• Plumas de contaminação (dispersão de gases): 

Vantagens: mais preciso na obtenção da emissão total do aterro, cobrindo rapidamente 

vários hectares e passível de localizar dispersão da pluma de contaminação. 

Desvantagens: alto custo, tecnologia nem sempre disponível, necessita de mão de obra 

qualificada, não identifica as causas reais da emissão (solo mal compactado, presença 

de fissuras ou aumento da pressão dos gases sob a camada etc.), maior 

susceptibilidade as condições meteorológicas (velocidade do vento, pressão 

atmosférica), número de gases analisados limitados. 
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Tabela II.20. Características gerais dos métodos de investigação de emissões. 

Métodos Características principais 
 
 
 
 

Placas de fluxo 
(estática e 
dinâmica) 

Avaliação da concentração do gás no interior da placa (volume e área pré-
determinados) durante um intervalo de tempo. No modelo dinâmico, os 
gases no interior da placa são diluídos através de um fluxo contínuo de ar 
para serem em seguida analisados e por fim dispersados na atmosfera. No 
método estático, os gases são analisados sem diluição e retornam em 
seguida para a placa em um ciclo fechado. 
No caso das placas estáticas, o fluxo é calculado da seguinte forma: 

t
C

A
V

J gásp
CH Δ

Δ
×

×
=

ρ
4  

Em que: Vp = volume útil da placa de fluxo (m3), A = área de solo coberta 
pela placa (m2), ρgás = massa específica do gás à determinada temperatura 
(kg/m3) e ΔC/Δt = variação da concentração do gás (% vol.) com o tempo 
(s). O fluxo (J) é expresso em unidades de kg/m2.s. 

 
 
 
 
 

Gradientes sub-
superficiais  

(tubos de inspeção)

Este método é baseado na 1º Lei de Fick. A difusividade do gás no solo 
pode ser calculada empiricamente ou medida in situ e a variação da 
concentração do gás com a profundidade da camada pode ser obtida por 
meio de tubos de inspeção. De acordo com Fischer et. al. (1999), quando 
comparado com as placas de fluxo, os resultados obtidos neste método são 
um pouco superiores. O fluxo pode ser superestimado se houver entradas 
de ar ou o gás oxidar na parte superior da cobertura. Outra desvantagem é 
que só é considerada a parcela de fluxo difusivo. O fluxo pode ser calculado 
pela expressão: 

x
CDJ sCH Δ

Δ
×=4  

Em que: Ds = difusividade gás-solo (m2/s) e ΔC/Δx = variação da 
concentração do gás (g/m3) em função da espessura da camada (m). O 
fluxo (J) é expresso em unidades de g/m2.s. 

 
 
 

Pluma de 
contaminação 

(dispersão gases) 
 

Este método envolve a emissão (taxa pré-determinada) de um gás traço 
(ex. SF6 ou N2O) do aterro e o monitoramento da concentração do gás traço 
e do gás de interesse (ex. CH4) a jusante de forma a mapear a pluma de 
dispersão. A pluma pode ser avaliada por detectores (Flame Ionisation 
Detector – FID) ou por espectroscopia de absorção em infravermelho 
(Fourier Transform Infra-Red – FTIR). O fluxo é determinado pela seguinte 
expressão (Scheutz et. al., 2007), em que: J é o fluxo, C é a concentração e 
M o peso molecular dos gases: 

TT

CHCH
TCH MC

MC
JJ

×
×

×= 44
4  

Alguns autores utilizam o FTIR para avaliar a concentração do CH4 por 
meio de feixes paralelos sobre a superfície do aterro e aplicando um 
modelo de dispersão Gaussiana para traçar o mapeamento. Neste caso, 
não é utilizado gás traço. 

Termografia em 
infravermelho 

Utiliza uma câmara de infravermelho para detectar regiões ou pontos com 
temperatura distinta. Não permite determinar as taxas de emissões, apenas 
localizar as regiões de pico de fluxo no aterro. 

 
Mosher et. al. (1999) e Trégourès et. al. (1999) citados por Bojersson et. al. (2000) e 

Czepiel et. al. (1996) afirmaram, baseados em investigações de campo, que o método da 

placa de fluxo em combinação com geoestatística e a investigação com pluma de 

contaminação (gás traço e FID) apresentaram resultados compatíveis. Por outro lado, Galle 
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et. al. (2000) citado Bojersson et. al. (2000) concluíram que as emissões pelo método da 

pluma de contaminação foram 4 vezes maior que os da placa de fluxo. A razão para esta 

diferença pode ter sido o grande espaçamento “grid” dos ensaios de placa que não 

conseguiu detectar regiões de “pico de fluxo”. 

Cossu et. al. (1997) apresentaram um estudo comparativo entre técnicas de 

investigação das emissões de gases, entre as quais, as placas estática e dinâmica. Neste 

trabalho foi verificado que os resultados de fluxo pelo método dinâmico foram de 2 a 6 vezes 

superiores aos da placa estática. Quanto menor a taxa de emissão superficial e a vazão do 

ar de diluição, maior foi a diferença entre os métodos. Quanto ao método de dispersão com 

FTIR (infravermelho), observou-se também uma consistência dos resultados obtidos com as 

placas de fluxo, principalmente para valores mais elevados de emissões. Por fim, os autores 

chegam à conclusão que a melhor alternativa para a investigação realizada foi com a placa 

de fluxo estática. 

O método de investigação que vem sendo utilizado no Brasil é o da placa de fluxo 

estática. Não se tem conhecimento da utilização da tecnologia de infravermelho em aterros 

no País. A Tabela II.21 apresenta a forma e dimensões de algumas placas de fluxo 

encontradas na literatura. É possível verificar que existe uma grande variação nas 

dimensões (<0,01 à 0,79 m2) e no volume (0,25 à 159 litros) das placas. 

 

Tabela II.21. Forma/dimensões de placas de fluxo reportadas na literatura (adaptado 
MACIEL, 2003). 

Dimensões (cm) Referência Forma da 
placa Base altura 

Área 
(m2) 

Volume 
(litros) 

Rolston (1986) circular φ 88,0 17,0 0,61 103,4 
Jones e Nedwell (1993) retangular 21,5 x 24,5 7,5 0,05 4,0 
Kjeldsen e Fischer (1995) circular φ 57,0 5,0  0,25 12,7 
Czepiel et. al. (1996) N.I N.I 18,2 0,05 9,3 
Boeckx et. al. (1996) circular φ 15,0 60,0 0,02 10,6 
Christensen et. al. (1996)* retangular 20,0 x 70,0  21,5 0,14 30,0 
Borjesson e Svensson (1997) retangular 45,0 x 45,0  25,0  0,21 51,3 
Cossu et. al. (1997) circular φ 50,0 20,0 0,79 157 
Tanaka et. al. (1997) circular φ 20,0 16,5 0,03 5,0 
Park e Shin (2001) circular φ 40,0 30,0 0,13 40,0 
Maurice e Lagerkvist (2002) circular φ 29,0 24,0 0,07 15,9 
Maurice e Lagerkvist (2002) retangular 44,0 x 44,0 13,0 0,19 25,2 
Lindberg et. al. (2002)* retangular 20,0 x 60,0 20,0 0,12 24 
Lindberg et. al. (2002)* retangular 10,0 x 30,0 10,0 0,03 3,0 
Lindberg et. al. (2002)* circular φ 9,6 3,5 < 0,01 0,25 
Lindberg et. al. (2002)* circular φ 24,0 9,0 0,04 4,1 
Maciel (2003) quadrada 40,0 x 40,0 5,0 0,16 8,3 

*– placas de fluxo dinâmicas; N.I = não informado. 
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2.2.2 – FATORES INFLUENCIANTES NAS EMISSÕES SUPERFICIAIS 

 

Maciel (2003) realizou uma revisão sobre os principais fatores que influenciam as 

emissões superficiais de CH4, os quais foram agrupados em quatro categoriais conforme 

mostrado na Tabela II.22. 

 

Tabela II.22. Principais fatores influenciantes nas emissões de gases (MACIEL, 2003). 

Fatores da camada de 
cobertura 

Fatores do ambiente 
interno da massa de lixo 

Fatores climáticos 
ou sazonais 

- Aspectos geotécnicos; 

- Aspectos microbiológicos; 

- Configuração da cobertura. 

- Decomposição dos 
  resíduos; 

- Precipitação; 

- Pressão atmosférica;

- Temperatura ambiente. 

- Velocidade do vento; 
- Drenagem interna dos 
  gases; 
- Recalques diferenciais. 

 
 

a) Fatores do ambiente interno da massa de resíduos 
 

A decomposição dos resíduos e a drenagem interna dos gases são os dois principais 

fatores relativos ao ambiente interno dos resíduos. Estes fatores influenciam diretamente os 

gradientes de pressão e concentração dos gases que atingem a camada de cobertura. De 

acordo com Morris et. al. (2001), as emissões de CH4 apresentam rápida redução em 

magnitude e distribuição após a disposição dos resíduos nas células. Neste estudo foram 

verificadas taxas de emissão de 52,7 g/m2.dia nos locais com resíduos de idade inferior a 

0,5 anos e 3,2 g/m2.dia para aqueles com tempo de disposição superior a 5 anos, 

comprovando assim o breve decaimento das emissões superficiais em um mesmo aterro 

sanitário. Scheutz et. al. (2007) verificaram emissões superiores em área mais antiga do 

aterro, entretanto tal comportamento estava associado aos tipos e espessuras das 

coberturas do aterro. 

A ausência ou baixa eficiência da drenagem interna ou coleta dos gases pode levar a 

acúmulo de gases na massa de resíduos (inclusive sob a cobertura), resultando em maiores 

taxas de emissão devido à elevação do gradiente de pressão. A Figura II.12 apresenta a 

variação da emissão de CH4 em um aterro quando da parada do compressor de extração do 

gás. Observa-se que houve incremento das taxas de emissões quando da interrupção da 

coleta do biogás e, após o retorno do compressor, os níveis de emissões decresceram 

atingindo níveis próximos ao de antes do evento. 
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Figura II.12. Variação das emissões fugitivas de CH4 em função de diferentes situações de 
operação do compressor (SCHARFF et. al. 2000). 

 

Os recalques diferenciais na massa de resíduos também é um fator que pode 

aumentar a liberação de gases, haja vista que pode resultar em fissuras na camada de 

cobertura, facilitando assim a migração do gás para a atmosfera. 

 

Tabela II.23. Parâmetros geotécnicos da cobertura e efeitos nas emissões (MACIEL, 2003). 

Parâmetros 
geotécnicos 

Possíveis efeitos nas emissões de 
gases para atmosfera 

Tipo de solo Solos de granulometria fina (argilas) são preferidos para controle 
das emissões (menor permeabilidade e maior retenção de 
umidade). 

Espessura Quanto maior espessura da camada, maior a possibilidade de 
retenção física, química e biológica dos gases. 

Umidade/Saturação A presença de água nos vazios do solo reduz a percolação dos 
gases. Redução drástica para valores acima de 75% de saturação.

Conteúdo 
volumétrico de ar 

Quanto maior a presença de poros aerados na matriz, mais rápida 
é a velocidade dos gases no meio, conseqüentemente maiores 
emissões. 

Peso específico/ 
Compactação 

O aumento do peso específico dificulta a passagem dos gases 
(menores porosidade e permeabilidade) minimizando as emissões.

Sucção Importante relação com a retenção/absorção da umidade na 
camada, especialmente nas coberturas evapotranspirativas. 

Temperatura A elevação da temperatura do solo favorece as emissões dos 
gases (Park e Shin, 2001). 

Coeficiente de 
permeabilidade 

Parâmetro que mede a facilidade/dificuldade do gás atravessar o 
solo por advecção. Grandeza proporcional às emissões de gases. 

Coeficiente de 
difusão 

Parâmetro que mede a facilidade/dificuldade do gás atravessar o 
solo por difusão. Grandeza proporcional ao fluxo de gás emitido. 

Contração/expansão 
e fissuras 

Ciclos de umedecimento/secagem favorecem o aparecimento de 
fissuras em solos argilosos, aumentando os níveis de emissão. 

Mineralogia Possíveis reações físico-químicas dos minerais do solo com os 
gases podem retê-los na cobertura. 
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b) Fatores da camada de cobertura 
 

 O estudo e monitoramento das características geotécnicas do solo da camada de 

cobertura são imprescindíveis dentro de qualquer investigação para análise das emissões 

superficiais. Os principais parâmetros geotécnicos da camada e seus efeitos na percolação 

dos gases foram detalhados por Maciel (2003), conforme apresentado na Tabela II.23. 

Os aspectos microbiológicos do solo, com ênfase na oxidação do metano, são 

comprovadamente parâmetros de redução das emissões superficiais. Whalen et. al. (1990) 

verificaram oxidação de CH4 da ordem de 45 g/m2.dia, enquanto Boeckx et. al. (1996) 

citando Kightley et. al. (1995) apresentaram taxas de oxidação ainda superiores, em torno 

de 166 g/m2.dia. É importante ressaltar que a oxidação na cobertura também varia em 

função das condições climáticas. 

Além dos aspectos geotécnicos e microbiológicos, a configuração ou perfil da 

camada de cobertura é de grande influência para as emissões de gases. A presença de 

subcamadas drenantes (facilita a percolação lateral do gás para drenos) e de vegetação 

(retém umidade no solo) minimiza as emissões superficiais. Por sua vez, os geossintéticos 

podem ser utilizados para controlar as emissões por apresentarem coeficiente de 

permeabilidade muito inferior ao solo, no entanto, os mesmos estão perdendo força dentro 

dos novos conceitos de barreiras capilares, evapotranspirativas e reativas. A Figura II.13 

apresenta a variação das emissões superficiais em função do tipo de cobertura. Observa-se 

que a camada de geossintético + argila (0,5 m a 1,0 m) apresentou emissões superiores a 

cobertura homogênea com 1,0 m de solo. Tais resultados mostram que as emissões não 

são apenas regidas pelo coeficiente de permeabilidade dos materiais, mas sim por um 

conjunto de fatores (instalação, manutenção, presença de taludes, fissuras, drenos verticais 

e eventuais trincheiras de lixiviado, etc) que influenciam os níveis de emissões do aterro. 

Geomemb. e 
0,5-1,0 m 

argila 

0,5-1,0 m 
argila 

1,0 m solo 
compact. 

1,0 m 
cinzas e 

argila
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Figura II.13. Emissão de CH4 em função do tipo de cobertura (AKERMAN et. al., 2007). 
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c) Fatores climáticos ou sazonais 
 

As condições climáticas locais (pressão atmosférica, precipitação, velocidade do 

vento, temperatura ambiente) e a distribuição das mesmas ao longo das estações do ano 

(sazonalidade) são fatores diretamente responsáveis pelos níveis de emissões de gases nos 

aterros sanitários. 

 A variação da pressão atmosférica (patm) se reflete nos gradientes de pressão 

existentes na camada de cobertura do aterro. Christophersen et. al. (2001) registraram 

crescimento nas taxas de emissões de CH4 e CO2 na ocasião de uma queda de 2,0 kPa (20 

mbar) na patm num intervalo de 48h. Por sua vez, Czepiel et. al. (1996) apresentaram 

resultados de aumento nas emissões totais do aterro de 11,5 para 21 m3CH4/min devido a 

um decréscimo de 1,5 kPa (102,6 → 101,1 kPa) na patm. Ainda de acordo com os últimos 

autores, os métodos das placas de fluxo são menos sensíveis à variação da patm que as 

análises por infravermelho. Munoz et. al. (2003) verificaram correlação entre a variação da 

pressão atmosférica e as emissões de gases em uma fissura artificial na camada de 

cobertura.  

A precipitação pode ocasionar a diminuição do fluxo devido ao aumento do grau de 

saturação do solo, provocada pelo decréscimo na permeabilidade do solo aos gases. No 

entanto, o aumento da umidade da camada de cobertura também tem um efeito positivo na 

liberação do CH4, pois provocará uma diminuição nas atividades microbiológicas de 

oxidação deste gás (BORJESSON e SVENSSON, 1997). 

A velocidade do vento pode provocar a diluição do biogás imediatamente acima da 

superfície da camada e flutuações de pressões atmosféricas devido a turbulência, as quais 

aumentam as emissões superficiais. Cooper e Bier (1997) afirmam que não se deve realizar 

investigações de fluxo por análises de infravermelho para velocidades do vento acima de 4,4 

m/s. Os resultados mais precisos são obtidos para velocidades ≤ 2,2 m/s. Poulsen (2005) 

afirma que o aumento das emissões superficiais pelo vento é especialmente importante para 

velocidades superiores a 5 m/s. 

A variação da temperatura ambiente (tamb) também influencia as emissões de gases 

devido às alterações na temperatura do solo. Park e Shin (2001) observaram que o aumento 

do fluxo dos gases está diretamente relacionado com a elevação da temperatura do solo. Ao 

longo de 24h, o fluxo de gases entre as 20:00 e 04:00 horas foi mínimo comparado com 

medições realizadas das 12:00 às 18:00 horas. Este fato foi observado em diferentes 

épocas do ano (verão, primavera e inverno), onde as temperaturas do solo variaram de -

10oC até 35oC. A Figura II.14 mostra a variação das emissões de CH4, CO2 e do biogás 

(LFG) ao longo de um único dia no inverno. 
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Figura II.14. Variação das emissões fugitivas ao longo do dia (PARK e SHIN, 2001). 

 
Heroux e Guy (2005) estudaram o efeito combinado de três variáveis (pressão 

atmosférica, temperatura e umidade do solo) nas emissões superficiais de CH4 com base 

em placas de fluxo dinâmica e em métodos de infravermelho. As taxas de emissões 

variaram de 34.000 a 384.000 x 10-6 g/s em toda área experimental (4.800 m2), ou seja, de 

0,61 a 6,9 g/m2.dia. As conclusões da investigação foram que, estatisticamente, a variável 

de maior impacto foi a temperatura ambiente (47,7%), seguido da umidade do solo (45,9%) 

e por fim a pressão atmosférica (6,4%). Vale ressaltar que, ao contrário de Park e Shin 

(2001), quanto menor a temperatura ambiente maior a emissão superficial neste estudo. 

Embora a literatura não seja conclusiva, acredita-se que esta diferença de comportamento 

possa estar relacionada com a atividade de oxidação do CH4, a qual pode ter faixas ideais 

de temperatura para cada solo. Ressalta-se ainda que o aumento da temperatura do solo 

provoca a expansão dos gases, reduz a viscosidade do fluido, aumenta exponencialmente o 

coeficiente de difusão, favorecendo, assim, o fluxo advectivo e difusivo na cobertura. 

 

2.2.3 – TAXAS DE EMISSÕES REPORTADAS NA LITERATURA 

 

As taxas de emissões de CH4 e os fatores de influência em investigações com placas 

de fluxo estáticas reportadas na literatura estão mostrados na Tabela II.24. Os valores 

variam de -0,29 até 14.794 g/m2.dia. Esta variação de resultados comprova que as emissões 

superficiais são dependentes de um conjunto de fatores, relacionados ao ambiente interno 

dos resíduos, a camada de cobertura e ao clima específico de cada aterro. As taxas 

negativas indicam que o fluxo de gás está no sentido inverso, ou seja, de fora para dentro 

aterro. De acordo com a Environmental Agency (2004) as emissões superficiais de CH4 em 

aterros com cobertura final implantada não deve ser superior a 0,086 g/m2.dia e aterros com 
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cobertura intermediária ou temporária o limite é de 8,64 g/m2.dia. É importante ressaltar que 

podem existir zonas de fluxo com valores superiores, mas os valores médios do aterro 

devem ser inferiores ao limite estabelecido. 

 

Tabela II.24. Emissões superficiais de CH4 em aterros por placas de fluxo estáticas 

(adaptado MACIEL, 2003). 

Referência Variação das 
taxas 

(g/m2.dia) 

Esp. cobertura 
e tipo de solo 

Variação das emissões 
influenciada pelos fatores 

Jones e Nedwell (1993) 0 – 39,6 0,4 a 0,6 m (argila) Sazonais e umidade do solo. 
Czepiel et. al. (1996) 0 – 1.500 1 a 2 m (argila arenosa) Pressão atmosférica. 
Boeckx et. al. (1996) -0,006 – 0,91 0,3 m (solo siltoso + 

vegetação) 
Oxidação na cobertura, 
umidade e temperatura solo. 

Bogner et. al. (1997) 1,4 – 4,5 0,45 m (solo argiloso) 
Bogner et. al. (1997) -0,003 – 

0,0008 
2 m (solo argiloso + 

vegetação) 

Espessura da cobertura e 
idade dos resíduos. 

Borjesson e Svensson 
(1997) 

-0,29 – 18,5 0,8 m(areia siltosa + 
vegetação) 

Sazonais, temperatura solo, 
oxidação na cobertura. 

Cossu et. al. (1997) 2,1 – 485,3 N.I Idade e fase de decomp. RSU 
Tanaka et. al. (1997) 0,14 a 1.384 ≤1,6 m (c/ e sem 

vegetação) 
Sazonais, condições cobertura 
(incluindo vegetação) 

Chanton e Liptay (2000)A 200 – 9.000 N.I Tipo de solo de cobertura. 
Christophersen et. al. 
(2001) 

0 – 75  1 m (solo arenoso + 
vegetação) 

Pressão atmosférica 
relacionada à emissão lateral. 

Morris et. al. (2001) 3,2 – 52,7 N.I Idade RSU e produção gás. 
Park e Shin (2001) 0 – 14.794 0,5 a 0,7 m (areia 

siltosa) 
Sazonais, condições cobertura 
e temperatura do solo 

Scharff et. al. (2001) 107,5 a 279,6 N.I Influência dos taludes célula 
Maurice e Lagerkvist 
(2002) 

0,2 – 15,7 1,2 m Sazonais, incluindo ensaios 
sobre a neve no inverno. 

Yamada et. al. (2005)  -0,03 a 384 1-2 m de solo Idade e tipo de resíduos 
Capaccioni et. al. (2005) 0,8 a 1.200 N.I N.I 
Akerman et. al. (2007) 0,41 

1 a 10 
10 – 21 

 
15-308 
1 a 38 

- Zona idade > 20 anos 
- Zona (5 anos) c/ argila 
- Zona recente com 
cobertura temporária 
- Taludes 
- Zona em operação 

Idade, tipo de cobertura e 
local de realização dos 
ensaios (fissuras, taludes, etc)
 

Scheutz et. al. (2007) <0,1 a 78 0 a 1,40 m (0,2 m 
pedregulho + 1,0 argila 

+ 0,2 solo vegetal) 

Tipo de cobertura e dos 
resíduos depositados. 

Maciel (2003) 103,7 a 362,9 0,25 a 0,90 (solo 
argiloso) 

Espessura da camada e 
gradiente de concentração 

Mariano (2008) 0 – 400  0,4 a 0,7 (areno-argiloso 
e argilo-arenoso) 

Grau de compactação e 
saturação 

A – citado por Maurice e Lagerkvist (2002); N.I = não informado. 

 

As estimativas de emissões de gases realizadas por meio do ensaio da placa estão 

associadas a pequenas áreas da camada de cobertura. Uma das formas de abranger os 

ensaios para áreas maiores é subdividir o aterro em setores. Normalmente, este 

zoneamento é feito baseado nas diferentes idades dos RSU e/ou nas características da 
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cobertura. Cossu et. al. (1997) realizou a investigação de um aterro de 7,2 ha em quatro 

diferentes setores. Complementarmente, pode-se proceder a subdivisão dos setores em 

malhas quadradas, ou “grid”, com espaçamento definido e assim executar os ensaios. 

A Environmental Agency (2004) recomenda que o número de ensaios em áreas 

superiores a 5.000 m2 deve ser calculado com base na expressão: n = 6 + 0,15 x A0,5, onde 

n é o número de ensaios e A a área ou região do aterro investigada. Para áreas menores 

que 5.000 m2, o número de ensaios deve ser: n = A / 5.000 x 16 com no mínimo de 06 

ensaios. Conclui-se que o número de ensaios e, consequentemente, o espaçamento entre 

os mesmos (malha ou “grid”) é função do tamanho da área analisada. Acredita-se que esta 

conceituação deva ser utilizada apenas como cenário inicial da investigação, a qual deve 

sofrer ajustes em função das taxas de emissões encontradas em campo e da necessidade 

de uma melhor discretização espacial, principalmente nas regiões de pico de fluxo. 

No estudo de Morris et. al. (2001) o aterro foi subdividido com espaçamento de 25 à 

45 m. Czepiel et. al. (1996) utilizaram uma malha mais ampla com 60 m x 60 m. Barry et. al. 

(2001) fizeram avaliação de diferentes espaçamentos correlacionando com a variância dos 

resultados. Em determinadas células de resíduos, as malhas menores que 35 m 

apresentaram menor variabilidade. No entanto, o mesmo comportamento não foi seguido 

para outros locais do próprio aterro. De acordo com os referidos autores, não existe um 

espaçamento ideal, este deve ser ajustado de acordo com as peculiaridades do aterro (área, 

altura, produção de biogás e taxas de emissões superficiais, entre outros fatores). 

O mapeamento das emissões superficiais do aterro pode ser obtido por meio de 

técnicas de interpolação de dados (ex. Kriggiana). Este mapeamento pode ser realizado 

utilizando linhas de isofluxo em 2D ou sob efeito tridimensional. A Figura II.15 apresenta o 

mapeamento das emissões de dois aterros sanitários em 3D. É interessante notar a 

presença de picos de fluxo, os quais são observados em função de deficiência nas 

propriedades geotécnicas da cobertura ou devido às microrregiões de alta produção de gás. 

      
Figura II.15. Mapeamento 3D das emissões de CH4 em todo o aterro (CZEPIEL et. al., 1996; 

MORRIS et. al., 2001). 
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2.2.4 – OXIDAÇÃO DO CH4 NA CAMADA DE COBERTURA 

 

 A camada de cobertura funciona também como uma barreira reativa biológica para 

minimização das emissões de CH4 para a atmosfera. A oxidação do CH4 na cobertura dos 

aterros é um fenômeno biológico natural que ocorre em solos com exposição prolongada ao 

referido gás em ambientes aeróbios. A maior parte desta oxidação é causada pelas 

bactérias metanotróficas, que dependem do CH4 como fonte energética para seu 

metabolismo (CONRAD, 1995 citado por BORJESSON e SVENSSON, 1997). Estas 

bactérias são de rápido desenvolvimento e adaptação em ambientes com presença 

conjuntas de CH4 e O2. O produto final desta atividade microbiológica é a geração de dióxido 

de carbono e água: 

 
Oxidação biológica: OHCOOCH 22

icasmetanotróf
24 .2.2 +⎯⎯⎯⎯ →⎯+       Equação II.10 

 

Quando existem vários isótopos de um elemento químico, como o carbono (δ12C, 

δ13C e δ14C), é reportado que os processos biológicos utilizam preferencialmente os mais 

leves. O CH4 produzido na degradação anaeróbia é rico em δ12C e pobre em δ13C quando 

comparado com o metano produzido nas jazidas petrolíferas. No processo de oxidação, as 

bactérias metanotróficas também consomem o δ12C mais rapidamente que o δ13C. Por 

conseguinte, as emissões de CH4 em áreas onde ocorre oxidação biológica são ricas em 

δ13C (COLEMAN et. al., 1981 citado por FISCHER et. al., 1999). 

A técnica utilizada para determinação da oxidação do CH4 in situ é baseada na 

diferença do δ13C produzido (não afetado pela oxidação) e o emitido pela camada de 

cobertura, o qual foi sujeito à oxidação. A avaliação do δ12C ou δ13C é realizada em 

laboratório por cromatografia gasosa com espectrômetro de massa. 

 Stern et. al. (2006) citando outros autores apresenta como proceder o cálculo da 

oxidação do CH4 nas coberturas. De acordo com os referidos autores, a fração de CH4 

oxidada na camada de cobertura (fox) é dada por:  

 

)(1000
)(

transox

AR
oxf

αα
δδ
−×

−
=     Equação II.11 

 

Em que: δR é o δ13C do CH4 emitido pela cobertura e presente na placa de fluxo; δA é o δ13C do CH4 

gerado pela degradação dos resíduos (coletado no dreno - de acordo com Abichou et. al. (2006) é 

igual a -5,54 %); αox e αtrans são fatores de fracionamento do isótopo em função do tipo de solo (argila 

ou composto) associado com o transporte do CH4. Os mesmos podem ser determinados em ensaios 

de incubação com o tipo de solo/composto utilizado na cobertura. 
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O δR é calculado pela seguinte expressão: 
)(

)()(

IF

IIFF
R CC

CC
−

×−×
=

δδ
δ                  Equação II.12 

 

Em que: δI e δF é o δ13C do CH4 no início e no final da medição do fluxo no ensaio de placa e CI e CF 

são as concentrações inicial e final do CH4 no ensaio. 

 

Na investigação de Stern et. al. (2006), o fator de αox adotado foi de 

0421,1000433,0 +×−= Tsolooxα  ou 0411,1000438,0 +×−= Tcompostooxα , onde T é a 

temperatura do solo em ºC. O αtrans pode ser assumido igual a 1 se o transporte for 

predominantemente conduzido por advecção, o que nem sempre ocorre. Se a parcela de 

fluxo difusivo não for considerada, a taxa de oxidação ficará subestimada. De Vischer et. al. 

(2004) citado por Mahieu et. al. (2005), o αtrans pode chegar a valores da ordem de 1,014 

devido a diferença na difusão molecular do isótopo do CH4. Os mesmos afirmam ainda que 

não existe método direto para determinação do αtrans. 

 Uma vez determinada a fração de CH4 oxidada na cobertura (fox), a taxa de oxidação 

de CH4 na camada pode ser calculada da seguinte forma: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ox

CH
oxox f

J
fT

1
4                  Equação II.13 

Em que: Tox é a taxa de oxidação do CH4 na cobertura (g/m2.dia) e JCH4 é o fluxo supercial de CH4 

pela camada (g/m2.dia). 

 

Mahieu et. al. (2005) desenvolveram um modelo que descreve o mecanismo de 

transporte e oxidação do CH4 na cobertura de aterros. O modelo também incorporou o 

fracionamento do isótopo devido à difusão e oxidação do CH4. Após a calibração, o modelo 

apresentou excelente correlação com as concentrações de 13C medidas em experimento 

laboratorial. Os autores afirmam que o modelo baseado no isótopo do C é viável para 

determinação da eficiência de oxidação e superior aos métodos existentes de medição do 

isótopo. Outros modelos matemáticos de transporte/oxidação do CH4 na cobertura foram 

descritos por Abichou et. al. (2006) e Yoon et. al. (2005). 

Em geral, as bactérias metanotróficas consomem cerca de 10-20% do CH4 que 

percola pelo solo de cobertura. Vale ressaltar que valores superiores de oxidação foram 

obtidos por diversos autores (BARLAZ et. al., 2004; HILGER et. al., 2000; STERN et. al., 

2006; WOELDERS et. al. 2005) em experimentos de campo e laboratoriais com percentuais 

de 20% a 100% em função de condições específicas de ensaio (composição da camada, 

nutrientes, umidade e temperatura, entre outros fatores). 
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 A Tabela II.25 apresenta algumas taxas de oxidação do CH4 encontradas na 

literatura, bem como a profundidade da camada que mais contribuiu para este efeito. Com 

exceção do estudo de Borjesson e Svensson (1997) que verificaram as maiores taxas entre 

50-60 cm, é possível notar que o maior consumo de CH4 se dá essencialmente nos 

primeiros 40 cm da camada. Por sua vez, Dever et. al. (2007) investigou a atividade 

microbiológica em amostras coletadas em profundidades variando de 0 a 80 cm e constatou 

maiores oxidações nas amostras de 40 a 80 cm. De acordo com os autores, as amostras 

superficiais (0 e 20 cm) estavam com umidade reduzida e desta forma apresentaram menor 

oxidação. Sabe-se que solo com umidade muito baixa limita a microflora metanotrófica por 

dessecamento. Dever et. al. (2007) ainda constataram que a oxidação do CH4 na cobertura 

depende da quantidade (vazão) de CH4 que é imposta sob a cobertura. Com relação às 

taxas de oxidação do CH4, é interessante mencionar que a ordem de grandeza da oxidação 

(até 403 g/m2.dia) pode ser equivalente às taxas de emissões superficiais (ver Tabela II.24). 

 

Tabela II.25. Taxas de oxidação do CH4 na cobertura (adaptado MACIEL, 2003). 

Referência Tipo de estudo Taxas de oxidação 
(g/m2.dia) 

Máxima oxidação 
verificada entre 

Whalen et. al. (1990) laboratorial 45 0-12 cm 

Jones e Nedwell (1993) in situ 0.0003 – 7,21 10-32 cm 

Stern et. al. (2006) in situ 0,87 - 2,0 N.I 

Woelders et. al. (2005) in situ 50,4 – 67,2 N.I 

Scheutz et. al. (2005) in situ até 17,0** 10 e 40 cm 

Dever et. al. (2007) in situ N.I 40 a 80 cm 

Kightley et. al. (1995)* N.I 166 N.I 

Berger et. al. (2005) laboratorial 44 – 52,2 30 cm 

Huber-humer et. al. (2007) laboratorial 76 - 107 0 – 20 cm 

Czepiel et. al. (1996) laboratorial 1,1 – 70 5-10 cm 

Borjesson e Svensson (1997) laboratorial 3,4 – 403 50-60 cm 

Maurice e Lagerkvist (2002) laboratorial 7-58 <10 cm 

* Citado por Boeckx et. al. (1996); ** unidade μg CH4/ g solo.hora; N.I = não informado. 
 

Vários são os parâmetros que influenciam as taxas de oxidação, entre os quais: 

umidade e temperatura do solo, proporção de CH4/O2 no ambiente, tipo de solo, velocidade 

de percolação do gás, pH, teor de amônia, nitrito e matéria orgânica e presença de outras 

substâncias inibidoras (BOECKX et. al., 1996; BORJESSON e SVENSSON, 1997; CHAN e 

PARKIN, 2000; CZEPIEL et. al., 1996; WHALEN et. al., 1990). 
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a) Umidade e tipo de solo: 
 

De acordo com Whalen et. al. (1990), Boeckx et. al. (1996) e Czepiel at. al. (1996), a 

umidade do solo é o principal parâmetro regulador da oxidação do CH4. Segundo Whalen et. 

al. (1990) e Boeckx et. al. (1996) existe uma faixa ótima de umidade que favorece o 

desenvolvimento das atividades microbiológicas. A Figura II.16 ilustra a relação da oxidação 

do CH4 com a variação da umidade de amostras de solos areno-argilosos estudadas por 

Czepiel at. al. (1996). 
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Figura II.16. Efeito da umidade do solo na oxidação do CH4 (CZEPIEL et. al., 1996). 

 

 É importante ressaltar que a umidade ótima de oxidação deve variar em função do 

tipo de solo e do grau de aeração. Solos granulares possuem maior capacidade de oxidação 

que solos finos devido à facilidade de penetração do O2 e dificuldade de retenção de água. 

A baixa umidade do solo limita a microflora bacteriana por dessecamento, enquanto que 

solos próximos à completa saturação tendem a dificultar a entrada de O2, diminuindo assim, 

as atividades de oxidação. A passagem do CH4 na camada, tanto por advecção quanto por 

difusão, e conseqüentemente sua disponibilidade para as bactérias metanotróficas também 

fica reduzida em solos com elevado teor de umidade. Maciel e Jucá (2000) determinaram 

que solos argilosos do Aterro da Muribeca/PE próximos da saturação apresentam redução 

de 100 vezes nos valores de coeficiente de permeabilidade ao gás. No caso da difusão, o 

efeito da umidade é ainda maior. De acordo com Whalen et. al. (1990), a difusão do CH4 em 

solo saturados é 104 vezes menor que a difusão em solos com maior grau de aeração. 
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De acordo com Borjesson et. al. (1997), o efeito da oxidação em solos orgânicos ou 

lodos são maiores que nas argilas minerais. Kightley et. al. (1995), citado por Borjesson et. 

al. (1997), relataram que solos arenosos (areia grossa) são mais eficientes em oxidar o 

biogás que os de granulometria mais fina. Ainda de acordo com os referidos autores, as 

bactérias metanotróficas têm maior facilidade para se desenvolverem em partículas de solo 

com diâmetro maiores que 0,5 mm. A maior oxidação nos solos arenosos pode estar 

relacionada ao maior grau de aeração das areias, no entanto, este parâmetro não foi 

mencionado pelos referidos autores. É importante mencionar que a diluição do CH4 em 

coberturas arenosas é mais intensa (devido à maior porosidade do solo) que em camadas 

argilosas e este fato pode ter influenciado os resultados dos estudos anteriores. Além deste 

fato, existe possibilidade de ingresso de O2 no próprio maciço sanitário, o qual influenciará a 

concentração de CH4 sob a cobertura e, consequentemente, a atividade de oxidação. 

 

b) Temperatura do solo: 
 

Outro parâmetro de grande influência é a temperatura do solo. Da mesma forma que 

a umidade, existe uma faixa ótima de temperatura que favorece as metanotróficas. 

Normalmente, a faixa de temperatura ideal para estas bactérias é a mesofílica (25ºC à 

40ºC.). No estudo de Boeckx et. al. (1996), a faixa ótima de oxidação ficou entre 20ºC e 

30ºC. De Visscher et. al. (2001) citado por Yoon et. al. (2005) verificaram as maiores taxas 

de oxidação para temperatura de 35ºC. A Figura II.17 ilustra o efeito combinado da 

temperatura e umidade do solo na oxidação do CH4  
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Figura II.17. Variação da temperatura e umidade do solo na oxidação do CH4 (GEBERT et. 

al., 2007). 

 

Czepiel et. al. (1996) verificaram que as taxas de oxidação crescem 

exponencialmente com a temperatura até 40ºC. Em casos esporádicos, foi confirmada a 

existência de algumas espécies de bactérias metanotróficas termofílicas (45º - 65ºC). 
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Fischer et. al. (1995) constataram a presença deste tipo de bactéria com atividade de 

oxidação sob temperaturas de até 60ºC. A Figura II.18 mostra o perfil de temperatura do 

solo de cobertura, onde percebe-se que as maiores temperaturas e, conseqüentemente, as 

maiores oxidações estão concentradas entre 20-30 cm de profundidade e que as 

temperaturas podem atingir valores de até 55ºC a depender da estação climática. 

 

 
Figura II.18. Variação da temperatura do solo em função da profundidade da cobertura 

(DEVER et. al., 2007).  

 

c) Relação O2/CH4 e distribuição do biogás ao longo da cobertura: 
 

A relação O2 / CH4 ideal para a otimização das atividades das metanotróficas é de 

2:1 (equivalente a 2 l de O2 e 1 l de CH4) e a concentração mínima de O2 requerida é de 3%. 

É importante ressaltar que a composição do biogás e as entradas de O2 na cobertura variam 

em função do tipo de solo e da profundidade da camada de cobertura, conforme ilustrado na 

Figura II.19. Observa-se, portanto, que a região da camada onde a oxidação será mais 

intensa será próximo da superfície, onde a concentração do O2 é relativamente elevada. As 

duas figuras apresentadas diferem entre si em relação à concentração do CO2 que no 

primeiro caso permaneceu praticamente constante à medida que se aproxima da superfície 

e no segundo exemplo reduz simultaneamente com o gás CH4. O comportamento do 

segundo exemplo demonstra o fenômeno da diluição do gás ao aproximar da superfície 

(atmosfera). 
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Figura II.19. Distribuição do biogás na camada de cobertura (BERGER et. al. 2005; 

SCHEUTZ et. al., 2007). 

 

d) Percentual de Matéria Orgânica (M.O) 
 

A presença de matéria orgânica ou compostos orgânicos no solo auxiliam na 

retenção da umidade e favorecem o crescimento microbiano. Borjesson e Svensson (1997) 

verificaram que as taxas de oxidação do CH4 estão diretamente associadas ao percentual 

de matéria orgânica no solo. A Figura II.20 ilustra a similaridade de comportamento das 

curvas de oxidação do CH4 com a de teor de matéria orgânica ao longo da profundidade do 

solo de cobertura. Com base nesta informação é de se esperar que solos orgânicos 

apresentem melhores condições para oxidação do gás. 
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Figura II.20. Variação da taxa de oxidação e teor de matéria orgânica do solo ao longo da 

profundidade da camada (BORJESSON e SVENSSON, 1997). 
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 O estudo realizado por Cabral et. al. (2007) em Quebec/Canadá identificou que 

houve um aumento da população de metanotróficas ao longo do período (jun.-nov.) e que as 

mesmas estão mais concentradas na zona superior da camada de cobertura, conforme 

visualizado na Figura II.21. O teor de matéria orgânica existente no solo reduziu ao longo do 

período do ensaio e a redução foi mais acentuada na camada superficial da cobertura, 

conforme ilustrado na Figura II.21. Tal comportamento indica que as condições microbianas 

existentes nesta região da cobertura foram propícias para o desenvolvimento de bactérias 

aeróbias, entre as quais as metanotróficas. 
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Figura II.21. Variação do teor de matéria orgânica e população de metanotróficas na camada 

de cobertura ao longo do tempo (CABRAL et. al., 2007). 

 

O estudo de Stern et. al. (2006) foi conduzido de forma a comparar o efeito de uma 

biocobertura constituída por 50 cm de composto orgânico (resíduos de poda - 3,0 anos) em 

um aterro sanitário. A Figura II.22 mostra a variação da oxidação do CH4 na biocobertura e 

na camada controle, onde pode-se inferir que após um período de 4 meses houve uma 

diferenciação na eficiência de oxidação com valores superiores para a biocobertura. 

Woelders et. al. (2005) verificaram a máxima oxidação de CH4 numa cobertura 

constituída com solo granular uniforme e com composto. Hettiaratchi e Pokhrel (2003) 

estudaram o efeito da oxidação do CH4 em biocoberturas com diferentes misturas de solo 

arenoso e composto de poda. A proporção solo:composto que obteve a maior eficiência de 

oxidação foi de 70(solo):30(composto). 
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Figura II.22. Variação da oxidação do CH4 ao longo do tempo em dois tipos de cobertura 

(STERN et. al., 2006). 

 

Huber-humer et. al. (2007) estudaram o emprego de RSU antigo (15 anos) pré-

tratado (triturado, peneirado, misturado com resíduo de poda triturado) para oxidação do 

CH4 em ensaios de coluna com 70 cm de altura. A eficiência de oxidação do CH4 nesta 

investigação variou de 40 a 100% a depender da proporção de RSU:resíduo poda. As 

coberturas com 50% de resíduo de poda apresentaram maiores taxas de oxidação em 

comparação com a camada homogênea de RSU ou com mistura de 70% resíduo e 30% 

poda. 

 

e) pH e substâncias inibidoras 
 

 Yoon et. al. (2005) citando outros autores afirmam que o pH ótimo para 

desenvolvimento das bactérias metanotróficas é na faixa de 6,7 a 8,0, apesar de outros 

estudos reportados não terem registrado variação significativa de oxidação para pH entre 

3,5 a 8,0. Cabral et. al. (2007) relataram pH ideal de 5,5 a 8,5. 

Estudos específicos de substâncias inibidoras às atividades microbiológicas de 

oxidação também são vistos na literatura. Chan e Parkin (2000) identificaram vários 

compostos gasosos presentes no biogás como potenciais inibidores ao processo de 

oxidação. Dentre os compostos avaliados, o de maior impacto foi o acetileno (C2H2) que na 

variação de 0 à 10 ppm provocou um redução na oxidação de mais de 90%. Por sua vez, 

Boeckx et. al. (1996) avaliaram o efeito da amônia (NH4) na oxidação do CH4, onde foi 

comprovado que na adição de 75 mg NH4
+-N / kg houve queda de mais de 40% nas taxas 

de oxidação do CH4 para solos com diferentes teores de umidade. 
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2.3 – ATERROS EXPERIMENTAIS DE RSU 
 

O objetivo desta seção é apresentar de forma resumida os principais estudos de pesquisa 

realizados em aterros ou células experimentais com capacidade maior que 5.000 toneladas, 

de forma que se possa compreender o comportamento da decomposição dos resíduos em 

função das variáveis do aterro (altura, operação, tempo de disposição, clima na região etc), 

relacionando sempre que possível com a produção de biogás. Não se pretende contemplar 

todas as células experimentais existentes, mas aquelas onde os dados quantitativos ou 

qualitativos relativos ao biogás foram publicados com maior ênfase. Por fim, apresentam-se 

alguns outros estudos relevantes em lisímetros (laboratório e de campo), bem como dados 

relativos a aterros sanitários experimentais. 

 

2.3.1 – PROJETOS NACIONAIS 

 

1) Belo Horizonte – Minas Gerais (CATAPRETA, 2008) 
 

01 Célula experimental com dimensões internas 51,8 m x 52,8m x 3,20 m (altura) e 

quantidade de resíduos de 8.600 toneladas. Período de avaliação = 1,7 ano (2005 – 2007). 

Precipitação = 1.485 mm/ano e temperatura média mensal = 13 a 28ºC. 

 

 O objetivo principal deste estudo foi avaliar o processo de decomposição dos RSU 

associado ao comportamento de algumas variáveis operacionais, tais como o desempenho 

geoambiental, geração de líquidos e gases e aspectos operacionais (compactação e peso 

específico dos resíduos, inclinação de rampa, etc). A disposição dos resíduos na célula foi 

executada nos meses de maio e junho de 2005. Não foram efetuados ensaios de 

caracterização dos resíduos durante o enchimento, apenas a determinação da umidade e 

sólidos voláteis. A umidade média dos resíduos foi de 46,1% e o teor de sólidos voláteis 

médio ficou em 41,2%. O peso específico dos resíduos obtido foi de 0,74 t/m3. A camada de 

cobertura da célula foi constituída por 0,60 m de solo argiloso em 50% do aterro, 0,30 m de 

resíduos de construção e mais 0,30 m de solo argiloso nos 50% restantes. 

O monitoramento dos gases envolveu apenas a análise da composição dos gases 

CH4, CO2 e O2 em 6 drenos verticais instalados na massa de resíduos. Os resultados 

publicados por Catapreta (2008) referem-se ao período de outubro/2005 a janeiro/2007. A 

média da composição dos gases após 1,7 anos da disposição dos resíduos na célula é de 

34,8% (CH4), 32,0 % (CO2) e 1,9% (O2). Os valores máximos observados de CH4 e CO2 

foram de 47% e 56%, respectivamente. Nestes valores não foram incluídos os drenos 1 e 2 

que segundo o autor estava obstruído por líquidos e apresentaram valores muito elevados 
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de O2. Os resultados apresentados indicam que a fase metanogênica de decomposição 

ainda não está conseguindo se estabilizar nesta célula, a qual pode estar sofrendo 

influências excessivas da entrada de O2 em virtude da baixa altura da massa de resíduos 

(3,2 m). 

 
Obs.: No lixão do Jóquei Clube em Brasília existem células experimentais com capacidade de 50 

toneladas de RSU e dimensões de 15,0 m x 5,0 m x 2,4 m relatadas por Palmeira e Silva (2007), 

entretanto as mesmas não foram abordadas neste estudo em função da diferença de tamanho/porte. 

 

2.3.2 – PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

1) Brogborough – Reino Unido (CAINE et. al., 1999; KNOX et. al., 2005) 
 

06 Células experimentais com dimensões aproximadas de 40 m x 25 m x 20 m (altura) e 

quantidade de resíduos de 14-16.000 toneladas. Período de avaliação = 11 anos (1989 – 

2000). Precipitação = 611 mm/ano e temperatura média mensal = 2,4 a 21,3 ºC (base = 

Londres) 

 

 O objetivo deste estudo foi investigar várias técnicas para aceleração da degradação 

dos resíduos, tomando como base 6 células experimentais de RSU. As técnicas utilizadas 

foram: recirculação de líquidos (Cel. 3), injeção de ar (Cél. 4), adição de lodo de esgoto (Cel. 

5) e incremento na fração de papel e papelão nos resíduos (Cel. 6). As Células 1 e 2 foram 

tomadas como controle. Nada foi informado sobre as propriedades dos resíduos quando da 

sua disposição. A produção máxima de biogás nas células ocorreu entre o 6º e 10º ano com 

taxas da ordem de 13 a 22 m3/t.ano. A produção acumulada de biogás até o final do estudo 

(11º ano) foi mais elevada na Célula 4 (147 m3/t), seguido pelas Células 3 (120 m3/t), 

Células 1 e 6 (105 m3/t) e Célula 5 (90 m3/t). Os resultados da Célula 2 não foram 

considerados na pesquisa. De acordo com os autores, ainda existia um potencial de 25-50% 

do total de gás que podia ser gerado, tomando com base a produção teórica de 200 m3/t de 

resíduo úmido. O percentual médio de CH4 presente até 9º ano variou de 55 a 57% em 

todas as Células. 

Alguns parâmetros de caracterização dos resíduos foram realizados após a 

conclusão dos estudos em 2000. O teor de sólidos voláteis variou de 27% a 62 % (média de 

41%), taxa de celulose/lignina entre 1,8 e 2,9 (média de 2,3), BMP de 4,5 a 42,5 m3 CH4/t 

resíduos seco (média de 14 m3 CH4/t resíduos seco) e fração de papel e papelão 

remanescente de 10% a 34%. Estes resultados permitem afirmar que ainda existia uma 
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fração de resíduos de difícil degradação para ser decomposto e que esta não é influenciada 

pelos métodos tradicionais de aceleração da produção de metano. 

 

2) Yolo County – Califórnia/EUA (AUGENSTEIN et. al., 2005) 
 

02 Células experimentais com dimensões aproximadas de 30m x 30m x 12 m e quantidade 

de resíduos de cerca de 9.000 toneladas. Período de avaliação = 10 anos (1995 – 2005). 

Precipitação anual na região = 450 mm e temperaturas média mensal = 6,0 a 28ºC. 

 

 O objetivo deste estudo é avaliar o comportamento de duas células, sendo uma 

operada com recirculação de lixiviado e outra controle. Os resíduos foram depositados com 

umidade média de 18% nas duas células. Nada foi informado sobre as propriedades 

químicas dos resíduos. A temperatura da massa de resíduos subiu inicialmente para 45-

55ºC em ambas as células, no entanto houve decréscimo e estabilização para valores 

próximos de 40ºC (recirculação) e 30ºC (controle) após um período de 2 anos. Os recalques 

observados até março de 2000 foram de 3% (controle) e 16% (recirculação). A produção 

acumulada de CH4 após 10 anos foi de aproximadamente 33 m3/t (40 m3/t de resíduos seco) 

na célula controle e 75 m3/t resíduos úmido (90 m3/t de resíduos seco) na célula recirculada, 

conforme ilustrado na Figura II.23. A umidade média dos RSU foi de 20% ao longo do 

período. Os resultados alcançados neste estudo permitiram afirmar que, para este tipo de 

clima, houve um acréscimo de 2,25 vezes na produção de gás devido à recirculação de 

lixiviado. 
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Figura II.23. Produção de CH4 nas células de Yolo County (AUGENSTEIN et. al., 2005). 
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3) Mountain View – Califórnia/EUA (EL FADEL et. al., 1999; REINHART e TOWNSEND, 
1998) 
 

06 Células experimentais com dimensões aproximadas de 31m x 31m x 14-15 m e 

quantidade de resíduos de cerca de 5.000 toneladas. Período de avaliação = 4,3 anos. 

Precipitação anual na região = 468 mm e temperaturas média mensal = 2,0 a 34ºC. 

 

Este estudo visou comparar por meio de seis células (A a F) o efeito da recirculação 

de lixiviado, adição de lodo de ETE e infiltração de água na aceleração da produção de 

metano. Uma única célula foi tomada como controle. As principais características dos 

resíduos são: umidade (33,3% a 68,6%), sólidos voláteis (31,8 - 50,7%), celulose (16,3% a 

32,8%) e lignina (13,4% a 14,2%). Após um período de 1.576 dias (4,3 anos), observou-se 

que os recalques médios das células foram de 7,8 a 15,3% da altura inicial e que a 

produção de biogás variou de 261 – 820.000 m3, o que corresponde a uma produção de 53 

a 139 m3/t de resíduos seco (37 a 100 m3/t resíduos úmido). Nada foi informado sobre a 

composição do biogás. Pelos resultados apresentados no texto, não foi possível estabelecer 

uma relação estreita entre os constituintes adicionados para acelerar a decomposição dos 

resíduos e a produção de gás, haja vista que a célula controle foi a que apresentou a 

segunda maior geração. De acordo com Reinhart e Townsend (1998), este estudo 

apresenta resultados que não condizem com investigações de aterros recirculados por 

lixiviado e sugerem que podem ter havido fugas de biogás para justificar tal afirmação. 

 

4) Dijon – França (BARINA et. al., 2005) 
 

02 Células experimentais com dimensões de 2.000 m2 x 10m e quantidade de resíduos de 

15-18.000 toneladas. Período de avaliação = 1 ano de operação. Precipitação na região = 

750 a 850 mm/ano e temperatura média mensal = 0 e 27ºC (base Cidade de Lyon). 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar um novo sistema de recirculação de lixiviado, por 

trincheiras horizontais associadas ao sistema de coleta de biogás, em “células 

impermeabilizadas” (c/ cobertura em geomembrana). Desta maneira, foi procedido o estudo 

em 02 células com geometria semelhantes, sendo uma recirculada (Célula Teste) e outra 

servindo de controle (Célula Controle). A disposição de resíduos nas células durou 5 meses 

(março a julho de 2003). A composição dos resíduos em ambas as células foram de: 58% 

resíduos doméstico, 37% de resíduos comercial e 5% de outros (inertes, podação e lodo de 

ETE). A umidade média dos resíduos recebidos variou de 33-54%, apesar da baixa 

representatividade da amostragem comentada pelos autores. Os resultados de BMP 
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indicam potencial de produção de CH4 da ordem de 92,0 Nm3/t de resíduos seco ou 43,0 

Nm3/t de resíduos úmido. 

 Os resultados da produção de CH4 no primeiro ano de operação indicam altas taxas 

de degradação em ambas as células. A célula com recirculação produziu no 1º ano cerca de 

35 Nm3/t de resíduos úmido, enquanto a célula controle gerou aproximadamente 27 Nm3/t 

de resíduos úmido. Os referidos autores afirmam que a amostragem para avaliação do 

potencial de CH4 dos resíduos recebido não tinha sido feita corretamente, tendo em vista 

que seria uma surpresa esperar que após o 1º ano, 80% da degradação dos resíduos já 

tivesse ocorrido. De acordo com os autores, a produção de CH4 após o 1º ano em Dijon é 

semelhante à obtida num intervalo de tempo de 3 anos nas Células de Yolo County, 

Califórnia (EUA). 

 

2.3.3 – ESTUDO COMPARATIVO DAS CÉLULAS EXPERIMENTAIS 

 

A Tabela II.26 apresenta os principais parâmetros obtidos em cada estudo, os quais 

serviram de suporte para a análise comparativa apresentada a seguir: 

 

Tabela II.26. Parâmetros comparativos dos aterros experimentais da literatura. 
Aterros Experimentais 

Parâmetros Belo Horizonte 
(Brasil) 

Brogborough 
(Reino Unido) 

Yolo County 
(CA/EUA) 

Mountain View 
(CA/EUA) Dijon (França) 

Precipitação (mm/ano) 1.485 611  450  468  750 – 850  

Temperaturas (ºC) 13,0 a 28,0 2,4 a 21,3 6,0 a 28,0 2,0 a 34,0 0 e 27,0 

Altura inicial (m) 3,2 20,0 12,0 14,0-15,0 10,0 

Tipo de cobertura natural geossintético geossintético geossintético geossintético 

Composição resíduos N.I N.I N.I N.I N.I 

Umidade (%) 46,1a N.I 18,0 a 20,0 33,3 a 68,6 33,0 a 54,0 

Sólidos Voláteis (%) 41,2 27,0 a 62,0** N.I 31,8 - 50,7 N.I 

Celulose/lignina N.I 1,8 e 2,9** N.I 1,2 a 2,3 N.I 

Recalques (%) 15,6*** N.I 3,0 a 18,0 7,8 a 15,3 N.I 

Captação CH4 (m3/t)* N.I 50,0 a 80,0 33,0 a 75,0 37 a 100 27,0 a 35,0 

Período de captação N.I 11 anos 10 anos 4,3 anos 1 ano 

Composição CH4 (%) 33,3 55,0 – 57,0 N.I N.I N.I 

Obs.: N.I – não informado; * m3/ t de resíduos úmido; ** ensaios realizados após o encerramento do 

estudo (11 anos); *** até 365 dias de monitoramento; a base seca. 

 

A técnica de recirculação de lixiviado acelerou a geração de biogás nos aterros de 

Yolo County/EUA (produção de biogás 2,25 vezes maior que a célula controle num período 
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de 10 anos), Dijon/França (1,30 vezes num período de 1 ano) e Brogborough/Reino Unido 

(1,14 vezes num período de 11 anos). É interessante ressaltar que a maior diferença foi 

observada justamente na região com menor pluviosidade (450 mm/ano - Yolo County) e que 

todos os estudos foram desenvolvidos em regiões de clima seco c/ precipitação média anual 

inferior a 850 mm. Não se pode afirmar que este processo ocorra em regiões de clima 

tropical, como no Brasil, onde o índice pluviométrico é superior ao destas regiões. A 

exceção ficou por conta do Aterro de Mountain View onde não foi constatado aumento na 

produção de biogás devido à recirculação de lixiviado. 

Os aterros estudados, com exceção da experiência de Belo Horizonte, apresentavam 

cobertura superior com geossintético, que por sua vez atua bloqueando a entrada de 

umidade (precipitação) na massa de resíduos e dificulta a degradação. Por esse motivo, o 

efeito da recirculação de lixiviado na produção de CH4 tenha sido notório nestes estudos. 

Ressalta-se, entretanto, que este efeito talvez não tenha a mesma importância se as 

experiências forem realizadas em células com coberturas permeáveis. Nenhuma 

experiência de longo prazo foi realizada com o intuito de avaliar o tipo de cobertura das 

células e a produção de CH4. 

A influência da altura da massa de resíduos na produção de biogás não pode ser 

relacionada com base nestes estudos. Os dois aterros com longo período de monitoramento 

(Brogborough e Yolo County) e com altura de 20 e 12 m, respectivamente, apresentaram 

produção acumulada de metano em 10-11 anos dentro de uma mesma faixa de valores    

(33 m3/t a 80 m3/t). O Aterro de Dijon, com altura média de 10 m, apresentou a maior taxa 

anual de geração de CH4 entre as células estudadas com valores da ordem de 27 a 35 m3/t 

apenas no 1º ano. De acordo com Barina et. al. (2005), a produção de CH4 após o 1º ano 

em Dijon é semelhante à obtida num intervalo de tempo de 3 anos nas células de Yolo 

County, Califórnia (EUA). Este fato pode estar relacionado tanto com a composição dos 

resíduos aterrados (não informado pelos autores) quanto pelas condições climáticas mais 

propícias para degradação em Dijon, cuja precipitação anual é quase 2 vezes maior que na 

Califórnia. 

 A adição de lodo de esgoto de ETE não contribuiu para a aceleração da 

decomposição dos resíduos, ao contrário, retardou a geração de gás nas células de 

Mountain View e Yolo County, nas quais foram procedidos tal estudo, embora não se possa 

estender este comportamento para todos os casos principalmente considerando as 

peculiaridades de cada sistema (clima, tipo de lodo, resíduos, operação, etc). 

 Alguns parâmetros de caracterização dos resíduos realizados nas células de 

Brogborough após 11 anos de monitoramento, permitem afirmar que existe uma fração de 

resíduos de difícil degradação que não é influenciada pelos métodos tradicionais de 

aceleração da produção de metano (recirculação de líquidos, adição de lodo, nutrientes etc). 
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O estudo de microorganismos geneticamente modificados capazes de atuar nesta fração 

pode contribuir neste sentido. 

 

2.3.4 – ESTUDOS RELEVANTES EM LISÍMETROS E ATERROS SANITÁRIOS 

 

a) Lisímetros em escala de laboratório 
 

Barlaz et. al. (1989) realizaram uma pesquisa detalhada sobre decomposição de 

resíduos em laboratório em associação com o desenvolvimento de grupos de bactérias 

(celulolíticas, metanogênicas e acetogênicas), produção de biogás e análises no lixiviado. 

Um total de 37 reatores de 2,0 litros de volume foram utilizados neste estudo. Não foram 

informadas as características de biodegradabilidade dos resíduos e nem massa inicial 

adicionada aos reatores. Apenas afirmam que os reatores foram preenchidos até a 

capacidade de 2,0 litros com resíduos frescos e triturados (< 19 mm) e com ajuste de 

umidade inicial para 73% (base úmida). Também adicionado meio de cultura específico e 

feita recirculação com lixiviado neutralizado. É importante ressaltar que, segundo os autores, 

a recirculação e neutralização do lixiviado é um método efetivo para acelerar a produção de 

metano e a ausência deste método dificulta a produção de metano em condições 

laboratoriais. É importante ressaltar que a metodologia do estudo consistia em se trabalhar 

com vários reatores seqüenciados, onde cada um tinha uma data específica para ser 

analisado e em seguida descartado. Desta forma, não foi feito o acompanhamento das 

condições de degradação ao longo do tempo em um mesmo reator.  

A Figura II.24 apresenta os resultados obtidos na pesquisa. É interessante observar 

a concordância do desenvolvimento das metanogênicas com produção de biogás, pH, 

ácidos e sólidos remanescentes. Observa-se que a concentração e taxa de produção 

máxima de CH4 ocorreram simultaneamente no 69º dia. A concentração máxima de CH4 

obtida foi de 65% e a produção de 950 l/kg.ano ou 2,60 l/kg.dia. A Figura II.25 ilustra o 

comportamento da produção de CH4 com o tempo em diferentes reatores, mas com mesmo 

tipo de resíduo. É interessante observar a semelhança na forma das curvas, entretanto 

observa-se que pode haver variação na intensidade e no tempo da máxima produção de 

gás, a qual variou de 45 a 73 dias. 
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Figura II.24. Evolução da decomposição dos resíduos com o tempo (BARLAZ et. al., 1989). 
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Figura II.25. Produção de CH4 em reatores laboratoriais (BARLAZ et. al., 1989). 

 

Sanphoti et. al. (2006) estudaram o efeito da recirculação de lixiviado e adição de 

água na geração de CH4 com base em reatores de 0,30 m de diâmetro e 1,25 m de altura 

(vol. = 88,3 l) e capacidade de 38 kg de resíduos. Três reatores foram utilizados na 

pesquisa, sendo 01 controle (RC), 01 com recirculação de lixiviado (R1) e 01 com 

recirculação de lixiviado e água (R2). A Figura II.26 apresenta os resultados obtidos na 

investigação. 
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Figura II.26. Comportamento de degradação dos resíduos em reatores com recirculação de 

lixiviado e água (A) e no controle (B) (SANPHOTI et. al., 2006). 

 

A digestão anaeróbia com recirculação de lixiviado e adição de água apresentou a 

maior produção de CH4 e menor período de estabilização. A produção acumulada de CH4 

variou de 9,02 a 54,87 litros/kg de resíduo (base seca) e as taxas de geração entre 0,10 e 

0,58 l/kg.dia. Os picos da geração de CH4 foram observados entre 240-270 dias (controle), 
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250-290 dias (R1) e 230-260 dias (R2). Não foram observadas variações significativas na 

concentração de CH4 nos três reatores (média 63,09%). 

A conclusão deste estudo indica que a recirculação de lixiviado acelera a degradação 

dos resíduos devido ao incremento de carga orgânica e/ou nutrientes e facilita a 

disponibilidade de substrato para as bactérias. Outra conclusão relevante é que a adição de 

água no reator auxilia a diluição de substâncias inibidloras e reduz o potencial poluente do 

lixiviado resultando em condições favoráveis para as metanogênicas. Este procedimento 

deve ser realizado no início da fase ácida de forma a otimizar a fase metanogênica. 

A investigação realizada por Knox et. al. (2005) foi procedida em reatores de 

laboratório com volume de 200 litros e capacidade de 180 a 200 kg para avaliação da adição 

de lodo (em diferentes proporções – colunas 1 a 4) de ETE no estabelecimento da fase 

metanogênica dos resíduos A Figura II.27 apresenta os resultados do monitoramento do 

lixiviado e do biogás. 
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Figura II.27. Avaliação da degradação dos resíduos em reatores (KNOX et. al., 2005). 
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Conclui-se que a adição de lodo acelera o estabelecimento da metanogênese tendo 

em vista que a geração de CH4 foi mais rápida nos reatores com adição de lodo e a 

produção acumulada de biogás foi maior no reator com maior concentração de lodo 1 

(lodo):3,5 (resíduos). Após a decomposição dos resíduos rapidamente degradáveis (300º 

dia), as taxas de geração de biogás ficaram semelhantes para todos os reatores (3 litros/dia 

ou 5-7 m3/t.ano), indicando que a influência do lodo é restrita para materiais facilmente 

biodegradáveis. As maiores taxas de geração de gás foram observadas entre o 80º e 230º 

dia, com pico máximo em 150 dias para todos os reatores. A produção acumulada de biogás 

foi de 80 m3/t de resíduos no reator controle ficando 50% abaixo do esperado. 

Outras conclusões obtidas no referido estudo foram: (i) não houve influência do lodo 

na composição de gases traços, na concentração de fósforo e sulfato do lixiviado e apenas 

um leve impacto na concentração de metais pesados; (ii) o lodo ocasionou um aumento de 

100% na concentração de amônia no lixiviado e de 30-80% na fração não biodegradável da 

DQO, o que implica em sérios problemas para sistemas de tratamento de lixiviado. 

Haarstrick et. al. (2007) procederam um importante estudo para modelagem 

numérica da degradação dos resíduos com base em experimentos em reatores de 16,5 

litros. Os resíduos utilizados (5,59 kg massa seca) foram obtidos de um aterro na Alemanha 

e possuíam as seguintes características: 1,67% de fração facilmente degradáveis, 13,6% de 

moderada e 24,9% de difícil degradação e 59,8% de inertes. Previamente ao enchimento do 

reator, os resíduos foram triturados com dimensão máxima de 25 mm. Para acelerar a 

decomposição foi utilizado 7,6 litros de lixiviado sintético contendo 10% de lodo de ETE. 

Houve recirculação de lixiviado com taxa de 0,4 l/dia. A Figura II.28 apresenta os resultados 

teóricos e experimentais do referido estudo. Observa-se que o pico de geração ocorreu 

antes do 10º dia e a taxa máxima de geração de biogás foi de 3,3 litros/dia com 

aproximadamente 68% de CH4. A baixa produção de gás observada está condizente com 

resíduos de baixa biodegradabilidade. 
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Figura II.28. Produção teórica e experimental de biogás em reatores de 16,5 litros 

(HAARSTRICK et. al., 2007). 
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b) Lisímetros em escala de campo 
 

 Alcântara (2007) realizou um estudo experimental em dois lisímetros no Aterro da 

Muribeca/PE com o objetivo de avaliar as condições de biodegradação dos resíduos. Os 

lisímetros possuíam 2,0 m de diâmetro e altura útil de resíduos de 2,50 m (L1) e 2,65 m (L2). 

A quantidade total de resíduos no L1 foi de 5,2 toneladas (peso específico = 661 kg/m3), 

enquanto no L2 foi de 6,1 t (peso específico = 735 kg/m3). A fração orgânica existente em 

cada lisímetro foi de 45,5% (L1) e 59,3% (L2) do total de resíduos aterrado. A umidade 

inicial dos resíduos foi de 51,9% e 52,4% na base úmida, respectivamente. O 

monitoramento realizado nesta pesquisa envolveu: composição do biogás (CH4, CO2, H2S, 

O2 e CO), temperatura dos resíduos, recalques superficiais e em profundidade, avaliação da 

cobertura, análises físico-químicas e bacteriológicas do lixiviado e geração de lixiviado.  

A Figura II.29 apresenta o comportamento da composição do biogás nos lisímetros 

da Muribeca. As concentrações iniciais dos gases no L2 foram sempre superiores ao L1. É 

possível constatar ainda que os valores máximos de CH4 foram obtidos no 300º dia para o 

L1 e no 260º dia para o L2 e o ponto de equilíbrio de concentrações de CH4 e CO2 foi 

encontrado no 260º dia (L1) e no 180º dia (L2). Desta forma, pode-se dizer a decomposição 

dos resíduos foi estabelecida de forma mais rápida no L2, o que condiz com o maior 

percentual de frações rapidamente degradáveis presentes neste lisímetro e também com 

outros parâmetros monitorados (recalques, temperatura, caracterização do lixiviado etc). 

Neste estudo não foi procedida a determinação da vazão de biogás. 

Um dado relevante do estudo diz respeito à evolução do teor de umidade dos 

resíduos nos dois lisímetros. Nos primeiros 250 dias de operação, a umidade média do L2 

foi sempre superior a 54% e no L1 os valores caíram para 30% e ficaram no patamar inferior 

a 50% na maior parte do período. Tal fato implicou no retardamento da degradação dos 

resíduos e na geração de biogás no L1. De acordo com Alcântara (2007),as faixas ótimas de 

umidade para decomposição dos resíduos nos referidos lisímetros situaram-se entre 53% e 

58% (base úmida). A geração média de lixiviado nos dois lisímetros foi similar, em torno de 

2,5 l/dia (0,795 l/m2.dia, 290 l/m2.ano ou 290 mm/ano). Este valor corresponde a cerca de 

15,5% da precipitação média anual (1.875 mm) observada nos dois anos de estudo. 

Cho et. al. (2007) estudaram a variação de fatores ambientais (pH, amônia e 

temperatura) na geração de metano em um lisímetro com 54 m2 de área e 3,0 m de altura 

durante um período do 1,5 ano na China. A quantidade de resíduos foi de 147 toneladas, 

das quais apenas 8,7% consistiam em restos alimentares e 60,7% de papel/papelão. A 

variação da composição dos gases mostrou que as condições anaeróbias se estabeleceram 

de forma acelerada com presença de CH4 (45-55%) nos primeiros dias do fechamento da 

célula. Foi possível constatar que a temperatura ambiente influenciou significativamente a 
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geração de CH4, especialmente quando a mesma atingiu valores inferiores a 15ºC. Este fato 

está relacionado com a pouca espessura dos resíduos (3,0 m). O pH não mostrou qualquer 

interferência no comportamento do CH4 e a concentração de amônia apresentou leve 

inibição no processo de degradação. 

 

 
Figura II.29. Variação da concentração do biogás em lisímetros no Aterro da Muribeca/PE 

(ALCÂNTARA, 2007). 
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 Jianguo Jiang et. al. (2006) realizaram experimentos em 04 lisímetros (2,5 m x 3,0 m 

x 4,0 m) com capacidade de 28 t de resíduos. O peso específico dos resíduos foi de 910 

kg/m3, umidade inicial em torno de 61% (base úmida) e sólidos voláteis de 75% (base seca). 

Todos os lisímetros possuíam cobertura com PEAD e foram recirculados com lixiviado 

(volumes de 1,6 m3, 0,8 m3 e 0,2 m3) ou água (0,1 m3) no caso do controle. Considerando a 

área superficial dos lisímetros, a adição de lixiviado representa algo em torno de 11.100 

mm/ano, 5.561 mm/ano, 1.390 mm/ano e de água em torno de 700 mm/ano. Observa-se 

que o volume recirculado nos dois primeiros lisímetros não pode representar qualquer tipo 

de condição operacional de sistemas de recirculação em aterro sanitários devido ao elevado 

volume de água. A geração acumulada de biogás foi de 95,0 m3, 7,5 m3, 4,5 m3 e 1,2 m3 e 

ocorreu num intervalo inferior a 40 semanas (< 1,0 ano). As taxas de geração obtidas 

variaram de 0,12 m3/t.ano a 47,5 m3/t.ano (base úmida). Os resultados obtidos nesta 

pesquisa indicam que a geração de biogás foi fortemente influenciada pela carga orgânica 

adicionada pelo lixiviado recirculado. 

 

c) Aterros sanitários 
 

A investigação realizada por Green et. al. (2005) no Aterro Outer Loop em Louiseville 

(Kentucky/USA) foi realizada durante um período de 5 anos em 03 células com capacidade 

variando de 513.000 a 1.752.000 toneladas, objetivando avaliar a influência da adição de 

água, lixiviado, resíduos orgânicos líquidos e ar no processo de degradação dos resíduos. O 

referido aterro está localizado numa região de baixa pluviometria com média de 1.000 

mm/ano. A Célula nº 7.3 foi tomada como controle (apenas ocorreu infiltração de água da 

chuva). Na Célula nº 5 foi procedida a recirculação de água e lixiviado nitrificado e na Célula 

nº 7.4 foram adicionados ar e resíduos orgânicos líquidos. 

O monitoramento realizado nesta investigação consistiu na análise da relação 

DBO/DQO do lixiviado, dos parâmetros BMP, relação celulose+hemi / lignina (CH/L) e teor 

de sólidos orgânicos e da produção de biogás. A Figura II.30 mostra a variação da relação 

CH/L nas células controle (Célula nº 7.3) e recirculada (Célula nº 5), onde observa-se 

apenas a tendência de decréscimo da relação na célula recirculada. Tal fato mostra que a 

degradação dos resíduos na célula controle foi mais lenta que na recirculada. É importante 

considerar o fato do clima da região ser do tipo subtropical com baixa pluviometria (1.000 

mm/ano) e com variações significativas de temperatura média (-0,2 a 25,1 ºC). 

 



 

Capítulo II 

75

Idade resíduos (ano) Idade resíduos (ano) 

C
+H

/L
 

 
Figura II.30. Variação da relação C+H / L com idade dos resíduos nas células controle (A) e 

recirculada (B) com água e lixiviado (GREEN et. al., 2005). 

 

 No que se refere à geração de biogás, o objetivo do estudo foi de ajustar parâmetros 

de decaimento de primeira ordem (k) com base nos dados coletados em campo e no 

potencial de CH4 (Lo) de 59 m3/t, o qual foi obtido por meio de ensaios BMP em resíduos 

frescos. As taxas de decaimento obtidas foram de 0,06 (célula controle e célula recirculada) 

e 0,16 (célula com injeção de ar e resíduos orgânicos líquidos). Tal fato ilustra que a 

velocidade de produção de gás foi mais acentuada (03 vezes) na célula com injeção de ar e 

com presença de resíduos orgânicos em estado líquido-pastoso.  

O monitoramento do lixiviado indicou tendência de redução da relação DBO/DQO 

com o tempo para todas as células investigadas, entretanto foram observadas diferenças no 

tempo de obtenção de valores iguais ou menores 0,5, o qual indica lixiviado com baixa 

biodegradabilidade. O período monitorado variou de 2 anos (célula aeróbia – anaeróbia) a 4 

anos (célula controle). 

 Outro importante estudo realizado por Benson et. al. (2007) objetivou comparar 05 

aterros sanitários operados como bioreatores (com recirculação de lixiviado) e pelos 

métodos convencionais nos EUA. Todos os aterros estavam situados em regiões de baixa 

precipitação (670 a 1.041 mm/ano), espessura de resíduos entre 20-34 m e utilizavam 

cobertura diária dos RSU. A geração de biogás nos referidos aterros variou de 4,0 a 16,1 

m3/ano por tonelada de resíduos úmidos. De acordo com os autores, apenas no Aterro “S” ( 

ver Figura II.31.B) foi possível constatar a influência da recirculação na degradação dos 

resíduos e na geração de biogás. Observa-se que os valores absolutos da geração de 

biogás (Figura II.31) foram similares para ambos os métodos, entretanto quando a eficiência 

da coleta de biogás foi incluída na análise em termos do comprimento efetivo dos drenos, a 

produção específica do aterro como bioreator foi maior que o convencional (Figura II.31). 
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Figura II.31. Variação da produção de biogás em um aterro convencional e um aterro tipo 

bioreator (BENSON et. al., 2006). 

 

 A geração média de lixiviado variou de 56 a 163 mm/ano. As análises do lixiviado 

indicam que aterros “bioreatores” produzem lixiviado mais concentrado (DBO e DQO) nos 

dois primeiros anos e após este período tendem a se equiparar com os aterros 

convencionais. A exceção é a amônia que se mantém mais elevada nos bioreatores. Os 

recalques são mais acentuados e rápidos nos bioreatores, entretanto os autores afirmam 

que não podem concluir pela aceleração da biodegradação com base apenas nos dados de 

recalques tendo em vista que o fato de inserir líquidos na massa de resíduos provoca 

lubrificação de contatos das partículas e aumento do peso específico dos resíduos, os quais 

são fatores de natureza física que estariam influenciando os recalques. 

 

 

2.4 – APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS 
 

2.4.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A escassez de recursos naturais não renováveis para geração de energia é um 

problema global e a busca por novas fontes de energia é um desafio a ser alcançado no 

século XXI. Tal questão se torna mais grave quando os aspectos da poluição ambiental são 

levados em consideração. Desta forma, qualquer fonte de energia renovável deve ser 

considerada dentro da matriz energética de uma região. A recuperação do CH4 em aterros 

de RSU não pode ser desperdiçada, principalmente quando a minimização dos impactos 

ambientais e sociais é uma conseqüência imediata de sua utilização. 
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As estimativas mundiais de aproveitamento do biogás ainda são limitadas. Salvo as 

nações mais industrializadas, poucos países têm desenvolvido e aplicado novas tecnologias 

nesta área. De acordo com Meadows et. al. (1997), as projeções de coleta CH4 para o ano 

de 2012 são da ordem de 30-40% do total produzido em aterros nos países desenvolvidos e 

de 5-7% para nações em desenvolvimento. 

A primeira unidade de geração de energia no mundo surgiu em 1975 no Aterro de 

Palos Verde, Califórnia/EUA e rapidamente a tecnologia foi expandida nos Estados Unidos e 

outros países europeus. Em 2002, já existiam cerca de 325 projetos em operação e 

atualmente existem 423 projetos de recuperação de energia operando nos EUA, totalizando 

mais de 1.180 MW ou 6.654.448 m3/dia de biogás. Outros 570 aterros nos EUA estão 

listados como possíveis candidatos para aproveitamento do biogás com potencia total de 

mais 1.370 MW. Apenas o estado da Califórnia possui 74 plantas de aproveitamento do 

biogás em operação (USEPA, 2008). 

De acordo com Ensina (2003) citando Lagerkvist (1995), Moss et. al. (1991), Brown e 

Maunder (1994), vários países europeus também executaram projetos de recuperação de 

biogás, entre os quais destacam-se: Alemanha (possuía 112 unidades em 1995), Suécia (56 

unidades em 1995), Holanda (22 unidades em 1995), Noruega e Dinamarca (9 unidades 

cada em 1995). No Reino Unido os primeiros projetos foram iniciados na década de 80 e em 

1993 já existiam cerca de 55 instalações gerando 72 MW. Zamorano et. al. (2007) relata 

alguns exemplos na Espanha, como em Astúrias (planta com 5,3 MW), Bilbao (0,9 MW), 

San Marcos (1,3 MW), Pamplona (0,75 MW). A Figura II.32 ilustra a potência instalada dos 

projetos de biogás para o ano de 2003. 
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Figura II.32. Potência instalada das plantas de aproveitamento do biogás no mundo 

(WILLUMSEN, 2003). 
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Poucas são as experiências com projetos de aproveitamento de biogás realizadas no 

Brasil. Os primeiros projetos foram implantados no final da década de 70, mas não tiveram 

sucesso duradouro em virtude de uma série de fatores políticos, administrativos ou 

econômico-financeiros, e atualmente não estão em operação. Como exemplo, pode-se citar 

os seguintes casos:  

(i) A Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS) executou sistema de distribuição de 

gás de um aterro sanitário no km 14,5 da Rodovia Raposo Tavares para um conjunto 

residencial nas proximidades do aterro;  

(ii) Em 1977, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB) 

implantou um sistema de purificação do biogás no Aterro de Caju para posterior 

lançamento em um sistema de distribuição de gás da Companhia de Energia do Rio de 

Janeiro (CEG). Em 10 anos de operação, cerca de 20 milhões de m3 de biogás foram 

aproveitados. A partir de 1985, foi desenvolvido um sistema de aproveitamento de gás 

veicular para abastecer 130 veículos da frota da COMLURB. A produção de biogás 

neste sistema era de 154.000 Nm3/mês (PENIDO, 1991). 

(iii) Em 1984, foram instalados poços de drenagem e uma rede de coleta no aterro de 

Santa Bárbara em Campinas/SP para abastecimento da frota de veículos coletores. 

(ENSINA, 2003). 

(iv) Em 1986, foi implantado um sistema de aproveitamento do biogás em cozinhas 

comunitárias no Aterro de Natal/RN (PENIDO, 1991). 

(v) Em 1986, a Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) executou uma usina de 

tratamento de biogás no Aterro Sanitário de Belo Horizonte para fornecimento de gás a 

clientes comerciais, táxis e veículos. (CTGÁS, 2007). 

 

 Após os insucessos das décadas de 70 e 80, não houve grandes avanços 

tecnológicos nos anos 90. Com o advento de mecanismos de incentivo à geração de 

energias renováveis e à redução de emissões de gases de efeito estufa (ex. MDL), novas 

fronteiras foram abertas para expansão dos projetos de recuperação do CH4 no Brasil. 

Atualmente, 26 projetos de reduções de emissões em aterros sanitários estão aprovados 

pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) no âmbito do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), entre os quais 7 prevêem a geração de 

energia elétrica (http://www.mct.gov.br/clima acesso em 30/09/2009). 

 

2004: Nova Iguaçu/RJ (12 MW), Vega/BA (40 MW), Cariacica/ES (11 MW) 

2005: Mauá/SP (10 MW), Bandeirantes/SP (22 MW) e São João/SP (20 MW) 

2006: Manaus/AM (18 MW) 

2007, 2008 e 2009: ------ 
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 Dentre os projetos listados acima, o Aterro Bandeirantes/SP, Aterro São João/SP e o 

de Nova Iguaçu/RJ são os únicos operando em escala comercial. Mais recentemente, a 

Usina Termelétrica de Salvador (Bahia) foi autorizada a estabelecer-se como produtor 

independente de energia com 19,7 MW. A usina do Bandeirantes foi inaugurada no início de 

2004, possui cerca de 22 MW de potência instalada (24 grupo-geradores de 925 kW da 

Caterpillar) e produz cerca de 170.000 MWh/ano. A mesma foi concebida dentro do 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) com a 

participação do Unibanco, o qual recebe quase a totalidade da energia produzida no aterro. 

 Apesar da possibilidade de operação de outros projetos no Brasil, as perspectivas de 

aproveitamento do biogás ainda são irrisórias quando se compara com o potencial a ser 

explorado no País. De acordo com estimativas feitas pelo MMA (2004) com base em 

informações secundárias de 101 aterros, o potencial de geração de energia em 2005 seria 

de 316,2 MW, como mostrado na Tabela II.27. Tal cenário foi calculado com base no 

modelo da USEPA (LandGem, 2005) e em parâmetros indiretos da qualidade e quantidade 

de resíduos. É importante considerar que os valores decrescem no ano de 2010 e 2015, 

tendo em vista que não foram considerados os cenários futuros das disposições de resíduos 

nos referidos aterros. Quando estes cenários são considerados, os potenciais podem chegar 

até 357,8 MW (2010) e 404,8 MW (2015). 

 

Tabela II.27. Estimativa de potencial de energia com biogás no Brasil (MMA, 2004). 
MW 

Características das cidades 
No 

municípios 
% 

2005 2010 2015 

< 50.000 hab. 22 0,4 1,0 2,0 3,0 

Entre 50.000 e 100.000 hab. 14 4,9    

Entre 100.000 e 200.000 hab. 8 7,3    

Entre 200.000 e 500.000 hab. 28 40,6 28,0 32,5 22,4 

Entre 500.000 e 1.000.000 

hab. 
16 100,0 32,9 24,6 28,9 

> 1.000.000 hab. 13 100,0 254,3 242,3 197,8 

TOTAL 101  316,2 301,4 252,1 

 

2.4.2 – QUALIDADE E FORMAS DE APROVEITAMENTO DO BIOGÁS 

 

 O gás de aterro de RSU pode conter cerca de 500 constituintes, no entanto o mesmo 

dependerá energeticamente do gás CH4, o qual possui poder calorífico da ordem de 35,9 

MJ/m3 (ENVIRONMENTAL AGENCY, 2002a). Como as concentrações típicas de CH4 na 

fase metanogênica são da ordem de 45-60%, o valor energético do biogás varia na faixa de 
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16,2 a 21,5 MJ/m3. Outros gases, como o H2 e o H2S, também possuem poder calorífico, 

entretanto sua contribuição para o total é bastante reduzida devido às baixas concentrações 

usualmente detectadas em aterros. De acordo com Tanapat (2004), o biogás é considerado 

de baixo teor de energia quando apresenta poder calorífico menor que 16,7 MJ/m3 (450 

BTU/ft3), de médio teor de energia para valores entre 16,7 e 22,4 MJ/m3 (450-600 BTU/ft3) e 

acima de 600 e até 1.000 BTU/ft3 pode ser considerado de alto teor de energia. A Figura 

II.33 mostra as opções de energia em função da qualidade do biogás. 

Coleta biogás Queima  

Processamento biogás 
 
 
 
 
 
 

Baixo teor energia 

Médio teor energia 

Alto teor energia 

Aquecimento 
ambientes 

Aquecimento 
processos 

Canalização 
p/ gasodutos 

Produção de metanol 

Compressão LFG 

Turbina vapor 

Turbina LFG 

Motor combustão 
interna 

Micro turbinas 

Células 
Combustíveis 

Ciclo combinado 

Venda CO2 

Produção de eletricidade: Outras aplicações: 

 
Figura II.33. Formas de aproveitamento do biogás em função de sua qualidade (adaptado 

WORLD BANK, 2004). 

 

A geração de eletricidade é a forma mais comum de aproveitamento do biogás. 

Segundo o USEPA (1996) mais de 71% das plantas de aproveitamento nos EUA foram para 

fins de geração de eletricidade, seguidos por 21% para uso direto (aquecimento 

ambientes/processos, gás veicular, metanol, evaporação de lixiviado, etc), 4% para 

distribuição em rede de gás natural e 3% outros usos. No Canadá, cerca de 94% dos 

projetos foram para geração de eletricidade e 6% utilização direta em aquecimento de 

ambientes (TANAPAT, 2004). No Brasil, todos os 7 projetos de aproveitamento energético 

previstos no âmbito do MDL são para geração de eletricidade. A Tabela II.28 apresenta 

descrições resumidas de várias técnicas de aproveitamento do biogás. A utilização do 

biogás para geração de eletricidade será discutida no item 2.3.3 por ser a tecnologia mais 

comum na atualidade. 
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Tabela II.28. Outras formas de aproveitamento energético do biogás. 
Usos Descrição resumida do processo 

Uso direto da 

energia térmica 

O biogás pode ser utilizado com tratamento mínimo para alimentação de caldeiras, secadoras, fornalhas. Neste caso, utiliza-se a 

energia térmica gerada no processo de combustão na forma de vapor ou água aquecida. Em alguns casos, devem-se remover 

componentes que causem corrosão para atender requisitos de qualidade dos equipamentos. De acordo com Tanapat (2004) 

citando Environment Canada (2001), tal alternativa se torna mais vantajosa economicamente para usuários situados a menos de 

3,0 km do aterro, embora projetos com extensão de 5,0 a 10,0 km tenham sido reportados na literatura. É recomendável que seja 

previsto um outro combustível alternativo para eventuais limitações em relação à continuidade na produção do biogás.  

Co-geração 

(energia térmica 

e elétrica) 

É uma forma de aproveitar simultaneamente a energia térmica (calor) e a energia elétrica produzida por turbina à gás ou a vapor, 

caldeiras ou motores de combustão. Esse processo produz um aumento significativo na eficiência energética do aproveitamento da 

ordem de 87%. Tais sistemas são recomendados para aterros com potência superior a 10 MW (WORLD BANK, 2004). 

Purificação à gás 

natural 

O aproveitamento do biogás como gás natural consiste basicamente na purificação e lançamento do mesmo em uma rede de 

distribuição de gás. A complexidade desta tecnologia reside na elevada eficiência exigida no tratamento de purificação do biogás, o 

qual se torna um processo de custo elevado. Ao final deste processo, o biogás deve atender os parâmetros do gás natural. O CO2 é 

o principal componente a ser removido haja vista que no gás natural sua presença é inferior a 1%. Além da purificação, o biogás 

deve ser significativamente comprimido para atender as pressões de trabalho da rede de distribuição de gás que podem variar de 

0,07 a 3,5 MPa. (USEPA, 1996). 

Gás veicular 

comprimido 

Este forma de aproveitamento requer um processo de purificação do biogás pela remoção do CO2, sulfato de hidrogênio e de 

impurezas, além da redução de umidade, para finalmente ser comprimido com menos de 5% de CO2. O gás CH4 é comprimido em 

cilindros especiais à uma pressão de cerca de 14-20 MPa. Devido aos estágios de purificação, compressão e o custo de adaptação 

da frota de veículos, essa forma de utilização se torna de elevado custo. 

Metano líquido 

(Metanol) 

A transformação do biogás para metano líquido é um procedimento que requer alta tecnologia e geralmente de alto custo. Para que 

o gás CH4 se transforme em líquido, o mesmo deve ser resfriado à -156,5ºC e comprimido à 100 kPa (EDEN, 1999). Este tipo de 

aproveitamento também requer uma elevada eficiência na purificação do CH4 pela remoção do CO2 e de outros componentes. 
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Tabela II.28. Continuação. 

Usos Descrição resumida do processo 

Venda do CO2 O processo de purificação do biogás para aplicações de alto teor de energia pode resultar na separação e comercialização do CO2. 

O mesmo pode ser removido do biogás por absorção de superfície, separação por membrana ou um sistema de tratamento de 

solvente. Embora seja tecnicamente viável, não existem instalações conhecidas ou planejadas para vender CO2 derivado do LFG. 

O maior uso de CO2 é no processamento de alimentos e nas indústrias de bebidas. O uso de CO2 a partir do LFG para este fim tem 

aplicações tanto perceptivas como restritivas que tenderiam a limitar o acesso a este mercado (WORLD BANK, 2004). 

Células à 

combustível 

O H2 presente no biogás é combinado eletroquimicamente com o O2 do ar para produção de corrente direta de eletricidade e água. 

A eficiência de conversão elétrica é da ordem de 50-60%. Atualmente, o preço das células são mais elevados que outras formas de 

aproveitamento em virtude da mesma não ser produzida em escala comercial (TANAPAT, 2004; WORLD BANK, 2004). 

Evaporação de 

lixiviado 

É uma técnica simples que visa evaporar o lixiviado em um tanque evaporador aquecido pela energia do biogás. O processo inicia-

se com o armazenamento do lixiviado em uma lagoa aeróbia durante 5 dias. Este líquido é então bombeado para o tanque que 

funciona sob temperatura de 90ºC. O processo de evaporação é lento, o gás emitido sai por uma chaminé e o concentrado do 

lixiviado resultante é tratado até sua estabilização em uma outra lagoa. O primeiro projeto piloto foi lançado na França com 

capacidade para evaporar 4 t de lixiviado em 24 h de funcionamento (≅170 l/h) com taxa de consumo de biogás de 45 m3/h 

(THOMAS et. al. 1995). É importante citar ainda o estudo desenvolvido por Catanhede et. al. (2009) no Rio de Janeiro. As taxas de 

evaporação obtidas variaram de 8,0 a 45,2 l/h no poço 03. 

Cozinhas 

comunitárias e 

iluminação de 

vias de acesso 

Essas formas não requerem nenhum tratamento específico do biogás, além da remoção de condensado. No caso das cozinhas, o 

biogás é apenas direcionado e queimado em um forno com múltiplos bicos de queima com válvulas reguladoras de pressão 

(PENIDO, 1991). O processo de iluminação de vias de acesso se dá com queimadores individuais instalados ao longo da estrada 

onde a energia luminosa é obtida através da queima do gás. 
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2.4.3 – GERAÇÂO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Várias tecnologias podem ser empregadas para geração de eletricidade. As mais 

comuns são motores de combustão interna (MIC), turbinas a gás e caldeiras/turbinas a 

vapor. Cerca de 80% das unidades nos EUA utilizaram motores de combustão para geração 

de eletricidade (THORNELOE, 1992 citado por USEPA 1996). No Reino Unido este 

percentual foi de 86% das usinas (ENVIRONMENTAL AGENCY, 2002a). Estes motores 

funcionam similarmente aos motores dos automóveis, onde o combustível é injetado em 

cilindro, misturado com ar e queimado para então mover os pistões. A Tabela II.29 

apresenta características das principais tecnologias de geração de energia elétrica a partir 

do biogás (USEPA, 1996). Outras tecnologias, como motores de ciclo Stirling, micro turbinas 

e célula à combustível, também podem ser aplicadas em unidades piloto de energia, onde 

as potências instaladas são em geral baixas. Tais tecnologias ainda estão em 

desenvolvimento ou em processo de aplicação comercial com utilização do biogás. 

 

Tabela II.29: Comparação de tecnologias de geração de energia elétrica (USEPA, 1996). 
Características Motores de combustão Turbinas Caldeiras à vapor 

Potência típica dos 
projetos (MW) 

≥ 1,0  > 3,0  > 8,0  

Vazão de biogás 
requerida (m3/h) 

730  2.400 6.000 

Investimento p/ 
implantação (U$/kW) 

1.100 – 1.300 1.200 – 1.700 2.000 – 2.500 

Custo Operação e 
Manutenção (U$/kWh) 

0,018 0,013 – 0,016 0,010 – 0,020 

Eficiência global (%) 25-35% 20-28% 20-30% 

Potencial de 
cogeração 

Baixo Médio Alto 

Compressão do gás 
na entrada (atm) 

0,15 - 2,4 12,0 0,15 - 0,35 

Vantagens - Baixo custo, alta 
eficiência e tecnologia 
muito utilizada 

- Baixa corrosão, 
instalações de pequenas 
dimensões, baixo custo 
de manutenção e baixas 
emissões de NOx; 

- Baixa corrosão e 
suporta variação na 
vazão e compos. do 
biogás; 

Desvantagens - Problemas com 
material particulado, 
corrosão de partes do 
motor e altas emissões 
de NOx; 

- Problemas com elevada 
compressão do gás; 

- Ineficiência em 
unidades menores, 
requer grande 
quantidade de água 
e alto investimento; 

 

Bove e Lunghi (2006) realizaram uma avaliação técnica e econômica de várias 

tecnologias (tradicionais e inovativas) de produção de energia elétrica a partir do biogás. Os 
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resultados indicaram que apesar de motores de combustão interna apresentarem o pior 

desempenho ambiental em relação às emissões, esta tecnologia é a mais utilizada por 

questões econômicas e facilidades operacionais. A célula à combustível, por outro lado, é a 

tecnologia ambientalmente mais limpa, no entanto, apresenta um alto custo de implantação 

para competir com as tecnologias tradicionais. Por causa da alta eficiência global (até 50%), 

a referida tecnologia pode se tornar economicamente competitiva no futuro. A Tabela II.30 

apresenta a relação de consumo de combustível e de emissões de gases por tipo de 

tecnologia, bem como outras informações de ordem comercial-financeira. Tais dados foram 

compilados de Bove e Lunghi (2006) e Chambers e Porter (2002). 

 

Tabela II.30: Avaliação das tecnologias de geração de eletricidade. 
Parâmetros Motores 

Combustão 
Motor Ciclo 

Stirling 
Micro 

turbinas 
Turbinas Célula à 

combustível 
Faixa de potência 
disponível (kW) 

5 a 10.000 < 25 25 - 500 500 -250.000 < 250 

Eficiência global (%) 20 - 45 (33) 15 - 30 (38,6) 25 - 30 (28) 40 - 50 (50) 
Consumo de 

combustível (kJ/kWh) 
10.972 9.390 ------ 12.872 7.174 

Emissões NOx (μg/kJ) 56,6 3,11 ------ 15,0 traços 
Emissões CO (μg/kJ) 56,6 15,0 ------ 19,0 1,4 

Investimento de capital 
(U$/kW) 

$600 – 1.000 > $1.500 $1.500 - 
1.600 

$600 -800 ------ 

Previsão futura do 
invest. capital (U$/kW) 

< $500 $200-300 $200-400 $500 - 600 ------ 

Obs.: valores em parênteses obtidos de Bove e Lunghi (2006). 

 

2.4.4 – TRATAMENTO OU PURIFICAÇÃO DO GÁS 

 

O tratamento do biogás é um procedimento que deve anteceder à utilização do 

biogás no sistema de geração de energia. Tal processo é de fundamental importância para 

aumentar o poder calorífico do biogás, evitar perdas na eficiência global do sistema e 

minimizar o desgaste dos equipamentos. O tipo de aproveitamento energético do biogás é 

que definirá o nível de tratamento exigido. Desta forma, a purificação do biogás para 

lançamento em uma rede de gás natural é muito mais complexa do que a purificação para 

fins de aproveitamento térmico. 

Os processos de purificação do biogás para aplicações em motores de combustão, 

os quais serão utilizados nesta pesquisa, envolvem, basicamente, a remoção de H2O 

(condensado), material particulado e compostos de enxofre, silício, halogenados e amônia. 

Outros tipos de tratamento, como remoção de CO2, devem ser empregados quando se 

pretende aproveitar o gás em gasodutos ou como combustível veicular, não sendo portanto 
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objeto deste estudo. O tratamento do biogás pode ser classificado em primário e secundário. 

A Tabela II.31 apresenta resumidamente as principais impurezas do biogás e as técnicas 

utilizadas para remoção (ENVIRONMENTAL AGENCY, 2004). 

 

Tabela II.31: Técnicas de tratamento do biogás em função do tipo de impureza. 
Tipo de 

tratamento 
Impureza Problemas ocasionados Técnicas utilizadas de remoção 

 

Condensado 
(H2O) 

- Redução de espaço para o gás 
nos dutos eleva perdas de carga. 

- Aumento oscilações na rede. 

- Incrustações na tubulação.  

- Separador/drenos de 
condensado. 

- Condensação do vapor por 
filtração. 

- Resfriamento do gás. 

 

 

 

 

Primário Material 
particulado 

- Provoca desgaste excessivo de 
partes mecânicas do motor. 

- Filtros de aço inox, de 
material granular ou cerâmico. 

- Separador tipo ciclone. 

 

Gases 
sulfurosos (S) 

- Provoca corrosão química no 
motor - emissão de gases ácidos; 

- Afeta a qualidade do óleo 
lubrificante; 

- Absorção à seco. 

- Absorção com água. 

- Absorção com solventes.  

 

Compostos 
halogenados 

(Cl, Br e F) 

- Provoca corrosão química no 
motor e em tubulações metálicas. 

- Contribui para formação de gases 
ácidos (HCl, HF, PCDDs e PCDFs 
- dioxinas e furanos). 

- Absorção com 
água/solventes. 

- Separação por membrana 

- Adsorção por troca pressão. 

- entre outros. 

Amônia (NH3) - Formação de emissões de NOx - Não informado 

 

 

 

 

 

 

 

Secundário 

 

Compostos de 
silício (Si) 

- Incrustações (silício inorgânico) 
internas no motor. 

- Desgaste físico, redução de vida 
útil do motor e afeta a qualidade do 
óleo lubrificante. 

- Carbono ativo 

- Lavagem com água 

- Injeção química interna ao 
motor 

  

O tratamento primário envolve a retirada do condensado, material particulado e 

vapores, os quais estão presentes em maiores proporções no biogás. Tal tratamento 

melhora a performance do motor e reduz o custo de operação e manutenção do sistema. O 

tratamento secundário, por sua vez, envolve a remoção de compostos químicos traços 

existentes no biogás, como gás sulfídrico, halogenados, amônia etc. Este tratamento é de 

custo elevado e necessita de cuidados ambientais com os subprodutos (resíduos) gerados 

no processo. 

 Os sistemas de tratamento primário envolvem processos simples de separação de 

fases. Nestes casos são utilizados separadores de condensado, drenos, filtros etc. O 

tratamento secundário (compostos traços), em geral, utiliza técnicas de adsorção, absorção 
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e condensação (refrigeração), as quais podem servir para remover um ou mais 

componentes. A adsorção é obtida com carbono ativo, esponja de aço, resina, peneiras 

moleculares e reversão de pressão, entre outros. A técnica de absorção pode se física 

(dissolução do gás em meio líquido – água ou solventes) ou quimicamente (gás reage 

quimicamente com um meio sólido ou líquido) (REINHART, 1994). 

A Environmental Agency (2004) fez um resumo dos principais requisitos de qualidade 

do biogás para diferentes motores de combustão disponíveis comercialmente, os quais 

estão apresentados na Tabela II.32.  

j 

Tabela II.32. Requisitos de motores combustão à biogás (ENVIRONMENTAL AGENCY, 2004). 
Fabricantes de motores a combustão interna Parâmetros 

Jenbacher Deutz Caterpillar Waukesha 

Poder calorífico ou 

variação 

Variação máx: < 

0,5% CH4 em 30s. 

14,4 MJ/Nm3 15,5 a 23,6 MJ/Nm3 

(faixa recomendada) 

>15,73 MJ/Nm3 

CH4 ------ 40% Recomendado 

CH4/CO2 = 1,1 - 1,2 

------ 

H2S 1.150 a 2.000 mg/ 

Nm3 CH4 

< 0,15% v/v 2.140 mg/ Nm3 CH4 < 715 mg/ Nm3 CH4 

(total S) 

Amônia < 55 mg/ Nm3 CH4 ------ < 105 mg/ Nm3 CH4 ------ 

Teor de umidade < 80% c/ ausência 

condensado 

< 60-80% < 80%  Ausência de água 

Material particulado < 50 mg/ Nm3 CH4 

(partículas < 3 μm) 

< 10 mg/ Nm3 CH4 

(partículas 3-10 μm) 

< 30 mg/ Nm3 CH4 

(partículas < 1 μm) 

Remoção 

partículas > 0,3 μm 

Pressão na entrada 80-200 mbar até 2.000 bar ------ ------ 

Flutuação da pressão 

do gás 

< 10 mbar/seg < ± 10% do 

especificado 

------ ------ 

Temperatura do gás 

na entrada 

< 40ºC 10-50ºC ------ >-29ºC e < 60ºC  

  

 É importante destacar tais parâmetros haja vista que os mesmos servirão de 

referência para esta pesquisa, uma vez que não existem normas e/ou parâmetros para 

motores fabricados nacionalmente. Observa-se que o poder calorífico do biogás deve ser 

superior a 14,4 MJ/m3, o que representa algo em torno de 40% em volume de CH4 para o 

biogás. 

 De acordo com Chambers e Porter (2002) a vida útil dos motores de combustão e o 

custo de manutenção das unidades de aproveitamento são influenciados diretamente pela 

concentração de H2S no biogás. O biogás com ausência de gás sulfídrico apresenta um 

intervalo de troca de óleo em torno de 1.000 horas e aquele com 200 ppm de H2S são 
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necessários trocas a cada 360 horas. Em relação ao custo de manutenção, o mesmo é 3 

vezes maior quando a presença do H2S é de 200 ppm. Os valores apresentados na Tabela 

II.32 (aprox. 1.500 ppm) são relativamente altos quando comparados com os valores 

recomendados por Chambers e Porter (2002). Os referidos autores destacaram que existe 

uma estreita relação entre os resíduos de construção e demolição (RCD) e a presença de 

H2S no biogás, sendo os subprodutos do gesso (Ca.SO4 1/2H2O) o que mais contribui para 

formação deste gás. 

 

2.4.5 – VIABILIDADE ECONÔMICA DOS PROJETOS 

 

 A análise econômica de projetos de recuperação do biogás deve ser baseada na 

previsão de receitas e despesas do empreendimento, levando em consideração inflação, 

taxa interna de retorno, fluxo de caixa, valor presente líquido e riscos do projeto. De acordo 

com Reinhart (1994), as despesas relacionadas a este tipo de projeto podem ser 

classificadas, como: 

- Custos administrativos: elaboração de projetos, obtenção de licenças, taxas, 

negociações contratuais, serviços administrativos etc. 

- Investimento de capital: implantação de poços, rede de coleta do biogás, sistemas de 

extração e purificação do gás, infra-estrutura civil e mecânica (equipamentos) da usina 

de energia e, eventualmente, necessidade de realização de melhorias na cobertura dos 

resíduos e nos acessos do aterro, entre outros. 

- Custo de Operação e Manutenção (O e M): mão-de-obra, manutenção dos 

equipamentos, materiais diversos (limpeza, escritório etc), seguros, monitoramento 

ambiental etc. 

- Despesas com royalties: refere-se à compra do biogás do proprietário ou do gestor do 

aterro. Tal pagamento deve ser negociado contratualmente por meio de concessão 

pública. 

 

No que se refere às receitas de projeto, podem-se listar: 

- Receita com venda de energia produzida: o preço da venda da energia é de grande 

importância para projetos com energia limpa. 

- Créditos ou incentivos fiscais: em determinadas situações podem existir programas de 

subsídios para produção de energias renováveis, a exemplo do PROINFA no Brasil. 

- Créditos ambientais: O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permite que a 

redução de emissões de gases de efeito estufa do projeto possa ser comercializada via 

Certificados de Emissões Reduzidas (CERs). Atualmente, tal mecanismo é decisivo para 

viabilizar projetos de recuperação de CH4 em aterros. 
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 Os estudos de viabilidade devem ser realizados com base em parâmetros técnicos, 

institucionais, legais e financeiros de cada aterro, município ou região do País. A utilização 

de dados secundários de outros projetos é extremamente difícil de ser conduzida, apesar de 

existir na literatura internacional valores de referência para investimento de capital (U$ 600– 

1.000 por kW) e custos de O & M (U$0,013 a 0,018 por kWh) em usinas com motores de 

combustão. 

 O custo de operação e manutenção da produção de energia elétrica com biogás é 

relativamente alto para os padrões do Brasil. O preço da energia renovável está na faixa de 

R$ 0,125/kWh (U$0,065/kWh, cotação da moeda de U$ 1,00 = R$1,90), conforme 2º Leilão 

ANEEL de Energia Nova – 2009. Vale destacar que o leilão de energia do Aterro Sanitário 

São João/SP, obteve um valor de R$132,02/MWh (R$0,132/kWh) (http://www.aneel.gov.br, 

consulta em 08/08/09). De acordo com a Resolução ANEEL no 335/2008, o máximo valor de 

repasse da energia do biogás de aterro sanitário para o consumidor final é de 

R$229,84/MWh. A ANEEL estabeleceu, como mecanismo de incentivo, que a energia 

produzida em aterros sanitários terá direito a redução de 100% nas tarifas dos sistemas de 

transmissão (Tust) e distribuição (Tusd). De acordo com Reinhart (1994), o projeto em 

aterros de RSU se tornou viável quando existe uma potência instalada superior a 1 MW e o 

preço de venda da energia está entre U$0,060 e 0,070 por kWh. 

 É importante ressaltar que outros incentivos financeiros de natureza fiscal e/ou 

sócio-ambiental existentes no cenário nacional e internacional são considerados. Os CERs 

comercializados em todo mundo possuem valor de mercado de aproximadamente € 15,0/t 

CO2eq (http://www.pointcarbon.com/, consulta em 14/07/09), embora existam flutuações na 

cotação (U$ 0,60 a 25,0/t CO2 - http://www.chicagoclimateexchange.com/, consulta em 

14/07/2009) em função de situações de mercado de cada país ou cenários globais. 

 Uma série de fatores de ordem técnica, financeira e de gestão precisam ser 

superados para tornar os projetos de aproveitamento de biogás mais numerosos em países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Estas barreiras incluem restrições institucionais e 

econômicas em distintas esferas de governo, falta de financiamento de longo prazo e de 

políticas de incentivo fiscal específica para o setor, incertezas político-partidárias, carência 

de conhecimento técnico e de experiências de sucesso duradoura, ausência de tecnologia 

nacional e falta de dados confiáveis sobre a geração e composição dos resíduos, produção 

de biogás e vida útil dos aterros, entre outros (MALINA, 2003; ROBINSON et. al. 2003). 
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• Aterro da Muribeca/PE 

 

 O Aterro da Muribeca/PE possui um estudo de viabilidade preparado em junho de 

2005 para o Banco Mundial (SCS ENGINEERS, 2005). Este estudo foi realizado com base 

em levantamentos indiretos da quantidade e qualidade do biogás produzido, utilizando 

apenas o modelo de previsão do USEPA (LandGem, 2005), sem realização de testes de 

produção de gás em poços no local e nenhum tipo de levantamento sobre as propriedades 

dos resíduos ali aterrados. Por este motivo, acredita-se que os resultados encontrados neste 

estudo talvez não reflitam a realidade do aterro em termos de previsão da geração de gás. 

 Em resumo, o estudo considerou dois cenários distintos, sendo o Cenário 1 

envolvendo o aproveitamento do gás com produção de energia elétrica e o Cenário 2 

apenas a queima do biogás. A vida útil do aterro foi prevista até 2009 e a quantidade de 

resíduos armazenada em torno de 14,4 milhões de toneladas.  

 Os resultados da modelagem do estudo indicam que a recuperação de biogás será 

de 8.298 m3/h em 2006, atingindo o máximo de 8.707 m3/h em 2009. Após o encerramento 

do aterro, a produção cairá para valores de 4.872 m3/h (2012) e de 1.531 m3/h (2019). 

Presumindo a operação de uma usina em 2007, estima-se que a potência instalada será de 

7,62 MW até 2012. A estimativa de CERs seria da ordem de 3.277.000 t de CO2eq entre 

2006 - 2012 e de 4.320.000 t no período de 2006 – 2019. 

 As despesas do projeto foram consideradas em função de um arranjo preliminar de 

disposição de poços e de rede de coleta feito para o estudo. Para o cenário 1, considerou-

se: custo de implantação da usina U$ 7.313.000 (7,4 MW), custo de O & M de U$ 0,018 por 

kWh perfazendo um total de U$ 979.000 entre 2007 – 2012, além do custo de implantação 

do sistema de coleta e queima de U$ 3.542.700 e custos administrativos e de registro dos 

CERs de U$ 40.000. No cenário 2, foram considerados os dois últimos custos (implantação 

da rede de coleta e administração e registro dos CERs) e um custo de O & M de U$ 354.000 

no período. As receitas previstas com venda de CERs em 2005 foram tomadas com base 

em preços conservadores de U$ 4,0 a 6,0 /t CO2eq e no caso do cenário 1 (geração de 

energia elétrica) foi considerado um cenário mais conservador, onde o preço de venda da 

energia seria de U$ 0,029/kWh (SCS ENGINEERS, 2005). 

 A avaliação econômica do estudo permitiu definir as taxas internas de retorno do 

projeto. Considerando o período de 2006 – 2012 e o preço de CERs conservador de U$5,0/t 

CO2eq, as taxas internas de retorno foram de 11,5% (100% do investimento no início do 

projeto) e 15,8% (25% de investimento inicial) para o cenário 1 e de 41,9% e 103,5% para o 

cenário 2. Por fim, conclui-se que a alternativa de aproveitamento energético para o aterro 

não é viável considerando o preço de venda de energia em torno de U$ 0,029/kWh e que a 
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alternativa de simples queima do biogás é bem mais vantajosa sob o ponto de vista 

financeiro e de minimização de riscos. 

 Outro estudo de avaliação do potencial de biogás do Aterro da Muribeca/PE foi 

realizado por Maciel et. al. (2005) por solicitação da EMLURB. Os resultados obtidos para 

recuperação do biogás foram de 7.647 m3/h em 2006 as estimativas de CERs de cerca de 

2.677.340 t no período de 2006-2012. Neste estudo, considerou-se o ano de encerramento 

do aterro como sendo 2006 e a quantidade de resíduos aterradas em torno de 11 milhões 

de toneladas.  

 Ainda neste estudo, foi relatado que o preço pago pela Prefeitura do Recife para a 

energia elétrica fornecida ao Aterro da Muribeca/PE é de R$ 0,282/kWh, o que tornaria a 

opção de geração de eletricidade para consumo próprio atrativa. Ressalta-se, no entanto, 

que o consumo médio mensal de toda operação do Aterro (2.000 kWh/mês) é irrisório perto 

da capacidade instalada que pode ser obtida com a utilização do biogás. Uma unidade de 

apenas 1MW é capaz de produzir mensalmente algo em torno de 600.000 kWh, ou seja, 300 

vezes mais que o consumo do aterro. Uma alternativa atrativa que poderia ser negociada 

em conjunto com a Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco (CELPE) seria o 

fornecimento da energia gerada no Aterro para a rede de distribuição da CELPE e, em 

contrapartida, a mesma descontaria este montante da conta-consumo de toda administração 

municipal (MACIEL et. al. 2005). 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.1 – INTRODUÇÃO 
 

Este Capítulo apresenta, inicialmente, os aspectos gerais do projeto da Célula 

Experimental do Aterro da Muribeca/PE, como a localização do empreendimento, condições 

climáticas da região e as características físicas da área de influência direta da célula. Em 

seguida, são abordadas as principais questões relacionadas à concepção e 

desenvolvimento do projeto executivo civil e mecânico da célula e da Usina Piloto da 

Muribeca. Os estudos preliminares à implantação da célula, que tiveram por objetivo avaliar 

o subsolo, topografia e vegetação, entre outros, também estão relatados. As etapas de 

implantação da célula são descritas de forma detalhada e ilustrativa com ordenamento 

cronológico. Por fim, descreve-se o plano de monitoramento geoambiental e energético da 

célula, abordando os tipos, freqüência e metodologias dos ensaios de campo e laboratório 

utilizados nesta pesquisa. Os parâmetros monitorados foram subdivididos por tópicos 

(biogás, energia, resíduos, lixiviado, camada de cobertura, camada sub-superficial e 

condições climáticas locais) como forma de facilitar a análise dos dados. 

 

 

3.2 – LOCALIZAÇÃO DA CÉLULA EXPERIMENTAL DA MURIBECA 
 

 O Aterro Controlado da Muribeca localiza-se em Pernambuco, na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), no município de Jaboatão dos Guararapes, a cerca de 15,0 

km do Centro do Recife. O acesso principal para o Aterro é a PE-25 que se interliga com a 

BR-101 à 4 km do Aterro. Inúmeras indústrias de pequeno-médio porte (concreteiras, 

pedreiras etc) e centrais de distribuição podem ser encontradas nesta região. A presença de 

vários núcleos habitacionais (Conjunto Marcos Freire, Conjunto Muribeca, Loteamento 

Integração Muribeca e Muribeca Velha) num raio de 3,5 km do Aterro é mais um agravante 

sócio-ambiental deste local, cuja especulação imobiliária cresceu bastante na última década. 

As Figuras III.1 e III.2 apresentam, respectivamente, o mapa de localização e uma vista 

aérea do atual Aterro da Muribeca/PE. 

Coordenadas do Aterro: Latitude: 8º 9’ 50” S 

    Longitude: 34º 59’ 00” W 
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Figura III.1. Mapa de localização do Aterro Controlado da Muribeca/PE 
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Figura III.2. Vista aérea frontal do Aterro Controlado da Muribeca/PE. 

 

O Aterro da Muribeca/PE possui uma área de 60 hectares e uma quantidade de 

resíduos estimada em mais 11 milhões de toneladas. Recebia diariamente cerca de 2.400 t 

de RSU dos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes quando foi fechado em 

julho/2009. Inicialmente aberto em 1985, como um depósito de resíduos a céu aberto, o 

aterro passou por um programa de recuperação ambiental, iniciado em 1994, que visou 

transformar o local é um aterro sanitário através do remanejo e disposição dos resíduos em 

9 células lateralmente isoladas de 200 m x 200 m x 25 - 40 m de altura. Posteriormente, o 

aterro necessitou passar por uma reestruturação que objetivou preencher as vias de acesso 

das células e elevar a altura das mesmas em mais 30 metros de resíduos. 

A Célula Experimental faz parte da concepção do novo projeto do aterro sanitário 

público que será implantado na área vizinha do atual Aterro da Muribeca/PE. Esta célula 

está estrategicamente localizada próximo ao atual mirante do Aterro da Muribeca/PE, 

conforme visualizado nas Figuras III.3 e 4, e às futuras unidades de compostagem, triagem 

e de tratamento de resíduos de construção e demolição (RCD). Estas unidades demandarão 

energia elétrica para operação que poderá ser suprida pela célula. A área total prevista para 

este projeto é de cerca de 0,86 hectare e o acesso é feito pela via principal do aterro. 

 

Área da Célula Experimental 

Estação de Tratamento de Lixiviado 

Aterro Controlado da Muribeca/PE 
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ATERR Figura III.3. Concepção de projeto do novo Aterro Sanitário da Muribeca/PE. 

 

 
Figura III.4. Foto da área de implantação da Célula Experimental. 

 

 

3.3 – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO 
 

A área estudada está inserida numa região de clima tropical litorâneo, quente e 

úmido, tipo Ams' (segundo a classificação de Koppen), comandado por ventos alísios de 

sudeste, que sopram durante cerca de nove meses com velocidades médias mensais entre 

Aterro Controlado da Muribeca 

Aterro Sanitário da 
Muribeca 

Mirante 

Aterro Controlado da Muribeca 

Área da Célula Experimental 
Mirante  

Futuro Aterro Sanitário da 
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3,1 a 4,2 m/s. A precipitação da região é abundante, com média anual de aproximadamente 

2.458 mm, apresentando um padrão de distribuição irregular ao longo do tempo, conforme 

ilustrado na Figura III.5. 

 

 
Figura III.5. Precipitação acumulada mensal em Recife/PE (série histórica de 61-90). 

Fonte: http://www.cptec.inpe.br/clima/monit/monitor_brasil.shtml 

 

A temperatura média anual é de 25,5ºC (mín. 23,9ºC e máx. 26,6ºC). A umidade 

relativa média do ar é de 79,8% (mín. 73% e máx. 85%) e a insolação média anual é em 

torno de 2.463,6 horas. A evaporação potencial média anual é inferior à precipitação, ou 

seja, 1.390 mm evaporados (3,8 mm/dia de intensidade de evaporação) contra 2.458 mm de 

chuva, indicando excedente hídrico de 1.068 mm. O balanço hídrico da região está 

mostrado na Figura III.6 
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Figura III.6. Relação dos dados de precipitação subtraídos dos valores de evaporação (série 

histórica 1971/2001) – Estação Curado (INMET) 
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3.4 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DA CÉLULA EXPERIMENTAL 
 

A área total destinada ao Projeto é de 8.688 m2. A topografia da área é suavemente 

inclinada com declividade média de 9,0% e diferença máxima entre cotas de 9,0 m (Cota 44 

a Cota 35) no sentido norte-sul. Ressalta-se a presença de um talude com altura variando 

de 2,0 a 4,0 metros cortando transversalmente a área. Toda contribuição hídrica tende a ser 

direcionada para o limite sudoeste da área. 

A cobertura vegetal é formada predominantemente por vegetação rasteira do tipo 

gramíneas/capim, conforme observado na Figura III.7. Vale destacar a existência de 

espécies de fruteiras, sombreiros e de árvores arbustivas, das quais 30 unidades 

necessitaram ser removidas e transplantadas para outras regiões do aterro devido à 

implantação da célula. 

 

       
Figura III.7. Ilustração do tipo de vegetação existente na área do projeto. 

 

O perfil do subsolo foi levantado com base em 05 sondagens à trado e por meio de 

informações secundárias (levantamentos topográficos, ortofotocartas e dados da operação 

do aterro). A estratigrafia da área é formada por uma camada de solo argilo-arenoso 

compactado de espessura variando de 0,10 m a 2,20 m e mais duas camadas de RSU 

antigas com espessura máxima de 5,0 m cada, sendo uma com 10-15 anos localizada 

apenas na parte superior (ocupa cerca de 30% da área) e outra com 15 - 20 anos que se 

estende por toda área do projeto. Como forma de avaliar o potencial de influência destas 

camadas na Célula Experimental foi realizado um estudo preliminar para avaliar o estado de 

degradação dos resíduos. A Figura III.8 apresenta o levantamento plani-altimétrico do 

terreno e a delimitação da área do projeto. 
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Figura III.8. Topografia da área de implantação da Célula Experimental. 
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3.5 – DESCRIÇÃO DA CÉLULA EXPERIMENTAL 

 
3.5.1 – CONCEPÇÃO GERAL DO PROJETO 

 

O desenvolvimento do projeto da célula se baseou nas premissas básicas de 

engenharia de projetos de aterros sanitários, adotando, sempre que necessário aspectos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) para serem avaliados. Os principais elementos do 

projeto são: (i) Célula Experimental de RSU, (ii) infra-estrutura de acesso (via perimetral e 

rede de iluminação) e (iii) escritório/usina de energia para abrigar os equipamentos 

mecânicos e para apoio administrativo. A Figura III.9 apresenta o layout final do projeto com 

os elementos acima mencionados. 

A Célula Experimental possui uma área de base de 5.993 m2 e altura máxima de 9 

m, distribuída em dois patamares com 3,0 m e 6,0 m de altura. A capacidade de RSU da 

célula é de aproximadamente 37.000 toneladas. A geometria dos taludes da célula foi 

executada com declividade 1(V):2(H), com o objetivo de proporcionar uma maior 

estabilidade geotécnica. Os principais elementos que constituem esta célula são: 

 

• Dique de contenção* com altura variando de 1,0 a 4,0 m e taludes com inclinação de 

1(V):1(H);  

• Elementos de drenagem sub-superficial e de monitoramento da camada de resíduo 

antiga (inferior à base da célula); 

• Camada de base da célula com espessura variando de 40 - 60 cm em solo 

compactado; 

• Elementos de drenagem vertical e horizontal de líquidos e gases; 

• Camada de RSU desenvolvida em dois patamares com 3,0 e 6,0 m de altura 

máxima; 

• Camada de cobertura final com espessura de 40 a 90 cm de solo argiloso 

compactado. O platô possui três tipos de camadas (metanotrófica, barreira capilar e 

convencional) com diferentes composições de materiais; 

• Elementos de drenagem pluvial no platô superior e nos taludes da célula; 

 
Obs.: * As funções do dique de contenção são: (i) evitar o escoamento de líquidos para o exterior da 

célula, (ii) facilitar a compactação dos resíduos e (iii) servir de suporte para a via de acesso 

perimetral. A variação de altura do mesmo foi decorrente das características plani-altimétricas da área 

e da necessidade de regularização da base do aterro. 
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Figura III.9a. Layout final da Célula Experimental da Muribeca.. 
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Cota (m)

Dist. horizontal (m)

Corte A-A'

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Corte B-B'

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Corte C-C'

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

10,00,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

10,00,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

10,00,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0
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Figura III.9b. Cortes transversais e longitudinais da Célula Experimental da Muribeca. 
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3.5.2 – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE COLETA DO BIOGÁS 
 

A Célula Experimental possui 05 drenos verticais para escoamento dos gases 

produzidos no interior da massa de resíduos. Estes drenos possuem diâmetro externo de 

700 mm (camada de pedra britada com φ ≅ 0,10 m) e uma tubulação interna de PVC rígido, 

classe 15, φ = 110 mm. Além da drenagem vertical, a célula conta com alguns drenos 

horizontais para facilitar a percolação de líquidos e gases no interior do maciço sanitário. A 

Figura III.10 apresenta o arranjo do sistema de drenagem de gases na Célula Experimental. 

A rede de coleta externa foi projetada de forma que se possa acompanhar a 

produção do biogás individualmente em cada dreno, ou seja, será possível monitorar a 

qualidade e quantidade de gás em cada poço. Tal rede é formada, basicamente, por um 

coletor-tronco, três ramais e dois sub-ramais, conforme observado na Figura III.11. Toda a 

rede é composta por dutos flexíveis de polietileno de alta densidade (PEAD), PE 80, PN 8, 

com φ = 110 mm (coletor-tronco) e φ = 75 mm (ramais e sub-ramais). O comprimento linear 

total da rede de coleta é de cerca de 300 m. 

A união entre tubos e conexões de PEAD foi feita pelo processo de soldagem 

térmica e entre tubos e válvulas por flange. É importante citar que a rede conta com válvulas 

borboletas (controle de fluxo) em cada dreno ou sub-ramal de forma que se possa controlar 

o gás de forma independente por dreno ou região da Célula Experimental. Toda a 

declividade da rede de coleta foi concebida de forma que o líquido condensado escoasse 

para um único ponto (separador de condensado). Este separador funciona também como 

selo hidráulico, evitando o retrocesso de ar para os ramais, e para lavagem do biogás, tendo 

em vista que vários constituintes traços (ex. H2S) tem alta solubilidade em água. 

Ao longo da rede de PEAD foram instaladas várias válvulas esfera para avaliação da 

composição, velocidade e pressão do biogás e drenagem de líquido condensado, além de 

poços térmicos para monitoramento específico da temperatura. 
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Figura III.10. Arranjo geral do sistema de drenagem interno de biogás. 
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Figura III.11. Concepção da rede de coleta de biogás da Célula Experimental. 
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3.5.3 – CARACTERÍSTICAS DA USINA PILOTO DA MURIBECA 

 

A Usina Piloto da Muribeca foi concebida de forma que atendesse às exigências 

técnicas de instalação dos equipamentos mecânicos e às questões relativas à segurança 

industrial. Os principais elementos desta usina são: (i) grupo-gerador de 20 kVA, (ii) 

compressor radial (extrator), (iii) filtro de biogás, (iv) sistema trocador de calor, (v) queimador 

(flare) do tipo aberto, (vi) medidor volumétrico de biogás e (vii) dispositivos de segurança 

para tubulações/equipamentos. As Figuras III.12 e III.13 apresentam o layout e fluxograma 

da Usina Piloto da Muribeca, respectivamente. 

O sistema de geração de energia utilizado neste estudo é baseado no princípio de 

indução eletromagnética (geração assíncrona), onde um motor elétrico funciona como um 

rotor acoplado ao motor alimentado pelo biogás. Quando o motor a biogás é acoplado ao 

rotor com uma rotação superior a 1.800 rpm (rotação fixa do motor elétrico), a energia 

elétrica é produzida por indução. À medida que a velocidade de rotação do motor a biogás 

aumenta, tem-se a elevação da corrente e a produção da energia. A principal vantagem do 

sistema é que a energia é gerada parametrizada (freqüência e tensão) com a energia da 

concessionária local, não necessitando de equipamentos/dispositivos para sincronização. 

Por outro lado, o sistema depende da energia da concessionária haja vista que o motor 

elétrico é alimentado pela rede pública de energia. É importante ressaltar que a geração de 

energia ocorre pela queima do CH4 contido no biogás, haja vista que os outros gases 

existentes na mistura não contribuem com o poder calorífico do combustível. 

O gerador ou “economizador de energia” foi fornecido pela empresa Trigás e possui 

uma potência instalada de 20 kVA. O motor à combustão é do fabricante GM, modelo corsa, 

1.8, 40 cv a 1800 rpm, 4 cilindros, trifásico, 380 Volts, torque 16 kgf.m a 2800 rpm. O 

compressor radial é responsável pela aplicação de vácuo na rede de coleta de gás de forma 

que seja possível extrair com melhor eficiência o biogás do interior da massa de resíduos. 

Um inversor de freqüência foi instalado no compressor para que o mesmo possa operar com 

vazões variáveis por meio do ajuste da velocidade de rotação das palhetas do equipamento. 

As principais características técnicas do compressor são: (i) vazão máxima = 252,0 m3/h; (ii) 

pressão máxima na descarga = 3.400 mmca; (iii) dados do motor = 4,0 cv, 380 volts, 60 Hz; 

(iv) dimensões = 37,0 x 39,0 x 40,0 cm (altura) e peso de 41 Kg. 

. 
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Figura III.12. Layout da Usina Piloto da Muribeca. 



 
 

Capítulo III 

106 

 

 
Figura III.13. Fluxograma da Usina Piloto da Muribeca. 
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O filtro de biogás e o sistema trocador de calor foram instalados à montante do 

gerador de forma a minimizar a presença de gás sulfídrico (H2S) e a condensação do vapor 

de água do biogás internamente no motor, respectivamente. O filtro foi construído com tubo 

de PVC de φ = 200 mm e altura de 1.500 mm. O material de preenchimento do filtro é palha 

de aço, o qual é capaz de reagir com o H2S produzindo sulfeto de ferro e água. As principais 

características do trocador de calor são: superfície nominal de 1,20 m2, diâmetro do tubo 

3/8” e diâmetro do corpo de 15,2 cm, peso de 37 kg. A circulação de água de resfriamento 

do gás é garantida por meio de uma bomba submersa de 0,5 cv com reservatório de 500 

litros. 

Na parte externa à usina foi projetado um queimador (flare) do tipo aberto, em aço 

inox e com dimensões de 0,25 m de diâmetro e 0,60 m de altura colocado sobre um tubo de 

aço galvanizado de 2,0 m de altura. O mesmo conta com um sistema manual de controle da 

entrada de O2 e de acionamento automático por um piloto. A função do flare é de queimar o 

excedente de biogás gerado na Célula. Um selo hidráulico, o qual funciona para evitar 

eventual retrocesso de chamas do queimador, foi instalado como medida de segurança. 

 

 

3.6 – ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Os estudos preliminares tiveram por objetivo avaliar a área de implantação da Célula 

Experimental, incluindo a prospecção do subsolo, a topografia, a vegetação, entre outros. É 

importante ressaltar que a célula foi implantada sobre uma camada de resíduos antiga, já 

existente na área. Assim sendo, foi realizado um estudo específico desta camada antes da 

execução da camada de base e o enchimento da célula, entre os meses de agosto e 

dezembro/2006. A metodologia empregada neste estudo compreendeu: 

 

(i) Execução de furos de sondagem à trado para determinação da espessura da camada de 

solo sobre o resíduos (6 pontos); 

(ii) Instalação de tubos de inspeção para amostragem qualitativa dos gases (11 pontos); 

(iii) Determinação da composição gravimétrica dos resíduos (5 pontos). 

(iv) Determinação da contaminação das frações dos resíduos por partículas aderidas (5 

pontos). 

(v) Determinação de parâmetros físico-químicos dos resíduos (5 pontos). 

 

A Figura III.14 ilustra a distribuição dos pontos de investigação (PI) da camada de 

resíduos antiga. Os pontos PI-1 ao PI-6 foram executados previamente aos serviços de 

escavação/regularização da célula com o intuito de reconhecer o subsolo da área do projeto, 
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enquanto os pontos PI-7 ao PI-11 foram executados na área de influência direta da Célula 

Experimental objetivando conhecer o estado de decomposição dos resíduos. Em todos os 

pontos de investigação procedeu-se a análise qualitativa dos gases. 
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Figura III.14. Distribuição dos pontos de investigação (PI) do estudo preliminar. 
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Os furos de sondagem foram realizados com trado manual com o objetivo de 

determinar a espessura da camada de solo existente sobre o resíduos e a composição do 

biogás. A Figura III.15 ilustra os ensaios de sondagem na área do projeto. 

 

     
Figura III.15. Ensaios de sondagem a trado na área do projeto. 

 

A metodologia para avaliação dos gases consistiu na determinação da composição 

do biogás em termos de CH4, CO2, O2 e H2S em tubos de inspeção fabricados em PVC de 

100 mm e instalados entre 1,0 e 2,0 m de profundidade. As leituras foram feitas 

periodicamente até a sua estabilização. A Figura III.16 ilustra o monitoramento do biogás 

com tubos de inspeção. 

 

    
Figura III.16. Monitoramento do biogás em tubos de inspeção na camada de resíduos antiga 

inferior à Célula Experimental. 

 

A metodologia utilizada para composição gravimétrica dos resíduos baseou-se na 

separação e pesagem das diversas frações existentes na amostra de resíduos. Utilizou-se 

também uma peneira para facilitar a separação do material de menor granulometria. O peso 

da amostra de resíduos retirada da camada variou de 40 a 60 kg e foi obtida entre 1,0 e 2,0 

m de profundidade com auxílio de uma escavadeira hidráulica ou pá carregadeira. Os 
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pontos de coleta estão representados pelos PI-7 ao PI-11 (ver Figura III.13). Evitou-se retirar 

amostras da superfície para minimizar a contaminação com solo e a influência das 

condições climáticas. Os parâmetros físico-químicos foram determinados seguindo as 

metodologias descritas no item 3.9. A Figura III.16 ilustra a realização dos ensaios de 

composição gravimétrica dos resíduos já aterrado. 

 

    

    
Figura III.17. Registro fotográfico das etapas do ensaio de composição gravimétrica do 

resíduo antigo. 

 

 

3.7 – ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA CÉLULA EXPERIMENTAL 
 

3.7.1 – TRANSPLANTE DE ÁRVORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 

 

Cerca de 30 espécies de frutíferas e sombreiros foram retiradas da região do projeto 

e transplantadas para outros locais no Aterro da Muribeca/PE. Tal procedimento foi 

realizado pela EMLURB com auxílio de uma pá-carregadeira. Esta etapa foi realizada entre 

os meses de agosto e setembro/2006 e durou cerca de 20 dias. A Figura III.18 ilustra o 

procedimento de retirada e replantio das espécies. 
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Figura III.18. Registro fotográfico da remoção e replantio de árvores da área. 

 

3.7.2 – LIMPEZA DO TERRENO 

 

A limpeza do terreno foi procedida com a utilização de trator esteira, pá-carregadeira 

e caminhões caçamba e envolveu a raspagem da capa vegetal (20 cm) em toda área do 

projeto (área = 8.688 m2) e posterior transporte do material para local apropriado no Aterro. 

Esta fase durou cerca de 30 dias e foi realizada em setembro/06. A Figura III.19 apresenta 

fotos dos serviços de limpeza da área. 

 

     
Figura III.19. Registro fotográfico dos serviços de limpeza da área. 

 

3.7.3 – REGULARIZAÇÃO/ESCAVAÇÃO DA ÁREA 

 

Os serviços de regularização da área foram iniciados no final de setembro/2006, 

objetivando escavar cerca de 8.000 m3 de solo + RSU antigo e aumentar a capacidade de 

armazenamento de resíduos da Célula para cerca de 35.000 m3. Uma equipe de topografia 

foi utilizada para auxiliar a delimitação da área da célula e o estaqueamento para definição 

do volume de corte a ser removido. Esta etapa foi concluída em janeiro/2007. A Figura III.20 

ilustra o registro fotográfico de diferentes períodos durante a escavação da área do projeto. 
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Figura III.20. Registro fotográfico dos serviços de regularização/escavação da área. 

 

3.7.4 – CONSTRUÇÃO CIVIL DA USINA PILOTO DA MURIBECA 

 

A Usina Piloto da Muribeca foi concebida numa área de 70,0 m2, dos quais 50% 

foram utilizados para abrigar os equipamentos mecânicos e o restante para apoio 

operacional (escritório, laboratório etc). Ressalta-se a presença de elementos vazados 

(cobogós) na sala de equipamentos para facilitar a ventilação natural e minimizar riscos de 

explosões. A construção foi iniciada em janeiro/2007 e concluída em abril/2007. A Figura 

III.21 apresenta fotos das etapas construtivas da usina. 

 

     

    
Figura III.21. Registro fotográfico das etapas de construção da Usina Piloto da Muribeca. 



 
 

Capítulo III 

113

 

 

3.7.5 – EXECUÇAO DE DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GASES 

 

O sistema de drenagem sub-superficial consiste em 7 valas de drenagem que foram 

posicionadas abaixo da camada de base da Célula Experimental. As dimensões das valas 

foram de 15 m x 1,6 m x 0,50 m (altura). A Figura III.22 ilustra o corte esquemático dos 

drenos, onde é possível visualizar a presença de pedra britada (φ ≅ 0,10 m) e de tubo 

horizontal, perfurado na parte inferior, para drenagem e monitoramento dos gases gerados 

pela camada de resíduos antiga existente no local. 

 

 

 
Figura III.22. Detalhe dos drenos sub-superficiais de gases. 

 

A implantação da drenagem sub-superficial foi procedida antes da execução da 

camada compactada de base da Célula Experimental. As valas foram escavadas e 

posteriormente preenchidas com pedra britada (φ ≅ 0,1 m). No interior da vala foi colocado 

horizontalmente um tubo de PVC perfurado de 40 mm de diâmetro e 1,0 m de extensão, 

conectado a um tubo lateral para saída dos gases. Após a colocação das pedras e dos 

tubos de drenagem, utilizou-se geotêxtil na interface pedra - solo compactado para evitar a 

colmatação do dreno. A Figura III.23 ilustra o processo de execução das valas de drenagem 

sub-superficial dos gases. 
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Figura III.23. Registro fotográfico da execução das valas de drenagem sub-superficial. 

 

 

3.7.6 – EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE BASE DO ATERRO 

 

A execução da camada de base do aterro foi iniciada em março/2007 e finalizada em 

abril/2007. A área abrangida pelo aterro possui 5.993 m2 e o volume de solo compactado da 

ordem de 3.000 m3. A mesma possui espessura variando de 40-60 cm. Dividiu-se a área 

total em sete trechos (faixas) para facilitar o processo executivo e de controle de 

compactação, conforme ilustrado na Figura III.24. 
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Figura III.24. Zoneamento da área de base da Célula Experimental para compactação. 

 
A execução da camada de base consistiu nas seguintes etapas: 

(i) Regularização da superfície do terreno com lançamento e espalhamento de solo para 

eliminar desníveis ocasionados pela presença dos resíduos antigos. 

(ii) Nivelamento topográfico para definição do estaqueamento (cotas) das seções 

transversais em cada trecho. 

(iii) Descarga do material proveniente de corte ou empréstimo das próprias jazidas do Aterro 

da Muribeca/PE; 

(iv) Espalhamento e homogeneização do material, com conveniente umedecimento quando 

necessário. 

(v) Compactação mecânica do solo com rolo pé de carneiro adotando de 4-6 passadas em 

cada faixa de trabalho de 5,0 m de largura. A compactação foi feita em duas camadas 

sucessivas de 20 a 30 cm. 

(vi) Controle da compactação por meio da realização de 20 ensaios de massa específica do 

solo (método frasco de areia) e teor de umidade em campo (método speedy) e laboratório 

(estufa). Estes resultados foram confrontados com ensaios Proctor realizados previamente. 

 

Os equipamentos utilizados na compactação da base foram: rolo pé de carneiro 

vibratório, motoniveladora, trator de pneus com grade, caminhão pipa, escavadeira 
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hidráulica, carregadeira e caminhões caçamba. A Figura III.25 ilustra o procedimento de 

execução da camada de base do aterro. 

 

    

    
Figura III.25. Registro fotográfico das fases de compactação da base da célula. 

 

3.7.7 – EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE BASE 
 

A drenagem de líquidos foi executada em abril/2007 logo após a compactação da 

camada de base. O sistema é composto por drenagens principal (comprimento = 87 m), 

secundária (188 m) e anelar (139 m), conforme ilustrado na Figura III.26. A Figura III.27 

mostra as etapas construtivas da drenagem de base.  
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Figura III.26. Arranjo do sistema de drenagem de base da Célula Experimental. 

 

    

    
Figura III.27. Registro fotográfico da execução das valas de drenagem de lixiviado. 
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O processo construtivo da drenagem consistiu nas seguintes etapas: (i) escavação 

de vala com 0,50 m (largura) x 0,40 m (profundidade) com auxílio de retro-escavadeira, (ii) 

retirada de torrões de solo seguido de apiloamento manual do fundo da vala, (iii) verificação 

da declividade por meio de teste de escoamento com água, (iv) aplicação de geotêxtil, tipo 

Bidim, 200 g/m2, (v) lançamento de camada de pedra britada (φ ≅ 0,10 m) com 15 cm de 

altura, (vi) assentamento de tubo perfurado de PVC, classe 20, Ø = 75 mm e (vii) 

complementação da vala com pedra britada. No caso da drenagem secundária, não foram 

utilizados tubos de PVC no interior das valas. 

Além do sistema de drenagem interno da Célula Experimental, foram executados 04 

poços de visita (1,5 m x 1,5 m x 1,0 m) para permitir o escoamento do lixiviado até o sistema 

de drenagem do Aterro da Muribeca/PE. 

 

3.7.8 – ENCHIMENTO DA CÉLULA COM RESÍDUOS 

 

A Figura III.28 apresenta as fases de enchimento da Célula Experimental, a qual foi 

iniciada no final de Maio/2007 e durou cerca de 8 meses. Tal operação foi executada com 

um trator de esteira de 150 HP, cuja função era espalhar e compactar os resíduos, auxiliado 

por uma escavadeira hidráulica. 

    

    
Figura III.28. Registro fotográfico das fases do enchimento da Célula Experimental. 
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A logística de disposição de RSU consistiu em se trabalhar compactando o resíduos 

no talude previamente formado na etapa de regularização da base da célula. Inicialmente, o 

alteamento da célula foi feito para formar um único platô na cota 44 e posteriormente fazer a 

elevação final até a cota 49. Durante o enchimento da célula foram acompanhados: (i) peso 

diário de resíduos por rota de coleta (bairros), (ii) quantidade de viagens realizadas 

diariamente por empresa coletora, (iii) levantamento topográfico periódico para avaliação do 

volume e peso específico da massa de resíduos e (iv) ensaios de caracterização 

gravimétrica, volumétrica e físico-química dos RSU depositados na área. Além destas 

atividades, foi executado o sistema de drenagem vertical e horizontal de gases em função 

do alteamento da massa de RSU. Não foi procedida a cobertura diária dos RSU, tendo em 

vista a necessidade de obter um maior volume de RSU na célula para produção de biogás. 

 

3.7.9 – EXECUÇÃO DA CAMADA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 

 

A camada de cobertura foi executada em duas etapas, sendo a primeira feita para os 

taludes da Cota 44 e a segunda executada em fevereiro/2008 após a geometrização final da 

massa de resíduos, conforme ilustrado na Figura III.29. O processo de compactação foi 

realizado com o trator de esteira de 150 HP. 

 

    

    
Figura III.29.Registro fotográfico das etapas de cobertura dos resíduos. 
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A camada de cobertura dos taludes e da berma foi do tipo homogênea, constituída 

com cerca de 0,60 m de solo argilo-arenoso, enquanto a cobertura do platô superior foi 

dividida em três regiões com diferentes composições de materiais para avaliação da 

eficiência de retenção do biogás na camada final. A Figura III.30 apresenta a distribuição 

das três camadas na região superior da célula, onde pode-se observar a área de 

abrangência de cada camada, além da drenagem pluvial feita em canaleta  de concreto (φ = 

30 cm) na parte central e os caimentos transversal (1,5%) e longitudinal (0,5%) da cobertura 

para escoamento superficial. Ressalta-se que a drenagem das canelatas lançam as águas 

numa única descida do tipo gabião, que capta toda água do platô superior. 
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Figura III.30. Distribuição dos três tipos de cobertura na camada superior da Célula 

Experimental. 

 

A Figura III.31 apresenta o perfil das três camadas experimentais. A espessura da 

camada metanotrófica foi dividida em duas partes, sendo a parte inferior constituída com 

solo argilo-arenoso compactado com espessura de 0,30 m e a superior com mistura de solo 

argilo-arenoso e composto de podação (75% solo + 25% composto em volume) com altura 

de 0,10 a 0,45 m. O composto utilizado na cobertura foi obtido da unidade de compostagem 

existente no Aterro da Muribeca/PE e sua caracterização está apresentada no item 4.10.2. É 
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importante ressaltar que a caracterização físico-química do composto foi procedida 

previamente à execução da camada. 

Argila compactada

Pedra britada

0,55-0,7m

0,2m

Lixo

Geotêxtil

0,3 - 0,55m

0,2m

75% argila + 25% composto0,3-0,45m

0,3m

Lixo

Argila compactada

0,1-0,2m

0,3m

0,75-0,85m

Lixo

Argila compactada

Barreira capilar

Camada metanotrofica

Camada convencional

0,5-0,65m

 
Figura III.31. Perfis das camadas experimentais na região superior da célula. 

 

A camada tipo barreira capilar é constituída por uma camada de pedra britada (φ ≅ 

0,1 m) com espessura de 0,20 m sobreposta por uma camada de solo argilo-arenoso 

compactado com altura variando de 0,30 a 0,70 m. É importante citar que na interface entre 

a pedra britada e o solo foi utilizado geotêxtil tipo Bidim com gramatura de 200 g/m2. 

A camada convencional é constituída apenas com solo argilo-arenoso compactado e 

com altura variando de 0,50 a 0,85 m. Ressalta-se que o mesmo tipo de solo (jazida) foi 

utilizado para os três tipos de cobertura e a compactação feita apenas com trator esteira 

durante o espalhamento do material. A caracterização granulométrica do solo foi procedida 

conforme metodologias presentes no decorrer deste capítulo. As variações de altura 

existentes nas três camadas ocorrem devido à declividade transversal e longitudinal da 

cobertura para escoamento das águas superficiais. 
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3.8 – PLANO DE MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL E ENERGÉTICO 

 

O Plano de Monitoramento da Célula Experimental foi concebido para avaliar o 

processo de degradação dos resíduos em associação com a produção de biogás e geração 

de energia elétrica na usina piloto. O quadro resumo do plano de monitoramento está 

apresentado na Tabela III.1. É importante ressaltar que vários outros parâmetros de controle 

foram analisados previamente ao enchimento da célula, entre os quais: avaliação dos 

resíduos antigos dispostos na área, caracterização dos resíduos por rota de coleta e 

controle de compactação da base da célula. Na fase de disposição dos resíduos, foram 

realizadas caracterizações físico-químicas, composição e compressibilidade dos resíduos, 

além do controle de pesagem de resíduos depositados e avaliação do peso específico da 

massa de resíduos. Posteriormente, quando da conclusão da célula, foi instalada a 

instrumentação para controle da produção e coleta de gás e de geração de energia, além de 

toda instrumentação geotécnica como: piezômetros, verticais de termopares, placas de 

recalques, as quais tiveram por objetivo avaliar o comportamento geomecânico da Célula 

(ver Figura III.32). 

 

Tabela III.1. Resumo do plano de monitoramento da Célula Experimental. 
Elementos Parâmetros Freqüência Tipo de 

Investigação
Ptos mín. 

amostragem

Biogás
Vazão, pressão, concentração (CH4, CO2, O2 e 
H2S) e poder calorífico - drenos verticais e rede 
de coleta

semanal Campo 6

Produção de energia (kWh) Contínua Campo 1
Eficiência do rendimento do gerador Mensal Campo 1
Manutenção básica do gerador Mensal Campo 1
Emissão superficial (placa de fluxo) em três tipos 
de cobertura experimentais Quinzenal Campo 6

Amostragem solo e gases na cobertura 
(parâmetros indicativos da oxidação do CH4 
=pH, temperatura, SV, umidade, fração fina do 
solo, composição do gás)

Quinzenal Campo 30

Temperatura (vertical termopar) Semanal Campo 22
Nível de líquidos/pressão gás (piezômetro) Semanal Campo 11
Amostragem de resíduos em ensaios SPT 
(análises fisico-químicas, celulose, lignina, 
proteína, lipídeos, BMP, etc)

Semestral Campo/lab 33

Vazão Semanal Campo 1
Análise fisico-química mensal Campo/Lab 1
Metais pesados bimestral Campo/Lab 1

Gases camada 
antiga

Concentração (CH4, CO2, O2 e H2S)
Mensal Campo 3

Condições 
climáticas

Pluvimetria, Evaporação, Temp. amb., Vento 
(intensidade/direção), Umidade relativa e Patm.

Contínua Campo 1

Resíduos sólidos

Energia

Cobertura final

Chorume
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Figura III.32. Distribuição dos pontos de instrumentação da Célula Experimental. 
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3.9 – METODOLOGIA DOS ENSAIOS DE CAMPO 
 

3.9.1 – BIOGÁS 

 

Velocidade 
 

A medição da velocidade do biogás nos tubos de PVC, PEAD e aço carbono foi 

realizada por meio da inserção da sonda (com sensor tipo fio quente) do termo-anemômetro 

transversalmente ao sentido do escoamento do fluxo de gás na tubulação. Posiciona-se a 

sonda em três locais distintos no interior do tubo (centro e distante 2 - 3 cm da parte inferior 

e superior) para obtenção da velocidade média do fluxo, conforme ilustrado na Figura III.33. 

A freqüência da medição foi semanal. Os equipamentos utilizados foram: (i) termo-

anemômetro digital portátil, marca Dwyer, modelo 471-2, faixa de leitura de 0 a 70 m/s e 

precisão de 3,0 a 5,0%, (ii) termo-anemômetro digital portátil, marca Kimo, modelo Vt-50, 

sistema de fio quente, faixa de medição de 0 a 30 m/s e precisão de 3% e (iii) termo-

anemômetro digital, marca Unity, modelo 208, faixa de medição 0,2 a 20 m/s, resolução 0,1 

m/s e precisão de 3%. 

     

Sonda do 
anemômetro

Posições de 
medição

Tubo PVC, 
PEAD ou Aço

 
Figura III.33. Sistemática de medição da velocidade do biogás nas tubulações. 

 

Pressão 

 

A metodologia de avaliação da pressão dinâmica do biogás consistiu em um sistema 

móvel e fixo de manômetros nas tubulações, conforme ilustrado na Figura III.34. O sistema 

fixo foi utilizado na Usina Piloto da Muribeca com manômetros analógicos, enquanto que 

nos demais pontos da rede de coleta optou-se por um sistema móvel com manômetro 

digital. Os equipamentos fixos instalados foram: (i) manômetro de 0 - 2,5 kPa com diâmetro 

de 100 mm , fabricante Iope, precisão de 2% e (ii) vacuômetro de -2,0 a 0 kPa com 
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mostrador de 60 mm, fabricante Iope, precisão 2%. Os equipamentos portáteis utilizados 

foram: (i) manômetro digital portátil da Dwyer, modelo 477-2 com faixa de leitura de 0 - 10 

kPa e sensibilidade de 3,0 Pa e (ii) manômetro digital portátil Kimo, modelo MP-50, faixa de 

0-9,8 kPa, precisão de 2,5% e resolução de 0,98 Pa. 

É importante ressaltar que as pressões estáticas também foram avaliadas nos 

drenos verticais e piezômetros. Neste caso, as pressões foram avaliadas acoplando-se um 

cap na saída do tubo, onde era instalado um espigão para conectar a mangueira flexível do 

manômetro portátil. A freqüência da determinação das pressões do biogás foi semanal. 

 

Espigão rosqeuado 
no tubo

Tubo PVC, 
PEAD ou Aço

Mangueira flexível Manômetro

Luva com rosca
Tubo PVC, 
PEAD ou Aço

Manômetro

 

    
Figura III.34. Esquema móvel e fixo de medição da pressão do gás na tubulação. 

 

Concentração: CH4, CO2, O2 e H2S 

 

A concentração do biogás foi determinada com o detector portátil Drager X-am 7000 

em pontos de investigação instalados na rede de coleta, bem como em outros locais 

previstos dentro do Plano de Monitoramento da Célula (ensaios de placa, drenos sub-
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superficiais etc). Os tipos de gases analisados foram: CO2 (0- 100%, erro ± 2,0%), CH4 (0- 

100%, erro ± 5,0%), H2S (0 – 500 ppm, erro ± 5,0%) e O2 (0 – 25%, erro ± 1,0%). O tempo 

para estabilização das leituras adotado em todos os casos foi de 3 minutos. A freqüência de 

medição foi semanal. 

Uma característica importante deste equipamento é que o mesmo apresenta um 

canal de entrada e outro de saída ou de liberação dos gases. No caso das medições feitas 

na placa de fluxo, exigiu-se que o gás, após analisado, retornasse ao interior da placa para 

não alterar as condições técnicas do ensaio. Para as demais amostragens (rede de coleta, 

drenos, etc), não foi necessário realizar este processo. 

Como forma de minimizar os erros de leitura, o equipamento era aferido 

periodicamente na UFPE através do procedimento interno de autocalibração do aparelho 

mediante utilização de três cilindros com concentrações distintas de 40/60%, 50/50% e 

65/35% em volume da relação CH4/CO2. 

 

Temperatura 

 

A temperatura do biogás na rede de coleta foi monitorada por meio de poços 

térmicos em aço inox 316, φ = 6 mm e com inserção de 30 mm na tubulação, conforme 

ilustrado na Figura III.35. No interior do poço foi inserido um sensor intercambiável e 

posteriormente realizadas leituras com um termômetro digital para sensores Pt-100 

ohms/0ºC com faixa de medição -199,9 a +199,9ºC e resolução de 0,1ºC. 

       

Luva com rosca
Tubo PVC, 
PEAD ou Aço

Termômetro

Poço térmico - 
PT100 c/ sensor

 
Figura III.35. Esquema de medição da temperatura do biogás na tubulação. 

 

No caso das medições de temperatura do gás no ensaio de placa de fluxo utilizou-se 

um termômetro digital modelo Appa Mt-520 de sensibilidade de 0,1ºC. O terminal de entrada 

deste aparelho é para termopar tipo K e a faixa de leitura varia de -50ºC a 1.300ºC. Na fase 
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inicial do monitoramento, previamente a instalação dos poços térmicos (pt-100), este 

termômetro foi utilizado para medição da temperatura dos gases nos drenos verticais. 

 

3.9.2 – GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

O monitoramento da Usina Piloto da Muribeca foi realizado com o intuito de avaliar 

periodicamente a eficiência da transformação do poder calorífico do biogás em energia 

elétrica e a produção acumulada de energia elétrica. Os custos operacionais e de 

manutenção (O & M) foram levantados para fins de avaliação de viabilidade econômico-

financeira do sistema. 

A avaliação da transformação da energia calorífica do biogás em energia elétrica foi 

realizada monitorando o poder calorífico do biogás (vazão, temperatura, concentração do 

biogás) na entrada do motor e a taxa instantânea de geração de energia elétrica obtida no 

grupo-gerador. É importante destacar que o painel de comando do gerador é automatizado 

permitindo fazer as leituras instantâneas da velocidade de rotação do motor, corrente e 

tensão elétrica nas três fases e a temperatura do óleo, entre outras variáveis. A Figura III.36 

ilustra o grupo-gerador e o painel de comando do motor acoplado ao sistema. 

 

    
Figura III.36. Registro fotográfico do gerador e painel de comando do motor. 

 

A produção acumulada de energia foi avaliada por meio de um medidor de energia 

trifásico, o qual foi instalado apenas para esta finalidade. É importante destacar que foram 

feitas avaliações para verificar a produção real de potência e comparar com a potência 

nominal do equipamento (20 kW). Para avaliar a eficiência global do sistema foi instalado 

um medidor volumétrico de gás para determinação, com melhor precisão, do consumo de 

biogás do motor. A Figura III.37 ilustra o layout do sistema com destaque para o 

compressor, trocador de calor, medidor volumétrico de gás, inversor de freqüência e o 

medidor trifásico de energia. 
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Figura III.37. Equipamentos na Usina Piloto da Muribeca e quadro de comando com medidor 

de energia e inversor de freqüência do compressor. 

 

Os parâmetros financeiros do projeto foram levantados desde a fase de implantação 

da usina (aquisição e instalação de equipamentos, válvulas, instrumentação etc) até os 

custos operacionais e de manutenção do gerador, compressor, trocador de calor etc. Estes 

custo foram utilizados posteriormente para a análise de viabilidade do empreendimento. 

 

3.9.3 – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Composição gravimétrica dos resíduos úmidos, secos e secos e limpos 

 

A determinação da composição gravimétrica dos resíduos da Célula Experimental foi 

realizada previamente ao enchimento da célula e durante o seu alteamento. Na fase pré-

enchimento, a metodologia empregada para amostragem e caracterização física dos 

resíduos foi baseada em Mariano et. al. (2007) (ver Figura III.38). 

Um total de 10 rotas de coleta de bairros de classe média e média baixa da Cidade 

do Recife/PE foi selecionado para avaliação da composição dos resíduos que seriam 

dispostos na área. Onze tipos de frações foram adotadas para fins de separação manual: 

matéria orgânica, papel/papelão, plásticos, madeira, materiais têxteis, borracha e couro, 

Inversor de 
frequência 

Medidor de 
energia Medidor volumétrico de 

gás 

Compressor 
Trocador de calor 
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metais, vidros, fraldas descartáveis, côco e outros (pedra, osso, eletrônicos, gesso etc). 

Antes do processo de triagem, três amostras de resíduos in natura com peso entre 1 e 2 kg 

eram coletadas para fins de determinação do teor de umidade dos resíduos. Posteriormente, 

os resíduos eram separados manualmente em diferentes baldes e submetidos à pesagem 

para determinação da composição gravimétrica úmida. 

 

                           Fluxograma                                                   Atividades                      

 
Figura III.38. Fluxograma da metodologia de caracterização dos resíduos por quarteamento 

(MARIANO et. al., 2007). 

 

Na fase de enchimento da Célula Experimental, quando foram realizados mais 15 

ensaios de caracterização, a metodologia utilizada sofreu algumas alterações para melhorar 

o controle e os resultados da investigação, entre as quais destacam-se: 

 

(i) A coleta da amostra dos resíduos foi obtida diretamente da célula ao invés dos 

veículos compactadores. O local de coleta era fixado em relação à cota (altura 

dos resíduos na célula) e distância para os drenos verticais. Uma circunferência 

hipotética de raio 5,0 ou 10,0 metros era traçada em torno dos drenos verticais e 

quatro amostras de resíduos eram retiradas, respectivamente, dos quatro 

quadrantes da circunferência e colocadas em baldes distintos; 

Descarga dos RSU 

1) Descarga do caminhão (piso pavimentado) = peso 
de lixo entre 10 e 15 toneladas. 
 
 
 
 
 
2) Mistura e homogeneização com pá carregadeira 
ou trator esteira; 
3) Seleção/separação de 4 leiras (4,0 t cada); 
4) Escolha de 2 leiras para nova mistura e 
quarteamento. 
 
 
5) Seleção/separação de 4 leiras (2 t cada); 
6) Escolha de 2 leiras e nova mistura/quarteamento; 
7) Seleção/separação de 1 leira com (0,5 t); 
 
 
8) Separação de amostra em 4 ou 5 baldes de 105 
litros formando uma amostra de 110 a 115 kg; 
9) Separação das frações dos baldes 
10) Registro do peso bruto e altura da amostra no 
balde.
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(ii) As amostras de resíduos de cada balde eram colocadas separadamente na 

prensa para verificação da compressibilidade ou redução volumétrica. Finalizado 

este processo, os resíduos eram homogeneizados, as frações separadas 

manualmente e feita a pesagem por tipo de fração; 

(iii) As frações “plástico mole”, “plástico duro” e “isopor” foram incorporadas ao 

processo de separação, formando 13 tipos de frações ao invés das 11 adotadas 

na fase anterior; 

(iv) A determinação da umidade foi realizada com base na amostra in natura e por 

tipo de fração. Desta forma, foi possível determinar a composição gravimétrica 

dos resíduos secos; 

(v) O ensaio de contaminação (descrito no item 3.10) foi realizado em cada tipo de 

fração dos resíduos e este resultado permitiu determinar a composição 

gravimétrica dos resíduos secos e limpos. Este tipo de análise é de grande 

importância pois minimiza erros devido a pesagem de partículas aderidas que se 

somam a pesagem de cada fração; 

(vi) Em alguns ensaios de caracterização, a amostra utilizada para avaliação da 

umidade dos resíduos também foi submetida à determinação de teor de sólidos 

voláteis, pH, poder calorífico, celulose, carboidratos, proteína, lignina, lipídios, 

análise elementar (C,H, N e S) e Carbono Orgânico Total (COT). 

 

Composição volumétrica e ensaio de compressibilidade dos resíduos 

 

O objetivo do ensaio de compressibilidade dos resíduos é avaliar a redução 

volumétrica dos resíduos (misturados e por tipo de fração) quando os mesmos são 

submetidos a um processo de compactação. Desta forma, uma prensa manual com área e 

altura úteis de 2.733,90 cm2 (∅ = 59,0 cm) e 49,5 cm, respectivamente, foi projetada para 

este ensaio, na qual um macaco hidráulico foi acoplado para fins de registro das pressões 

submetidas às amostras, conforme visto na Figura III.39. Os seguintes procedimentos foram 

adotados para o ensaio de compressibilidade: 
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Figura III.39. Prensa manual desenvolvida para o ensaio de compressibilidade. 

 

(i) Após a coleta dos resíduos na célula, enchia-se o cilindro compactador com os 

resíduos in natura e registrava-se o peso líquido e volume ocupado pelos 

resíduos no recipiente (sem qualquer processo de compactação); 

(ii) Aplicação de cargas de 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 MPa com respectivos registros da 

altura da amostra no cilindro e os respectivos volumes abatidos da amostra in 

natura; 

(iii) Alívio da carga e envio da amostra para o processo de separação das frações, o 

qual faz parte do ensaio de caracterização gravimétrica; 

(iv) Registro dos pesos líquidos de cada fração; 

(v) Colocação das frações individualmente na prensa para compactação e aplicação 

de cargas (0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 MPa) com verificação da redução de altura e 

volume. 

(vi) Descompressão da amostra e registro da altura final de cada fração do resíduo 

no cilindro. 

 

Para cada nível de carregamento, o percentual volumétrico de cada fração foi 

determinado dividindo-se o volume compactado da fração pelo somatório dos volumes 

compactados de todas as frações. 

 

Peso específico úmido dos resíduos (enchimento da célula) 

 

O acompanhamento do peso específico úmido dos resíduos durante o enchimento 

da célula foi realizado por meio de levantamento topográfico e controle diário do peso dos 

49,5 cm 

59,0 cm 
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resíduos. Durante os cerca de 10 meses necessários para completar a Célula Experimental, 

foram procedidos 09 levantamentos para cubagem do volume ocupado pela massa de 

resíduos. 

 

Pressões internas (líquidos e gases) - Piezômetros 

 

As pressões internas de líquidos e gases foram avaliadas por meio de piezômetros 

com DN = 50 mm fabricados com tubos de PVC rígido soldável, perfurados na extremidade 

inferior (50 cm) e na parte superior (50 cm) e com profundidade variável de 4 a 8 m em 

função da altura de resíduos em cada local, conforme ilustrado na Figura III.40. 

 

Lixo

Argila compactada ou
bentonita (h>50cm)

Cap PVC c/ válvula

Cobertura

Tubo PVC perfurado
(h=50cm)

Tubo PVC perfurado
(h=50cm)

Tubo PVC rígido DN=50
mm

A
lt
u
ra
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ar

iá
ev

el
 (

4
 a

 8
 m

)

Camada de base - Célula

h > 50 cm

Brita (diâm. = 19 mm)

 
Figura III.40. Detalhe do piezômetro instalado na Célula Experimental. 

 

É importante ressaltar a existência da camada de brita nº. 19 (φ ≤ 19 mm) com cerca 

de 40 mm entre os resíduos e tubo de PVC. O piezômetro possui dois trechos perfurados de 

0,5 m de comprimento, sendo um localizado na base para entrada de lixiviado e o segundo 
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localizado abaixo da camada de cobertura para permitir a entrada de gases. O mesmo ainda 

possui um cap (tampa) com válvula, a qual ficava fechada entre os intervalos das leituras. 

O procedimento de leitura consistia em verificar inicialmente as pressões de gases 

acoplando-se um manômetro digital portátil na válvula superior e, posteriormente, após 

alívio da pressão interna dos gases, media-se o nível de líquidos no interior da massa de 

resíduos com um sensor (tipo torpedo) com alarme sonoro. A periodicidade das leituras foi 

semanal. A Figura III.41 ilustra o procedimento de leitura no piezômetro. 

 

    
Figura III.41. Registro fotográfico da leitura da pressão de gás e nível de líquido. 

 

Temperatura da massa de resíduos 

 

A temperatura dos resíduos foi analisada por meio de 06 verticais de termopares 

com sensores espaçados a cada 2,0 m utilizando o piezômetro como tubo guia. As leituras 

foram realizadas semanalmente com o termômetro digital modelo Appa Mt-520 de 

sensibilidade de 0,1ºC. O terminal de entrada deste aparelho é para termopar tipo K e a 

faixa de leitura varia de -50ºC a 1.300ºC. A Figura III.42 ilustra as leituras de temperatura 

dos resíduos na Célula Experimental. 

 

    
Figura III.42. Registro fotográfico da leitura da temperatura dos resíduos. 
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Sondagens - SPT 

 

Um total de 06 furos de sondagem com revestimento de 4” de diâmetro e 

profundidade variando de 4 a 8 metros foi realizado entre julho e agosto de 2008 para 

instalação dos piezômetros e verticais de termopares. A norma seguida para a execução do 

ensaio foi a ABNT NBR 6484:2001 – Solo – Sondagem de simples reconhecimento com 

SPT – Métodos de Ensaios. Vale ressaltar que durante a realização dos furos foi procedida 

a coleta de amostras de resíduos a cada 1 – 2 m, as quais foram procedidas análises físico-

químicas (teor de umidade, sólidos voláteis, pH) e ensaios específicos diretos e indiretos 

para avaliação do potencial de biogás (BMP, COT, teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio, 

enxofre, carboidratos, proteínas, lipídios, lignina), os quais serão detalhados no item 3.10. 

 

3.9.4 – LÍQUIDOS (LIXIVIADO) 

 

Vazão 

 

A determinação da vazão do lixiviado foi realizada no poço de vista nº. 02, o qual 

recebia toda contribuição da drenagem de base da Célula Experimental. O método utilizado 

consistiu na determinação do tempo necessário para enchimento de um recipiente com 

volume pré-determinado (bureta graduada de 1.000 ml). A periodicidade do monitoramento 

foi semanal. 

 

3.9.5 – CAMADA DE BASE E COBERTURA FINAL 

 

Controle de compactação da base (frasco de areia) 

 

O ensaio de massa específica aparente seca in situ foi realizado pelo método do 

Frasco de Areia (ABNT NBR 7185:1986). Em resumo, este ensaio envolve as seguintes 

etapas: (i) limpa-se a superfície da camada onde será feita a determinação da massa 

específica, tornando-a plana e horizontal, (ii) coloca-se a bandeja nesta superfície e faz-se 

uma cavidade (furo) cilíndrica no solo com diâmetro igual ao furo da bandeja e profundidade 

de cerca de 10-15 cm, (iii) recolhe-se e pesa-se o solo tirado da cavidade, (iv) toma-se uma 

amostra de solo e determina-se o teor de umidade pelo Método do Speedy, bem como em 

laboratório (estufa a 100ºC), (v) pesa-se o conjunto frasco com areia + funil, (vi) coloca-se o 

frasco apoiado na bandeja sobre a cavidade e abre-se o registro, deixando a areia escoar 

até completar o volume do furo e do funil + rebaixo e (vii) pesa-se o conjunto frasco + funil 

com remanescente da areia. Após estas etapas procede-se o cálculo da massa específica 
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com base no peso e volume do solo retirado, considerando que a massa específica da areia 

inserida no frasco foi previamente determinada. Vale ressaltar que também foram 

procedidas coleta de cinco amostras indeformadas para determinação da permeabilidade. 

 

Ensaio de placa de fluxo na camada de cobertura 

 

A metodologia do ensaio de placa de fluxo foi adaptada de Maciel (2003). Em 

resumo, este ensaio consiste na cravação cuidadosa da placa no solo da cobertura e na 

posterior medição da concentração (Drager X-am 7.000), temperatura (termômetro Appa Mt-

520) e pressão (manômetro digital portátil) dos gases no interior da placa ao longo do 

tempo. Estes parâmetros são determinados simultaneamente em intervalos de tempo pré-

estabelecidos (5 a 10 min) durante um período de 60 minutos. Finalizado o processo de 

leitura e, após a retirada da placa da camada, realizava-se a cravação de anéis de 

andensamento para determinação do peso específico do solo in situ. A Figura III.43 mostra 

o corte esquemático com a geometria da placa de fluxo utilizada nesta investigação, a qual 

foi fabricada em aço galvanizado (e = 2 mm) com o topo constituído por uma chapa de 

acrílico cristal (e = 8 mm). 

 

Conector de saída

Produção  biogás

10cm 40cm 10cm

3cm
5cm

Cortina de argila

chapa aço
parafuso

placa acrílico

poliuretano

degrau
temperatura

    
Figura III.43. Corte esquemático da placa de fluxo utilizada no estudo (MACIEL, 2003). 

 

As principais adaptações realizadas na metodologia de Maciel (2003) foram:  

(i) Redução de 10 cm para 3,0 cm na profundidade que a placa penetra na cobertura. Tal 

alteração teve por objetivo agilizar o processo de cravação da placa no solo e evitar 

maiores perturbações na área de investigação; 

(ii) Incorporação da amostragem do solo a cada 10 cm de profundidade da cobertura (até 

a interface do solo com o resíduos) com determinação da composição dos gases. 

Neste processo foi utilizado um amostrador manual de aço de φ = 2”;  
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(iii) Avaliação dos parâmetros do solo (temperatura, teor de umidade, teor de sólidos 

voláteis e pH) diretamente da área onde a placa foi instalada. Na metodologia de 

Maciel (2003) esta análise foi realizada simultaneamente ao ensaio de placa numa 

região distando entre 1,0 a 2,0 metros do local do ensaio; 

(iv) Medição da pressão atmosférica localmente. A Figura III.44 ilustra a amostragem de 

solo/gás que foi incorporado à metodologia de Maciel (2003). 

 

     

     
Figura III.44. Ilustração da amostragem do solo e gás nos ensaios de placa. 

 

A determinação do fluxo de gás na camada foi realizada por meio da avaliação da 

massa (ou volume) de CH4 aprisionada no interior da placa com o tempo, ou seja, a emissão 

de CH4 está relacionada com a velocidade de aumento da concentração do gás no interior 

da placa. Vale ressaltar que os volumes foram normalizados para as Condições Normais de 

Temperatura e Pressão (CNTP). As seguintes expressões foram utilizadas para a 

determinação da taxa de emissão superficial em termos volumétricos e mássicos: 
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Em que: QES.CH4 = taxa de emissão volumétrica superficial de CH4 (Nlitros/s.m2); JCH4 = taxa de 

emissão mássica superficial de CH4 (g/s.m2); Vplaca = volume útil da placa de fluxo = 8,34 litros, Aplaca = 

área de solo coberta pela placa = 0,1560 m2, ΔCCh4/Δt = variação da concentração do CH4 (% vol.) 

com o tempo (s), Tinterna = temperatura interna do gás na placa (ºC), Patm = pressão atmosférica (mbar) 

e ρCH4 = massa específica do CH4. 

 

Um total de 30 ensaios de placa de fluxo foi realizado nos três tipos de cobertura 

experimental (dez em cada cobertura - metanotrófica, barreira capilar e convencional). Além 

destes ensaios, foram procedidos 13 ensaios complementares nos taludes e 05 ensaios na 

berma da Célula Experimental. A complementação dos ensaios foi realizada com o objetivo 

de determinar apenas a taxa de emissão superficial para posteriormente estimar as 

emissões totais da Célula Experimental. Não foram avaliados parâmetros do solo nestes 

ensaios. É importante mencionar que para os testes realizados nos taludes/bermas foi 

utilizada uma placa circular de menores dimensões (diâmetro de 22,7 cm, área útil de 

0,0405 m2 e volume de 4,1 litros), desenvolvida no GRS/UFPE, para facilitar o processo de 

cravação haja vista que a regularização (nivelamento) do solo nos taludes foi mais difícil. 

 

3.9.6 – CONDIÇÔES CLIMÁTICAS 

 

As variáveis climatológicas utilizadas neste estudo foram obtidas da Estação do 

Curado/INMET. Esta estação está localizada a uma distância aproximada de 10 km do 

Aterro da Muribeca/PE na latitude 08º 03’S, longitude 34º57’W e altura de 10 metros em 

relação ao nível do mar. A mesma serve de referência para toda Região Metropolitana do 

Recife/PE. É importante citar que os dados de precipitação também foram obtidos 

localmente no Aterro da Muribeca/PE na Estação de Tratamento de Lixiviado (ETC), 

distando cerca de 1.000 metros da Célula Experimental. 

 

 

3.10 – METODOLOGIAS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS 
 

3.10.1 – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Potencial Bioquímico de Metano (BMP): 

 

A metodologia do ensaio BMP utilizada neste estudo foi desenvolvida a partir de 

Hansen et. al. (2003) e adaptada para as condições laboratoriais do GRS/UFPE. A 
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descrição detalhada desta metodologia foi inicialmente apresentada por Alves (2008). Os 

recipientes utilizados para montagem do ensaio foram frascos de vidro incolor de 250 ml 

com tampa rosqueada acopladas com duas válvulas tipo agulha e um manômetro analógico 

de 1,0 kgf/cm2 ( ≅ 100 kPa) e com escala de 0,02 kgf/cm2 ( ≅ 2 kPa) para controle da 

pressão interna do gás no frasco. 

As amostras da fração “matéria orgânica putrescível” dos ensaios de caracterização 

dos RSU da Célula Experimental foram levadas ao laboratório, em seguida misturadas, 

cortadas manualmente e trituradas em processador industrial (Cutter – Siemsen CR-4L), 

como o objetivo de reduzir o tamanho das partículas e homogeneizar a amostra, conforme 

ilustrado na Figura III.45. Após este processo, retiravam-se cerca de 150 g de material para 

determinação do teor de umidade e sólidos voláteis. Posteriormente, seguiam-se as etapas 

descritas a seguir: 

 

 
Figura III.45. Etapas preliminares de preparação do ensaio BMP (ALVES, 2008). 

 
1. Os resíduos processados eram transferidos para um liquidificador e misturados 

com água destilada de forma a fazer uma mistura com concentração de 0,2 g de 

resíduo por mililitro. 

2. Colocava-se 12,5 ml da mistura (ou 2,5 g de resíduo úmido ou cerca de 1,1 g 

resíduo seco – teor de umidade médio de 55,0% na base úmida) nos frascos 

BMP e posteriormente, 50 ml de lodo da Estação de Tratamento de Esgoto 

(Cabanga/Compesa). Desta forma, o volume ocupado pela mistura e o volume 

vazio do frasco era de 62,5 ml (12,5 ml mistura + 50 ml lodo) e 187,5 ml, 

respectivamente. A proporção resíduos seco (g) para lodo (ml) foi de cerca de 

1:50. 

3. Posicionava-se o cabeçote nos frascos e submetia-se o sistema à circulação de 

uma mistura gasosa contendo 80% de N2 e 20% de CO2 durante dois minutos, 
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conforme ilustrado na Figura III.46.a. Esta circulação tinha por objetivo eliminar a 

atmosfera aeróbia estabelecida nos frascos quando do fechamento do mesmo. 

4. Após a circulação da mistura de N2/CO2, as duas válvulas do cabeçote eram 

fechadas e acoplava-se o manômetro em uma delas para fins de registro de 

pressão interna do biogás (ver Figura III.46.b). 

5. Finalmente, envolvia-se o frasco com papel alumínio para evitar a influência da 

luz durante o processo de biodegradação e colocavam-se os mesmos em estufa 

a 37°C até 75 dias a depender da produtividade de biogás (Figura III.46.c). 

 

 
Figura III.46. Etapas de enchimento dos ensaios BMP (ALVES, 2008). 

 

É importante ressaltar que os ensaios BMP foram realizados em duplicata ou 

triplicata para cada amostra de forma a evitar discrepâncias de resultados em função de 

heterogeneidade dos materiais. 

O procedimento de leitura consistia no registro diário da pressão e temperatura 

interna do frasco e pressão atmosférica, a qual foi obtida inicialmente do site do INMET e, 

posteriormente, foi feita a aquisição de um barômetro digital para tal monitoramento. 

Periodicamente, realizavam-se alívios da pressão interna do frasco para evitar acúmulo de 

gás, o que poderia gerar pressões excessivas e provocar inibição da geração de biogás. A 

metodologia também previa a coleta do biogás durante o procedimento de alívio de pressão 

dos frascos para posterior análise em cromatógrafo de bancada (Laboratório de Eng. 

Química/UFPE). Ressalta-se, entretanto, que o mesmo não estava disponível no período da 

execução dos ensaios. Uma alternativa para avaliar a composição do biogás foi realizada 

com o detector portátil Drager X-am 7000, entretanto o volume de gás gerado no ensaio era 

insuficiente para estabilizar as leituras (tempo de 3 minutos). Desta forma, as leituras não 

foram consistentes e não foram consideradas nesta pesquisa. É importante destacar que, 

antes e após o alívio de pressão interna do frasco, registrava-se o peso do frasco BMP de 

forma a acompanhar a massa volatilizada durante o tempo. 

a b c
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O cálculo do volume de biogás gerado nos frascos do ensaio BMP foi obtido a partir 

da expressão utilizada por Liu e Mashad (2006), a qual foi baseada na Lei dos Gases Ideais: 

 

frasco

frasco
biogás TR

CVVP
V

×

××
= int                 Equação III.3 

Em que: Vbiogás = volume gerado de biogás (litros); Pint = pressão interna do biogás no interior do 

frasco (mbar); VVfrasco = volume vazio do frasco (litros); C = volume molar (22,41 litros/mol); R = 

constante universal dos gases (83,14 litros.mbar/mol.k) e Tfrasco = temperatura do frasco (K) 

 

A normalização do volume de biogás para as Condições Normais de Temperatura e 

Pressão (CNTP) foi realizada com base na seguinte equação: 

 

760
)42(16,273

)(
−

××= atm

frasco
biogásCNTPbiogás

P
T

VV
       Equação III.4 

 
Em que: Vbiogás (CNTP)= volume gerado de biogás na CNTP (Nlitros); Vbiogás = volume gerado de biogás 

(litros); Tfrasco = temperatura do frasco (K) e Patm = pressão atmosférica (mbar). 

 

A taxa de geração de biogás foi obtida por meio da seguinte expressão: 

 

i

iCNTPbiogás
biogás t

Vacm
Q

i Δ
=

)(

                Equação III.5 

Em que: Qbiogás I = taxa de geração de biogás no dia “i” (Nml/dia); Vacmbiogás (CNTP)= volume acumulado 

de biogás no dia “i” ou soma dos volumes gerados diariamente até o dia “i”(Nml); Δti  = intervalo de 

tempo até o dia “i” (dias). 

 

O potencial de biogás da amostra de resíduos foi calculado com base na Equação 

III.6. 

SV

CNTPbiogás
biogás M

Vacm
L )(=

                Equação III.6 

Em que : Lbiogás = potencial de biogás da amostra (Nml/g SV); Vacmbiogás (CNTP)= volume acumulado de 

biogás no ensaio (Nml); MSV = massa total volatilizada no ensaio (g SV). 
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Reatores de bancada 

 

Os reatores de bancada de 1,5 litros de capacidade foram desenvolvidos para avaliar 

o potencial de geração de biogás e a degradação dos resíduos em condições distintas dos 

ensaios BMP, entre as quais: maior quantidade de resíduo (cerca de 400 g), menor 

proporção relativa de lodo e possibilidade de variação do teor de umidade dos resíduos, o 

que não era cabível nos ensaios BMP, pois a mistura (resíduos-lodo) permanecia em estado 

líquido. 

Os reatores foram confeccionados com tubos de PVC com dimensões de 20,5 cm de 

altura e 10,0 cm de diâmetro, com tampas e anel de vedação em ambas as extremidades 

(superior e inferior). Na tampa superior, foi acoplado um manômetro analógico de 1,0 

kgf/cm2 (100 kPa), com escala de 0,02 kgf/cm2 (2,0 kPa), além de válvula para saída do 

biogás, a qual foi utilizada no processo de circulação de mistura gasosa (N2/CO2) e para 

realizar alívio das pressões internas, conforme ilustrado na Figura III.47. Para garantir a 

segurança do fechamento e evitar vazamentos em virtude de pressões excessivas, foi 

instalada uma abraçadeira metálica com parafusos de pressão, haja vista que os testes 

preliminares constataram o desprendimento da tampa superior devido à pressão do biogás. 

 

  
Manômetro 
Válvula 

Cap Superior 

Cap Inferior 

Resíduos 
Prensa Metálica 

 
Figura III.47. Esquema geral dos reatores de bancada utilizados no experimento. 

 

A amostra de resíduos utilizada nos ensaios foi a mesma dos ensaios BMP de 

Julho/2007. A quantidade de resíduo seco colocado variou de 367,7 a 424 g (massa seca). 

Os resíduos foram previamente caracterizados, cortados e triturados em processador 

industrial, proporcionando maior homogeneização da amostra e facilitando a degradação da 

massa de resíduos por parte dos microrganismos. Em seguida, a amostra de cada reator foi 

submetida à adição de 80 mL lodo anaeróbio da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do 

Cabanga/COMPESA (ver Figura III.48.a), o que corresponde a 20% da massa de resíduos 

20
,5

 c
m

 

10,0 cm 
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seca (proporção resíduos seco:lodo de 1:0,2). É importante ressaltar que houve secagem 

(estufa ou a temperatura ambiente) ou adição de água destilada nos resíduos previamente 

ao enchimento dos reatores a fim de garantir o teor de umidade previsto para o ensaio. 

Posteriormente, os resíduos foram distribuídos nos reatores e os mesmos foram 

submetidos à circulação de uma mistura gasosa contendo 80% de N2 e 20% de CO2. Após 

cerca de dois minutos de circulação da mistura gasosa, as válvulas foram fechadas, o 

manômetro acoplado e, por fim, colocada a abraçadeira metálica (Figuras III.48.b. e III.48.c). 

  
a b c

 
Figura III.48. Fases de enchimento do reator de bancada: (a) adição de inóculo na amostra; 

(b) circulação da mistura gasosa N2/CO2 e (c) colocação da braçadeira metálica. 

 

O procedimento de leitura dos reatores foi o mesmo adotado nos ensaios BMP, com 

registro diário da pressão interna, temperatura e pressão ambiente. Para avaliação da 

composição do biogás, utilizou-se o equipamento Drager X-am 7000, ressaltando o cuidado 

para utilizar o equipamento no modo de leitura “sem sucção do gás” de forma a evitar o 

esgotamento do mesmo antes do tempo de estabilização da leitura (3 min). É importante 

citar que o cálculo do volume de biogás gerado nos reatores de bancada foi obtido a partir 

das mesmas expressões do ensaio BMP (Equação III.1 a III.4). A Figura III.49 apresenta os 

reatores já montados (a) e a avaliação do biogás com o detector (b). 

  
a b

 
Figura III.49. Reatores de bancada montados (a) e em processo de leitura do gás (b). 
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A Tabela III.2 apresenta os parâmetros iniciais de enchimento dos reatores de 

bancada. Observa-se que o teor de umidade variou de 28,1% a 65,8% e as massas 

específicas secas dos RSU nos reatores variaram de 330 a 520 kg/m3. Todos os reatores 

foram preenchidos com as mesmas amostras de resíduos (julho/07). É importante ressaltar 

a diferença do volume vazio do Reator 1-3 (295,7 cm3) em relação aos demais. Tal fato está 

associado à menor massa específica seca obtida durante o enchimento. 

 

Tabela III.2. Resumo dos resultados dos reatores de bancada – 1º Etapa. 

Volume reator (cm3) Lodo ou água 
adicionada (ml) 

Massa 
específica 

RSU (kg/m3) Reator 
Massa 
RSU 

seca (g) 
Total resíduo

s vazio Lodo Água úmida Seca 

Teor de 
umidade 

(%) 

Reator 1-1 374,6 1.514,9 775,9 739,0 80,0 ---- 740 520 28,1 

Reator 1-2 367,7 1.514,9 775,9 739,0 80,0 ---- 840 520 38,6 

Reator 1-3 424,0 1.514,9 1.219,3 295,7 80,0 ---- 790 330 58,8 

Reator 1-4 380,2 1.514,9 923,7 591,2 80,0 200,0 1.250 430 65,8 

 

Teor de umidade 

 

A umidade dos resíduos foi determinada segundo o método gravimétrico da WHO 

(1978) colocando-se as amostras em estufa à 105ºC e acompanhando a perda de peso até 

sua estabilização. A massa inicial da amostra (cerca de 500 a 1500 g) era determinada 

numa balança com precisão de 0,05g. A determinação do teor de umidade de amostras 

frescas de resíduos deve ser realizada no menor intervalo de tempo possível entre a coleta 

da amostra e a análise de laboratório, pois mesmo conservada a 4ºC, ocorre à 

decomposição da matéria orgânica, ocasionando liberação de uma fração da água que pode 

alterar os resultados dos ensaios. O teor de umidade foi calculado na base úmida. 

 

Teor de sólidos voláteis e cinzas 

 

O teor de sólidos voláteis foi determinado pelo método gravimétrico da WHO (1978), 

levando em consideração a retirada das frações de difícil degradação (plástico, vidro, 

metais, têxteis, pedra, cerâmica, borracha e couro) da amostra analisada. Este 

procedimento foi realizado tendo em vista que tais frações não se decompõem facilmente, 

embora parte das mesmas calcine quando levadas à mufla. Como o interesse era avaliar o 
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teor de sólidos voláteis com a decomposição dos resíduos, preferiu-se excluir tais frações 

deste cálculo. 

O material selecionado (sem as frações de difícil degradação) era então triturado em 

um moinho de facas para homogeneização. Posteriormente, pesa-se cerca de 5g do 

material homogeneizado e seco em balança analítica com precisão de 0,0001g, levando, em 

seguida, a calcinação em mufla à 550ºC por 4 horas. Após esse tempo, a mufla era 

desligada e esperava-se até que a temperatura diminuísse para a amostra final não 

absorver umidade. Chegando a uma temperatura de 100ºC, as amostras são retiradas e 

resfriadas em dessecador e então pesadas em balança analítica. O peso do material 

volatilizado era utilizado para determinação do teor de sólidos voláteis e o peso do material 

inerte (cinzas) para obter o teor de cinzas da amostra. 

 

Grau de contaminação (partículas aderidas) 

 

O grau de contaminação de partículas aderidas (solo, poeira, restos de comida, etc) 

nas frações dos resíduos foi determinado segundo Hull et. al. (2005). Após a determinação 

da umidade, as diversas frações dos resíduos eram separadas e dois procedimentos 

seguidos: (i) Para as frações não degradáveis (plástico, vidro, metais, têxteis, pedra e 

cerâmica, borracha e couro), as mesmas eram inicialmente pesadas, lavadas com água 

corrente e posteriormente colocadas em estufa à 65ºC até atingir a estabilização do peso. O 

percentual de contaminação da amostra é definido como sendo o peso do material removido 

(partículas aderidas) sob o peso da amostra seca e limpa; (ii) No caso da fração de papel e 

papelão, as partículas aderidas na amostra eram removidas manualmente (sem lavagem) e 

posteriormente pesava-se a quantidade de material removido e o peso da fração seca e sem 

contaminação. 

 

Calorimetria 

 

O objetivo deste ensaio é determinar o poder calorífico das frações dos resíduos, o 

qual é fundamental para avaliar o aproveitamento energético destes materiais. Um total de 

04 amostras de resíduos foi coletada durante a fase de enchimento da Célula Experimental 

para esta avaliação. Os ensaios de calorimetria foram realizados no Laboratório de 

Combustíveis e Energia da Universidade de Pernambuco (UPE). O equipamento utilizado foi 

o calorímetro Digital C2000, marca Ika-Werker. A quantidade de amostra utilizada em cada 

ensaio variou de 0,15 a 0,50 g. 
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Celulose, Lignina, Lipídios, Carboidratos e Proteína, COT e análise elementar 

 

As metodologias utilizadas para determinação da celulose, lignina, lipídios, 

carboidratos, proteína, Carbono Orgânico Total (COT) e análise elementar (C, H, N e S) 

estão apresentadas na Tabela III.3. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Antibióticos da UFPE (celulose e lignina) ou em laboratório de terceiros, em função da 

disponibilidade de equipamentos e especificidade das análises. 

 

Tabela III.3. Metodologias das análises químicas dos resíduos. 

Parâmetros químicos Metodologia 

Celulose 

A metodologia da análise de celulose encontra-se descrita em 
Alves (2008). Tal metodologia consiste na extração de celulose e 
hemicelulose da amostra de resíduos com solução de ácido 
sulfúrico. 

Lignina solúvel e insolúvel ASTM D271- 48. Por calorimetria e gravimetria. 

Lipídios 
IAL - Instituto Adolfho Lutz - Métodos físico-químicos para análise 
de alimentos - Edição IV - Gravimetria com extração em hexano. 
Adaptado para outro tipo de matrizes. 

Carboidratos 
IAL - Instituto Adolfho Lutz - Métodos físico-químicos para análise 
de alimentos - Edição IV - Gravimetria .Adaptado para outro tipo de 
matrizes. 

Proteína  
Instituto Adolfho Lutz - Métodos físico-químicos para análise de 
alimentos - Edição IV - Volumetria. Adaptado para outro tipo de 
matrizes. 

Carbono Orgânico Total 
(COT) 

MAQSPF - Manual de análises químicas de solos plantas e 
fertilizantes - Fábio César da Silva - Embrapa 1999. Por oxidação 
com dicromato de potássio e volumetria de Oxido-redução. 
Adaptado para outro tipo de matrizes. 

Análise elementar 

(C, H, N e S) 

PO - GT - 6013 Rev 0 – Combustão com puro Oxigênio a 
temperatura máx. 1200 °C e separações dos elementos controlado 
pelo sinal de absorção e adsorção dos elementos com diferentes 
tabelas de aquecimentos nas colunas e detecção por Detector de 
Condutividade Térmica (TCD) de alta precisão com excelente 
reprodutibilidade e efetiva combustão com separação exata dos 
elementos. 

 

Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

O pH foi analisado por meio da diluição de cerca de 25 g da amostra de resíduo em 

100 mL de água deionizada seguido de homogeneização em um béquer. Depois de certo 

período de repouso, transporta-se à parte liquida para um outro béquer vazio e mergulha o 

eletrodo de pH na solução sem deixá-lo tocar o fundo do béquer até a estabilização da 

medição. O tempo para estabilização das leituras foi cerca de 2 horas. 
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3.10.2 – LÍQUIDOS (LIXIVIADO) 
 

Análises físico-químicas 

 

As análises físico-químicas do lixiviado foram realizadas mensalmente com base nos 

métodos descritos na Tabela III.4. 

 

Tabela III.4. Metodologias das análises físico-químicas do lixiviado (SILVA, 2008). 

Parâmetro Unidade Método  Referência 

DQO mg/L Titulométrico (Digestão com 
K2Cr2O7) 

SMEWW 5220 C 

DBO mg/L manométrico Adapatado do SMEWW 5210 

Cor Hazen Fotocolorimétrico SMEWW 2120 C 
Turbidez NTU Nefelométrico SMEWW 2130 B 

Alcalinidade mg/L Titulométrico  SMEWW 2320 B 

Cloretos mg/L Fotocolorimétrico Spectroquant 14897 - MERCK

Fósforo Total mg/L Fotocolorimétrico Spectroquant 14848 - MERCK

Sulfatos mg/L Fotocolorimétrico Spectroquant 14791 - MERCK

 Sulfetos mg/L Fotocolorimétrico Spectroquant 14779 - MERCK

Amônia mg/L Eletrométrico (Eletrodo de íon 
seletivo - Orion Model 720). SMEWW 4500 - NH3 D 

pH --- Potenciométrico (Digimed) SMEWW 4500 B 
Condutividade µS/cm Condutância elétrica SMEWW 2510 B 

Sólidos totais, 
suspensos e dissolvidos mg/L Gravimétrico Adapatado do SMEWW 2540 

B, 2540 C, 2540 D.  

Metais ( Fe, Mn, Zn, Cr, 
Pb, Cd, Cu, Ni)   mg/L Espectrofotometria por 

absorção atômica Adapatado do SMEWW  

Coliformes Totais e 
Termotolerantes NMP/L Colimetria SMEWW 9221 B, C e E 

 

3.10.3 – SOLOS (CAMADA DE BASE E COBERTURA) 
 

Os ensaios de granulometria com sedimentação, massa específica real dos grãos, 

limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação Proctor Normal e permeabilidade 

foram realizados de acordo com as metodologias indicadas a seguir, dentro das 

especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 

•  NBR – 6457 (1986): Amostra de Solo - Preparação para Ensaios de Compactação e 

Ensaios de Caracterização; 

• NBR – 7181 (1984): Solo - Análise Granulométrica; 
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• NBR – 6508 (1984): Grãos de Solos que Passam na Peneira de 4,8mm – Determinação 

da Massa Específica; 

• NBR – 6459 (1984): Solo – Determinação do Limite de Liquidez; 

• NBR – 7180 (1984): Solo – Determinação do Limite de Plasticidade; 

• NBR – 7182 (1986): Solo - Ensaio de Compactação; 

• NBR – 14545 (2000): Solo – Determinação do Coeficiente de Permeabilidade de Solos 

Argilosos a Carga Variável. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste Capítulo estão apresentados os resultados e discussões da pesquisa 

desenvolvida no âmbito da Célula Experimental em suas diferentes fases, desde a 

implantação da célula até a operação da Usina Piloto da Muribeca. Desta forma, são 

analisados os resultados referentes às seguintes etapas: (i) estudos preliminares (estudo da 

camada de resíduo antiga), (ii) caracterização do solo e compactação de base, (iii) controle 

do enchimento da célula (rota de coleta, pesagem e peso específico), (iv) caracterização dos 

resíduos sólidos urbanos (composição gravimétrica e volumétrica e características físico-

químicas), (v) potencial de geração de biogás (métodos empíricos e ensaios específicos de 

laboratório – BMP e reatores de bancada), (vi) avaliação do sistema de coleta de biogás, 

(vii) emissões fugitivas e oxidação pela camada de cobertura, (viii) monitoramento 

geoambiental da célula (biodegradabilidade dos resíduos, piezometria, temperatura, vazão e 

qualidade do lixiviado), (ix) produção de biogás na célula, (x) produção de energia na Usina 

Piloto da Muribeca e (xi) análise simplificada da viabilidade econômico-financeira de todo o 

projeto. No início do Capítulo, são apresentados os parâmetros climáticos obtidos no estudo, 

os quais foram utilizados ao longo desta pesquisa em associação com outras variáveis do 

monitoramento da Célula Experimental. 

 

 

4.2 – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAIS 
 

A Tabela IV.1 apresenta os valores médios mensais das variáveis climatológicas 

(precipitação, evaporação, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, temperatura 

ambiente, velocidade do vento) obtidas para Estação Meteorológica do Curado/INMET no 

período de janeiro/2007 a junho/2009. É importante citar que estes resultados foram 

calculados a partir de dados médios diários fornecidos pelo INMET. Conforme pode ser 

observado, a precipitação foi a única variável que também foi obtida para a Estação da 

Muribeca. Vale ressaltar que a análise conjunta dos parâmetros climáticos com os 

resultados obtidos na investigação de campo será realizada no decorrer deste Capítulo. 
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Tabela IV.1. Dados climáticos obtidos no estudo – período de jan/07 a jun/09. 
Precipitação* (mm) 

Mês/ano 
Muribeca Curado 

Evaporação* 

(mm) 

Precip. (-) 

Evap. 

(mm) 

Pressão 

atm 

(mbar) 

Umid. 

relativa 

(%) 

Temp.  

(ºC) 

Vel. 

vento 

(m/s) 

Jan/07 N.D 83,5 104,8 -21,3 1012,1 75,0 27,1 2,2 

Fev/07 N.D 226,7 79,1 147,6 1011,6 75,6 23,2 2,2 

Mar/07 150,0 138,7 88,7 50 1011,6 78,1 23,3 2,1 

Abr/07 336,2 347,3 80,1 267,2 1011,9 80,5 22,7 1,7 

Mai/07 178,2 208,2 65,1 143,1 1012,7 83,9 22,5 1,6 

Jun/07 393,6 390,8 56,1 334,7 1014,8 84,5 21,7 1,6 

Jul/07 240,1 331,0 61,3 269,7 1015,6 83,7 21,0 1,7 

Ago/07 203,2 223,7 81,6 142,1 1015,8 81,2 21,6 2,2 

Set/07 37,2 127,1 101,9 25,2 1016,2 79,5 21,7 2,4 

Out/07 19,3 25,6 126,7 -101,1 1013,8 74,1 22,2 2,8 

Nov/07 89,5 40,0 120,6 -80,6 1011,8 71,9 23,1 2,7 

Dez/07 31,7 30,6 149,9 -119,3 1011,4 70,6 23,5 2,6 

Jan/08 117,4 85,7 112,1 -26,4 1010,6 72,6 23,4 2,4 

Fev/08 36,0 32,3 128,4 -96,1 1011,0 69,3 23,0 2,4 

Mar/08 288,8 395,4 104,7 290,7 1010,2 77,5 23,2 1,5 

Abr/08 195,95 314,2 70,2 244 1010,0 82,2 21,9 1,3 

Mai/08 375,75 415,7 65,5 350,2 1011,7 84,2 21,7 1,6 

Jun/08 370,95 391,8 67,3 324,5 1013,8 86,1 21,1 1,7 

Jul/08 352,1 374,3 62,0 312,3 1015,5 85,3 20,8 1,9 

Ago/08 335,0 294,4 72,8 221,6 1014,5 84,9 20,5 1,8 

Set/08 107,1 47,6 120,8 -73,2 1014,8 78,0 22,4 2,2 

Out/08 62,8 53,6 147,9 -94,3 1014,2 74,9 23,1 2,8 

Nov/08 89,75 16,0 142,4 -126,4 1012,1 69,3 23,1 2,7 

Dez/08 35,4 18,3 142,7 -124,4 1011,0 68,9 23,0 2,8 

Jan/09 180,0 85,2 138,8 -53,6 1011,5 70,0 23,0 2,7 

Fev/09 207,7 376,1 86,8 289,3 1010,9 78,8 23,1 1,9 

Mar/09 91,0 143 N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Abr/09 362,2 343,6 N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Mai/09 339,2 409,4 N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Jun/09 503,3 332,8 N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

* Os valores de precipitação e evaporação são os acumulados mensalmente. N.D – não disponível. 
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4.2.1 – PRECIPITAÇÃO E EVAPORAÇÃO 
 

A Figura IV.1 ilustra a distribuição da precipitação mensal no período de janeiro/2007 

a junho/2009. Vale lembrar que o enchimento da célula foi finalizado em janeiro/2008. 

Observa-se que o período chuvoso registrado nos 18 meses de monitoramento ocorreu de 

março a agosto e o período seco de setembro a fevereiro, embora no ano de 2009 a 

precipitação registrada em fevereiro tenha sido atípica. Verifica-se que o comportamento da 

precipitação no Curado/INMET e no Aterro da Muribeca/PE foi similar, embora tenha sido 

observada uma pequena variação, em termos mensais e absolutos.. O valor acumulado 

para o período de março/2007 a maio/2009 no Curado foi de 5.659,6 mm e para a Muribeca 

de 5.729,38 mm, ou seja, uma diferença de apenas 1,23%. 
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Figura IV.1. Distribuição da precipitação no período de estudo. 
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Figura IV.2. Diferença entre a precipitação e evaporação – Estação Curado/INMET. 
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A Figura IV.2 ilustra a diferença entre a precipitação e evaporação registrada entre 

janeiro/2007 a janeiro/2009, onde observa-se que houve um excedente hídrico de 1.057 mm 

em 2007 e 1.202 mm em 2008. Estes valores estão coerentes com os dados da série 

histórica (1971/2001) apresentados na Figura III.6 que indica excedente de 1.068 mm/ano. 

 

4.2.2 – PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
 

A Figura IV.3 mostra a variação da pressão atmosférica média mensal ao longo do 

tempo em associação com a precipitação. Observa-se que o comportamento das curvas é 

bem semelhante, embora exista um deslocamento entre as mesmas. A diferença entre a 

pressão atmosférica máxima (1.016,2 mbar) e mínima (1.010,0 mbar) foi de 

aproximadamente 6,2 mbar (0,62 kPa). É importante ressaltar que pode existir um período 

mais crítico do ano para as emissões fugitivas de biogás, onde existe baixa precipitação e 

baixa pressão atmosférica. Este período estaria compreendido de novembro a janeiro. 
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Figura IV.3. Variação da pressão atmosférica e precipitação – Estação Curado/INMET. 

 

4.2.3 – TEMPERATURA, VELOCIDADE DO VENTO E UMIDADE RELATIVA 

 

A Figura IV.4 ilustra a variação da temperatura ambiente e velocidade do vento com 

o tempo. A temperatura média mensal variou de 20,5ºC a 27,1ºC e a velocidade do vento de 

1,3 a 2,8 m/s. Estes valores são inferiores aos dados registrados na série histórica (ver item 

3.3). Conforme ilustrado na Figura IV.5, a umidade relativa do ar variou de 68,9% a 86,1%. 

É importante ressaltar que no período mais crítico do ano para as emissões superficiais 

(novembro a janeiro), os fatores climáticos da velocidade do vento e umidade relativa do ar 
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também contribuem para o aumento das emissões. No que se refere à temperatura 

ambiente, este fator também pode contribuir para o aumento das emissões superficiais de 

CH4, conforme visto por Park e Shin (2001) (ver Figura II.14). 
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Figura IV.4. Variação da temp. ambiente e velocidade do vento – Estação Curado/INMET. 
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Figura IV.5. Variação da umidade relativa do ar – Estação Curado/INMET. 

 

4.3 – ESTUDO DA CAMADA DE RESÍDUO ANTIGA 
 

A composição média do biogás nos PI-1 ao PI-6 foi de CH4 (9,9%), CO2 (7,0%) e O2 

(14,7%). Tais valores indicam uma baixa atividade de degradação dos resíduos e certa 

influência das condições atmosféricas. A espessura de solo sobre os resíduos variou de 

0,30 a 2,20 m. Posteriormente, quando da escavação/delimitação da área da Célula 

Experimental, os PI-7 a PI-11 foram investigados e os resultados da qualidade do biogás 
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estão apresentados na Tabela IV.2. Tais resultados confirmam a existência de uma pequena 

quantidade de biogás sendo gerada (ou acumulada) na região e por este motivo foram 

implantados drenos sub-superficiais (sob a base da célula) de forma a minimizar a influência 

dos gases dos resíduos antigo nos resultados da pesquisa. É possível verificar ainda que 

nos locais onde a camada de solo era mais espessa a concentração do CH4 foi mais 

elevada (PI-11 e PI-9), indicando acumulação de gás pela barreira de solo. 

 

Tabela IV.2. Composição do gás na área de influência da Célula Experimental. 
Concentração dos gases Pontos de 

investigação Data 
Espessura de 
solo sobre o 
resíduos (m) CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) 

PI-7 11/12 0,0 12,0 21,0 0,5 0,0 

PI-8 13/12 0,0 16,2 23,0 0,4 4,0 

PI-9 15/12 1,00 29,5 30,0 0,9 0,0 

PI-10 20/12 0,0 7,8 14,0 1,8 0,0 

PI-11 29/12 1,50 44,0 15,0 1,0 0,0 

 

A Tabela IV.3 apresenta os resultados de composição gravimétrica dos resíduos nos 

pontos PI-7 ao PI-11. É importante considerar que neste estudo não foi possível separar 

visualmente a fração orgânica dos resíduos antigos (caso exista) de materiais inorgânicos 

(solo, pequenas pedras etc) existentes na mistura de resíduos escavada. Por este motivo, o 

item “material com granulometria < 5 mm” foi assim convencionado, pois envolvia as 

pequenas frações da decomposição do resíduo (composto), solo, pequenas pedras e ossos 

etc. A Figura IV.6 ilustra tal material no processo de peneiramento durante ensaio de 

caracterização gravimétrica. 

 

Tabela IV.3. Resultados da composição gravimétrica dos resíduos antigos. 
Pontos de investigação PI-7 PI-8 PI-9 PI-10 PI-11 

Disposição resíduos mai/91 jun/92 jul/92 jul/92 fev/94 

Fração dos resíduos % fração % fração % fração % fração % fração 

Mat. granul. < 5 mm 62,02 56,07 65,31 63,78 61,28 

Papel/Papelão 0,24 1,78 3,74 0,30 0,70 

Plásticos 8,13 8,46 5,81 11,96 13,42 

Madeira/Côco/folhas 12,02 7,37 11,49 6,04 10,65 

Materiais Têxteis 0,01 3,17 0,65 1,78 2,44 

Borracha e Couro 3,54 0,78 0,46 5,45 1,89 

Metais 0,32 2,65 0,42 1,61 1,00 

Vidro 1,02 1,52 2,03 1,44 0,78 

Pedra e cerâmica 12,69 18,21 10,10 7,65 7,84 
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Figura IV.6. Ilustração do material misturado remanescente na peneira. 

 

Os resultados da Tabela IV.3 indicam um possível acréscimo no percentual de 

plásticos nos resíduos antigos entre 1991 e 1994. Quando os resíduos antigos são 

comparados aos resíduos do enchimento da célula (Tabelas IV.9 e IV.10), observa-se que o 

resíduos antigo possui menos papel/papelão e plásticos. Em função das características de 

biodegradabilidade destes materiais, a redução do papel pode está relacionada com a 

atividade de decomposição e a de plásticos com mudanças de ordem sócio-econômica da 

população que passou a consumir cada vez mais deste material. Não é possível fazer uma 

correlação semelhante com a matéria orgânica tendo em vista que a mesma não foi 

separada para os resíduos já degradados. A avaliação comparativa da fração orgânica foi 

realizada, posteriormente, com base no teor de sólidos voláteis. 

A investigação na camada de resíduo antiga permitiu conhecer a idade aproximada 

de disposição dos resíduos em cada local. Tal determinação foi feita por meio da 

visualização da data de fabricação e validade de embalagens plásticas de produtos 

perecíveis (leite, manteiga, iogurte). O período de disposição dos resíduos na área foi de 

maio/1991 a fev/1994, conforme ilustrado na Figura IV.7. A avaliação da contaminação da 

amostra por partículas aderidas será discutida no item 4.6.5. 

 

         
Figura IV.7. Evidência do período de disposição dos resíduos da camada antiga. 
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A Tabela IV.4 apresenta os resultados da análise físico-química dos resíduos antigos 

nos pontos PI-7 ao PI-11. A faixa de variação dos sólidos voláteis (7,4 a 10,4%) está 

condizente com resíduos bioestabilizados reportados na literatura. De acordo com 

Decottignies et. al. (2005), resíduos com SV < 10% já podem ser considerados 

bioestabilizados e Kelly (2002) diz que valores entre 10-20% já podem indicar estabilização. 

Observa-se também uma consistência entre o teor de SV e a concentração de CH4, 

conforme ilustrado na Figura IV.8. 

 

Tabela IV.4. Análises físico-químicas dos resíduos antigos. 
Ponto de Investigação PI-07 PI-08 PI-09 PI-10 PI-11 

Disposição resíduos mai/91 jun/92 jul/92 jul/92 fev/94 

Teor de umidade (%) 25,3 25,1 23,9 20,3 27,2 

Teor de sólidos voláteis (%) 7,4 8,7 9,7 8,1 10,4 

pH 8,8 8,7 9,0 8,4 8,1 

Carboidratos (%) 5,9 ---- 1,4 7,2 ---- 

Proteína (%) 0,6 ---- 0,7 0,5 ---- 

Lipídios (%) <0,1 ---- <0,1 <0,1 ---- 

Lignina (%) 9,5 ---- 6,9 4,9 ---- 

Carbono Orgânico Total (%) 2,9 ---- 1,4 2,9 ---- 

Carbono (%) 3,0 ---- 5,0 3,4 ---- 

Nitrogênio (%) 0,1 ---- 0,3 0,1 ---- 

Hidrogênio (%) 0,2 ---- 0,5 0,4 ---- 

Enxofre (%) 0,2 ---- 0,1 0,1 ---- 

 

y = 11,192x - 77,15
R2 = 0,8597
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Figura IV.8. Variação da concentração do CH4 em função do teor de sólidos voláteis dos 

resíduos antigos. 
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O valor médio do pH em torno de 8,6 também é típico da fase de maturação dos 

resíduos. Observa-se ainda que a faixa de variação dos componentes biodegradáveis 

(carboidratos – 1,4 a 7,2%, proteína – 0,5 – 0,7% e lipídios - <0,1%) estão bem inferiores 

aos valores apresentados na literatura para resíduos novos (Tabelas II.6 e II.7). No que se 

refere à caracterização elementar dos resíduos, o teor de carbono dos resíduos (3,0 a 5,0%) 

também está inferior aos apresentados por Glysson (2004) de 20 a 30% para resíduos 

novos. 

Esta investigação permitiu concluir que os resíduos encontram-se no final do 

processo de degradação, embora uma pequena quantidade de biogás ainda está sendo 

gerada ou acumulada devido à camada de solo sobreposta. Por este motivo, foi procedida à 

instalação de sete drenos sub-superficiais (abaixo da camada de base da célula) e o 

monitoramento dos gases. 

A etapa de monitoramento dos drenos sub-superficiais de gases foi realizada após a 

implantação da Célula Experimental durante o período de 1 ano (maio/2007 a maio/2008) e 

o resultado médio da composição do biogás nos sete drenos está apresentado na Figura 

IV.9. Observa-se que apesar da tendência de redução nas concentrações do CH4 e CO2 no 

final do período analisado, as concentrações foram superiores as observadas nos pontos PI-

7 a PI-11 (Tabela IV.2). Tal fato pode estar associado a uma maior dificuldade de 

percolação do biogás em virtude da execução da camada compactada de base, a qual deve 

apresentar umidade elevada em função do contato direto com resíduos e lixiviado. Outra 

possibilidade seria a inversão do fluxo de biogás dos resíduos da Célula Experimental para 

a camada de resíduo antiga, entretanto tal fato seria menos provável de ocorrer em virtude 

do elevado nível de líquidos existente na Célula Experimental (ver item 4.11.3). 
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Figura IV.9. Monitoramento do biogás nos drenos sub-superficiais da Célula. 
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4.4 – CARACTERIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DA BASE 
 

O estudo de caracterização do solo foi realizado com base em 04 amostras obtidas 

da jazida do atual Aterro Controlado da Muribeca/PE objetivando avaliar a utilização deste 

material como camada de base da Célula Experimental. As Figuras IV.10 e IV.11 mostram, 

respectivamente, as curvas granulométricas e de compactação das amostras, enquanto a 

Tabela IV.5 apresenta um resumo de todos os resultados obtidos nos ensaios realizados. 
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Figura IV.10. Curvas granulométricas do solo da base da Célula Experimental. 
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Figura IV.11. Curvas de compactação do solo da base da Célula Experimental. 
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Tabela IV.5. Resumo dos ensaios de caracterização do solo da camada de base. 
Granulometria Consistência Compactação 

Areia (%) 
Amostra Argila 

(%) Silte 

(%) Fi
no

 

M
éd

io
 

G
ro

ss
o 

P
ed

re
gu

lh
o 

(%
) 

M
as

sa
 E

sp
. R

ea
l 

(g
/c

m
3 ) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

P
es

o 
es

pi
ci

f. 

(g
/c

m
3 ) 

U
m

id
. Ó

tim
a 

(%
) 

Permeab.

k20  (cm/s)

01 49 18 17 15 1 -  2,631 64,1 43,1 21,0 1,560 24,8 0,9 x 10-7 

02 44 19 16 20 1 -  2,689 68,5 45,4 23,1 1,567 24,7 2,0 x 10-7 

03 52 22 14 10 1 1 2,639 69,2 48,2 21,0 1,575 24,5 0,9 x 10-7 

04 54 13 17 15 1 -  2,675 65,8 44,2 21,6 1,537 24,58 1,7 x 10-7 

Média 49,8 18,0 16,0 15,0 1,0 0,25 2,660 66,9 45,2 21,7 1,560 24,6 1,4 x 10-7 

 

De acordo com o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), o solo 

analisado é uma argila arenosa de alta plasticidade. O percentual médio de argila no solo é 

de 50%, a fração menor que 2μm maior que 40% (influencia a atividade do solo) e a que 

passa na # 200 superior a 65% (influencia a permeabilidade). Os valores médios do peso 

específico máximo é de 1,560 g/cm3, umidade ótima de 24,6% e permeabilidade saturada à 

água em lab. de 10-7 cm/s.  

O controle da compactação da camada de base do aterro foi procedido com a 

realização de 20 ensaios de peso específico in situ (frasco de areia) do solo e teor de 

umidade em 07 trechos (regiões) pré-definidos em projeto (ver Figura III.24). A Tabela IV.6 

mostra os resultados médios, por trecho, do peso específico/umidade do solo e o grau de 

compactação (GC) obtido na execução da base da Célula Experimental. O GC médio foi de 

95,5%, a umidade média de compactação de 20,9% e o peso específico médio de 1,490 

g/cm3. Tais resultados são satisfatórios tendo em vista que a base de apoio desta camada é 

um resíduo antigo, o qual tende a absorver parte da energia transmitida pelo compactador. 

 

Tabela IV.6. Controle de compactação de base do aterro. 
Média dos valores por trecho 

h Nº. ensaios Qtd. 
ensaios Peso espec. (g/cm3) Wcompac. (%) GC (%) 

Trecho 1 1,3,13 e 14 4,0 1,481 19,5 95,0 

Trecho 2 2 e 4 2,0 1,504 22,0 96,4 

Trecho 3 12, 17 2,0 1,538 21,3 98,6 

Trecho 4 5, 6 e 11 3,0 1,480 22,5 94,9 

Trecho 5 7, 15, 16 e 18 4,0 1,459 20,7 93,5 

Trecho 6 9, 10 e 20 3,0 1,433 20,6 91,9 

Trecho 7 8 e 19 2,0 1,538 19,5 98,6 

  Média 14,90 20,9 95,5 
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Além destes parâmetros, foram procedidos 07 ensaios de placa de fluxo e retiradas 

05 amostras indeformadas para ensaios de permeabilidade à água. As análises de 

permeabilidade à água permitiram obter um valor médio de 2,40 x 10-6 cm/s, o qual está um 

pouco superior a permeabilidade obtida no laboratório (10-7 cm/s), porém inferior à 

permeabilidade exigida na norma ABNT NBR 13.896/97 (< 10-5 cm/s). Os resultados dos 

ensaios de placa de fluxo estão apresentados na Figura IV.12, a qual mostra a variação da 

concentração do CH4 no interior da placa de fluxo ao longo do tempo de ensaio. Observa-se 

que em quatro ensaios não houve qualquer registro de CH4 e em outros três detectaram-se 

concentrações máximas de 5,8% (ensaio nº4), 0,8% (ensaio nº5) e 0,3% (ensaio nº7). Vale 

ressaltar que nos ensaios nº 4 e 5, os valores máximos foram pontuais e decresceram com 

o tempo até atingir valores próximos de zero ao término do ensaio. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60

Tempo (min)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
C

H
4 

(%
) Ensaio  nº1

Ensaio  nº2
Ensaio  nº 3

Ensaio  nº4

Ensaio  nº5

Ensaio  nº6
Ensaio  nº7

 
Figura IV.12. Variação da concentração de CH4 nos ensaios de placa de fluxo na camada de 

base da Célula Experimental. 

 

Os resultados da investigação da camada de base da Célula Experimental 

permitiram concluir que os materiais são adequados para serem utilizados na camada de 

base e que a sua execução está em conformidade com a norma NBR 13.896/97 da ABNT 

(Aterros de Resíduos Não Perigosos – Critérios para Projeto, Implantação e Operação) 

tendo em vista que garantiu uma impermeabilização de fundo com k < 10-6 cm/s. Além disso, 

foi constatado por meio dos ensaios de placa de fluxo que a camada também evitará a 

percolação de gases da camada de resíduos antiga para o interior da Célula Experimental. 
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4.5 – CONTROLE DO ENCHIMENTO DA CÉLULA EXPERIMENTAL 
 

O controle de enchimento da Célula Experimental foi realizado com base nas 

seguintes atividades: registro da quantidade de resíduos depositada na área (por rota de 

coleta), ordenamento e geometrização da célula por zonas e avaliação periódica da 

compactação dos resíduos por nivelamento topográfico. Paralelamente a estas atividades, 

foi procedido o estudo de caracterização dos RSU durante o enchimento da célula, o qual 

está apresentado no item 4.6. 

A Figura IV.13 apresenta a evolução da quantidade de resíduos depositadas na 

Célula ao longo dos 10 meses necessários para conclusão do aterro. Observa-se que houve 

variação mensal na disposição de resíduos e este fato foi influenciado por questões de 

ordem operacional (disponibilização de tratores/máquinas por parte da EMLURB), social 

(desvio do fluxo de resíduos para os catadores do Aterro da Muribeca/PE) e por fatores 

climáticos (chuvas). A quantidade total de resíduos depositados foi de 36.659,8 t e taxa 

média de disposição de resíduos da Célula foi de 122 t/dia, a qual é semelhante à de 

municípios com população de 100 a 200.000 habitantes a depender da geração per capita 

de resíduos. A Figura IV.14 ilustra fotos dos diversos períodos de operação da célula. 

A Tabela IV.7 ilustra a contribuição percentual de resíduos por bairro da Cidade do 

Recife. Os bairros de maiores contribuições foram Torrões (5,6% do total), 

Zumbi/Cordeiro/Iputinga (4,9%) e Jardim São Paulo (4,7%), os quais são localidades de 

classe média à média-baixa. 

 

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08

Meses

RS
U 

di
sp

os
to

 (t
/m

ês
)

Abril/07 = 266,14 t
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Junho/07 = 1.820,57 t
Julho/07 = 3.772,43 t
Agosto/07 = 3.615,91 t
Setembro/07 = 4.045,55 t
Outubro/07 = 6.560,15 t
Novembro/07 = 5.485,43 t
Dezembro/07 = 5.352,35 t
Janeiro/07 = 5.126,52 t

 
Figura IV.13. Evolução mensal da disposição de RSU na Célula Experimental. 
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Tabela IV.7. Contribuição de enchimento da célula por bairro da Cidade do Recife/PE. 

Iputinga 02.02 550,55                 1,5%
Cordeiro 02.04 e 02.10 1.285,94              3,5%
Eng. Meio/Cordeiro 02.06 711,10                 1,9%
Torrões 02.08, 02.12 e 02.14 2.036,75              5,6%
San Martin/Bongi 02.16 611,65                 1,7%
San Martin/Mustardinha 02.20 573,74                 1,6%
San Martin 02.18 724,58                 2,0%
Afogados 02.28 534,01                 1,5%
Mustardinha/Afogados 02.22 788,58                 2,2%
Jiquiá 02.24 e 02.30 1.265,90              3,5%
Jiquiá/Inês 02.36 651,31                 1,8%
Imbiribeira 02.32 641,68                 1,8%
Imbiribeira/lagoa do araça 02.34 616,39                 1,7%
Ipsep/Imbiribeira 02.38 629,81                 1,7%
Ipsep 02.40 e 02.42 1.129,50              3,1%
Ipsep/Vila Mauricéa/Barro/Imbiribeira 02.26 364,02                 1,0%
Casa Amarela 01.04, 01.10 e 01.16 1.313,83              3,6%
Casa Amarela/Tamarineira 01.18 e 01.20 771,56                 2,1%
Santana/Parnamirim 01.14 474,28                 1,3%
Arruda 01.22 e 01.30 821,40                 2,2%
Fundão 01.24 299,51                 0,8%
Encruzilhada 01.32 e 01.38 737,43                 2,0%
Encruzilhada/Campo Grande 01.36 333,61                 0,9%
Campo Grande 01.34 e 01.40 987,05                 2,7%
Santo Amaro 01.42 262,08                 0,7%
Casa Forte 01.06 383,80                 1,0%
Apipucos 01.02 424,77                 1,2%
Poço da Panela 01.08 421,18                 1,1%
Cajueiro 01.28 198,04                 0,5%
Casa Amarela/Parnamirim 01.12 266,19                 0,7%
Santo Amaro 01.26 140,51                 0,4%
Beberibe/Dois Unidos/Linha do tiro 05.24 45,06                   0,1%
Morro da Conç/Casa Am./Nova Desc 05.14 129,50                 0,4%
Afogados 06.02 125,84                 0,3%
Vasco da Gama/Morro da Conç. 06.20 594,50                 1,6%
Zumbi/Cordeiro/Iputinga 1.001 1.786,46              4,9%
Cidade Univ./Várzea 1.003 1.253,39              3,4%
Várzea 1.004 1.434,16              3,9%
Jardim Petrópolis 1.005 991,19                 2,7%
Jardim SP 1.006 1.735,85              4,7%
Curado/Tejipió 1.007 1.185,59              3,2%
Totó 1.008 1.268,39              3,5%

1.002 1.121,88              3,1%
2.001 656,14                 1,8%
2.007 718,85                 2,0%

Ibura/Cohab 2.002 590,04                 1,6%
Jordão 2.005 549,87                 1,5%
Caçote 2.006 330,11                 0,9%
Jardim Uchôa 2.008 624,53                 1,7%
Três Carneiro 2.009 107,65                 0,3%
Outros bairros rotas diversas 460,07                 1,3%

TOTAL 36.659,82            100,0%

Nº rotas de coletaBairro do Recife Contribuição % 
por bairo

Qtd resíduos 
depositadas (ton)
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Figura IV.14. Ilustração das fases de enchimento da Célula Experimental. 

ABRIL/07 JUNHO/07

JULHO/07 OUTUBRO/07 

NOVEMBRO/07 DEZEMBRO/07

JANEIRO/08 FEVEREIRO/08
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A Tabela IV.8 apresenta as variações do peso específico dos resíduos ao longo do 

período de enchimento. Observa-se que o peso específico médio úmido dos resíduos ficou 

em torno de 1,0 t/m3, embora tenha sido possível observar um pequeno aumento com a 

elevação da célula inclusive em períodos mais secos (out-nov). Tais valores estão dentro da 

faixa de massa específicas observadas por Catapreta (2008) no Aterro Experimental de Belo 

Horizonte/MG, onde os pesos específicos médios situaram-se entre 0,57 a 0,88 t/m3 com 

valor médio de 0,78 t/m3. Vale ressaltar que o aterro de BH possuía uma espessura de 

resíduos de apenas 3,20 m e 8.600 t de resíduos, o qual pode ter contribuído para obtenção 

de valor médio inferior ao da Célula Experimental. É importante citar ainda que o talude 

escavado para geometrização da célula serviu de suporte para compactação da primeira 

camada de resíduos (até cota 43) e este fato pode ter contribuído para obtenção de peso 

específico mais elevado. 

 

Tabela IV.8. Acompanhamento da massa específica dos resíduos por topografia. 
Data Volume da massa Qtd resíduos  

 de RSU (m3) depositadas (t) 
Peso específico in 

situ (t/m3) 
18/jul 4.186,00 3.932,45 0,94 
27/jul 5.877,00 5.648,92 0,96 

15/ago 8.353,00 7.965,39 0,95 
30/ago 9.258,00 9.712,82 1,05 
22/set 13.118,00 12.343,82 0,94 
11/out 15.194,00 15.873,00 1,04 
26/out 17.956,00 18.198,41 1,01 
14/nov 18.720,00 22.966,24 1,23 
Final  35.208,90 36.659,82 1,04 

 

A precipitação acumulada durante o período de enchimento da Célula Experimental 

foi de aproximadamente 1.646 mm, distribuídos da seguinte forma: 336 mm (abr/07), 178 

mm (mai/07), 394 mm (jun/07), 240 mm (jul/07), 203 mm (ago/07), 37 mm (set/07), 19 mm 

(out/07), 90 mm (nov/07). 32 mm (dez/07) e 117 mm (jan/08). A evaporação acumulada no 

mesmo período foi de 955,4 mm. Os dados apresentados acima estão presentes na Tabela 

IV.1. Desta forma, conclui-se que o excedente hídrico do local durante o enchimento da 

célula foi de cerca de 690 mm, o que representa algo em torno de 4.140 t de água pluvial, se 

for considerado a área superficial de 5.993 m2, ou cerca de 11,3% em relação ao peso total 

acumulado de resíduos. Isto considerando que toda a chuva (em excesso a evaporação) 

tenha permanecido no interior da célula, desconsiderando a drenagem interna ou infiltração 

pela camada de base.  
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4.6 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
4.6.1 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA (BASE ÚMIDA) 

 

Este estudo consistiu na determinação da composição dos resíduos de diferentes 

rotas de coleta da Cidade do Recife/PE e, posteriormente, da frente de operação da Célula 

Experimental, os quais estão ilustradas respectivamente nas Figuras IV.15 e IV.16. As 

Tabelas IV.9 e IV.10 apresentam os resultados obtidos nas duas investigações. A 

caracterização gravimétrica dos resíduos nos veículos coletores ficou mais próxima dos 

resultados obtidos por Alcântara (2007) para amostras de resíduos do próprio Aterro da 

Muribeca/PE (ver Tabela II.3). Observa-se uma tendência de queda na quantidade de 

matéria orgânica (64% para 46%) e incremento no percentual de plástico (9,5% para 19,6%) 

no período de 2000 a 2007 em Recife/PE. Este fato pode está relacionado às mudanças de 

ordem sócio-cultural e econômica da população. 

 

    

    
Figura IV.15. Ilustração das etapas dos ensaios de caracterização dos resíduos dos veículos 

coletores da Cidade do Recife/PE. 
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Figura IV.16. Ilustração das etapas dos ensaios de caracterização dos resíduos durante o 

enchimento da Célula Experimental. 

 

A análise comparativa entre os resíduos na fase pré-enchimento (veículos coletores) 

e durante a operação (enchimento) da Célula Experimental indica composições 

gravimétricas semelhantes, embora pequenas variações foram observadas em função da 

própria heterogeneidade dos materiais. É importante citar que o teor de matéria orgânica 

dos resíduos do enchimento da célula foi um pouco inferior (42% ± 5,6%) aos resultados dos 

veículos coletores (46% ± 4,8%). Tal fato pode estar relacionado ao processo de 

degradação e/ou lixiviação dos resíduos uma vez que o tempo de disposição dos resíduos 

previamente ao ensaio variou de 1 a 40 dias (média de 20 dias) em função do local da 

amostragem. 

A Tabela IV.11 apresenta a distribuição percentual das frações dos RSU em função 

das condições de biodegradabilidade. Observa-se que as frações facilmente degradáveis 

(matéria orgânica e papel/papelão) podem representar de 56,2% a 58,4% em peso, as 

frações moderadamente degradáveis (madeira, côco e fraldas) de 10,3 a 11,2% e as 

dificilmente degradáveis (têxteis, borracha e couro) da ordem de 4,2% a 5,4%. As frações 

não consideradas para fins de produção de biogás (plásticos e metais, vidros e outros) 

perfazem um total de 26,2% a 28,1% do peso total. Tal quantificação é importante para os 

modelos de previsão da geração de biogás que serão discutidos no item 4.8.3. 
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Tabela IV.9. Resumo dos ensaios de caracterização gravimétrica em 10 rotas de coleta da Cidade do Recife/PE. 

Data do ensaio 26/10/06 05/01/07 11/01/07 18/01/07 24/01/07 06/02/07 08/02/07 15/02/07 02/03/07 08/06/07
Rota nº 01.40 02.24 1003 1004 02.06 1007 01.10 01.32 02.08 1004
Bairro Campo Grande Jiquiá CDU/Várzea Várzea Eng.Meio/Cordeiro Curado/tejipió Casa Amarela Encruz. Torrões Várzea Média Desv padrão

Dens. lixo compactador (t/m3) 0,749 0,731 0,731 0,738 0,734 0,757 0,770 0,792 0,806 0,641 0,745 0,045
Dens. lixo baldes (t/m3) 0,278 0,467 0,276 0,244 0,305 0,279 0,262 0,270 0,284 0,258 0,292 0,064

Umidade do lixo (%) 39,54 60,2 60,3 64,5 61,6 45,1 48,5 63,7 59,1 N.A 55,8 19,61
Frações dos RSU % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração ---- ----

Matéria Orgânica Putrescível 52,9 42,9 46,8 38,3 46,0 50,6 43,0 52,6 43,9 42,9 46,0 4,8
Papel/Papelão 11,2 10,6 12,2 14,2 17,0 9,5 10,5 11,9 12,2 14,6 12,4 2,3
Plásticos 20,2 23,9 18,3 16,4 16,2 18,6 20,8 17,8 22,3 22,0 19,6 2,6
Madeira 1,4 1,3 2,3 5,8 4,6 3,7 2,4 1,0 2,1 0,8 2,5 1,7
Materiais Têxteis 4,0 5,8 4,0 2,6 2,4 4,2 1,9 0,9 5,4 2,9 3,4 1,5
Borracha e Couro 2,4 0,6 1,4 1,0 0,3 0,4 1,1 0,3 0,0 0,6 0,8 0,7
Metais 2,1 1,9 2,3 2,1 2,6 1,8 1,6 0,9 1,6 2,8 2,0 0,6
Vidro 0,6 1,6 1,0 1,6 0,6 1,1 1,1 1,3 0,5 0,4 1,0 0,4
Fraldas descartáveis 1,8 3,4 3,6 9,3 2,5 1,9 0,3 4,5 5,4 2,0 3,5 2,5
Côco ** 5,2 3,8 5,9 5,3 2,3 12,7 7,2 5,9 3,6 5,2 3,4
Outros (pedra, osso, gesso, eletronicos,etc) 3,4 2,6 4,4 2,6 2,3 5,9 4,4 1,7 0,7 7,5 3,6 2,0  

 
 

Tabela IV.10. Resumo dos ensaios de caracterização gravimétrica em 15 ensaios realizados com resíduos depositados na Célula Experimental. 
Data do ensaio 10/07/07 12/07/07 19/07/07 09/08/07 14/09/07 18/10/07 07/11/07 14/11/07 22/11/07 30/11/07 12/12/07 27/12/07 09/01/08 25/01/08 30/01/08

Nº Dreno DV-01 DV-02 DV-02 DV-01 DV-05 DV-04 DV-03 DV-01 DV-01 DV-02 DV-03 DV-02 DV-03 DV-03 DV-04
Cota lixo 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 6,0 6,0 6,0 5,0 8,5 8,5 10,0 5

Raio de distânica do dreno (m) 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 média Desv. Padrão
Densidade do lixo baldes (ton/m3) 0,306 0,278 0,366 0,349 0,368 0,266 0,315 0,258 0,290 0,319 0,294 0,291 0,277 0,307 0,291 0,305 0,034

Umidade do lixo (%) 44,8 67,5 51,6 54,4 66,8 47,6 41,6 48,05 71,48 56,47 50,94 45,45 52,04 46,32 38,90 52,3 9,7
Frações dos RSU % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração % fração ---- ----

Matéria Orgânica Putrescível 38,4 36,4 45,9 34,5 30,3 40,4 52,1 38,1 46,9 43,6 42,7 44,8 45,2 44,7 45,4 42,0 5,6
Papel/Papelão 13,0 12,3 10,8 25,0 15,1 15,3 9,8 16,3 10,8 13,5 14,1 16,1 17,2 12,8 11,4 14,2 3,7
Plásticos Mole 17,7 16,9 14,8 15,6 22,1 18,1 15,0 19,2 16,9 14,2 17,4 18,6 16,5 18,8 15,8 17,2 2,0
Plásticos Duro 4,2 3,2 4,9 3,7 4,3 5,7 3,1 5,2 4,1 4,4 3,2 2,6 3,0 3,0 3,2 3,9 0,9
Isopor 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 0,2
Madeira 2,5 11,2 5,0 1,3 0,9 1,8 3,0 0,1 0,5 0,9 2,0 1,6 0,9 2,8 2,6 2,5 2,7
Materiais Têxteis 4,0 3,3 2,7 1,7 5,9 5,0 3,7 6,3 4,2 4,0 2,8 5,3 2,7 5,0 6,6 4,2 1,5
Borracha e Couro 1,2 1,2 0,4 1,5 0,8 1,5 0,9 1,4 0,3 2,4 3,3 1,6 0,2 1,4 0,5 1,2 0,8
Metais 1,8 1,9 2,3 2,2 2,4 1,1 2,1 1,2 1,9 1,8 2,8 1,7 0,9 1,4 1,8 1,8 0,5
Vidro 0,4 0,8 1,9 0,5 0,6 0,8 0,2 0,9 0,7 0,8 0,8 0,5 1,1 0,3 0,2 0,7 0,4
Fraldas descartáveis 6,3 3,5 2,3 7,9 7,3 5,3 3,3 3,9 4,4 4,3 3,9 3,2 4,1 2,4 2,3 4,3 1,7
Côco 7,1 6,1 1,5 2,7 4,5 2,6 3,7 3,1 5,5 1,5 5,1 1,0 3,6 1,2 3,6 3,5 1,9
Outros (pedra, osso, gesso, eletronicos,e 3,0 2,8 7,2 2,7 5,3 2,2 2,9 4,0 3,7 8,4 1,4 2,3 3,8 5,9 6,2 4,1 2,0  
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Tabela IV.11. Características de biodegradabilidade dos RSU. 
Composição gravimétrica 

(base úmida)  
Biodegradabilidade RSU Frações 

Veículos 
Coletores 

Enchimento 
Célula 

Facilmente degradáveis Mat.orgânica putrescível e 
papel/papelão 58,4% 56,2% 

Medianamente degradáveis Côco, madeira, fraldas 11,2% 10,3% 

Dificilmente degradáveis Têxteis, borracha e couro 4,2% 5,4% 

Não degradáveis* Plásticos, isopor, metais, 
vidros e outros 26,2% 28,1% 

Obs.: * Os plásticos são considerados não degradáveis nos modelos de previsão de biogás, embora 

possam existir determinados plásticos que se degradem com um longo período de tempo. 

 

Os percentuais de frações rapidamente degradáveis neste estudo foi semelhante ao 

determinado por Alcântara (2007) no Lisímetro nº. 2 da Muribeca (59,3%). No caso do 

Lisímetro nº. 1, obteve-se percentual um inferior (45,5%). É importante ressaltar que as 

frações de “fraldas descartáveis” e “côco” representam mais que diversas outras frações 

existentes nos resíduos (têxteis, madeira, borracha, metais e vidro) e por este motivo devem 

fazer parte dos estudos de caracterização física dos RSU, o que nem sempre é observado. 

A análise da metodologia utilizada nos ensaios iniciais de caracterização gravimétrica 

dos resíduos dos veículos coletores permitiu incorporar novos parâmetros aos ensaios 

executados durante o enchimento da Célula Experimental, os quais envolveram 

complementarmente: (i) determinação de umidade e contaminação por tipo de fração dos 

resíduos, (ii) desenvolvimento de uma prensa para compactação dos resíduos e (iii) 

ampliação do universo amostral de 10 para 15 amostras. Com base nestes parâmetros foi 

possível determinar a composição gravimétrica na base seca e seca-limpa, bem como a 

composição volumétrica dos RSU. 

 

4.6.2 – COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA DOS RSU 

 

O estudo da composição volumétrica dos resíduos é de grande importância para 

prever o espaço físico ocupado por cada fração no maciço sanitário e entender o 

comportamento geomecânico dos aterros sanitários. Neste estudo, a composição 

volumétrica dos RSU “solto” foi avaliada durante os ensaios dos veículos coletores. Neste 

caso, não foi realizado nenhum processo de compactação dos materiais. Posteriormente, 

quando do desenvolvimento da prensa foi possível realizar os ensaios dos resíduos com 

diferentes cargas (0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 MPa), os quais foram feitos nas 15 amostras do 

enchimento da Célula Experimental. 
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Os valores da composição volumétrica dos RSU “soltos” servem apenas de 

referência, pois na situação dos aterros existem sobrecargas (máquinas utilizadas no 

espalhamento/compactação dos RSU, camadas sobrepostas de resíduos, cobertura de solo, 

presença de líquidos) que interferem na composição volumétrica dos resíduos aterrados. 

Por este motivo, a composição volumétrica que deve estar mais próxima das condições da 

Célula Experimental é a “compactada”. Os resultados das composições volumétricas média 

dos resíduos “soltos” e “compactados” estão reportados na Tabela IV.12, bem como a 

relação entre volume e peso dos resíduos da Célula Experimental e outros reportados na 

literatura (Catapreta, 2008 e USEPA, 1990). 

 

Tabela IV.12. Composição volumétrica dos RSU da Célula Experimental. 
Composição volumétrica 

média dos RSU (%) Relação volume/peso 
Frações dos 

RSU 
Solto 0,5 MPa 2,0 MPa

Composição 
gravimétrica 
(%) - base 

úmida 0,5 MPa 2,0 MPa Catapreta 
(2008) 

USEPA 
(1990) 

Matéria org. 
putrescível 22,8 30,4 29,2 42,0 0,72 0,70 0,41 0,4 - 0,5

Papel/ 

Papelão 
15,2 15,1 13,2 14,2 1,06 0,93 2,55 1,0 

Plástico mole 19,3 17,5 17,2 1,12 1,02 1,84 2,20 

Plástico rígido 
46,4 

10,6 9,7 3,9 2,72 2,49 1,70-2,13  

Isopor N.A 2,0 2,4 0,4 5,00 6,00 6,37 N.A 

Madeira 2,2 2,6 3,9 2,5 1,04 1,56 1,28 1,0 

Materiais 
Têxteis 3,0 4,6 4,8 4,2 1,10 1,14 0,77 2,10 

Borracha e 
Couro 0,7 2,3 2,9 1,2 1,92 2,42 0,63-1,76 2,30 

Metais 2,1 3,3 4,2 1,8 1,83 2,33 0,52-2,53 1,4 - 2,1

Vidro 0,4 0,5 0,6 0,7 0,71 0,86 0,21 0,3 

Fraldas 3,0 3,1 3,6 4,3 0,72 0,84 N.A N.A 

Côco 2,8 3,8 5,3 3,5 1,09 1,51 N.A N.A 

Outros 0,9 2,4 2,7 4,1 0,59 0,66 N.A 0,70 

Obs.: N.A – não avaliado 

 
Os resultados apresentados na Tabela IV.12 mostram que a composição da fração 

orgânica em peso é duas vezes maior que a de plásticos (M.O = 42% e plásticos = 21,1%), 

entretanto em volume as composições são praticamente equivalentes para ambos os 

estágios de carregamento. Considerando que a fração orgânica será significativamente 

reduzida ao longo do tempo devido ao processo de decomposição biológica, pode-se 

concluir que a fração de plásticos, que tende a crescer em relação ao total, será 
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determinante para previsão do comportamento geomecânico dos aterros em longo prazo. É 

importante destacar ainda o ganho energético e de vida útil do aterro em caso de redução 

na disposição de plásticos nos aterros sanitários. 

O estudo realizado por Mancini et. al. (2005) demonstra que os restos de comida 

(40,1% em massa) e os plásticos (34,2% em volume) são as principais constituintes dos 

RSU de Indaiatuba/SP. Tal fato está condizente com os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Por outro lado, Catapreta (2008) determinou uma maior contribuição volumétrica da fração 

“papel” (46,5%) para os resíduos do Aterro Experimental de Belo Horizonte/MG. 

A comparação das relações volume/peso dos resíduos com valores reportados na 

literatura não foi conclusiva e deve ser analisada com cautela, haja vista que existem 

diversas variáveis metodológicas. Como exemplo, o estudo de Catapreta (2008) foi 

realizado em amostras de 7,25 cm de diâmetro e 20,0 cm de altura e sob pressões de 0,047 

MPa. No presente estudo, as dimensões das amostras foram de 59,0 cm e 49,5 cm, 

respectivamente, e as pressões até 2,0 MPa. 

 

4.6.3 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RSU (BASE SECA E SECA-LIMPA) 
 

A avaliação da composição gravimétrica dos RSU na base seca e seca-limpa foi 

realizada a partir das determinações da umidade e grau de contaminação por partículas 

aderidas em cada fração, os quais serão discutidos posteriormente. Os resultados médios 

da composição gravimétrica estão apresentados na Tabela IV.13 e Figura IV.17. 

 

Tabela IV.13. Composição gravimétrica e volumétrica média dos RSU. 

Composição gravimétrica dos RSU (%) 
Fração dos RSU 

base úmida base seca base seca-limpa

Composição 
volumétrica a 0,5 

MPa (%) 

Mat.Org. Putrescível 44,4 42,6 48,1 30,4 
Papel/papelão 14,2 12,4 13,7 15,1 
Plástico mole 16,9 18,9 11,4 19,3 
Plástico duro 3,2 4,8 4,9 10,6 
Isopor 0,4 0,6 0,6 2,0 
Madeira 1,8 2,1 2,1 2,6 
Tecido 4,4 4,3 4,1 4,6 
Borracha/couro 1,6 2,5 2,7 2,3 
Metais 1,7 2,5 2,3 3,3 
Vidro 0,6 1,0 1,1 0,5 
Fraldas descart. 3,4 N.A N.A 3,1 
Côco 2,7 1,5 1,4 3,8 
Outros 4,7 7,0 7,6 2,4 
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Figura IV.17. Composição gravimétrica e volumétrica média dos RSU da célula. 

 

Os resultados mostram que a composição dos resíduos na base seca-limpa varia em 

relação à gravimétrica úmida. A fração orgânica foi a que apresentou o maior aumento 

médio percentual (44,4% para 48,1%) e a de “plásticos mole” a redução mais significativa 

(16,9% para 11,4%). Desta forma, o percentual médio de plásticos em peso seco-limpo foi 

reduzido de 21,1% para 16,3%. Esta análise é de grande importância para as previsões de 

geração de biogás haja vista que os dados de entrada dos modelos serão realizados com o 

peso real de cada fração dos resíduos. Outra importante aplicação da composição seca-

limpa dos resíduos está relacionada ao potencial de reciclagem dos materiais haja vista que 

este processo deve estar associado a quantidade de matéria-prima pura e seca, sem 

considerar, portanto a umidade e partículas ou impurezas presentes nos materiais 

recicláveis. 

 

4.6.4 – TEOR DE UMIDADE DOS RESÍDUOS 

 

A umidade média dos resíduos (base úmida) na chegada ao Aterro da Muribeca/PE 

(veículos coletores) foi de 55,8% e desvio padrão de 9,1%. A investigação realizada durante 

a operação de enchimento da Célula Experimental, entre julho/2007 e janeiro/2008 

determinou teor de umidade um pouco inferior, com valor médio de 52,1% ± 9,7%, conforme 

apresentado na Tabela IV.10. É importante ressaltar que as amostras de resíduos da Célula 

Experimental foram obtidas a cerca de 0,50 m de profundidade e podem não representar as 
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condições de umidade dos resíduos mais profundo, os quais só puderam ser investigados, 

posteriormente, com as sondagens SPT. Segundo U.S Army Corps of Engineers (1995) a 

umidade de maximização da produção de biogás varia de 50-60% de umidade. Tal fato 

indica que a velocidade de degradação dos resíduos na Célula Experimental pode ser bem 

acelerada, condizente com as condições climáticas locais. 

A umidade obtida na caracterização dos resíduos da Célula Experimental foi superior 

aos resultados encontrados no estudo da camada de resíduo antiga (item 4.3), os quais 

variaram de 20,3% a 27,2%. Tal fato pode estar associado à baixa capacidade de retenção 

de umidade do resíduo com predominância de frações medianamente e dificilmente 

degradáveis e/ou ao cobrimento dos resíduos antigos, que possuía camada de solo argiloso 

com variações de 0,30 a 2,20 m. É importante lembrar que a idade dos resíduos antigos 

variou de 12 a 15 anos. 

A avaliação do teor de umidade por tipo de fração foi fundamental para obtenção da 

composição gravimétrica dos resíduos na base seca. Esta investigação foi realizada em 08 

dos 15 ensaios de caracterização procedidos durante o enchimento da Célula. A Figura 

IV.18 e 19 ilustram, respectivamente, os componentes dos resíduos durante o ensaio de 

teor de umidade e os resultados encontrados nesta investigação. 

Observa-se que as frações com maior capacidade de absorção de umidade são: 

côco (em pedaços), papel/papelão, matéria orgânica e têxteis. Por outro lado, as frações de 

difícil degradação e inorgânicas como borracha/couro, metais, vidro, plástico duro e outros 

são as que apresentaram os menores teores de umidade. Tal fato é um indicativo das 

condições de biodegradabilidade das diversas frações dos RSU, haja vista que a 

transformação de substâncias complexas em monômeros, na fase inicial do processo de 

degradação, é regida pelo processo de hidrólise (ver Figura II.2). 

 

    
Figura IV.18. Ilustração das frações de resíduos para avaliação do teor de umidade. 



 

Capítulo IV 

172

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0

Am
os

tra
 in

 n
at

ur
a

M
at

ér
ia

 O
rg

. P
ut

re
sc

ív
el

Pa
pe

l/p
ap

el
ao

Pl
ás

tic
o 

m
ol

e
Pl

ás
tic

o 
du

ro

Is
op

or

M
ad

ei
ra

Te
cid

o
Bo

rra
ch

a/
co

ur
o

M
et

ai
s

Vi
dr

o
C

ôc
o 

(p
ed

aç
os

)

O
ut

ro
s

Te
or

 d
e 

um
id

ae
 (%

) -
 b

as
e 

úm
id

a

 

Figura IV.19. Teor de umidade (base úmida) médio por tipo de fração. 

 
4.6.5 – GRAU DE CONTAMINAÇÃO POR PARTÍCULAS ADERIDAS 

 

A contaminação das amostras por partículas aderidas foi realizada em seis das 15 

caracterizações realizadas durante o enchimento da Célula Experimental. A média do grau 

de contaminação das frações está apresentada na Tabela IV.14, a qual também ilustra os 

resultados dos resíduos antigos da base da Célula e de outras referências bibliográficas. A 

fração com maior percentual de contaminação é a de plástico mole. Um dos motivos para a 

elevada contaminação se deve ao baixo peso específico da fração em relação ao peso das 

partículas aderidas (solo ou matéria orgânica). Vale ressaltar que a fração de matéria 

orgânica não é avaliada para fins de contaminação devido à impossibilidade de distinguir 

visualmente os constituintes orgânicos e inorgânicos aderidos na fração. 

Como a metodologia utilizada nos ensaios do Aterro da Muribeca/PE foi a mesma 

para os resíduos do enchimento da célula e os resíduos antigos (cerca de 12-15 anos), é 

possível fazer uma análise comparativa entre os valores encontrados. Observa-se que o 

grau de contaminação foi mais significativo nos resíduos antigos já aterrados. Tal fato está 

relacionado com o processo de cobertura e compactação dos resíduos, bem como com o 

próprio processo de degradação da matéria orgânica com formação de material de 

granulometria mais fina e de maior potencial de aderência nas frações. 
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Tabela IV.14. Contaminação dos resíduos do presente estudo e da literatura. 

Muribeca/PE 
Fração dos RSU Célula 

Experimental 
Resíduos 
Antigos 

Hull et. al. 
(2005)* 

Sfeir et. al. 
(1999) 

Papel/papelão 1,7% 27,5% 67,4% (papel) 
84% (papelão) 

16,5% (papel) 
10,5% (papelão) 

Plástico mole 115,7% 
Plástico rígido 12,2% 

183,8% 60,8% 22,7% 

Isopor 4,0% ----- ----- ----- 

Madeira 14,7% 44,8% 57,8% 4,0% 

Tecido 16,6% 97,3% 

Borracha/couro 3,3% 44,9% 
55,9% 19,2% 

Metais 32,8% 28,8% 33,7% 9,7% 

Vidro 4,8% 23,1% 8,1% 2,7% 

Côco 18,0% ----- ----- ----- 

Outros 4,1% ----- ----- ----- 
Obs: * valores médios dos resíduos com idade média de 12 anos. 

 

Vale destacar que os resultados apresentados na literatura são divergentes entre si e 

também dos encontrados neste estudo. Tal fato pode estar relacionado com a ausência de 

metodologia normatizada, a heterogeneidade de constituintes dos resíduos e até com os 

fatores operacionais dos aterros. 

 

4.6.6 – PESO ESPECÍFICO E COMPRESSIBILIDADE DOS RSU 

 

O peso específico dos resíduos varia em função do nível de compactação imposto à 

amostra, além de outros fatores intrínsecos do material (ex. composição, umidade etc). 

Neste estudo, foram avaliados os pesos específicos dos resíduos no veículo coletor, em 

baldes (no ensaio de composição volumétrica), durante o enchimento da célula e, 

posteriormente, nos ensaios de compressibilidade. 

Conforme ilustrado na Tabela IV.9, a média do peso específico úmido dos resíduos 

no veículo coletor foi de 0,75 t/m3, tal determinação foi realizada considerando o volume útil 

dos caminhões e o peso líquido de resíduos obtidos na balança do Aterro da Muribeca/PE. 

Após o processo de quarteamento e mistura da amostra para os ensaios de caracterização 

gravimétrica e volumétrica, o peso específico médio úmido determinado em baldes com 

volume pré-determinado decresceu para 0,29 t/m3 (10 ensaios das rotas de coleta) e 0,31 

t/m3 (15,0 ensaios do enchimento da célula). É importante ressaltar que esta variação 

também ocorrerá nas operações dos aterros sanitários haja vista que os resíduos são 
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descarregados dos veículos coletores e espalhados por tratores na frente de operação. 

Posteriormente, com o espalhamento e compactação mecânica dos resíduos, o peso 

específico dos RSU pode se tornar mais elevado, assim como observado durante o 

enchimento da Célula Experimental, onde o peso específico médio foi de 1,08 t/m3 (variação 

de 0,94 a 1,23 t/m3 – Tabela IV.8). 

A avaliação do peso específico dos resíduos (amostra composta e por tipo de fração) 

também foi realizada nos ensaios de compressibilidade utilizando uma prensa mediante 

aplicação de 04 níveis de compressão, conforme ilustrado na Figura IV.20. Os resultados 

médios obtidos em doze ensaios de compressão estão apresentados na Tabela IV.15. 

 

         

         
Figura IV.20. Ilustração da utilização da prensa manual com célula de carga acoplada. 
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Tabela IV.15. Peso específico médio úmido dos resíduos por fração. 
Peso específico RSU (base 

úmida) em t/m3 RSU 
(amostra composta e frações) Solto (γsolto)

compactado 2,0 
MPa (γcompac) 

Variação 
compac./solto 

(%) 

Razão 
compac./solto

Amostra composta (in natura) 0,43 0,88 106,0 1,0 
Matéria org. putrescível 0,44 0,97 118,3 1,2 

Papel/Papelão 0,27 0,76 180,1 1,8 
Plásticos Mole 0,18 0,72 296,1 3,0 
Plásticos Duro 0,15 0,29 96,1 1,0 

Isopor 0,18 0,18 4,3 0,04 
Madeira 0,42 0,45 5,5 0,05 

Materiais Têxteis 0,28 0,56 103,8 1,0 
Borracha e Couro 0,42 0,46 8,2 0,08 

Metais 0,28 0,31 11,0 0,1 
Vidro 0,86 0,86 0,0 0 

Fraldas descartáveis 0,44 0,71 61,7 0,6 
Côco 0,46 0,50 8,7 0,09 

Outros 1,12  ----- -----  ------ 
 

O peso específico dos RSU (amostra composta) foi obtido em duas condições: sem 

aplicação de carga (solto) e sob compressão de 2,0 MPa (compactado). O peso específico 

compactado foi de 0,88 t/m3, sendo um pouco inferior a faixa de variação da Célula 

Experimental (0,94 a 1,23 t/m3). Tal fato está associado ao curto período de compressão da 

amostra quando comparado com a situação do maciço sanitário, onde a sobrecarga e a 

biodegradação contribuem de forma significativa para redução de vazios e dissipação de 

poro-pressão ao longo do tempo. A Figura IV.21 apresenta as médias de peso específico do 

RSU obtidas no presente estudo. Os resultados estão consistentes com o obtido nos 

lisímetros da Muribeca (0,70 t/m3) e a faixa de variação da literatura internacional (0,30 a 

1,40 t/m3), ambos reportados por Alcântara (2007). 
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Figura IV.21. Variação do peso específico médio dos RSU da Célula Experimental. 
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É interessante observar na Tabela IV.15 que o γcompac da matéria orgânica foi de 0,97 

t/m3, sendo maior que a massa específica da amostra in natura. Como esperado, as frações 

menos densas existentes na massa de resíduos contribuem para reduzir o peso específico 

da amostra bruta. Em geral, os pesos específicos obtidos para cada fração foram inferiores 

as determinadas por Catapreta (2008), entretanto, como ressaltado anteriormente, existiram 

diferenças nas metodologias dos ensaios. No que se refere à variação de peso específico 

entre amostra solta e compactada, a fração com maior variação foi a de “plástico mole” com 

296%, seguido por “papel/papelão” com 180%. 

A Figura IV.22 apresenta a redução volumétrica percentual das frações de resíduos 

nos ensaios de compressão. Observa-se que as frações com maior compressibilidade foram 

de plástico mole, materiais têxteis e papel/papelão (60-80% de redução volumétrica). A 

fração orgânica dos resíduos apresentou redução de 54%, estando próxima do valor obtido 

para a amostra de RSU in natura (52%). É importante destacar que o primeiro estágio de 

carregamento (0,5 MPa) foi capaz de ocasionar de 40% a 90% da redução volumétrica dos 

resíduos. Este carregamento representa uma sobrecarga de resíduos de cerca de 50 m de 

resíduos (equivalente a altura de aterros de médio-grande porte), considerando um peso 

específico médio de 1,0 t/m3. 
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Figura IV.22. Redução volumétrica dos resíduos em função da carga aplicada. 

 

A avaliação do volume dos resíduos após o alívio da pressão aplicada às amostras 

também foi investigada no estudo. A Figura IV.23 mostra os resultados obtidos nesta etapa 

da investigação, onde verifica-se que a fração de plástico duro foi a que apresentou maior 
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elasticidade, com aumento de volume de 30% em relação ao volume final sob 2,0 MPa. Em 

seguida, têm-se as frações de plástico mole (19%), papel/papelão (16%) e matéria orgânica 

(5,2%). A amostra in natura (RSU) apresentou aumento de 6,1% em relação ao volume de 

2,0 MPa.  

Pode-se concluir, portanto, que as características de compressibilidade (redução e 

expansão volumétrica) dos RSU (amostras composta) são governadas, principalmente, pela 

fração de granulometria mais fina (matéria orgânica) e que o “plástico duro” é o constituinte 

que mais contribui para as características elásticas dos resíduos. É importante lembrar (ver 

Tabela IV.13) que as duas frações possuem percentual similar (cerca de 30%) na 

composição volumétrica dos resíduos. O efeito elástico dos resíduos é notadamente visto 

nas frentes de operação dos aterros após as passagens dos tratores para 

espalhamento/compactação. 
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Figura IV.23. Redução volumétrica seguida de alívio de pressão – ensaio dia 30/01/08. 

 

 

4.7 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
4.7.1 – TEOR DE SÓLIDOS VOLÁTEIS E POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (pH) 

 

A Tabela IV.16 apresenta os resultados do teor de sólidos voláteis e pH das 

amostras de resíduos investigadas durante o enchimento da Célula Experimental, bem 
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como os resultados encontrados na camada de resíduos antiga (item 4.3). A faixa de 

variação do SV para amostras de resíduos novos está condizente com a literatura técnica, 

embora valores de até 85% de SV tenham sido citados por Kelly (2002). Observa-se ainda 

sensível decréscimo de SV para as amostras da camada de resíduos antiga (abaixo da base 

da Célula) do Aterro da Muribeca/PE com 12-15 anos de disposição. Conforme mencionado 

anteriormente, resíduos com SV < 10% já podem ser considerados bioestabilizados 

(DECOTTIGNIES et. al., 2005 e KELLY, 2002). 

 

Tabela IV.16. Resultados de pH e SV para amostras de resíduos. 

Local de amostragem do resíduo Idade pH Sólidos 
voláteis (%) 

Célula experimental 

(enchimento - 6 amostras) 
novo 6,1 ± 1,0 47,4 ± 9,2 

Camada resíduos antiga (inferior à 
base da célula - 05 amostras) 12-15 anos 8,6 ± 0,4 8,9 ± 1,2 

 

De acordo com a Dach e Jager (1995) citado por Yesiller et. al. (2005), o pH na fase 

inicial (fase I – degradação aeróbia) de degradação dos resíduos deve ser próximo da 

neutralidade (pH ≅ 7), entretanto foi constatado nesta investigação que o pH ficou 

ligeiramente ácido (6,1 ± 1,0) no enchimento da célula, indicando que os resíduos sofreram 

uma rápida transição para a fase ácida da degradação (Fase III). O tempo total de 

enchimento da célula foi de 10 meses. É importante lembrar ainda (ver item 4.6.1) que foi 

registrado decréscimo no percentual de matéria orgânica dos resíduos com poucos dias de 

disposição (1 a 40 dias). Tal fato corrobora com a rápida velocidade de transição nas fases 

iniciais de degradação dos resíduos na célula. No caso das amostras de resíduos antigos 

(inferior a base da célula), os valores de pH foram básicos, indicando bioestabilização. 

 

4.7.2 – CARBOIDRATOS, PROTEÍNA, LIPÍDEOS E LIGNINA 
 

A avaliação dos constituintes químicos (carboidratos, proteína, lipídeos e lignina) dos 

resíduos foi procedida com o intuito de avaliar o potencial teórico de geração de biogás e as 

condições de biodegradabilidade dos resíduos. Vale lembrar que carboidratos, proteína e 

lipídios são constituintes biodegradáveis e a lignina um componente de difícil degradação. 

Os resultados obtidos nesta investigação (Tabela IV.17) para os resíduos novos 

(enchimento da Célula Experimental) foram em geral inferiores ao verificado na literatura 

(Tabela II.6), estando mais próximos dos resultados de Peres et. al. (1992). A 

heterogeneidade das amostras e a diferença de metodologias padronizadas para resíduos 

podem ter influenciado os resultados das análises. 
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Tabela IV.17. Constituintes químicos dos resíduos da Muribeca. 

Local de amostragem do 
resíduo Idade Carboidratos 

(%) 
Proteína 

(%) 
Lipídeos 

(%) 
Lignina 

(%) 

Célula experimental 

(enchimento - 4 amostras) 
novo 26,5 ± 9,2 6,7 ± 1,3 1,1 ± 0,5 8,9 ± 2,4 

Camada resíduos antiga 
(inferior à base da célula - 05 

amostras) 

12-15 
anos 4,8 ± 3,0 0,6 ± 0,1 < 0,1 7,1 ± 2,3 

 

A análise dos resultados dos RSU da Célula Experimental e da camada antiga indica 

decaimento para todos os constituintes, entretanto o menor decréscimo foi observado no 

teor de lignina. Tal fato está condizente com a literatura e relacionado com a complexidade 

da estrutura molecular deste constituinte, o qual é caracterizado pela difícil degradação. 

Além deste fato, pode ter havido mudança na composição dos RSU ao longo do tempo (12-

15 anos) que podem ter influenciado os resultados. 

 

4.7.3 – CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) E ANÁLISE ELEMENTAR (C, H, N, S) 

 

Os resultados de COT e da análise elementar (C, H, N e S) estão apresentados na 

Tabela IV.18. A ordem de grandeza dos valores de COT para os resíduos novos não condiz 

com o apresentado na literatura. Tais valores são típicos de resíduos já estabilizados e 

inferior aos valores encontrados (4,0 a 13,0%) para resíduos com 10 anos de disposição, 

como por exemplo na Índia (Kurian et. al., 2003). Tais resultados podem ter sido 

influenciados pela metodologia de determinação do COT desta pesquisa, a qual foi 

adaptada de métodos da Embrapa (1999). No que se refere à análise elementar dos 

resíduos novos da célula experimental, a mesma está condizente com a faixa de variação 

apresentada por Glysson (2004): 20-30% (Carbono), 3-5% (Hidrogênio), 0,3-1% (Nitrogênio) 

e 0,05-0,2% (Enxofre). Para a amostra de resíduo antiga (12-15 anos) inferior à base da 

célula foi possível perceber sensível decréscimo nos percentuais de C, H e N. 

 

Tabela IV.18. Resultados de COT e análise elementar dos resíduos. 

Análise elementar Local de amostragem do 
resíduo Idade

COT 

(%) C (%) H (%) N (%) S (%) 

Célula experimental 
(enchimento - 4 amostras) novo 3,1 ± 0,9 20,1 ± 5,6 2,7 ± 0,8 1,1 ± 0,2 0,1 ± 0,0

Camada resíduos antiga 
(inferior à base da célula - 03 

amostras) 

12-15 
anos 2,4 ± 0,9 3,8 ± 1,1 0,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,1 ± 0,0

Obs.: Os resultados dos ensaios SPT também serão discutidos no item 4.12. 
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4.7.4 – PODER CALORÍFICO 

 

A Tabela IV.19 apresenta os resultados do poder calorífico das frações dos resíduos 

da Célula Experimental e a avaliação da contribuição de cada material realizada com base 

na composição gravimétrica (base seca-limpa) dos resíduos. Observa-se que a fração de 

maior poder calorífico é a de “plástico rígido” com média de 37.620 kJ/kg, sendo, portanto, 

um ótimo combustível para usinas térmicas de resíduos e o principal constituinte a ser 

evitado nos aterros sanitários pela difícil biodegradabilidade e pelo elevado volume ocupado 

na massa de resíduos. Esta fração também é a principal matéria-prima de interesse para a 

reciclagem. A contribuição desta fração para o potencial calorífico total dos resíduos é de 

15,5%. Observa-se ainda que a fração “plástico mole” possui o segundo mais baixo poder 

calorífico (11.708 kJ/kg) por tipo de material, estando na mesma ordem de grandeza da 

“fração orgânica” e de “papel/papelão”, entretanto sua contribuição para o total não é 

desprezível (cerca de 11,3%). 

 

Tabela IV.19. Poder calorífico dos RSU da Célula Experimental. 
Poder calorífico (KJ/kg) 

Fração dos resíduos
14/11/07 9/1/08 25/1/08 30/1/08 Média 

Composição 
gravimétrica 

(% base 
seca-limpa) 

Contribuição 
por fração 

(KJ/kg) 

Matéria Org. Put. 6.160 14.047 ----- ----- 10.104 48,1 4.860,0 

Papel/Papelão 10.015 16.232 10.680 ----- 12.309 13,7 1.686,3 

Plásticos mole ----- 9.049 14.532 11.543 11.708 11,4 1.334,7 

Plásticos rígido ----- 33.619 40.156 39.086 37.620 4,9 1.843,4 

Isopor 46.871 37.218 29.110 38.890 38.022 0,6 228,1 

Madeira ----- 16.918 15.530 15.937 16.128 2,1 338,7 

Materiais Têxteis ----- 19.903 21.516 15.403 18.941 4,1 776,6 

Borracha e Couro ----- 17.613 40.507 ----- 29.060 2,1 610,3 

Côco ----- 14.161 13.542 9.788 12.497 1,4 175,0 

      TOTAL 11.853,1 

 

A fração “orgânica” possui o menor potencial calorífico (10.104 kJ/kg) e elevada 

umidade (w = 46%), a qual é prejudicial ao tratamento térmico. Por outro lado, verifica-se 

que em função da sua grande representatividade na massa de resíduos (48,1% em peso 

seco-limpa), a mesma deve ser inserida na matriz energética dos processos térmicos, pois 

representa cerca de 40% do poder calorífico total dos resíduos do Aterro da Muribeca/PE. 

No que se refere à fração “papel/papelão”, a contribuição para o poder calorífico total dos 
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resíduos é da ordem de 14,2%. Estas duas frações (orgânica e papel/papelão) em função 

das características de biodegradabilidade também são extremamente favoráveis ao 

potencial energético dos RSU em aterros sanitários. Desta forma, pode-se concluir que 

existe uma competição entre as alternativas de aproveitamento energético dos resíduos 

pelas referidas frações. 

É importante considerar ainda que existirá um gasto de energia para secagem das 

frações previamente ao tratamento térmico, o qual precisa ser considerado no balanço 

energético do aproveitamento térmico. Tal fato não ocorre nos aterros sanitários, onde a 

umidade inicial dos resíduos é muito favorável à produção de biogás, conforme será visto 

posteriormente nos reatores laboratoriais. 

Como sugestão para otimizar o fluxo energético das frações dos RSU na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), após uma prévia segregação, ter-se-ia: (i) direcionamento 

para reutilização ou reciclagem dos materiais economicamente viáveis; (ii) direcionamento 

para aterros sanitários energéticos ou sistemas de compostagem das frações “orgânicas” e 

de “papel/papelão” não reciclável (iii) direcionamento das frações remanescentes para 

unidades de tratamento térmico, desde que o custo-benefício financeiro e ambiental desta 

alternativa esteja bem fundamentado. Desta forma, conclui-se que a escolha do tipo de 

tratamento e de destinação final deverá ser função do poder calorífico x umidade x 

biodegradabilidade, além dos condicionantes ambientais, sociais e econômico-financeiros 

envolvidos em toda gestão dos RSU. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV 

182

4.8 – POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOGÁS DA CÉLULA EXPERIMENTAL 

 
4.8.1 – BASEADO NAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DOS RESÍDUOS 

 

O potencial teórico de geração de biogás pode ser estimado com base nas taxas de 

produção de metano de cada constituinte químico (carboidratos, lipídeos, proteínas), 

conforme visto na Tabela II.9. Desta forma, foi realizado um cálculo simplificado 

considerando os valores estabelecidos por Ehrig (1991) – 453 Nml de CH4 por g de 

carboidrato (celulose + hemi-celulose + açucares), 509 Nml/g de proteína e 1.021 Nml/g de 

lipídeos – para fazer uma estimativa teórica da produção de metano dos resíduos da Célula 

Experimental. Observa-se na Tabela IV.20 que os potenciais teóricos variaram de 106 a 

240,3 NmlCH4/g e são bastante elevados uma vez que considera condições ótimas da 

degradação anaeróbia dos resíduos, não envolvendo portanto vários fatores que podem 

influenciar o processo de decomposição ao longo do tempo. 

 

Tabela IV.20. Potencial teórico de geração de biogás por estequiometria. 

Caracterização química (% em peso) Amostra 
(enchimento 

célula) Celulose+ hemi. Lipídeos Proteína 

Potencial 
teórico CH4 

(Nml/g seca) 

Potencial teórico 
biogas*     

(Nml/g seca) 

19/07/07 39,3 6,1 N.A 240,3 436,9 

14/11/07 23,4 4,7 N.A 154,0 280,0 

01/12/07 23,3 7,0 N.A 177,0 321,8 

21/01/08 31,5 1,3 4,9 180,3 327,8 

30/01/08 15,3 0,3 6,6 106,0 192,7 

Obs.: * calculado considerando concentração de CH4 no biogás de 55%. N.A = não avaliado. 
 

4.8.2 – ENSAIOS BMP E REATORES DE BANCADA 
 

Os ensaios BMP foram realizados em duas etapas, sendo a primeira conduzida com 

amostras de resíduos obtidas do ensaio de caracterização durante o enchimento da célula e 

a segunda quando da execução das sondagens (SPT) após 07 meses da finalização do 

recebimento dos resíduos na Célula Experimental (Jan/08). 

A primeira etapa de ensaios teve por objetivo avaliar o potencial de geração de 

biogás para as condições dos resíduos in natura e paralelamente avaliar a influência de 

metais pesados na degradação dos resíduos, a qual foi objeto de estudo específico de Alves 

(2008). A segunda etapa foi realizada com o intuito de estabelecer as condições de 

biodegradabilidade e o potencial de geração de biogás remanescente após um período de 

disposição dos resíduos na Célula Experimental que variou de 07 a 14 meses em função da 
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localização e profundidade de coleta da amostra. É importante ressaltar que na 1º etapa foi 

incorporada a análise de uma amostra de resíduo com 7 anos de idade, a qual foi obtida da 

Célula nº. 08 do Aterro da Muribeca/PE. Os resultados da 2º etapa serão apresentados no 

item 4.11 (Monitoramento Geoambiental da Célula Experimental). 

Os resultados da produção acumulada de biogás para os ensaios BMP realizados no 

âmbito da 1º Etapa (amostras de resíduos de julho, novembro e dezembro/07) estão 

apresentados na Figura IV.24. Observa-se que as regressões obtidas com equações 

logarítimas foram satisfatórias com valores de R2 entre 0,86 e 0,95 para as amostras de 

RSU. No caso das amostras branco (lodo), as regressões decresceram para até 0,73. A 

produção acumulada de biogás da amostra in natura da Célula Experimental foi de 124 Nml 

(julho/07), 148,6 Nml (novembro/07) a 189,6 Nml (dezembro/07), a qual foi obtida 

descontando o potencial das respectivas amostras branco (lodo). A amostra com cerca de 7 

anos de idade apresentou uma produção de biogás bem inferior (12,6 Nml), o que condiz 

com a idade de disposição da amostra. De acordo com Decottignies et. al. (2005) e 

Heerenklage e Stegmann (2005), resíduos com potencial inferior a 20 Nml/g já pode ser 

considerado bioestabilizado. As amostras branco (lodo) apresentaram potencial de geração 

de biogás de 101 Nml (Jul/07), 53,5 Nml (Nov/07) e 26,8 Nml (Dez/07), sendo inferior a taxa 

de produção das amostras de resíduos, as quais são ensaiadas com incubação de lodo. 
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Figura IV.24. Produção acumulada de biogás nos ensaios BMP – 1º Etapa. 

 

A Tabela IV.21 apresenta os resultados consolidados do ensaio BMP - 1º etapa, 

onde pode-se ver o potencial de biogás da amostra em função da massa volatilizada e da 
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massa inicial seca de resíduos (1,1 g). A faixa de variação do potencial de CH4 dos resíduos 

in natura foi de 62,0 a 94,8 Nml CH4 /g resíduo seco, estando num patamar intermediário de 

valores existentes na literatura (limite superior de 229 Nml/g - Tabela II.12). Como não existe 

padronização do ensaio, possivelmente, esta diferença possa ter sido influenciada por 

fatores inerentes às metodologias do ensaio, entre os quais: quantidade e qualidade do 

lodo, adição de nutrientes, temperatura, volume do recipiente, quantidade de resíduos e 

tempo de execução dos ensaios. 

 
Tabela IV.21. Resumo dos resultados dos ensaios BMP – 1º Etapa. 

Amostra 
Produção 

acumulada 
biogás (Nml) 

Massa 
volatiliz. 

(g) 

Potencial 
biogás   

(Nml/g SV) 

Potencial 
biogás *   

(Nml/g seca) 

Potencial 
CH4**     

(Nml/g seca) 

RSU.Jul/07 124,0 0,33 381,5 112,7 62,0 

RSU.Nov/07 148,6 0,37 401,6 135,1 74,3 

RSU.Dez/07 189,6 0,41 462,4 172,4 94,8 

RSU.7 anos 12,6 0,69 18,3 11,5 6,3 

Lodo.Jul/07 101,0 0,65 155,4 ----- ----- 

Lodo.Nov/07 53,5 0,29 184,5 ----- ----- 

Lodo.Dez/07 26,8 0,19 141,1 ----- ----- 

Obs.: * calculado com base na massa seca inicial de 1,1 g; ** adotou-se 55% de CH4 no biogás. 
 

A Tabela IV.22 apresenta as características físico-químicas das amostras dos 

ensaios BMP – 1º Etapa. Observa-se que não foi possível estabelecer uma correlação direta 

entre as características físico-químicas das três amostras de resíduos in natura (julho, 

novembro e dezembro/2007) com os resultados BMP (Tabela IV.21), a qual pode estar 

relacionada com a própria complexidade dos fatores intervenientes na degradação que não 

foram monitorados (população de microorganismos, nutrientes, pH, entre outros). Ressalta-

se, entretanto, que a amostra de RSU.7 anos apresentou um potencial mínimo de 6,3 Nml 

CH4/g resíduo (base seca) tendo em vista que possuía SV = 9,16% e relação C/L igual a 

0,15. De acordo com Kelly (2002) para SV entre 10-20% e C/L menor que 0,20, os resíduos 

podem ser considerados bioestabilizados. 

 

Tabela IV.22. Caracterização química das amostras de resíduos – BMP 1º Etapa. 

Amostra Umidade 
(%) 

Sólidos 
voláteis (%)

Celulose+ 
hemi. (%)

Lignina 
(%) 

Lipídeos 
(%) 

Relação 
C/L 

Relação 
(SV-L)/L 

RSU.Jul/07 40,0 49,2 39,3 10,4 6,1 3,78 3,73 

RSU.Nov/07 43,5 56,9 23,4 16,4 4,7 1,43 2,47 

RSU.Dez/07 44,3 46,9 23,3 10,2 7,0 2,28 3,56 

RSU.7 anos 21,0 9,16 9,09 61,5 3,4 0,15 -0,85 
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A Figura IV.25 apresenta a variação da produção diária de biogás com o tempo 

durante a execução dos ensaios BMP. Observa-se que os picos de geração do biogás 

ocorreram nos primeiros dois dias de ensaios para todas as amostras ensaiadas (resíduos e 

lodo). As maiores taxas de geração de biogás, as quais foram calculadas descontando-se as 

taxas das amostras branco, foram observadas nas amostras de resíduos de dez/07 (13,2 

Nml/dia), seguida das amostras de jul/07 e nov/07 com 11,5 e 9,9 Nml/dia, respectivamente. 

Como era de se esperar, a amostra de RSU de 7 anos foi a que apresentou a menor taxa 

(0,5 Nml/dia). Vale destacar que as melhores correlações foram obtidas para as amostras 

de resíduos in natura com valores de R2 de 0,94 a 0,98, enquanto que as amostras branco 

(lodo) tiveram resultados inferiores (variação de R2 de 0,73 a 0,93). 
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Figura IV.25. Taxa de produção de biogás com o tempo nos ensaios BMP - 1º Etapa. 

 

A complementação dos ensaios da 1º etapa foi realizada em reatores de bancada 

com volume de 1,5 litros e cerca de 400 g de resíduos (base seca). Os resíduos utilizados 

foram os mesmos do ensaio BMP de julho/07 (RSU.Jul/07). O objetivo desta investigação foi 

estimar o potencial de biogás para uma quantidade de resíduos de cerca de 160 vezes 

superior a utilizada nos ensaios BMP (2,5 g – base úmida), bem como verificar a influência 

da umidade na degradação dos resíduos. 

Os resultados dos ensaios estão apresentados nas Figuras IV.26 e Tabela IV.23. 

Observa-se que a tendência de comportamento das curvas foi semelhante aos ensaios BMP 

com correlações satisfatórias para equações logarítimas (0,90 < R2 < 0,99). A geração 
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acumulada de biogás variou 429 Nml a 7.673,7 Nml, estando o menor valor associado aos 

resíduos com menor teor de umidade (28,1%) e o maior relacionado ao resíduos mais úmido 

(65,8%). De acordo com Palmisano e Barlaz, (1996), o teor de umidade de 20% é um valor 

claramente baixo para degradação dos resíduos, o que também foi observado no Reator 1-

1, que iniciou os experimentos com 28,1% de umidade. 
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Figura IV.26. Produção acumulada de biogás nos reatores de bancada. 

 

Tabela IV.23. Resumo dos resultados dos reatores de bancada. 

Potencial biogás Máxima 
Concentração

(%) Reator 
Teor de 
umidade 

(%) 

Peso 
espec. 
RSU 
(t/m3) 

Produção 
acumulada 

biogás* (Nml)

Massa 
volatiliz. 

(g) Nml/g SV Nml/g 
CH4 CO2 

Reator 1-1 28,1 0,52 429,0 2,96 144,9 1,2 0,4 60,0 

Reator 1-2 38,6 0,52 5.457,4 13,36 408,5 14,8 0,6 76,0 

Reator 1-3 58,8 0,33 2.091,8 18,88 110,8 4,93 10,0 90,0 

Reator 1-4 65,8 0,43 7.673,7 16,17 474,6 20,2 10,8 100,0

Obs.: * descontou-se 101 Nml da amostra branco (Jul/07). 
 

A literatura não é conclusiva sobre a umidade de maximização da atividade 

microbiana. Segundo o U.S Army Corps of Engineers (1995), a umidade de otimização da 

produção de gás varia de 50 a 60%. Wujcik e Jewell (1980) citado por Alves (2008) 

estudaram o efeito do conteúdo de umidade na decomposição dos resíduos e constataram 
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que a produção de CH4 diminuiu com o teor de umidade abaixo de 70%. A USEPA (1990) 

afirma que uma umidade alta (60 a 90%) pode aumentar a geração de biogás. Emberton 

(1986) citado por Alves (2008) avaliou dados da produção de biogás em diversos aterros do 

Reino Unido e estabeleceu uma forte correlação entre o conteúdo de umidade e o nível de 

produção de biogás. 

Por outro lado, Lefebvre et. al. (2003) constataram produção mais acentuada de 

biogás entre 20 e 40% de umidade. Palmisano e Barlaz (1996) citado por Alves (2008) 

comentam que estudos sobre o efeito do conteúdo de umidade sobre a produção de metano 

são muitas vezes confundidos pela influência do pH dos resíduos. Adição de umidade 

estimula a atividade fermentativa, que pode ocasionar um acúmulo de ácidos carboxílicos e 

acidificar o pH. Dessa forma, a umidade elevada, na ausência do controle do pH, pode 

resultar na diminuição do tempo requerido para alcançar a fase anaeróbia ácida. Por este 

motivo, possivelmente, pode ter havido uma inversão no potencial das amostras do Reator 

1-2 e 1-3 haja vista que o controle do pH não foi avaliado. Outro fator de influência que pode 

ter ocasionado mudanças no comportamento dos reatores 1-2 e 1-3 foi o peso específico 

seco dos RSU, entretanto esta variável não fez parte do escopo desta pesquisa. 

O potencial de biogás determinado nos reatores variou de 110,8 a 474,6 Nml/g SV. É 

interessante observar que o limite superior está consistente com as determinações obtidas 

para as estimativas feitas nos ensaios BMP para resíduos in natura (até 462,4 Nml/g SV). 

Apesar de atingir valores similares aos ensaios BMP, a produção de biogás nos reatores até 

o 75º dia, quando considerada em termos da massa seca inicial de resíduos, apresentou 

valores muito baixos (1,2 a 20,2 Nml/g resíduo seco) quando comparados com a literatura e 

os resultados dos ensaios BMP. A baixa produção de biogás nos reatores pode estar 

associada aos seguintes fatores: (i) baixa quantidade relativa de inóculo (lodo) por grama de 

resíduo (0,2 ml/g de resíduos nos reatores e 45,5 ml/g de resíduos nos ensaios BMP), (ii) 

ausência de incubação dos reatores em estufa de forma que a temperatura dos reatores 

permaneceu em 25 ºC ± 2,0ºC, a qual pode ter inibido a atividade metanogênica – 

temperatura ideal de 35 a 45ºC (Waste Management Paper nº 27, 1989) e (iii) necessidade 

de maior tempo para degradação dos resíduos devido à maior quantidade de massa inicial. 

A Figura IV.27 apresenta a variação da taxa de geração de biogás com o tempo para 

os reatores de bancada. Observa-se que a produção máxima de biogás foi registrada após 

um intervalo de tempo de até 8 dias, existindo portanto um período de crescimento 

microbiano na amostra, o qual não foi registrado no ensaio BMP. Uma quantidade de 

resíduo maior requer mais tempo para ser biodegradada, devido à complexidade do 

ambiente em que os microrganismos estão inseridos. 
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Figura IV.27. Taxa de produção de biogás com o tempo nos reatores. 

 

É importante citar ainda a maior facilidade de atuação dos microorganismos em meio 

líquido (existente no ensaio BMP), bem como a menor quantidade relativa de lodo 

adicionado ao ensaio dos reatores (0,2 ml/g de resíduos nos reatores e 45,5 ml/g de 

resíduos nos ensaios BMP). O comportamento da curva para a fase de decaimento foi 

semelhante às encontradas para os resultados BMP. É interessante observar que no Reator 

1-4 foi observado um bom ajuste linear (R2 = 0,91) para a fase de crescimento da produção 

de gás. 

 

4.8.3 – ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS COM MODELOS DA LITERATURA 

 

a) Modelo de ordem zero – (IPCC, 1996  – Tíer 1) 
 

Os modelos de ordem zero dependem basicamente do cálculo do potencial de CH4 

(Lo), o qual foi realizado seguindo a metodologia do IPCC (1996). Este cálculo foi realizado 

a partir da composição gravimétrica úmida média dos resíduos da Célula Experimental 

(Tabela IV.10), haja vista que os dados de disposição dos resíduos estavam expressos na 

base úmida. 

Papel/papelão = 14,2% 

Resíduos de jardim, outros orgânicos putrescíveis e restos de alimentos = 42,0%  

Madeira (incluindo côco) = 2,5% + 3,5% = 6,0% 
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Considerando que a quantidade de carbono orgânico degradável (DOC) existente na massa 

de resíduos é de:  

 

DOC = (0,4 x A ) + ( 0,17 x B ) + ( 0,15 x C ) + ( 0,3 x D )   Equação IV.1 

A = papel/papelão 

B + C= resíduos de jardim/parques ou outros orgânicos putrescíveis e restos de alimentos 

D = madeira (incluindo côco) 

DOC = ( 0,4 x A ) + ( 0,16 x B+ C) + ( 0,3 x D ) 

DOC = (0,4 x 14,2%) + (0,16 x 42,0%) + (0,3 x 6,0%) 

DOC = 0,0568 + 0,0672 + 0,018 = 0,142 

 

Considerando que:  

Lo = MCF x DOC x DOCf x F x 16/12     Equação IV.2 

MCF = forma de operação do aterro = 0,90 para aterros bem operados 

DOCf = 0,014 x T + 0,28, onde T é a temperatura da massa de resíduos durante a 

degradação. DOCf = 0,014 x 37ºC + 0,28 = 0,798 

F = concentração de CH4 no biogás = 50%. 

 

Então: 

Lo = 0,90 x 0,142 x 0,798 x 0,50 x 16/12 

Lo = 0,0679  tonelada de CH4 / tonelada de resíduo 

Adotando-se a massa específica do CH4 a 20ºC de 0,716 kg/m3 (STP) 

Lo = 94,83 Nm3 CH4 / tonelada de resíduo  

M = quantidade de resíduos = 36.659 t em 10 meses = 3.665,9 t/mês.  

QCH4 = M x Lo = 347.646,1 Nm3/mês ou 482,8 Nm3/h. 

 

b) Modelo de primeira ordem (LandGem – USEPA) 
 

A previsão com o modelo do USEPA (2005) foi obtida considerando a quantidade 

anual de resíduos disposta na Célula Experimental (31.533 toneladas em 2007 e 5.126,5 

toneladas em 2008) presentes na Figura IV.13. O valor de Lo foi o mesmo calculado no item 

anterior (94,8 Nm3 CH4/t de resíduo) e a constante de decaimento (k) de 0,15 (meia vida de 

4,6 anos) e 0,20 (meia vida de 3,4 anos), as quais são as máximas recomendadas pelo 

IPCC (0,15 – 0,20) para países de clima tropical e com precipitação anual superior a 1.000 

mm. O programa Landgem V.3.02 encontra-se formatado em planilha Excel e pode ser 

obtido no site do USEPA (http://www.epa.gov/landfill/international.htmca). Os dados de 
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entradas comentados anteriormente foram lançados no programa e os resultados da 

estimativa de produção de biogás estão apresentados na Figura IV.28. 
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Figura IV.28. Produção teórica de biogás pela modelagem do USEPA (2005). 

 

c) Modelo de primeira ordem “multi-fase” (IPCC, 2006b) 
 

O modelo mais atualizado do IPCC (2006b) é uma modelagem de primeira ordem 

“multi-fase”, a qual considera as diferentes condições de degradação de cada fração dos 

resíduos. Tal modelo substituiu a versão de 1996 (Tier 2), a qual foi utilizada em vários 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo. A versão 

atualizada do IPCC também é feita em planilha eletrônica formato Excel e pode ser obtida 

gratuitamente do site do IPCC (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html - 

acesso em 28/08/2008). Este modelo foi ajustado por Firmo (2008) para incorporar os dados 

diários de disposição de resíduos ao invés de parâmetros anuais, conforme estabelecido na 

versão original do programa. 

A previsão da geração de biogás na Célula Experimental foi realizada com base nos 

parâmetros recomendados (default) fornecido pelo IPCC (2006a) para regiões de clima 

tropical chuvoso, na quantidade diária de resíduos que foi disposta na célula e nos 

resultados das 15 composições gravimétricas úmidas do enchimento da célula (Tabela 

IV.10). A Tabela IV.24 apresenta os parâmetros “default”  do IPCC utilizados para simulação 

e a Figura IV.29 apresenta os resultados encontrados para produção de biogás. 
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Tabela IV.24. Parâmetros “default” do modelo IPCC para clima tropical chuvoso. 

Biodegradabilidade Rapidamente 
degradável 

Medianamente 
degradável Lentamente degradável 

Fração Mat.org. 
putrescível fraldas Côco e 

madeira 
papel/ 

papelão Têxteis 

COD (fração carbono 
orgânico degradável) 0,175* 0,24 0,43 0,40 0,24 

DOCf (fração de COD 
em cond. anaeróbias) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

T1/2  (tempo de meia 
vida) (dias) 1.058,5** 1.496,5 7.227 3.613,5 3.613,5 

K - const. cinética de 
degradação (dia-1) 

K = ln (2) / t1/2 
0,00065 0,00046 0,000095 0,00019 0,00019 

M (tempo necessário 
para estabelecer as 

condições anaeróbias) 
180 180 180 180 180 

Obs.: * Adotou-se um valor médio entre resíduos de alimentos (0,15) e  podação/folhas (0,20). ** Adotou-se a 
meia vida média entre resíduos de alimentos (1,7 anos) e de podação/folhas (4,1 anos). 
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Figura IV.29. Produção teórica de biogás pela modelagem do IPCC (2006b). 

 

A comparação das curvas da modelagem de primeira ordem (Landgem e IPCC) 

mostra que as previsões feitas pelo IPCC são mais conservadoras com resultados da ordem 

de 30 a 45% inferiores ao Landgem. Vale ressaltar que o resultado da modelagem de ordem 

zero não deve ser utilizado para fins de comparação com as modelagens de primeira ordem, 

pois a mesma só deve ser utilizada para estimativas de emissões em nível regional ou 

nacional. 
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d) Modelo de biodegradação “MODUELO” 
 

As previsões realizadas com o MODUELO foram analisadas mais detalhadamente 

por Firmo (2008) haja vista a complexidade dos dados de entrada do programa 

(configuração da célula, características dos resíduos e climatologia). Trata-se de um modelo 

de simulação dinâmica de previsão da geração de gás e lixiviado que foi desenvolvido na 

Universidade de Cantabria/España. Este programa foi aplicado à Célula Experimental, assim 

como para um reator em pequena escala (lisímetro) também existente no Aterro da 

Muribeca/PE. Como se trata de um modelo altamente dependente das variáveis locais sua 

aplicação com parâmetros “default” não é recomendada. Desta forma, o mesmo será 

utilizado posteriormente nesta pesquisa quando do ajuste das previsões aos dados de 

campo. 

 

 

4.9 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DO BIOGÁS 

 

A avaliação da eficiência do sistema de coleta do biogás foi realizada durante a fase 

de instalação e montagem dos equipamentos e, posteriormente, quando da execução de 

testes preliminares de operação do sistema. Nesta avaliação, foram observados: critérios de 

projeto, condições de declividade, estanqueidade e dilatação da rede de PEAD, 

funcionamento de válvulas, distribuição de pressões de gases internamente na rede e na 

Célula Experimental e eficiência operacional do compressor. 

 

4.9.1 – CRITÉRIOS DE PROJETO E INSPEÇÕES NA REDE DE COLETA 

 

O dimensionamento da rede de coleta de biogás foi realizado com base nas 

formulações de “Hazen-Willians” e de “Colebrook”, conforme especificações do fabricante 

dos tubos PEAD. As vazões de projeto utilizadas para dimensionamento dos componentes 

do sistema foram estimadas pela modelagem do USEPA (2005) haja vista que esta 

apresentou produção de biogás superior à do IPCC (2006b) – ver Figuras IV.28 e 29. As 

principais orientações estabelecidas para a etapa de montagem da rede coleta de biogás 

foram: 

• A declividade da rede de coleta deve ser direcionada para o separador de condensado. 

Desta forma, é fundamental um pré-nivelamento topográfico de toda rede de coleta 

(ramais e sub-ramais) anteriormente à montagem da tubulação; 

• A montagem da tubulação envolverá soldagem a quente. Desta forma, é importante que 

não exista gás no interior da tubulação para evitar riscos de ignição do combustível; 
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• Quando da instalação das válvulas, recomenda-se não deixá-las fechadas para não 

haver acúmulo de gás no resíduos ou na própria tubulação; 

• Estacas de madeira devem ser utilizadas para garantir a declividade da tubulação, além 

de servir de apoio/suporte para que os tubos não se desloquem vertical ou 

horizontalmente em função de dilatação ou vibrações. A tubulação deve ficar 

posicionada nos taludes haja vista que na berma pode haver trânsito de veículos e 

máquinas; 

• A altura de conexão do cabeçote com a tubulação horizontal deve variar de 0,50 a 1,0 m 

em relação à camada de cobertura, a qual é importante para garantir o desnível até o 

separador de condensado; 

• O transpasse do cabeçote de PEAD no tubo do dreno vertical deve ser no mínimo de 

0,50 m. É importante inserir um anel de vedação entre os dois tubos para garantir a 

estanqueidade e evitar fugas laterais; 

• A declividade da tubulação no interior da usina deve ser direcionada para o separador (a 

montante do compressor) e para o flare (a jusante do compressor) para evitar a 

presença do condensado no compressor ou gerador. 

 

    

    
Figura IV.30. Registro fotográfico da instalação dos cabeçotes e lançamento da rede 

horizontal de PEAD. 
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Figura IV.31. Registro fotográfico da instalação do separador, selo hidráulico, flare e 

compressor da rede de coleta. 

 

As Figuras IV.30 e IV.31 ilustram, respectivamente, as etapas de montagem dos 

cabeçotes e da rede de coleta horizontal de PEAD e do separador e flare (área externa) e o 

compressor (área interna) na Usina Piloto da Muribeca. Posteriormente, foi procedida a 

avaliação da eficiência operacional do sistema. As inspeções na rede de coleta de biogás 

permitiram identificar os problemas apresentados na Tabela IV.25, cuja análise das causas 

e ações corretivas foram devidamente implementadas. 
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Tabela IV.25. Anomalias observadas nas inspeções da rede de coleta de biogás. 
Problema Causa Ação corretiva 

Presença de 
líquido/condensado 
internamente no 
compressor. 

Arraste do condensado pela 
sucção do compressor devido à 
baixa declividade da rede de 
coleta a jusante do separador. 

Aumento do desnível 
entre o separador e o 
compressor em mais 0,20 
m (algo em torno de 1% 
na declividade). 

Dilatação térmica da 
tubulação de PEAD da 
ordem de 0,15 m na usina 
piloto. 

Variação da temperatura 
ambiente local não prevista em 
projeto. 

Implantação de um 
sistema de amortecimento 
da dilatação (junta ou lira) 
com mangueira flexível. 

Excesso de pressão na linha 
de biogás 

Sub-dimensionamento do 
sistema de coleta devido às 
falhas na previsão teórica de 
geração de biogás por modelos 
de 1o ordem. 

Ajustes pontuais de alívio 
da pressão e 
redimensionamento de 
equipamentos críticos do 
projeto (compressor). 

Acumulo de condensado em 
alguns trechos da rede de 
coleta. 

Baixa declividade da rede. Aumento da declividade e 
instalação de válvulas 
para drenagem do 
condensado, 

Vazamento de biogás em 
juntas e válvulas. 

Falhas no processo de 
montagem da tubulação. 

Ajustes manuais em 
parafusos. 

 

4.9.2 – EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO DO BIOGÁS COM COMPRESSOR 

 

A eficiência de extração do biogás com o compressor foi avaliada por meio das 

medições das pressões estáticas e dinâmicas nos drenos verticais DV-01 ao DV-05. A 

Tabela IV.26 apresenta os resultados médios obtidos em duas investigações realizadas em 

jul/08 e ago/08. Observa-se que as pressões internas com a entrada em operação do 

compressor CRE-02 não foram significativamente reduzidas, indicando ineficiência na coleta 

do biogás. Tal fato resulta em aumento das emissões superficiais (fuga) pela camada de 

cobertura, além da possibilidade de aprisionamento do gás na massa de resíduos. 

 

Tabela IV.26. Pressões nos drenos com e sem operação do compressor CRE-02. 
Pressão dinâmica (kPa) 

Dreno Pressão estática 
(kPa) Compressor fora de 

operação 
Compressor em máx. 

operação 

DV-01 1,90 1,51 1,29 

DV-02 2,08 1,56 1,28 

DV-03 2,78 1,55 1,26 

DV-04 0,78 1,52 0,86 

DV-05 1,70 0,78 0,68 
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Outro teste foi realizado direcionando (por meio de válvulas borboletas) a sucção do 

compressor CRE-02 para um único dreno. As pressões obtidas foram de 0,35 kPa no dreno 

DV-01 e, posteriormente, de 0,71 kPa no DV-02. Observa-se que as pressões foram 

reduzidas em comparação com as medições realizadas com o compressor atuando em todo 

sistema (Tabela IV.26), entretanto o compressor não foi capaz de gerar pressões negativas 

em um único dreno isoladamente, o que ratifica sua ineficiência para operar o sistema. 

Por fim, foram feitas medições de velocidade de escoamento do biogás no interior da 

tubulação de PEAD com e sem o funcionamento do compressor. Os resultados obtidos 

foram semelhantes para a duas situações (cerca de 7,5 m/s ou 100 Nm3/h). Além deste 

aspecto, as medições iniciais do monitoramento de biogás da Célula Experimental 

realizadas antes da implantação da rede de coleta determinaram vazões da ordem de 200 

Nm3/h, conforme visto no item 4.12. Desta forma, pode-se concluir que o compressor 

modelo CRE-02 ficou subdimensionado para captar o biogás e reduzir as pressões internas 

quando da implantação da rede de coleta. Por este motivo foi procedida a aquisição de um 

compressor com maior potência e com vazão máxima de 252 m3/h (modelo CRE-04). 

O mesmo procedimento de avaliação do compressor CRE-02 foi utilizado para o 

CRE-04. Os resultados encontrados na investigação realizadas em novembro/2008 estão 

apresentados na Tabela IV.27. A primeira situação analisada foi com máxima rotação do 

motor (f = 57 Hz) em que foram constatadas pressões negativas muito elevadas (até - 1,95 

kPa) e bastante heterogêneas entre os cinco drenos. Posteriormente, foi feito um novo 

ensaio reduzindo a rotação do motor para a freqüência de 27 Hz e fazendo o ajuste de 30o 

de abertura nas válvulas borboletas dos DV-1 e DV-2 e deixando a válvula do ramal 3 (DV-

3, DV-4 e DV-5) com passagem plena. Nesta situação, garantiu-se uma melhor distribuição 

das pressões nos cinco drenos e ficou comprovada a eficiência do compressor para ser 

utilizado em diferentes rotações na Usina Piloto da Muribeca. 

 

Tabela IV.27. Pressões nos drenos com e sem operação do compressor CRE-04. 
Pressão dinâmica (kPa) – novembro/2008 

Dreno 
Pressão 
estática 
(kPa) 

Compressor fora 
de operação 

Compressor em máx. 
operação (f=57 Hz)  

Compressor em 
operação (f=27 Hz) 

e ajuste válvulas 

DV-01 0,47 0,37 -1,95 -0,15 

DV-02 0,44 0,35 -1,95 -0,10 

DV-03 0,97 0,52 -0,59 -0,12 

DV-04 0,00 0,11 -0,31 -0,11 

DV-05 0,03 0,25 -0,46 -0,12 
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A distribuição das pressões estáticas também foi analisada nos seis piezômetros da 

Célula Experimental. Os resultados obtidos nesta investigação estão apresentados na 

Tabela IV.28 e indicam que não houve alteração nas pressões dos piezômetros durante 30 

minutos de operação do compressor CRE-04 em máxima rotação. A distância dos Pz-02 e 

Pz-04 para os drenos DV-02 e DV-03 é de cerca de 12,0 e 7,0 metros, respectivamente. Tal 

fato indica que o raio de influência dos drenos verticais na Célula Experimental foi bastante 

reduzido, contrariando a literatura técnica que sugere raios de influência dos drenos de 20,0 

até 50,0 m, e que o sistema de drenagem interna de biogás não está funcionamento 

adequadamente. As prováveis razões para este fato são: (i) perda de integridade dos tubos 

no interior da célula ocasionada por movimentações horizontais e verticais da massa de 

resíduos ou pela agressividade do meio e (ii) acúmulo de líquidos na célula, reduzindo 

drasticamente a permeabilidade dos resíduos ao gás. 

 

Tabela IV.28. Influência da sucção do compressor CRE-04 nos piezômetros. 

Pressão estática (kPa) 
Piezômetro Compressor fora de 

operação 
Compressor CRE-04 em 

máx. operação após 30 min 

Pz-01 0,23 0,25 

Pz-02 7,06 7,07 

Pz-03 0,00 0,00 

Pz-04 3,68 3,60 

Pz-05 0,02 0,03 

Pz-06 0,02 0,03 

 
No que se refere ao segundo aspecto (acúmulo de líquidos), as medições dos dois 

piezômetros citados acima (Pz-02 e Pz-04) constataram elevada altura de líquidos com 6,0 

m no Pz-04 (prof. total do piezômetro de 8,0 m) e 5,80 m no Pz-02 (prof. de 7,0 m) em 

outubro/2008. Tal fato mostra que o sistema de drenagem de líquidos na célula não 

funcionou adequadamente e está influenciando negativamente o sistema de coleta de 

biogás e os raios de influência dos drenos. A piezometria da Célula Experimental será 

discutida em detalhes no item 4.11. 

 

4.9.3 – PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA 

 

A distribuição das pressões na rede de coleta não foi a única variável monitorada no 

sistema de extração forçada do biogás. O controle da composição do biogás foi realizado 

para verificar possíveis entradas de O2, o que pode causar empobrecimento da mistura 

(combustível) para o gerador e ser um indicativo de entrada de O2 no ambiente interno da 
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Célula Experimental. Além deste aspecto, deve-se atentar para riscos de explosão quando a 

mistura do biogás estiver próxima aos limites inferior e superior de explosividade do CH4 de 

5,0 e 15,0%, respectivamente. 

A Figura IV.32 apresenta os resultados do teste de funcionamento do compressor 

realizado em Dezembro/2008. Observa-se que com o aumento da freqüência (ou rotação) 

do compressor, a vazão de biogás cresceu linearmente. Ressalta-se, entretanto, que o 

crescimento da vazão de biogás não foi proporcional ao aumento da vazão de CH4. Tal fato 

pode ser visualizado pela inclinação das linhas de tendência e indica empobrecimento da 

mistura com respectiva queda na concentração de CH4 ao longo do tempo, conforme 

ilustrado na Tabela IV.29. 
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Figura IV.32. Curva de funcionamento do compressor em função da vazão do biogás. 

 

Tabela IV.29. Histórico do teste de funcionamento do compressor na Usina Piloto. 
Concentração gás (%) 

Histórico do teste do 
compressor  

Intervalo 
(min) CH4 CO2 O2 

Temp. 
gás ** 
(oC) 

Pressão 
rede *** 
(kPa) 

Vazão 
biogás 
(Nm3/h)

Vazão 
CH4 

(Nm3/h)

Desligado 0 58,0 42,0 0,8 41,3 0,0 37,2 21,6 

Operando em 20 Hz 10 50,0 38,0 2,5 43,7 -0,73 129,1 64,5 

Operando em 20 Hz 26 46,0 36,0 3,1 43,7 -0,73 129,1 59,4 

Operando em 20 Hz * 66 50,0 38,0 2,1 42,9 -1,96 74,3 37,2 

Operando em 20 Hz * 110 51,0 39,0 2,0 41,5 -1,96 77,6 39,6 

Operando em 30 Hz * 117 46,0 36,0 3,1 42,6 -4,90 106,5 49,0 

Operando em 40 Hz * 122 43,0 35,0 3,9 44,4 -7,80 129,6 55,7 

Operando em 50 Hz * 131 41,0 33,0 4,6 47,5 -11,80 166,0 68,1 

Operando em 57 Hz * 143 39,0 32,0 5,2 60,4 -14,70 161,9 63,1 
Obs.: * Regulagem nas válvulas borboletas da rede de coleta; ** temperatura ambiente média no período do 
teste em torno de 35,8oC; *** pressão à montante do compressor na usina piloto;  
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Figura IV.33. Variação da concentração do biogás com a freqüência do compressor. 

 

Observa-se na Tabela IV.29 e Figura IV.33 que com a entrada em operação do 

compressor em 20 Hz durante 26 minutos, a concentração de CH4 no biogás decresceu de 

58% para 46% e a de O2 subiu de 0,8% para 3,1%. Além deste aspecto, observou-se que as 

pressões medidas nos drenos DV-01, 02 e 03 nesta situação ficaram em torno de (-) 0,35 

kPa e que os drenos DV-4 e DV-05, por apresentarem baixa produção de biogás, estavam 

contribuindo significativamente com as entradas de O2 na rede de coleta. Desta maneira, 

foram procedidos ajustes manuais nas válvulas dos drenos DV-01, 02 e 03 de forma a 

regular a pressão na saída dos drenos e a desconexão dos drenos DV-04 e 05 do sistema 

de coleta (abertura dos drenos para atmosfera). Após estes ajustes, as concentrações de 

CH4 e O2 no biogás atingiram patamares mais aceitáveis (em torno de 50% e 2,0%, 

respectivamente) durante 84 minutos (t = 110 min) e a pressão relativa nos drenos 

aumentou para (-) 0,06 kPa. 

Para finalização do teste, a freqüência de rotação do motor foi elevada 

progressivamente até 57 Hz e observou-se que após 33 minutos (t = 143 min), mesmo com 

o ajuste de válvulas e a desconexão dos drenos DV-04 e DV-5, as concentrações de CH4 

decresceram para 39% e a de O2 aumentou para 5,2%, o que inviabiliza a produção de 

biogás e energia em curto prazo na Célula Experimental. Desta forma, conclui-se que a 

condição inicial (dezembro/2008) de operação do compressor na Usina Piloto da Muribeca 

foi com freqüência em torno de 20 Hz associada à regulagem das válvulas e isolamento dos 

DV-4 e DV-05, o qual garante pressões levemente negativas na saída dos drenos (-0,06 

kPa), temperatura do gás (41,5oC) mais próxima da ambiente (35,8oC) e baixa concentração 

de O2 no biogás (2,0%). 
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A Tabela IV.30 apresenta os resultados da vazão de biogás e CH4 com e sem 

operação do compressor para os meses de dezembro/2008 e fevereiro, julho e agosto/2009. 

É importante ressaltar que a vazão ótima de coleta do biogás na Célula Experimental para o 

mês de dezembro/2008 foi de 77,6 Nm3/h com concentração de CH4 de 51% (algo em torno 

de 39,6 Nm3/h). Tal resultado indica um incremento de 83,3% na vazão de CH4 coletada 

sem o funcionamento do compressor, a qual ficou em 21,6 Nm3/h. Observa-se que entre os 

meses de dezembro/2008 e agosto/2009, a vazão de CH4 com o compressor fora de 

operação decresceu 43,0% (21,6 Nm3/h para 12,3 Nm3/h) e a vazão de CH4 com 

compressor ligado reduziu apenas 24,0% (39,6 Nm3/h para 30,1 Nm3/h). Tal fato mostra que 

à medida que a geração de biogás da Célula Experimental vai se esgotando, a presença do 

compressor se torna mais importante devido à falta de pressão interna para “expulsar” os 

gases de dentro da massa de resíduos. As condições de coleta do biogás para o período de 

maior produção de gás (janeiro a agosto/2008) não foram investigadas, haja vista que 

compressor CRE-04 só foi instalado em novembro/2008. 

 

Tabela IV.30. Vazão de coleta do biogás com e sem funcionamento do compressor. 
Vazão coleta biogás (Nm3/h) Vazão coleta CH4 (Nm3/h) 

Meses compressor 
fora de 

operação 

Compressor 
em 

operação* 

compressor 
fora de 

operação 

compressor 
em 

operação* 

Variação 
na coleta 

do CH4 (%) 

Dez/08 37,2 77,6 21,6 39,6 83,3 

Fev/09 38,4 80,2 22,3 43,7 78,6 

Jul/09 26,5 65,6 14,8 33,4 126,0 

Ago/09 21,6 59,0 12,3 30,1 144,0 

Obs.: Regime de operação com 20 Hz, ajuste de válvulas e drenos DV-04 e 05 isolados. 
 

4.10 – EMISSÕES FUGITIVAS E OXIDAÇÃO PELA CAMADA DE COBERTURA 
 

4.10.1 – AVALIAÇÃO DO FLUXO DE CH4 NAS COBERTURAS EXPERIMENTAIS 

 

A Figura IV.34 apresenta a localização dos 30 ensaios de placa de fluxo realizados 

de Set/08 a Dez/08 nas coberturas experimentais, cujas áreas são de 534,8 m2 

(convencional), 500,3 m2 (barreira capilar) e 590,2 m2 (metanotrófica). De acordo com o 

Environmental Agency (2004), a quantidade de ensaios (n) a ser realizada em uma para 

áreas inferiores a 5.000 m2, é de n = Área / 5.000 x 16, com o mínimo de seis ensaios. 

Desta forma, pelos critérios descritos acima o número de ensaios neste estudo seria de seis 

por camada, entretanto optou-se por fazer um maior número de ensaios nesta investigação 

(dez por camada) a fim de melhor avaliar as emissões superficiais e seus fatores de 
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influência. É importante ressaltar que dos 30 ensaios desta etapa, 12 foram realizados com 

amostragem de solo e gases ao longo da profundidade da camada. 

PZ-04

PZ-02

DV-03

DV-02

DV-01

ENSAIO
Nº01

ENSAIO
Nº03

ENSAIO
Nº04

ENSAIO
Nº05

ENSAIO
Nº06

ENSAIO
Nº07

ENSAIO
Nº08

ENSAIO
Nº09

ENSAIO
Nº10

ENSAIO
Nº11

ENSAIO
Nº12

ENSAIO
Nº02

ENSAIO
Nº23

ENSAIO 
Nº20

ENSAIO
Nº16

ENSAIO
Nº17

ENSAIO
Nº18

ENSAIO
Nº19

ENSAIO
Nº21

ENSAIO
Nº22

ENSAIO
Nº24

ENSAIO
Nº25

ENSAIO
Nº27

ENSAIO
Nº13

ENSAIO
Nº14

ENSAIO
Nº28

ENSAIO
Nº29

ENSAIO
Nº30

ENSAIO
Nº31

Nº26
ENSAIO

CAMADA CONVENCIONAL

CAMADA METANOTRÓFICA

BARREIRA CAPILAR

 
Figura IV.34. Distribuição dos ensaios de placa de fluxo na cobertura superior da Célula 

Experimental. 

 

Os ensaios de placa foram realizados no período de setembro a dezembro/2008. A 

Tabela IV.31 apresenta resumidamente os parâmetros climáticos do período da 

investigação, onde é possível constatar a estação seca do ano, na qual a evaporação é 

superior a precipitação em todo período. Observa-se ainda que a pressão atmosférica foi 

mínima em dezembro/2009. Conforme visto no item 4.2, o período do ano crítico para as 

emissões superficiais seria de novembro a janeiro. 

 

Tabela IV.31. Parâmetros climáticos médios do período da investigação. 
Precipitação* (mm) 

Mês/ano 
Muribeca Curado 

Evaporação* 
(mm) 

Precip. (-) 
Evap. 
(mm) 

Pressão 
atm 

(mbar) 

Umid. 
relativa 

(%) 

Temp.  
(ºC) 

Vel. 
vento 
(m/s) 

Set/08 107,1 47,6 120,8 -73,2 1014,8 78,0 22,4 2,2 

Out/08 62,8 53,6 147,9 -94,3 1014,2 74,9 23,1 2,8 

Nov/08 89,75 16,0 142,4 -126,4 1012,1 69,3 23,1 2,7 

Dez/08 35,4 18,3 142,7 -124,4 1011,0 68,9 23,0 2,8 

* Os valores de precipitação e evaporação são os acumulados mensalmente. 
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As Figuras IV.35 e 36 ilustram o comportamento das curvas de concentração, 

temperatura e pressão do biogás em um dos ensaios de placa de fluxo realizados nesta 

pesquisa (EP-29). Observa-se que a concentração de CH4 tende a crescer com o tempo (até 

sua estabilização), enquanto o comportamento do O2 é de decréscimo. No que se refere à 

temperatura, pode-se dizer que existe uma influência direta da temperatura ambiente 

(externa) na temperatura interna da placa. A pressão dos gases internamente à placa tende 

a crescer com o tempo em função do aumento da temperatura interna da placa, a qual 

provoca expansão volumétrica dos gases. O comportamento das variáveis monitoradas é 

similar ao obtido por Maciel (2003) e Mariano (2008) que utilizaram metodologia de ensaio 

semelhante. 
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Figura IV.35. Variação concentração CH4 e O2 com o tempo no ensaio de placa EP-29. 
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Figura IV.36. Variação da temperatura e pressão do gás no ensaio de placa EP-29. 
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Figura IV.37. Variação mássica de CH4 com o tempo no ensaio de placa. 

 

O procedimento de cálculo para determinação do fluxo de CH4 foi detalhado por 

Maciel (2003) e encontra-se descrito no item 3.9. Como forma de exemplificar o 

comportamento da variação mássica de CH4 com o tempo, a Figura IV.37 apresenta os 

resultados do ensaio EP-29. Com base nesta relação (massa CH4 na placa x tempo), foram 

obtidas as taxas de fluxo mássica de CH4 e os coeficientes de determinação (R2) linear para 

todos os 30 ensaios realizados nas três coberturas experimentais, os quais estão 

apresentados na Tabela IV.32, bem como o fluxo de CH4 em termos volumétricos. 

A variação das emissões fugitivas de CH4 pela cobertura superior da Célula 

Experimental foi de 0 a 55,5 g/m2.h (0 a 1.332 g/m2.dia). Esta variação está coerente com a 

faixa de valores apresentadas na literatura (Tabela II.24). Os resultados obtidos nesta 

pesquisa foram superiores aos encontrados por Maciel (2003) no Aterro da Muribeca/PE 

(até 362,9 g/m2.dia) e por Mariano (2008) em Aguazinha/PE (até 400 g/m2.dia), 

provavelmente devido ao fato dos ensaios terem sido realizados com o compressor 

desligado. Este fato aumenta as pressões internas de gases do aterro, haja vista que os 

drenos verticais foram dimensionados para operar com compressor ligado. Nesta condição 

(compressor ligado), a velocidade de fluxo é mais elevada e o diâmetro dos drenos verticais 

menores em relação aos aterros convencionais. 

Observa-se ainda na Tabela IV.32 a existência de quatro picos de fluxo na cobertura 

superior com valores superiores a 10 g/m2.h (240 g/m2.dia), dos quais dois pontos estão 

localizados próximo aos drenos verticais (EP-10 distando 0,77 m do DV-1 e EP-08 distando 

0,9 m do DV-02 – ver posicionamento na Figura IV.34). É importante ressaltar que os 

ensaios EP-06, EP-08 e EP-10 foram realizados justamente para avaliar eventuais 

vazamentos de gás próximo ao dreno vertical, bem como a eficiência da impermeabilização 

lateral do dreno feita com solo compactado. Conclui-se, portanto, que a impermeabilização 
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na região circunvizinha ao dreno vertical não foi eficiente para minimização das emissões 

fugitivas. Este tipo de impermeabilização deve ser feita com geomembrana sob a camada 

de cobertura, sendo devidamente fixada por soldagem térmica no dreno vertical. 

 

Tabela IV.32. Emissões fugitivas de CH4 pela cobertura superior (por tipo de camada). 
Emissões fugitivas CH4 

Nº ensaio Data 
ensaio Tipo de camada Coeficiente 

R2 Volumétrico 
(Nl/m2.h) 

Mássico 
(g/m2.h) 

EP-1 4/set metanotrófica 0,932 0,13 0,09 

EP-2 20/set barreira capilar 0,990 0,32 0,20 

EP-3 20/set convencional 1,000 0,14 0,09 

EP-4 4/out metanotrófica 1,000 0,43 0,27 

EP-5 7/out convencional 0,921 16,33 10,57 

EP-6 7/out metanotrófica 0,912 68,38 43,91 

EP-7 7/out metanotrófica N.A Nulo Nulo 

EP-8 7/out barreira capilar 1,000 0,15 0,10 

EP-9 7/out convencional 0,955 64,00 41,02 

EP-10 7/out convencional 0,975 86,66 55,50 

EP-11 7/out convencional 1,000 0,77 0,49 

EP-12 7/out metanotrófica N.A Nulo Nulo 

EP-13 10/out barreira capilar 1,000 4,35 2,64 

EP-14 23/out barreira capilar N.A Nulo Nulo 

EP-16 4/nov convencional 0,981 3,07 1,94 

EP-17 6/nov barreira capilar 1,000 0,12 0,08 

EP-18 6/nov metanotrófica 0,944 6,41 4,01 

EP-19 12/nov metanotrófica 0,921 0,75 0,45 

EP-20 18/nov convencional 0,916 0,62 0,37 

EP-21 19/nov barreira capilar 0,990 2,66 1,74 

EP-22 19/out barreira capilar 0,939 1,22 0,84 

EP-23 20/out metanotrófica 0,994 0,28 0,20 

EP-24 3/dez barreira capilar N.A Nulo Nulo 

EP-25 4/dez metanotrófica 0,993 2,70 1,70 

EP-26 4/dez metanotrófica 0,915 2,65 1,59 

EP-27 4/dez convencional 1,000 0,17 0,11 

EP-28 16/dez convencional 0,993 3,78 2,38 

EP-29 17/dez convencional 0,997 5,72 3,59 

EP-30 17/dez barreira capilar N.A Nulo Nulo 

EP-31 17/dez barreira capilar 1,000 0,77 0,48 

Obs.: O ensaio nº 15 foi realizado na berma por isso não consta nesta relação; N.A – não aplicável 
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Os resultados da Tabela IV.32 permitiram obter o fluxo volumétrico médio de CH4 

para os três tipos de cobertura, os quais foram de 1,05 Nl/m2.h (barreira capilar), 1,48 

Nl/m2.h (metanotrófica) e 10,51 Nl/m2.h (convencional). Não foram incluídos na 

determinação destes valores os resultados dos ensaios EP-06, EP-08 e EP-10, cujo 

propósito foi diferente dos demais ensaios, conforme comentado anteriormente. Observa-se 

que a barreira capilar apresentou a menor taxa média de emissão superficial e a camada 

convencional apresentou emissões fugitivas da ordem de 10 vezes superior as demais. 

É importante analisar os resultados com base nos parâmetros geotécnicos do solo a 

fim de avaliar a eficiência das camadas e os principais fatores de influência nos resultados. 

A Tabela IV.33 apresenta os resultados das emissões fugitivas de CH4 normalizado em 

relação à espessura média das camadas. A análise dos resultados confirma que a barreira 

capilar foi mais eficiente em minimizar as emissões superficiais de CH4 por unidade de 

comprimento (espessura/profundidade da camada de cobertura). Este tipo de análise é 

importante para o dimensionamento das camadas de cobertura em aterros de resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Tabela IV.33. Emissões fugitivas de CH4 normalizada pela espessura da camada. 
Espessura média da 

camada (m) Camada 
Projeto Campo 

Emissão 
superficial média 

CH4 (Nl/m2.h) 

Emissão média CH4 
normalizada pela 

espessura da camada  
(Nl/m2.h por m) 

Metanotrófica 0,56 0,68 1,48 1,00 

Barreira capilar 0,73 0,81 1,05 0,85 

Convencional 0,69 0,83 10,51 8,72 

 

A Tabela IV.34 apresenta os resultados dos ensaios de placa em que foram 

analisados também os parâmetros geotécnicos superficiais (até 20 cm de profundidade) da 

cobertura (espessura, peso específico, umidade e grau de compactação). Tais parâmetros 

foram determinados após a retirada da placa do solo no mesmo local de cravação da placa.  
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Tabela IV.34. Resultados dos ensaios de placa de fluxo envolvendo determinação de parâmetros do solo. 

Concentração sob cobertura Pressão interna (Pa)
Ensaio Camada Fluxo CH4 

(Nl/m2.h) CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) Mín. Máx. 

Var. temp. 
interna 

(oC) 

Espessura 
camada (m)

Peso esp. 
solo campo  

(g/cm3) 

Umidade 
solo (%) 

Peso esp. 
solo seca 
(g/cm3) 

Grau 
Compac

. (%) 

EP-01 Metanotrófica 0,13 54,0 42,0 1,0 0,0 0,0 6,7 0,60 1,432 43,0% * 1,001* 59,0%* 

EP-18 Metanotrófica 6,41 N.D N.D N.D 16,0 25,0 12,0 N.D 1,670 15,82% 1,442 85,0% 

EP-19 Metanotrófica 0,75 7,3 6,2 14,7 3,0 29,0 20,9 0,80 1,246 10,97% 1,123 66,2% 

EP-23 Metanotrófica 0,28 N.D N.D N.D 0,0 9,0 N.D N.D 1,177 11,26% 1,058 62,4% 

EP-25 Metanotrófica 2,70 55,0 41,0 0,9 3,0 12,0 8,4 0,70 1,652 7,59% 1,535 90,5% 

EP-26 Metanotrófica 2,64 N.D N.D N.D 6,0 29,0 18,8 N.D 1,469 8,45% 1,354 79,9% 

EP-02 Barreira capilar 0,32 25,0 12,4 15,5 0,0 12,0 14,8 0,65 1,792 15,80% 1,547 91,2% 

EP-17 Barreira capilar 0,12 N.D N.D N.D 12,0 22,0 14,0 N.D 1,789 14,17% 1,567 92,4% 
EP-21 Barreira capilar 2,66 N.D N.D N.D 0,0 6,0 12,2 N.D 1,821 11,10% 1,639 96,6% 
EP-22 Barreira capilar 1,22 N.D N.D N.D 0,0 3,0 N.D N.D 1,512 6,29% 1,422 83,9% 
EP-24 Barreira capilar 0,00 35,0 26,0 8,1 12,0 16,0 8,8 0,80 1,513 5,04% 1,440 84,9% 
EP-30 Barreira capilar 0,00 7,2 23,0 2,2 9,0 22,0 17,7 0,70 1,484 10,00% 1,354 79,9% 

EP-31 Barreira capilar 0,77 13,6 14,0 12,6 3,0 16,0 15,3 1,10 1,431 9,61% 1,306 76,9% 
EP-03 Convencional 0,14 55,0 40,0 0,9 6,0 16,0 14,4 0,80 1,664 14,20% 1,458 85,9% 
EP-16 Convencional 3,07 N.D N.D N.D 3,0 19,0 9,2 N.D 1,469 13,17% 1,354 79,9% 
EP-20 Convencional 0,62 N.D N.D N.D 12,0 29,0 16,6 N.D 1,706 11,41% 1,531 90,3% 
EP-27 Convencional 0,17 5,6 5,8 17,8 3,0 12,0 10,9 0,90 1,656 9,52% 1,354 79,9% 
EP-28 Convencional 3,78 55,0 40,0 1,2 12,0 23,0 6,8 0,90 1,568 4,64% 1,499 88,4% 
EP-29 Convencional 5,72 55,0 40,0 1,0 3,0 16,0 11,5 0,70 1,483 10,68% 1,340 79,0% 

Obs.: * Este resultado não foi utilizado para cálculo de valor médio pois ficou muito afastado do desvio padrão dos demais ensaios. 
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Figura IV.38. Influência da concentração de CH4 sob a cobertura e espessura da camada nas 

emissões superficiais. 
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Figura IV.39. Influência do grau de compactação do solo e pressão interna dos gases na 

placa nas emissões superficiais. 
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Figura IV.40. Influência da umidade e peso específico do solo nas emissões superficiais. 

 
As Figuras IV.38, 39 e 40 ilustram a correlação de algumas variáveis monitoradas no 

ensaio de placa (presentes na Tabela IV.34) com as emissões superficiais. A análise das 

figuras acima indica que as correlações entre os fatores de influência e as emissões 

superficiais feitas isoladamente (por variável) não foram satisfatórias. Este tipo de 

investigação é difícil de ser realizada, pois existem diversos fatores atuando conjuntamente 

no comportamento das emissões que não foram contemplados no estudo, incluindo fatores 
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de natureza química e biológica do solo. Além deste fato, os parâmetros do solo obtidos 

refletem apenas os 20 cm iniciais da camada de cobertura. Entre as variáveis investigadas, 

a que melhor se correlacionou com as emissões foi à concentração de CH4 sob a cobertura. 

Esta variável é determinante para o transporte difusivo de gás pela cobertura. Por outro 

lado, Mariano (2008) determinou que o grau de compactação foi o fator que mais influenciou 

as emissões no Aterro de Aguazinha/PE em camadas convencionais, seguido do percentual 

de finos do solo, grau de saturação e índice de plasticidade. 

A Tabela IV.35 mostra os resultados médios de fluxo e as propriedades do solo 

superficial obtidos nesta investigação agrupados por tipo de camada. Observa-se que a 

menor taxa média de fluxo foi obtida na barreira capilar, onde o solo superficial estava um 

pouco mais denso e compacto. A ordem de grandeza das emissões na camada 

metanotrófica foi semelhante à barreira capilar. Embora as propriedades do solo (grau de 

compactação e peso específico seco do solo) da camada metanotrófica tenham sido mais 

favoráveis às emissões que a cobertura convencional, o fator preponderante que pode 

explicar a menor taxa de emissão é o biológico (oxidativo) devido à presença da matéria 

orgânica (composto) misturada com solo. É importante destacar como fator positivo da 

barreira capilar a existência da camada de pedra britada (φ ≅ 0,1 m) como elemento de 

distribuição dos gases sob a cobertura, minimizando assim a existência de bolsões de 

pressão e concentração de gás sob a camada. Este fato pode ter contribuído para minimizar 

as emissões fugitivas nesta cobertura de forma pontual. 

 

Tabela IV.35. Emissões fugitivas de CH4 e parâmetros do solo superficial da cobertura. 

Camada 
Emissão 

superficial média 
de CH4 (Nl/m2.h) 

Teor de 
umidade médio 

solo (% 

Peso específico 
médio (g/cm3) 

Grau de 
compactação 

médio (%) 

Metanotrófica 1,48 10,8 1,30 76,8 

Barreira capilar 1,05 10,3 1,47 86,6 

Convencional 10,51 10,6 1,42 83,9 

 

4.10.2 – CARACTERIZAÇÂO DO SOLO E INDICADORES DE OXIDAÇÃO DO CH4 
 

A investigação sobre a oxidação do CH4 nas camadas de coberturas experimentais 

foi realizada com base na análise dos parâmetros do solo e da composição do biogás ao 

longo da profundidade. Desta forma, serão apresentadas nesta seção a caracterização do 

solo das camadas e a análise dos perfis de umidade, SV, temperatura, pH e composição do 

biogás no solo, os quais foram determinados em 12 dos 30 ensaios procedidos na cobertura 

superior, sendo 04 em cada tipo de cobertura experimental: EP-01, EP-04, EP-19 e EP-25 

(metanotrófica), EP-02, EP-24, EP-30 e EP-31 (barreira capilar) e EP-03, EP-27, EP-28 e 
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EP-29 (convencional). É importante citar o estudo que está sendo desenvolvido por 

Purificação (2009) para quantificação das bactérias metanotróficas nas coberturas 

experimentais, entretanto os resultados não estavam disponíveis até o fechamento desta 

pesquisa. 

 

Caracterização do solo e composto 
 

As Tabelas IV.36 e 37 apresentam os resultados da caracterização de três amostras 

de solo da camada de cobertura superior da Célula Experimental. Estas amostras foram 

coletadas durante a fase de espalhamento e compactação da camada. De acordo com o 

Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), as amostras são solos areno-

argilosos ou areno-siltosos. A média do peso específico seco máximo foi de 1,696 g/cm3, da 

umidade ótima de 16,5% e permeabilidade à água em laboratório de 2,0 x 10-6 cm/s. Estes 

valores estão coerentes com o tipo de solo em questão. É importante considerar que a 

norma NBR 13.896/97, para aterro de resíduos não perigosos, não menciona parâmetros de 

permeabilidade para sistemas de cobertura dos aterros, apenas para a impermeabilização 

de base cujo valor deve ser menor ou igual a 10-6 cm/s para permeabilidade à água. 

 

Tabela IV.36. Granulometria do solo da cobertura superior da Célula Experimental. 

Amostra %argila % silte %areia fina %areia média %areia grossa % pedregulho

1 33 20 24 21 1 1 

2 23 23 32 20 1 1 

3 15 22 35 25 1 2 

 
Tabela IV.37. Limites de Atteberg, compactação Proctor e permeabilidade à água do solo. 

Amostra LL (%) LP (%) IP (%) Peso específico 
máximo (g/cm3)

Umidade 
ótima (%) 

Permeab. 
(cm/s) 

Classifi. 
USCS 

1 48,02 36,84 11,18 1,678 11,82 3,6 x 10-6 ML 

2 - - - 1,713 17,22 4,4 x 10-7 SM 

3 - - - 1,697 13,67 3,6 x 10-6 SM 

 
O composto utilizado na camada metanotrófica possuía frações distribuídas da 

seguinte forma: 34,7% com partículas entre 0,075 e 0,42 mm (areia fina), 52,4 com 

partículas entre 0,42 e 2 mm (areia média) e 7,3% com granulometria entre 2 e 4,8 mm 

(areia grossa). A fração fina (<0,075 mm) do composto foi inferior a 1,0%. O teor de sólidos 

voláteis médio foi de 46,8% ± 1,6% e do teor de umidade de 53,0% ± 1,4%. O teor de 

carbono foi de 26,0% e a relação C/N de 16,6. 
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Teor de umidade 
 

A variação do teor de umidade do solo ao longo da profundidade está representada 

na Figura IV.41. 
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Figura IV.41. Perfil do teor de umidade do solo nas coberturas experimentais. 

 

Observa-se que a variação da umidade foi de 9,3 a 57,0% (metanotrófica), de 2,3 a 

22,0% (barreira capilar) e 10,0 a 21,0% (convencional). O teor de umidade médio ao longo 

de toda profundidade da camada metanotrófica (23,3%) foi superior à camada convencional 

(15,1%) e à barreira capilar (10,7%). A maior retenção de umidade na camada metanotrófica 
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foi ocasionada pelo teor de matéria orgânica do solo, a qual foi cerca de 2 vezes superior às 

demais camadas, conforme será visto posteriormente. 

É importante citar que a precipitação acumulada nos três dias anteriores a data de 

realização de cada ensaio foi de no máximo 0,70 mm, portanto a precipitação não foi um 

fator que influenciou nas variações de umidade neste período seco do ano. Estes valores 

foram obtidos da estação pluviométrica da ETC no Aterro da Muribeca/PE. O teor de 

umidade representado na Figura IV.41 é um indicativo da retenção da água no solo uma vez 

que as taxas de evaporação foram superiores as de precipitação ao longo do período de 

investigação (Tabela IV.31). 

Os perfis de umidade da camada convencional foram mais homogêneos que os da 

camada metanotrófica e barreira capilar, os quais apresentaram diferentes composições de 

materiais com solo+composto e pedra britada (φ ≅ 0,10 m), respectivamente. A presença de 

diferentes materiais na camada de cobertura exige uma melhor investigação em relação à 

capacidade de retenção de água de cada material e as demais propriedades geotécnicas. A 

Figura IV.42 ilustra a presença de fissuras nas três camadas de coberturas experimentais 

decorrentes do dessecamento do solo. 

 

      

 
Figura IV.42. Registro fotográfico da presença de fissuras nas coberturas experimentais 

(Fotos - 15/12/08) 

Metanotrófica 

Convencional
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A literatura afirma que existe uma umidade ótima de maximização da atividade 

metanotrófica, mas esta deve ser analisada para cada tipo de solo. Teixeira (2008) citando 

Boeckx et. al. (1996) diz que a otimização da atividade oxidativa ocorre para teor de 

umidade próximo à metade da capacidade de campo do solo. Teixeira et. al. (2009) 

observou que quanto maior o grau de saturação do solo menor a contagem de 

microorganismos metanotróficos em amostras coletadas nos primeiros 15 cm de 

profundidade da camada de cobertura. Czepiel et. al. (1996) mostrou a influência do teor de 

umidade em um solo com 53% de areia e 29% de argila. Para este solo, a melhor faixa de 

umidade para oxidação do CH4 foi de 13% a 18% (ver Figura II.16). Apesar da granulometria 

do solo investigado por Czepiel et. al. (1996) ser semelhante aos solos da cobertura da 

Célula Experimental, não se pode fazer a extrapolação direta deste resultado para esta 

pesquisa, pois existem diversos outros fatores que influenciam na atividade bacteriana. No 

caso da camada metanotrófica, por exemplo, a granulometria e as propriedades da mistura 

solo + composto são completamente distintas do solo homogêneo utilizado na cobertura 

convencional e barreira capilar. 

 

Teor de Sólidos voláteis 
 

A variação do teor de sólidos voláteis do solo ao longo da profundidade está 

representada na Figura IV.43. Observa-se que a variação do SV foi de 8,7% a 24,1% 

(metanotrófica), de 4,5% a 9,9% (barreira capilar) e 4,5% a 9,8% (convencional).. O teor de 

SV médio ao longo de toda profundidade da camada metanotrófica (15,7%) foi superior à 

camada convencional (7,5%) e à barreira capilar (7,4%). Verifica-se que mesmo nas 

coberturas com utilização de solo natural, o teor de SV foi elevado indicando algum tipo de 

influência de vegetação ou húmus neste material.  

A maior quantidade de matéria orgânica é um indicativo de melhores condições para 

o desenvolvimento da atividade oxidativa do CH4, pois auxilia na retenção de umidade e 

favorece o crescimento microbiano. Borjesson e Svensson (1997) verificaram que as taxas 

de oxidação do CH4 estão diretamente associadas ao percentual de matéria orgânica no 

solo. A presença do composto na cobertura metanotrófica também favoreceu um maior 

crescimento de vegetação nesta camada em relação às demais, conforme visto na Figura 

IV.44. A presença da vegetação é um fator positivo para a oxidação do CH4 uma vez que 

auxilia na oferta de água e nutrientes para as bactérias, além das raízes propiciarem melhor 

ingresso de O2 no solo. Por outro lado, em função do tipo da vegetação (tamanho e 

profundidade das raízes) pode contribuir para criar caminhos preferenciais de fuga de CH4 

no solo. 
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O perfil de SV na Figura IV.43 indica que praticamente não houve alteração nos 

resultados ao longo da profundidade das camadas capilar e convencional. É importante 

observar a variação do teor de sólidos voláteis ao longo da camada metanotrófica. Esta 

camada foi concebida com duas regiões, sendo uma com solo homogêneo (zona inferior) e 

outra com mistura solo+composto (zona superior - ver Figura III.31). Ressalta-se, entretanto, 

que não foi possível estabelecer diferença no teor de SV nas duas regiões após um período 

de cerca de 5 meses. Possivelmente, houve lixiviação da matéria orgânica da zona de 

mistura solo/composto para a camada inferior (solo homogêneo). 
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Figura IV.43. Perfil do teor de sólidos voláteis do solo nas coberturas experimentais. 
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Figura IV.44. Ilustração da presença de vegetação nas três coberturas experimentais: (1) 

metanotrófica; (2) barreira capilar e (3) convencional. 

 

O estudo realizado por Cabral et. al. (2007) identificou que o teor de matéria orgânica 

do solo reduziu ao longo de um período de 5 meses em uma cobertura experimental de 2,75 

m x 9,75 m e que a redução foi mais acentuada na camada mais superficial da cobertura. A 

Figura IV.45 apresenta a distribuição do teor de sólidos voláteis médio do solo ao longo de 4 

meses de investigação (setembro a dezembro/2008) das três coberturas experimentais. 

Apesar de não existir correlação, observa-se uma tendência de queda do SV com o tempo. 
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Figura IV.45. Variação do teor de SV médio do solo ao longo do tempo. 
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Temperatura do solo 
 

A variação de temperatura do solo ao longo da profundidade está representada na 

Figura IV.46.Observa-se que a variação da temperatura foi de 27,0 a 43,2ºC (metanotrófica), 

de 30,0 a 37,7ºC (barreira capilar) e 28,7 a 37,2ºC (convencional). As faixas de temperatura 

encontradas no estudo favorecem o desenvolvimento das metanotróficas uma vez que a 

temperatura ideal para estas bactérias é a mesofílica (25ºC à 40ºC), embora existam 

registros na literatura de espécies metanotróficas termofílicas (45º - 65ºC). É importante 

lembrar que a temperatura ambiente média diária nos dias dos ensaios variou de 24,1ºC a 

28,0ºC de acordo com dados do INMET. 

Heroux e Guy (2005) estudaram o efeito combinado de três variáveis (pressão 

atmosférica, temperatura e umidade do solo) nas emissões superficiais de CH4. As 

conclusões da investigação foram que, estatisticamente, a variável de maior impacto foi a 

temperatura ambiente (47,7%), seguido da umidade do solo (45,9%) e por fim a pressão 

atmosférica (6,4%). A literatura não é conclusiva sobre a faixa ótima de temperatura do solo 

para atividade de oxidação do CH4. No estudo de Boeckx et. al. (1996), a faixa ótima de 

oxidação ficou entre 20ºC e 30ºC. De Visscher et. al. (2001) citado por Yoon et. al. (2005) 

verificaram as maiores taxas de oxidação para temperatura de 35ºC. Gebert et. al. (2007) 

comprovaram que as taxas de oxidação crescem exponencialmente para temperaturas até 

38ºC (ver Figura II.17), embora atividade oxidativa tenha sido identificada para toda faixa de 

temperatura analisada (3ºC até 45ºC). Czepiel et. al. (1996) também verificaram crescimento 

exponencial até 40ºC. 

A temperatura média ao longo de toda profundidade da camada metanotrófica 

(36,1ºC) foi superior à camada barreira capilar (34,7ºC) e à convencional (33,2ºC). Como a 

oxidação do CH4 é ocasionada por uma reação exotérmica, os resultados da temperatura do 

solo obtidos no estudo podem indicar uma maior atividade na camada metanotrófica, 

seguida da barreira capilar e convencional. Este fato precisa ser melhor investigado, levando 

em consideração as propriedades térmicas dos materiais utilizados nas coberturas. 

Os perfis de temperatura dos ensaios desta pesquisa apresentaram pequenas 

variações, conforme visto na Figura IV.46. Em alguns ensaios houve aumento de 

temperatura nos primeiros 10 e 20 cm, mas em outros este pico não foi observado. 

Ressalta-se que em vários ensaios, a temperatura do solo aumentou na parte inferior da 

camada devido à proximidade dos resíduos da célula, onde a temperatura do gás/resíduos 

possui maior potencial de influência. Este comportamento foi diferente do obtido por Dever 

et. al. (2007) tendo em vista que o estudo destes autores foi realizado em um lisímetro com 

240 litros que não ficava em contato com o resíduos. Estes autores identificaram que o pico 

da temperatura do solo ocorre nos primeiros 20 a 30 cm de profundidade (ver Figura II.18). 
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Figura IV.46. Perfil de temperatura do solo nas coberturas experimentais. 

 

Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

A variação do pH do solo ao longo da profundidade está representada na Figura 

IV.47. Observa-se que a variação do pH foi de 6,4 a 8,5 (metanotrófica), de 4,6 a 8,0 

(barreira capilar) e 4,5 a 8,4 (convencional). Em geral, os microorganismos metanotróficos 

são neutrofílicos. Yoon et. al. (2005), citando outros autores, afirmam que o pH ótimo para 

desenvolvimento das bactérias metanotróficas é na faixa de 6,7 a 8,0, apesar de outros 

estudos reportados não terem registrado variação significativa de oxidação para pH entre 

3,5 a 8,0. Cabral et. al. (2007) afirmam que o pH ideal é de 5,5 a 8,5 e Hanson e Hanson 
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(1996) citando Borne et. al. (1990) observaram que as taxas de oxidação foram similares 

para solos com pH de 3,5 a 8,0. 

Assim como registrado para temperatura do solo, o pH médio ao longo de toda 

profundidade da camada metanotrófica (7,3) foi superior à barreira capilar (6,2) e à 

convencional (5,7). Embora não se tenha realizado um estudo específico da influência do pH 

na oxidação do CH4 para este tipo de solo, o valor obtido na camada metanotrófica ficou 

mais próximo da neutralidade, podendo ser um indicativo de melhor condição para o 

desenvolvimento das bactérias. Os perfis de pH ao longo da profundidade mostraram 

grande dispersão dos resultados para a barreira capilar e a camada convencional. Na 

camada metanotrófica, foi registrado aumento do pH com a profundidade em três dos quatro 

ensaios realizados. 
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Figura IV.47. Perfil do pH do solo nas coberturas experimentais. 
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Composição do biogás ao longo da camada 
 

A análise da composição do biogás ao longo da cobertura pode ser utilizada como 

indicativo da oxidação do CH4. Dos 12 ensaios de placa realizados nesta investigação, 05 

apresentaram concentração de CH4 sob a cobertura superior a 50% (três ensaios na 

camada convencional e dois na metanotrófica), 05 ensaios com CH4 < 15% (dois na 

metanotrófica, um na convencional e um na barreira capilar) e 02 ensaios com valores entre 

15 e 35% (ambos na barreira capilar). Observa-se que em nenhum dos ensaios realizados 

na barreira capilar foi registrada concentração de CH4 sob a cobertura superior a 35%, o que 

sugere a eficiência da camada de drenagem (pedra britada com φ ≅ 0,10 m) na distribuição 

do gás sob a cobertura. Este fato contribuiu diretamente para o menor fluxo superficial de 

CH4 observado entre as três coberturas experimentais (Tabela IV.35). 

A Figura IV.48 apresenta o perfil da composição do biogás ao longo da profundidade 

da camada para concentrações de CH4 sob a cobertura inferiores a 15%. Observa-se que o 

O2 se faz presente em percentual elevado até a interface do solo com resíduos, ou seja, 

existe disponibilidade de oxigênio para atuação dos microorganismos metanotróficos em 

todo perfil da camada e, possivelmente, até mesmo nos resíduos. Esta acentuada presença 

de O2 indica inversão do gradiente de pressão entre a atmosfera e o aterro. É interessante 

observar que o CH4 decresce para valores próximos de zero nos últimos 20 cm a 30 cm da 

camada de cobertura (próximo ao resíduos). Este fato é um indicativo da existência de 

bactérias metanotróficas em profundidades que variaram de 30 a 90 cm. Vale ressaltar 

ainda a inversão na concentração do CH4 e CO2 nos ensaios EP-27, 30 e 31 que reforça a 

existência de atividades de oxidação do CH4 uma vez que um dos subprodutos resultantes 

deste processo é o CO2. 

A Figura IV.49 apresenta o perfil da composição do biogás ao longo da profundidade 

para concentrações de CH4 sob a cobertura superiores a 50%. Nas regiões destes ensaios, 

em função da maior quantidade de gás, existe uma melhor distribuição do CH4 e CO2 ao 

longo da camada, conforme constatado nos ensaios EP-25, 28 e 29. Os resultados indicam 

que a atividade de oxidação do CH4 pode estar presente ao longo de toda camada, mas 

com predominância na parte intermediária ou inferior das coberturas. Os perfis 

apresentados na Figura IV.50 também foram similares e se enquadram no comportamento 

de oxidação já comentado. É importante destacar que não foi possível determinar com base 

na composição do biogás diferença no comportamento oxidativo entre as três camadas de 

coberturas experimentais, a qual está sendo objeto de pesquisa com base na quantificação 

de bactérias metanotróficas por Purificação (2009). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa diferem do reportado por alguns pesquisadores 

(CABRAL, et. al., 2007; HUBER HUMER, et. al. 2007; BERGER, et. al., 2005; entre outros) 
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que constataram maior atividade de oxidação nos primeiros 30 cm da cobertura. Por outro 

lado, corroboram com Dever et. al. (2007) que investigaram a atividade microbiológica em 

amostras coletadas em profundidades variando de 0 a 80 cm e constaram maiores 

oxidações nas amostras de 40 a 80 cm. De acordo com os autores, as amostras superficiais 

(0 e 20 cm) estavam com teor de umidade muito reduzido e desta forma apresentaram 

menor oxidação pois inibiram o crescimento microbiano. Estes autores ainda registraram 

que a taxa de oxidação do CH4 depende das condições de vazão de CH4 imposta sob a 

camada de cobertura. Borjesson e Svensson (1997) também verificaram maiores taxas de 

oxidação em regiões mais profundas da camada (entre 50-60 cm). É importante ressaltar o 

estudo de Huber-Humer e Lechner (2003) que reportaram que a profundidade de oxidação 

do CH4 varia em função da maior ou menor quantidade de água (precipitação) na cobertura. 

Ainda neste estudo, os lisímetros que simularam estações chuvosas apresentaram oxidação 

mais acentuada entre 30 e 40 cm de profundidade, enquanto que nos lisímetros com 

condições mais secas, a profundidade variou de 40 a 60 cm. A partir do segundo ano do 

monitoramento, esta variação não foi mais observada e todo metano estava sendo oxidado 

na camada inferior do lisímetro (70 a 90 cm). 

Pode-se concluir, portanto, que a atividade de oxidação do CH4 nas coberturas da 

Célula Experimental foi mais acentuada na região intermediária ou inferior das camadas de 

cobertura e este fato está diretamente relacionado com a estação seca do ano, bem como 

com as condições qualitativas e quantitativas do biogás abaixo da camada de cobertura. 

Possivelmente, este comportamento deve sofrer alterações com o período chuvoso e com 

as fases de decomposição dos resíduos ao longo do tempo. Estes fatores precisam ser 

investigados futuramente. Conforme visto na literatura, a microbiota metanotrófica pode se 

deslocar ao longo da profundidade na busca por melhores condições metabólicas (HUBER-

HUMER e LECHERNER, 2003). 

Os parâmetros do solo, mais especificamente, o teor de sólidos voláteis, temperatura 

e pH, além da maior densidade de vegetação, indicaram melhores condições de 

desenvolvimento ou de suporte para atividade de oxidação do CH4 na camada metanotrófica 

em relação a barreira capilar e convencional.  

A análise dos parâmetros do solo (umidade, SV, pH, temperatura), da composição do 

biogás e das taxas de fluxo CH4 nos ensaios de placa permite propor, em caráter 

experimental, um novo dimensionamento da camada de cobertura em que seja utilizada a 

camada drenante (pedra britada) na região inferior, uma camada homogênea intermediária 

de argila e uma região de mistura solo+composto na parte superior. É importante ressaltar a 

necessidade de materiais de transição entre as subcamadas para minimizar efeitos 

negativos, como o fissuramento do solo superficialmente. 
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Figura IV.48. Perfil da composição do biogás para CH4 sob cobertura < 15%. 
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Figura IV.49. Perfil da composição do biogás para CH4 sob a cobertura > 50%. 
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Figura IV.50. Perfil da composição do biogás para CH4 sob a cobertura entre 15% e 50%. 

 

 

4.10.3 – MAPEAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES FUGITIVAS 
 

A investigação das emissões superficiais de CH4 na Célula Experimental foi 

complementada com a execução de mais 18 ensaios nos taludes (inferior e superior) e 

berma da célula com o objetivo de mapear e estimar a vazão de CH4 liberada para a 

atmosfera. A Figura IV.51 mostra a distribuição dos ensaios de placa nesta 2º etapa, onde é 

possível identificar os ensaios nos taludes pela letra “T” e na berma por “B”. Os ensaios 

realizados previamente na cobertura superior também estão mostrados para fins de 

visualização da totalidade dos ensaios realizados na Célula Experimental. 

Os resultados consolidados das emissões fugitivas de CH4 em toda Célula 

Experimental no período de set/08 a dez/08 estão apresentados na Tabela IV.38. Observa-

se que o fluxo superficial de CH4 dos taludes (superior e inferior) foi mais elevado que a 

média obtida na cobertura superior e na berma. Entre os fatores que podem ter ocasionado 

este comportamento, destacam-se: (i) dificuldade da compactação do solo nos taludes 

(plano inclinado) utilizando o trator esteira e (ii) predominância do transporte horizontal no 

interior da massa de resíduos em relação ao fluxo vertical. Vale destacar que Jain et. al. 

(2005) utilizaram coeficiente de permeabilidade ao ar dos resíduos no sentido horizontal 

variando de 1 a 100 vezes o valor da permeabilidade vertical em ensaios de injeção de ar no 

aterro. A presença de plásticos nos resíduos é um dos fatores que favorecem o 

direcionamento horizontal de líquidos e gases no interior do maciço sanitário. 
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Figura IV.51. Distribuição dos ensaios de placa nos taludes e berma - 2º etapa. 

 

Tabela IV.38. Resultados dos ensaios de placa de fluxo nos taludes e berma. 

Região da Célula 
Experimental Ensaios 

Qtd. 

ensaios 
Área (m2) 

Emissão superficial 
média de CH4 

(Nl/m2.h) 

Cobertura superior (metanot., 
capilar e convenc.) EP-1 a EP-31* 30,0 1.625,3 4,35 ± 12,4 

Talude superior T-1 a T-8 8,0 2.496,8 15,2 ± 6,6 

Talude inferior T-9 a T-13 5,0 1.203,9 16,9 ± 13,6 

Berma B-1 a B-5 5,0 555,4 1,30 ± 0,30 

Obs.: * O ensaio EP-15 não foi executado. Não foram computados osvalores dos ensaios EP-06, 08 e 10 
para obtenção do fluxo médio da camada superior. 

 

A estimativa das emissões fugitivas totais de CH4 da Célula Experimental foi 

realizada inicialmente com base no somatório das contribuições das emissões de cada 

região (cobertura superior, berma, talude inferior e superior). As taxas médias de fluxo e as 

áreas de cada camada foram obtidas da Tabela IV.38. Desta maneira, a estimativa 

preliminar de emissões totais de CH4 da célula foi de 66.090,0 Nl/h (ou 66 m3/h) entre o 

período de set/08 a dez/08. 
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O segundo procedimento utilizado para avaliar as emissões totais de CH4 foi 

realizado por meio do mapeamento 2D das emissões com base em curvas de isofluxo. Os 

resultados pontuais de cada ensaio foram interpolados utilizando a interpolação kriggiana 

com auxílio do Programa Surfer. A Figura IV.52 apresenta o mapeamento 2D das emissões 

superficiais de CH4 na Célula Experimental. Os ensaios “EP” estão localizados na cobertura 

superior, os ensaios “T” nos taludes e os ensaios “B” na berma. Os pontos F-1 a F-28 foram 

adotados como pontos limites ou de fronteira da célula. Para estes pontos, foi adotado fluxo 

igual a zero uma vez que não existe resíduo aterrado neste local. As curvas de isofluxo de 

CH4 estão representadas em unidades de Nl/m2.h. 
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Figura IV.52. Isofluxo de emissões fugitivas de CH4 na Célula Experimental. 

 

A Tabela IV.39 mostra o levantamento das áreas de cada isofluxo e o os resultados 

obtidos para as emissões da Célula Experimental com base neste procedimento. Observa-

se que as emissões superficiais calculadas com base nas curvas de isofluxo foram de 

45.020 Nl/h ou algo em torno de 45,0 Nm3/h. É importante ressaltar que este cenário de 

emissões reflete a estação seca do ano (entre os meses de set/08 a dez/08) e a situação de 

coleta de biogás sem extração forçada, uma vez que o compressor permanecia desligado 

Nl/m2.h
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durante os ensaios de placa de fluxo. A Figura IV.53 ilustra o mapeamento 2D das emissões 

com a sobreposição do croqui da Célula Experimental. 

 

Tabela IV.39. Cálculo das emissões superficiais pelas curvas de isofluxo de CH4. 

Curvas de isofluxo Emissão superficial 
média CH4 (Nl/m2.h) Área (m2) Emissão CH4 por 

isofluxo (Nl/h) 

Entre 0 e 1,0 Nl/m2.h 0,5 87,35 43,7 

Entre 1,0 e 2,0 Nl/m2.h 1,5 1.636,72 2.455,1 

Entre 2,0 e 4,0 Nl/m2.h 3,0 874,19 2.622,6 

Entre 4,0 e 6,0 Nl/m2.h 5,0 733,59 3.667,9 

Entre 6,0 e 8,0 Nl/m2.h 7,0 494,72 3.463,0 

Entre 8,0 e 10,0 Nl/m2.h 9,0 520,14 4.681,3 

Entre 10,0 e 20,0 Nl/m2.h 15,0 1.155,52 17.332,8 

Entre 20,0 e 30,0 Nl/m2.h 25,0 295,55 7.388,7 

Entre 30,0 e 40,0 Nl/m2.h 35,0 49,65 1.737,9 

Entre 40,0 e 50,0 Nl/m2.h 45,0 23,93 1.076,7 

Entre 50,0 e 60,0 Nl/m2.h 55,0 10,02 551,08 

 TOTAL 5.881,4 45.020,9 

 

 
Figura IV.53. Isofluxo de emissões fugitivas de CH4 com delimitação da célula. 

Nl/m2.h
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4.11 – MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DA CÉLULA EXPERIMENTAL 

 

4.11.1 – BIODEGRADABILIDADE DOS RESÍDUOS 
 

A avaliação da biodegradabilidade dos resíduos da Célula Experimental foi realizada 

por meio de ensaios BMP e de caracterização físico-química dos resíduos coletados em seis 

furos de sondagens SPT (tempo de aterramento de 7,0 a 14,0 meses). Estes resultados 

foram posteriormente comparados com os parâmetros obtidos na fase de enchimento da 

Célula Experimental. 

 

Potencial Bioquímico de Metano (BMP) 
 

Os resultados do ensaio BMP de toda investigação estão apresentados na Tabela 

IV.40. Observa-se que o potencial máximo de biogás (por grama de massa seca) para as 

amostras SPT foi de 61,2 Nml/g seca (Furo 06). A média obtida para as seis amostras foi de 

15,5 ± 23,9 Nml/g. Considerando apenas as amostras dos furos 04 a 06, as quais não 

apresentaram inibição microbiana, a média obtida foi de 31,0 ± 26,7 Nml/g. Este valor 

representa 22,1% do potencial médio de biogás das três amostras de resíduos do 

enchimento (140,1 Nml/g). Os resultados dos ensaios BMP indicam que 77,9% da 

biodegradação dos resíduos ocorreu após cerca de 200 dias da conclusão da célula.  

 

Tabela IV.40. Resumo dos resultados dos ensaios BMP - 1º e 2º Etapas. 

Obs.: Os ensaios BMP da 2º Etapa (amostras do furo SPT) foram realizados com 2,5 g resíduo seco ao 
invés de 1,1 g da 1º Etapa (enchimento da Célula). 

 

Amostra Idade 
Produção 

acumulada 
biogás (Nml) 

Massa 
volatiliz. 

(g) 

Potencial 
biogás  

(Nml/g SV) 

Potencial 
biogás   

(Nml/g seca) 

SPT Furo - 01 7 -14 meses < branco ----- ----- ----- 

SPT Furo - 02 7 -14 meses < branco ----- ----- ----- 

SPT Furo - 03 7 -14 meses < branco ----- ----- ----- 

SPT Furo - 04 7 -14 meses 53,0 0,83 63,9 21,2 

SPT Furo - 05 7 -14 meses 26,2 0,89 29,4 10,48 

SPT Furo - 06 7 -14 meses 153,0 1,05 145,7 61,2 

Enchimento RSU.Jul/07 ≈ 20 dias 124,0 0,33 381,5 112,7 

Enchimento RSU.Nov/07 ≈ 20 dias 148,6 0,37 401,6 135,1 

Enchimento RSU.Dez/07 ≈ 20 dias 189,6 0,41 462,4 172,4 

Inferior base  RSU.7anos 7 anos 12,6 0,69 18,3 11,5 
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A Figura IV.54 apresenta a variação dos resultados BMP com a idade dos resíduos. 

Observa-se uma tendência de queda do potencial de biogás com a idade dos resíduos, a 

qual está coerente com a literatura (ver Figura II.4). O coeficiente de determinação obtido foi 

de R2 = 0,82, o qual foi influenciado, em parte, pela limitação do universo amostral em 

relação a escala de tempo e pela própria heterogeneidade dos resíduos. 
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Figura IV.54. Variação do BMP com idade dos resíduos. 

 

Outra constatação importante obtida nos ensaios BMP foi o número de amostras 

com inibição total da geração de biogás. O universo amostral da 1º Etapa (resíduos do 

enchimento da célula), incluindo os ensaios para avaliação da influência de metais pesados 

na biodegradação (Alves, 2008), foi de 16 frascos dos quais 02 não apresentaram geração 

de biogás, ou seja, 12,5% do total. Na 2º Etapa, a inibição microbiana ocorreu em 33,3% 

(6,0 de 18,0 frascos). Tal fato reforça que as condições de desenvolvimento microbiano nas 

amostras de resíduos com 7,0 a 14,0 meses de idade foram menos favoráveis devido, 

possivelmente, a redução de substrato para crescimento bacteriano. 

No que se refere à variação do BMP com os parâmetros físico-químicos dos 

resíduos, foi verificado uma tendência de crescimento do potencial de biogás com o teor de 

sólidos voláteis, carboidratos, relação C/L e relação (SV-L)/L, conforme ilustrado nas Figuras 

IV.55 e IV.56. Tal comportamento está condizente com a literatura técnica, embora algumas 

correlações obtidas não tenham sido satisfatórias. 
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Figura IV.55. Variação do BMP com teor de sólidos voláteis e carboidratos dos resíduos. 
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Figura IV.56. Variação do BMP com relação C/L e (SV-L)/L. dos resíduos. 

 

Kelly (2002) analisou dados de 300 ensaios BMP de 11 aterros nos EUA e comparou 

com os indicadores de biodegradabilidade (SV, celulose, lignina, C/L). As correlações 

lineares obtidas por Kelly (2002) variaram de 0,34 a 0,48, sendo a melhor correlação obtida 

para o teor de SV (R2 = 0,48). Por outro lado, Rodriguez et. al. (2003) obtiveram coeficientes 

de determinação lineares de até 0,83 para a variação do BMP com o teor de celulose. Rhors 

et. al. (2003) afirmaram que o indicador (SV - L)/L é o mais preciso para avaliar a 

biodegradabilidade dos resíduos, embora não tenha apresentado análise estatística dos 

dados. Tal fato condiz com os resultados apresentados nas Figuras IV.55 e IV.56, que 

indicam que a correlação obtida entre o BMP e a relação (SV-L)/L foi a que apresentou o 

melhor ajuste linear (R2 = 0,76). 
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Sólidos Voláteis e pH 
 

A Tabela IV.41 apresenta os resultados do teor de SV e pH obtidos nas diferentes 

amostras de resíduos investigadas nesta pesquisa. Observa-se uma redução média de 

cerca de 40% no teor de SV após cerca de 200 dias da conclusão do enchimento da Célula 

Experimental. O teor de SV médio para os resíduos da sondagem SPT foi de 28,8% ± 9,9%, 

indicando que existe um potencial remanescente de sólidos passível de degradação, 

embora não se tenha certeza da real capacidade de atuação de microorganismos neste 

substrato, pois a fração mais facilmente degradável já foi consumida. De acordo com 

Decottignies et. al. (2005), resíduos com teor de SV < 10% já podem ser considerados 

bioestabilizados. Por outro lado, Kelly (2002) diz que valores entre 10-20% já podem indicar 

estabilização.  

 

Tabela IV.41. Resultados de SV e pH para diferentes amostras de resíduos. 

Local de amostragem do resíduo Idade pH Sólidos 
voláteis (%) 

Célula Experimental         
(enchimento - 6 amostras) Novo (≈20 dias) 6,1 ± 1,0 47,4 ± 9,2 

Célula Experimental (SPT)          
(18 amostras) 7 a 14 meses 7,1 ± 0,78 28,8 ± 9,9 

Célula nº 8 Muribeca               
(1 amostra) 7 anos N.A 12,3 

Inferior à base da Célula            
(05 amostras) 12-15 anos 8,6 ± 0,4 8,9 ± 1,2 
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Figura IV.57. Variação dos sólidos voláteis com a idade dos resíduos na Muribeca. 
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A Figura IV.57 apresenta a variação do teor médio de SV com a idade dos resíduos 

para diferentes amostras da Célula Experimental e do próprio Aterro da Muribeca/PE. O 

decréscimo do teor de SV com o tempo está condizente com a literatura técnica. É possível 

observar uma correlação satisfatória (R2 = 0,99) para o ajuste logaritmo. É interessante 

observar que este rápido decaimento é semelhante ao apresentado na captação de biogás 

(ver Figura IV.80) e também nos resultados dos ensaios BMP (ver Figura IV.25), embora a 

escala de tempo e de quantidade de resíduos em cada situação sejam distintas. 

No que se refere à avaliação do teor de SV com a profundidade da célula, a Figura 

IV.58 apresenta os resultados obtidos no Furo SPT – 04 (julho/2008), onde foi procedida a 

coleta de amostras a cada metro de profundidade (total de 8,0 amostras). O comportamento 

da curva da Figura IV.58 mostra que na região superior da Célula Experimental (até 2,5 m), 

o teor de SV ficou mais reduzido e cresceu com a profundidade. Tal fato sugere a existência 

de uma zona aeróbia de degradação com velocidade de decomposição dos resíduos mais 

acelerada. Esta zona aeróbia é influenciada por entradas de O2 pelo ar atmosférico e águas 

pluviais. É importante verificar na Figura IV.64 que os resultados de temperatura dos 

resíduos no Pz-04 (instalado no local do Furo SPT-04), indica uma faixa inicial de 

temperatura influenciada pelos condicionantes atmosféricos semelhante a obtida na 

avaliação do teor de SV com a profundidade. 
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Figura IV.58. Variação dos sólidos voláteis dos resíduos com a profundidade - SPT 04. 

 

A profundidade da zona aeróbia depende de fatores climáticos, da eficiência da 

camada de cobertura na retenção de água pluvial e do O2, idade ou grau de decomposição 
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dos resíduos e permeabilidade dos resíduos. Em pesquisa desenvolvida no Aterro da 

Muribeca/PE, constatou-se que na Célula nº 1 (idade de 15 anos) a zona aeróbia foi de até 

10 m, enquanto que na Célula nº 8 (5 a 15 anos) a região aeróbia foi de apenas 3,0 m. No 

Aterro Metropolitano de Salvador/BA, a presença de O2 foi observada nos primeiros 6,0 m 

de profundidade para uma região com resíduos de 5,0 anos. Esta avaliação foi realizada por 

meio do monitoramento da composição do biogás ao longo da profundidade (MACIEL e 

JUCÁ, 2002). 

Na região intermediária da Célula Experimental (entre 2,5 a 7,0 m de profundidade), 

observaram-se valores constantes e relativamente elevados de sólidos voláteis (SV ≈ 40%), 

se comparados com o teor de SV dos resíduos novos (47,4 ± 9,2). Possivelmente, esta 

região da célula é uma zona anaeróbia ou facultativa, onde os resíduos tendem a se 

degradar mais lentamente e é a responsável pela produção de CH4. Na zona mais inferior (> 

7,0 m) o teor de SV decresceu em função de provável processo de lixiviação da fração 

orgânica no lixiviado, o qual tende a se acumular na parte inferior do aterro. Vale lembrar 

que a espessura máxima de resíduos neste local (Furo SPT - 04) foi de 9,0 m e que o nível 

de lixiviado foi bastante elevado, conforme será visto no item 4.11.3. 

No que se refere ao pH, Dach e Jager (1995) citado por Yesiller et. al. (2005) 

afirmam que o pH na fase inicial (fase I – degradação aeróbia) de degradação dos resíduos 

deve ser próximo da neutralidade (pH ≅ 7). Os resultados apresentados na Tabela IV.41 

mostram, entretanto, que o pH ficou ligeiramente ácido (6,1 ± 1,0) para amostras com tempo 

médio de disposição 20 dias, indicando que os resíduos se encontravam na fase ácida da 

decomposição (Fase III). Após um período de cerca de 1,0 ano, o pH dos resíduos na célula 

estava próximo a neutralidade (pH = 7,1 ± 0,78) indicando a existência da fase 

metanogênica (fase IV). Valores de pH básicos foram encontrados nas amostras de 

resíduos antigas (inferior a base da célula) com 12 – 15 anos de disposição. É importante 

citar ainda que a análise da variação do pH com a profundidade no Furo SPT - 04 não 

permitiu obter qualquer tipo de tendência. Vale destacar que a avaliação do pH do lixiviado 

também foi procedida nesta investigação (ver item 4.11.4). 

 

Carbono Orgânico Total (COT), análise elementar e constituintes químicos 
 

Os resultados do COT e da análise elementar (C, H, N e S) dos resíduos estão 

apresentados na Tabela IV.42. Apesar do valor de COT ter sido menor para a amostra mais 

antiga (12 – 15 anos), não foi possível constatar diferença na biodegradabilidade das 

amostras do enchimento da célula (resíduos novo) e após um período de cerca de 1,0 ano 

de disposição (amostras do ensaio SPT). A ordem de grandeza do COT dos resíduos do 

enchimento da célula foi típica de resíduos já estabilizados e inferior aos valores 
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encontrados por Kurian et. al. (2003) para resíduos com 10 anos de disposição (4,0 a 

13,0%). Tais resultados podem ter sido influenciados pela metodologia de determinação do 

COT utilizada nesta pesquisa, a qual foi adaptada de métodos da Embrapa (1999). Desta 

forma, pode-se afirmar que não foi possível avaliar a biodegradação dos resíduos com base 

no parâmetro COT. 

 

Tabela IV.42. Resultados de COT e análise elementar dos resíduos. 

Análise elementar Local de amostragem 
do resíduo Idade 

COT 

(%) C (%) H (%) N (%) S (%) 

Célula Exp. (enchimento 
4 amostras) 

Novo        
(≈ 20 dias) 3,1 ± 0,9 20,1 ± 5,6 2,7 ± 0,8 1,1 ± 0,2 0,1 ± 0,0

Célula Experimental 
(SPT - 18 amostras)  < 1 ano 3,9 ± 1,8 18,9 ± 6,3 2,8 ± 1,0 0,6 ± 0,2 0,2 ± 0,1

Inferior à base da Célula  

(03 amostras) 
12-15 anos 2,4 ± 0,9 3,8 ± 1,1 0,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,1 ± 0,0

 

No que se refere à análise química elementar, os resultados dos resíduos do 

enchimento da Célula Experimental estão condizentes com a faixa de variação apresentada 

por Glysson (2004): 20-30% (Carbono), 3-5% (Hidrogênio), 0,3-1% (Nitrogênio) e 0,05-0,2% 

(Enxofre). É possível observar uma redução dos teores de C e N para as amostras de 

resíduos após um período de 1,0 ano de disposição. Por outro lado, o H não apresentou 

variação significativa neste mesmo período. Para a amostra de resíduo inferior à base da 

célula (12-15 anos) foi possível perceber sensível decréscimo no C e H com redução da 

ordem de 81,1 e 92,5%, respectivamente, em relação aos resíduos do enchimento da célula. 

Os valores de S em função da unidade (%) utilizada na determinação não puderam ser 

analisados. Sugere-se que o mesmo seja avaliado em partes por milhão (ppm) em futuras 

investigações. 

Os constituintes químicos (carboidratos, proteína, lipídios e lignina) também foram 

utilizados para avaliação da degradação dos resíduos. Os resultados obtidos nesta 

investigação estão apresentados na Tabela IV.43. Observa-se que o constituinte químico 

que apresentou degradação mais acelerada foi a proteína, seguido do carboidrato. A 

redução percentual destas frações com base nas amostras de resíduos novo (enchimento) e 

com 12 – 15 anos foi de 91,0 e 81,9%, respectivamente. Tais percentuais estão na mesma 

ordem de grandeza dos valores encontrados para o C e H. Por outro lado, esperava-se uma 

redução do teor de carboidratos mais acentuada após o período de disposição de 1,0 ano, 

assim como foi registrado para o teor de SV (ver Tabela IV.41). Por se tratar de substância 

com estrutura molecular complexa e de difícil degradação, o teor de lignina não apresentou 
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comportamento similar aos outros constituintes químicos, os quais apresentaram 

significativa redução após longo período de disposição (12 – 15 anos). A influência da 

lignina na geração de biogás na célula ainda precisa ser melhor investigada em futuras 

pesquisas. 

 

Tabela IV.43. Resultados dos constituintes químicos dos resíduos. 

Local de amostragem do 
resíduo Idade Carboidratos 

(%) 
Proteína 

(%) 
Lipídeos 

(%) 
Lignina 

(%) 

Célula Experimental 
(enchimento - 4 amostras) 

Novo (≈ 20 
dias) 26,5 ± 9,2 6,7 ± 1,3 1,1 ± 0,5 8,9 ± 2,4 

Célula Experimental         
(SPT - 18 amostras) < 1 ano 24,9 ± 6,5 3,3 ± 0,7 1,3 ± 1,0 11,4 ± 5,2

Inferior à base da Célula     
(05 amostras) 12-15 anos 4,8 ± 3,0 0,6 ± 0,1 < 0,1 7,1 ± 2,3 

 

Como os ensaios para determinação da análise elementar e constituintes químicos 

dos resíduos são mais complexos e necessitam de suporte tecnológico mais avançado, foi 

procedida uma análise comparativa destes parâmetros com o teor de sólidos voláteis, o qual 

é o indicador mais simples e de menor custo para avaliação da biodegradabilidade dos 

resíduos urbanos. O objetivo desta análise foi verificar possíveis correlações entre o teor de 

SV e os parâmetros químicos dos resíduos. Os resultados obtidos para as amostras do SPT 

– Furo 04 estão apresentados nas Figuras IV.59 e IV.60. Os coeficientes de determinação 

obtidos variaram de 0,18 (lignina) a 0,99 (fração de carboidratos). 
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Figura IV.59. Variação do teor de SV dos resíduos com constituintes químicos (carboidratos, 

carbono e lignina) – SPT 04. 
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Figura IV.60. Variação do teor de SV dos resíduos com constituintes químicos (COT, proteína 

e lipídios) – SPT 04. 

 

É interessante observar a estreita relação entre o SV e a fração de carboidratos, cuja 

razão de proporcionalidade variou de 1,12 a 1,25 (SV/Carboidratos) e o coeficiente de 

determinação superior a 0,99. Conclui-se, portanto, que entre os constituintes químicos dos 

resíduos, o que melhor reflete o teor de sólidos voláteis é a fração de carboidratos. Tal fato 

pode ser útil para definição dos principais parâmetros de controle no âmbito de um plano de 

monitoramento para avaliação da biodegradabilidade em aterros de RSU. Vale lembrar que 

o carboidrato é composto principalmente por celulose, seguido de hemicelulose e em 

menores proporções pectina e açucares/amido. Segundo Barlaz et. al. (1989), a celulose e 

hemicelulose, os quais são considerados as principais fontes de carbono em longo prazo 

para a metanogênese, contribuem em cerca de 90% do total de CH4 produzido. 

A análise da relação SV/carboidratos também foi realizada com base nos resultados 

do potencial de biogás dos resíduos (BMP), a qual está mostrada na Figura IV.61. Observa-

se que o coeficiente de determinação desta curva (R2 = 0,81) foi melhor que os obtidos com 

os outros indicadores de biodegradabilidade (ver Figuras IV.55 e IV.56), inclusive da relação 

(SV – L)/L. O único tratamento estatístico realizado para obtenção desta curva foi a exclusão 

do ponto que apresentou relação SV/carboidrato de 2,41 (amostra RSU.Nov/07), sendo 

muito superior à média (1,43) e desvio padrão (0,47) do universo amostral. Quando esta 

amostra foi incorporada às análises, o coeficiente de determinação decresceu para 0,67. 

Este valor ainda foi superior as correlações dos outros parâmetros, exceto para relação (SV-

L)/L com R2 = 0,76. Recomenda-se a continuidade do estudo desta relação 

(SV/carboidratos) como parâmetro de biodegradabilidade dos resíduos, o qual poderá ser 

bastante útil para as estimativas do potencial de biogás de aterros de RSU. 
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Figura IV.61. Potencial de biogás em função da relação SV/carboidratos. 

 

A Figura IV.62 apresenta a variação dos parâmetros químicos dos resíduos com a 

profundidade no SPT - Furo 04. Com exceção da curva de carboidratos e carbono total, as 

quais apresentaram comportamentos mais próximos ao teor de SV (ver Figura IV.58), não 

foi possível estabelecer tendências para os outros indicadores analisados. A relação do teor 

de lignina com a profundidade foi bem variável e precisa ser mais bem investigada em 

futuras sondagens SPT na Célula Experimental. 
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Figura IV.62. Variação do COT e parâmetros químicos em profundidade - SPT Furo 04. 

 



 

Capítulo IV 

236

4.11.2 – TEMPERATURA INTERNA DA CÉLULA 

 

As verticais de temperatura foram instaladas em agosto/2008 (cerca de 200 dias 

após a conclusão do enchimento da Célula Experimental) aproveitando-se os mesmos furos 

de sondagens dos piezômetros. O período de monitoramento da temperatura interna da 

célula foi de agosto/2008 a junho/2009. A variação da temperatura (mínima, máxima e 

média) dos resíduos em cada vertical está apresentada na Tabela IV.44. 

 

Tabela IV.44. Variação da temperatura dos resíduos da Célula Experimental. 
Temperatura dos resíduos (ºC) 

Vertical Prof. (m) 
No de pontos 
de medição 
na vertical Mín. Máx. Média 

Pz-01 6,5 4,0 33,4 48,0 41,1 ± 3,2 

Pz-02 7,0 4,0 28,2 61,7 48,0 ± 5,7 

Pz-03 5,0 3,0 29,0 48,5 39,7 ± 4,5 

Pz-04 8,0 5,0 31,2 52,9 47,6 ± 3,9 

Pz-05 4,0 3,0 29,0 40,1 36,1 ± 2,4 

Pz-06 4,0 3,0 30,1 42,1 36,3 ± 2,7 

 

Observa-se que as temperaturas médias mais altas foram medidas nas verticais com 

maior espessura de resíduos (Pz-02 e 04), enquanto as temperaturas médias mais baixas 

foram observadas nas verticais com 4,0 m de altura de resíduos (Pz-05 e 06). As 

correlações obtidas entre a profundidade de cada vertical e as temperaturas mínima, média 

e máxima dos resíduos estão apresentadas na Figura IV.63. Observa-se que a melhor 

correlação foi obtida para a temperatura média (R2 = 0,89), enquanto a temperatura mínima 

não apresentou qualquer tipo de influência em relação à profundidade do piezômetro. Este 

fato ocorre, pois a temperatura mínima depende predominantemente da temperatura 

ambiente (externa à célula) e não tem relação direta com a profundidade do piezômetro. 
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Figura IV.63. Variação da temperatura dos resíduos em função da altura da vertical. 

 

A Figura IV.64 mostra a variação da temperatura dos resíduos ao longo do tempo 

(meses alternados) para as seis verticais de temperatura da Célula Experimental. Verifica-se 

que existe uma zona de transição entre a temperatura ambiente e a temperatura interna da 

célula, a qual pode ser limitada por uma profundidade de 1,0 até 3,0 m, a depender do 

comportamento de cada sub-região. Este resultado está coerente com a determinação de 

Jucá et. al. (1999) que verificaram que a influência atmosférica atingiu os 2,5 m iniciais no 

Aterro da Muribeca/PE. Em regiões subtropicais, onde as variações de temperatura são 

bruscas, atingindo até 60ºC, esta profundidade pode ser significativamente maior. 

Após esta zona de transição, as temperaturas dos resíduos situaram-se na faixa de 

35ºC a 55ºC durante todo período de monitoramento. Esta faixa de temperatura é adequada 

para a produção de biogás e está coerente com a literatura. Catapreta (2008) citando outros 

autores mostra que existem duas faixas de temperatura que resultam em condições ótimas 

para a produção de CH4, sendo uma na faixa mesofílica (30°C a 35°C) e outra na termofílica 

(50°C a 60°C). Vale lembrar que a faixa de temperatura mesofílica varia de 20°C a 45°C e a 

termofílica de 45ºC a 80ºC. De acordo com Waste Management Paper nº 27 (1989), a 

temperatura ideal para a fase metanogênica situa-se na faixa de 35 a 45ºC, embora valores 

de até 55º-65ºC tenham sido reportados por Jucá et. al. (1999) no Aterro da Muribeca/PE. 

Alcântara (2007) registrou temperaturas de até 63ºC durante o enchimento do lisímetro na 

Muribeca/PE.  
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Figura IV.64. Variação da temperatura dos resíduos ao longo do tempo e profundidade nos 

piezômetros. 
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Provavelmente, as temperaturas iniciais dos resíduos na Célula Experimental 

atingiram valores superiores aos apresentados na Figura IV.64. uma vez que as medições 

de temperatura do biogás realizadas entre janeiro a abril/2008, previamente a instalação das 

verticais de temperatura, nos drenos verticais mais profundos da célula (DV-01, DV-02 e 

DV-03) atingiram valores superiores a 70ºC. Neste período, a composição do biogás já era 

típica da fase metanogênica, o que indica que pode ocorrer atividade deste grupo de 

bactérias na faixa de temperatura termofílica.  

É importante registrar ainda a redução na temperatura dos resíduos ao longo do 

tempo. Como era de se esperar, as temperaturas medidas em agosto/2008 foram superiores 

as medições de junho/2009. A redução média da temperatura variou de 7,8% a 18,0%, 

exceto no Pz-04 que praticamente não sofreu influência do tempo (excluindo-se a zona de 

transição – 2,0 m iniciais). Considerando-se a evolução da biodegradação com o tempo, os 

resultados da temperatura dos resíduos estão consistentes com outros parâmetros 

indicativos da biodegradabilidade dos resíduos. 

A análise comparativa dos resultados da Célula Experimental com os obtidos no 

Aterro Piloto de Yolo County/EUA (AUGENSTEIN et. al., 2005), onde a temperatura da 

massa de resíduos subiu inicialmente para 45-55ºC e decresceu para valores próximos de 

40ºC (recirculação) e 30ºC (controle) após um período de 2 anos, indica que as condições 

de temperatura na Célula Experimental foram superiores às de Yolo County/EUA, 

principalmente se for considerado as temperaturas dos resíduos na fase inicial que foram 

avaliadas indiretamente com base na temperatura do biogás. É importante lembrar que este 

aterro possuía 12 metros de espessura de resíduos, enquanto a Célula Experimental no 

máximo 9,0 m. 

As Figuras IV.65 e IV.66 apresentam, respectivamente, a evolução da temperatura 

dos resíduos com o tempo em diferentes profundidades para o Pz-01 e Pz-04. Embora 

exista uma zona de transição entre a temperatura ambiente e temperatura interna da célula, 

foi possível constatar que as flutuações diárias da temperatura ambiente não influenciaram 

diretamente as variações da temperatura dos resíduos. Esta afirmação é válida para o 

estágio de biodegradação existente no momento e para as condições climáticas locais, onde 

existe uma baixa amplitude térmica ao longo do ano. Este fato pode ser claramente 

visualizado no comportamento da curva de temperatura dos resíduos do Pz-04 à -0,77 m de 

profundidade, onde não foi possível verificar nenhum tipo de comportamento semelhante à 

temperatura ambiente. 
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Figura IV.65. Variação da temperatura ambiente e dos resíduos com o tempo – PZ-01. 
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Figura IV.66. Variação da temperatura ambiente e dos resíduos com o tempo – PZ-02. 

 
4.11.3 – PRESSÃO DE GASES E NÍVEL DE LÍQUIDOS 

 

A execução dos furos de sondagens SPT para instalação dos piezômetros foi 

procedida em meados de julho/2008 no final do período chuvoso da Região Metropolitana 

do Recife (RMR). Durante a execução dos furos, foi verificada a existência de níveis 

elevados de lixiviado que, associados à pressão interna de gases na parte superior da 

Célula Experimental, resultaram em poços jorrantes, conforme ilustrado Figura IV.67. 
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Figura IV.67. Ilustração das sondagens com expulsão de lixiviado. 

 

Após a instalação dos piezômetros, foi procedido o monitoramento da pressão 

interna dos gases e nível de líquidos entre setembro/2008 a junho/2009 (210º ao 520º dia da 

conclusão do enchimento da célula). A Figura IV.68 apresenta os resultados do 

monitoramento da pressão do biogás e a Figura IV.69 ilustra o posicionamento dos 

piezômetros na Célula Experimental. Observa-se que as pressões internas dos gases na 

célula variaram até 7,5 kPa, a depender da posição do piezômetro e do tempo. As maiores 

pressões foram determinadas nos primeiros três meses da instalação dos Pz-02 e Pz-04 

(até 320º dia), os quais estavam localizados na parte superior da célula e possuíam maior 

profundidade. É importante mencionar que estes piezômetros estavam situados a uma 

distância de 12,0 m e 7,0 m dos drenos verticais DV-02 e DV-03, respectivamente. Tal fato 

mostra que o raio de influência dos drenos verticais na massa de resíduos foi menor que o 

previsto em projeto (r = 18,0 m) uma vez que os mesmos não conseguiram aliviar as 

pressões internas dos gases após cerca de 330 dias (11 meses) do enchimento da célula. 

Lee et. al. (1995) determinaram pressões de 4,0 a 14,0 kPa em drenos com 20 a 55 

m de profundidade. Bouazza e Vangpaisal (2000) mencionaram que as pressões internas de 

gases podem crescer para valores da ordem de 8,0 kPa para aterros profundos, cobertos e 

com elevada umidade. Findikakis e Leckie (1979) avaliaram numericamente que as 

pressões podem variar de 0 a 7,0 kPa a depender da fase de degradação dos resíduos e da 

profundidade do aterro. As pressões de 7,0 kPa estavam associadas a uma profundidade de 

33 m (MACIEL, 2003). Por outro lado, pressões de gases de elevada ordem de grandeza 

(até 80 kPa) foram determinadas em um aterro de grande porte no Estado de SP (altura de 

resíduos da ordem de 100 m). Desta forma, pode-se concluir que os níveis de pressão 

interna do biogás obtidos nesta pesquisa situaram-se numa faixa de valores compatíveis 

com a literatura e com o porte da Célula Experimental (9,0 m de altura). Destaca-se ainda 

que não foi possível estabelecer a influência do período chuvoso e seco nos dados de 

pressão interna dos gases da Figura IV.68. 
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Figura IV.68. Monitoramento das pressões de gases nos piezômetros. 
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Figura IV.69. Ilustração do posicionamento dos piezômetros na Célula Experimental. 
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As pressões internas da célula também foram medidas durante a avaliação do 

sistema de coleta de biogás (ver Tabelas IV.27 e IV.28) e indicaram pressões estática e 

dinâmica de biogás positivas nos drenos verticais quando o compressor estava fora de 

operação. Este fato reforça a tese que o sistema de drenagem interno de gases e líquidos 

da Célula Experimental não estava dimensionado para coletar (sem extração forçada) o 

volume de subprodutos (gases e líquidos) decorrente de uma acelerada degradação dos 

resíduos observada nesta pesquisa. Os critérios de dimensionamento devem ser revistos 

considerando uma maior geração de gases e líquidos na fase inicial de degradação. 

É importante registrar que a impermeabilização superior dos piezômetros feita com 

solo compactado apresentou vazamento lateral em função da expansão/contratação do 

solo, além da movimentos diferenciais em função do recalque dos resíduos, e precisou ser 

refeita por não resistir às pressões internas dos gases e líquidos, conforme ilustrado na 

Figura IV.70. Recomenda-se que a impermeabilização de topo dos piezômetros seja 

procedida preferencialmente com manta PEAD, assim como sugerido para os drenos. 

 

        
Figura IV.70. Ilustração do vazamento lateral do piezômetro Pz-02. 

 

No que se refere ao nível de líquidos, a Figura IV.71 mostra que não houve alteração 

significativa ao longo do tempo. Este comportamento foi diferente do observado por 

Catapreta (2008) no Aterro Experimental de Belo Horizonte/MG, onde pôde-se perceber 

uma estreita correlação entre a pluviometria e o nível de líquidos no aterro. Os possíveis 

fatores que podem ter influenciado estes resultados foram: (i) falhas no sistema de 

drenagem de base de lixiviado, (ii) maior grau de impermeabilização da camada de 

cobertura, (iii) melhores condições de drenagem superficial de águas pluviais, (iv) 

colmatação dos piezômetros com finos e (v) tipo e características dos piezômetros utilizados 

nesta investigação que podem não ter sido adequados para monitorar os níveis de líquidos 

na Célula Experimental, uma vez que foram concebidos para avaliar de forma simultânea as 
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pressões de gases e líquidos no maciço. Vale destacar que a influência da pluviometria na 

vazão de lixiviado está apresentada no item 4.11.4. 
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Figura IV.71. Variação do nível de líquidos nos piezômetros ao longo do tempo. 

 
Vale ressaltar que os resultados dos Pz-02 e Pz-04 na Figura IV.71 estão com 

período de observação mais curto, pois foi observada “espuma” saindo pelos piezômetros 

durante todo período complementar de monitoramento. Esta espuma pode ter sido causada 

pela presença de detergentes/sabões no lixiviado. Comparando-se o nível médio de lixiviado 

com a profundidade da massa de resíduos em cada local, pode-se concluir que 63,0% da 

altura dos resíduos na região do Pz-01 estava ocupada por lixiviado, 63,0% no Pz-03, 46,0% 

no Pz-05 e 53,0% no Pz-06. Os Pz-02 e 04 não puderam ser analisados devido à presença 

da espuma. Estes resultados indicam que o elevado nível de lixiviado no interior da Célula 

Experimental pode estar diretamente associado às falhas no sistema de drenagem interno 

do lixiviado. Recomenda-se para continuidade do monitoramento que sejam procedidas 

ações (escavação interna e/ou bombeamento de líquidos) para corrigir este problema. 

A Figura IV.72 apresenta a variação do teor de umidade dos resíduos na Célula 

Experimental quando da execução dos furos SPT para instalação dos piezômetros. 

Observa-se que o teor de umidade dos resíduos variou de 34,0 a 62,0% (média 47,7% ± 

7,3%) e não foi possível estabelecer uma tendência de comportamento da umidade ao longo 

da profundidade. Conforme citado anteriormente, a literatura não é conclusiva quanto à 

umidade de maximização da atividade microbiana. Alguns autores (U.S ARMY CORPS OF 

ENGINEERS, 1995) relatam que a umidade varia de 50 a 60%, enquanto outros (JUCÁ et. 
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al., 1999 e LEFEBVRE et. al., 2003) verificaram altas taxas de decomposição dos resíduos 

entre 20 e 40% de umidade. 
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Figura IV.72. Variação do teor de umidade dos resíduos com a profundidade antes da 

instalação dos piezômetros. 

 

4.11.4 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO LIXIVIADO 

 

Vazão de lixiviado 
 

O monitoramento da vazão do lixiviado foi iniciado antes da conclusão da Célula 

Experimental (janeiro/2008) e durou cerca de 18,0 meses (até julho/2009). Este parâmetro 

foi determinado na saída do sistema de drenagem. O volume de lixiviado produzido nos 

aterros depende de três parcelas: (i) líquido proveniente da própria umidade dos resíduos, 

(ii) da água de fontes externas (precipitação e recirculação) e (iii) dos líquidos gerados no 

processo de decomposição. 

A Figura IV.73 apresenta a variação da vazão de lixiviado e da precipitação mensal 

ao longo do tempo. A Tabela IV.45 mostra os resultados médios da vazão de lixiviado em 

diferentes épocas do ano. Observa-se que no início do monitoramento (entre (-) 60º dia < t < 

0), a vazão de lixiviado apresentou valores médios superiores ao restante do período. Este 

fato está relacionado aos seguintes fatores: (i) excedente hídrico de 690 mm registrado 

durante o enchimento da célula (abril/2007 a janeiro/2008 – ver item 4.5), que não estava 

totalmente coberta com solo compactado, (ii) expulsão de água dos vazios dos resíduos 

devido à compressão inicial (peso das camadas sobrepostas e da compactação mecânica 
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com trator esteira) e (iii) líquidos produzidos no processo de decomposição da matéria 

orgânica. Vale destacar que a decomposição dos resíduos já era acelerada antes da 

conclusão da Célula Experimental, conforme visto na Figura IV.80 que mostrou uma alta 

produção de biogás neste período. 
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Figura IV.73. Monitoramento da vazão do lixiviado ao longo do tempo. 

 
Tabela IV.45. Variação da vazão de lixiviado nos períodos secos e chuvosos. 

Taxa de geração de lixiviado por 
área superficial e qtd resíduos Período do 

monitoramento 

Intervalo de tempo em 
relação à conclusão do 
enchimento da célula 

Vazão média 
lixiviado 
(l/min) l/m2.ano l/t.ano 

Pré-conclusão da 
Célula Experimental (-) 60º dia até “dia zero” 2,79 ± 1,75 249,1 39,9 

1º período chuvoso    
(fev/08 a ago/08) 30º dia ao 210º dia 2,23 ± 0,80 199,1 31,9 

1º período seco       
(set/08 a jan/09) 210º dia ao 360º dia 1,27 ± 0,84 113,7 18,2 

2º período chuvoso    
(fev/09 a Jul/09) 360º dia ao 540º dia 1,72 ± 0,95 153,4 24,6 

 

Observa-se ainda na Figura IV.73 e Tabela IV.45 que a vazão média determinada no 

1º período chuvoso (fevereiro a agosto/2008 ou 30º dia < t < 210º dia) foi superior a vazão 

média do 1º período seco (setembro/2008 a janeiro/2009 ou 210º dia < t < 360º dia). Este 

fato está diretamente relacionado com a infiltração de águas pluviais pela camada de 

cobertura. A diferença de vazão nestes dois períodos foi de aproximadamente 43,0%. Este 

valor está coerente com os resultados obtidos por Catapetra (2008) no Aterro Experimental 

de Belo Horizonte/MG que determinou 45,5% de redução no primeiro ciclo chuvoso-seco. 
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Comparando as vazões médias do lixiviado no 1º e 2º período chuvoso na Célula 

Experimental, verifica-se que houve uma redução de 23,0%. Este fato pode estar 

relacionado a dois fatores: (i) precipitação acumulada no 1º período (2.186 mm) foi maior 

que no segundo período (1.990 mm) e (ii) menor atividade de decomposição dos resíduos, 

resultando em menor quantidade de líquidos produzidos no interior da célula. No Aterro 

Experimental de Belo Horizonte/MG não foi possível identificar variações entre os dois 

períodos chuvosos, no entanto a diferença de precipitação acumulada no estudo de Belo 

Horizonte/MG foi menor (18,7 mm) que a da Célula Experimental (196 mm). Por outro lado, 

Catapetra (2008) constatou que a vazão de lixiviado no primeiro período seco foi 51,8% 

maior que no período seco seguinte. Tal fato sugere a influência da decomposição dos 

resíduos na geração de lixiviado. 

A faixa de vazão de lixiviado obtida na Célula Experimental foi de 0,70 l/min a 8,0 

l/min, a qual foi superior a obtida em Belo Horizonte (0,02 l/min a 2,6 l/min). Este fato está 

relacionado com o menor índice pluviométrico e a menor quantidade de resíduos aterradas 

no aterro de Belo Horizonte/MG (8.600 t). Os picos de vazão observados no monitoramento 

podem estar associados à dissipação ou alívio de pressões internas de gases e/ou 

precipitações pontuais de grande intensidade. 

A Tabela IV.45 também destaca as taxas de geração de lixiviado por unidade de 

área superficial da Célula Experimental (5.884,1 m2) e pela quantidade de resíduos 

inicialmente depositadas na célula (56.659,8 t). Os valores médios obtidos para a taxa de 

geração de lixiviado por unidade de área variou de 113,7 l/m2.ano a 249,1 l/m2.ano, ou seja, 

algo em torno de 5,0% a 10,0% da precipitação anual no Recife/PE (2.500 mm/ano). As 

taxas de geração por peso de resíduos foi de 18,2 a 39,9 l/t.ano (base úmida).  

A taxa média de geração de lixiviado por área calculada para o Aterro Experimental 

de Belo Horizonte/MG variou de 15,4 l/m2.ano a 79,3 l/m2.ano, enquanto a taxa de geração 

por peso dos resíduos aterrados variou de 4,8 a 24,9 l/t.ano (base úmida). Estes valores são 

inferiores aos obtidos nesta investigação. Por outro lado, no estudo realizado por Alcântara 

(2007) em dois lisímetros de 5,2 t e 6,1 t de capacidade instalados no Aterro da 

Muribeca/PE constatou-se que as taxas foram bem mais elevadas (175 l/t.ano até 384 

l/t.ano). Este fato está relacionado com as melhores condições de controle (vazamento ou 

perdas) nos lisímetros, enquanto na célula foram constatados vazamentos laterais e pelos 

piezômetros, principalmente nos períodos chuvosos (ver Figura IV.70). 

A vazão de lixiviado utilizada para o dimensionamento do sistema de drenagem da 

Célula Experimental foi de 3,8 l/min, a qual é superior a média obtida ao longo de todo 

período de monitoramento, embora alguns picos de fluxo tenham sido observados. 

Ressalta-se que o dimensionamento foi feito considerando uma taxa de infiltração de 10% 
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da precipitação mensal de referência (274,1 mm). Um estudo específico para avaliação da 

infiltração nas três coberturas experimentais está sendo conduzido por Lopes (2009). 

 

Análises físico-químicas 
 

A Figura IV.74 apresenta os resultados do monitoramento da DQO, DBO e da 

relação DBO/DQO do lixiviado ao longo do tempo. Os valores iniciais da DQO e DBO do 

lixiviado foram de até 25.000 mg/l e 9.000 mg/l, respectivamente, entretanto apresentaram 

um rápido decréscimo com o tempo. A partir do 90º dia após a conclusão do enchimento da 

Célula Experimental, as concentrações de DBO e DQO se estabilizaram com valores 

médios de 6.645 ± 825 mg/l e 1.950 ± 317 mg/l, respectivamente. De acordo com 

Tchobanoglous et. al. (1993) e Quasim e Chiang (1994), citados por Alcântara (2007), 

aterros com até um ano de idade devem apresentar DQO e DBO na faixa de 10.000 a 

40.000 mg/l e de 7.500 a 28.000 mg/l, respectivamente. Os resultados obtidos no intervalo 

inicial (t < 90 dias) desta pesquisa se enquadram nesta faixa de valores, entretanto os 

parâmetros determinados após o 90º dia estão situados muito abaixo do limite inferior. Desta 

forma, pode-se dizer que o decréscimo da DBO e DQO na Célula Experimental, que indica a 

quantidade de matéria orgânica presente no lixiviado, foi mais rápido que o previsto na 

literatura internacional, bem como no estudo dos lisímetros da Muribeca/PE em que foi 

registrada queda acentuada da DBO e DQO após 193 dias. No Aterro Experimental de Belo 

Horizonte/MG este decréscimo ocorreu a partir do 200º dia (Catapreta, 2008). 

 

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-90 -60 -30 0 30 60 90 12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

42
0

45
0

48
0

51
0

54
0

Tempo após conclusão da Célula (dias)

D
B

O
 e

 D
Q

O
 (m

g/
l)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

R
el

aç
ão

 D
B

O
/D

Q
O

DQO
DBO

Relação DBO/DQO

 
Figura IV.74. Evolução da DBO, DQO e rel. DBO/DQO do lixiviado ao longo do tempo. 
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Os valores de DQO e DBO do lixiviado do Aterro da Muribeca/PE situa-se na faixa de 

1.460 a 6.550 mg/l e 200 – 1.840 mg/l, respectivamente (ALCÂNTARA, 2007). Desta forma, 

pode-se afirmar que os resultados obtidos nesta pesquisa estão mais próximos do limite 

superior dos parâmetros do Aterro da Muribeca/PE. Este fato está relacionado com a idade 

dos resíduos existentes no aterro que está em operação há mais de 20 anos.  

A relação DBO/DQO, a qual é um dos indicadores da biodegradabilidade dos 

resíduos, apresentou variações entre 0,20 e 0,40, não sendo possível identificar qualquer 

tipo de tendência com o tempo. Segundo Tchobanoglous et. al. (1993) citado por Alcântara 

(2007) valores na faixa de 0,40 a 0,60 indicam que a matéria orgânica do lixiviado é 

facilmente degradável, enquanto valores no intervalo de 0,05 a 0,20 são típicos de aterros 

antigos. Os resultados obtidos nesta pesquisa situaram-se numa faixa de valores 

intermediários. Possivelmente, valores superiores a 0,40 devem ter ocorrido antes de t < -90 

dias, entretanto o monitoramento não contemplou este período. Desta forma, conclui-se que 

a relação DBO/DQO não foi útil para compreender o comportamento da degradação dos 

resíduos na Célula Experimental. 

A Figura IV.75 apresenta a evolução dos sólidos voláteis (SV), sólidos dissolvidos 

voláteis (SDV), sólidos suspensos voláteis (SSV) e pH do lixiviado com o tempo. Estas 

análises também podem ser utilizadas como indicadores da biodegradação dos resíduos. 

Observa-se que houve um decréscimo nas concentrações de SV, SDV e SSV no intervalo 

inicial do monitoramento, os quais estão consistentes com os parâmetros da DBO e DQO. 

As variações posteriores a este período, podem ter sido influenciadas pela regime 

pluviométrico na região. Observa-se ainda uma estreita relação entre o SV e o SDV, 

indicando que quase a totalidade da fração orgânica do lixiviado encontra-se dissolvida. 
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Figura IV.75. Evolução do SV, SDV, SSV e pH do lixiviado ao longo do tempo. 
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Os resultados do pH do lixiviado indicam uma variação de 7,6 a 9,1 ao longo de todo 

período de monitoramento (-90 dias < t < 550 dias). Existe uma tendência de aumento do pH 

com o tempo, o que está condizente com a evolução das fases de decomposição dos 

resíduos reportadas na literatura. Por outro lado, não foi observada nenhuma fase ácida 

durante o período de observação. O comportamento ácido do lixiviado foi observado por 

Alcântara (2007) e Catapreta (2008) nos primeiros 200 dias e 100 dias, respectivamente. 

Possivelmente, a fase ácida de decomposição dos resíduos na Célula Experimental ocorreu 

antes do início do monitoramento, ou seja, antes do 7º mês do início da disposição de 

resíduos na célula. Vale destacar que foi verificado uma rápida transição das fases de 

degradação dos resíduos com base na análise da composição do biogás (item 4.12.1). 

É importante mencionar que as amostras de resíduos com cerca de 20 dias de 

disposição apresentaram pH ácido, com valor médio de 6,1 ± 1,0 (item 4.11.1). Esta 

diferença de comportamento do pH dos resíduos e do lixiviado ocorre em função do tempo 

de cada amostragem. Para as amostras sólidas, a idade dos resíduos foi em torno de 20 

dias, enquanto o pH do lixiviado representa o comportamento geral dos resíduos na célula, 

os quais possuíam tempo de aterramento médio de 3,5 meses (0 até 7,0 meses) quando do 

início do monitoramento. Além deste fato, espera-se que o pH do lixiviado seja um pouco 

superior ao dos resíduos devido as diluições de água pelo próprio processo de formação do 

lixiviado e pela contribuição de águas pluviais. 

 

 

4.12 – MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DO BIOGÁS NA CÈLULA 

 
4.12.1 – COMPOSIÇÃO E PRESSÃO DO BIOGÁS 

 

A Figura IV.76 apresenta os resultados da composição do biogás ao longo do tempo 

na rede de coleta da Célula Experimental. Esta avaliação foi procedida à montante do flare e 

representa a composição média do biogás coletado nos cinco drenos verticais. Vale 

ressaltar que em função de baixa produção de gás e maior susceptibilidade aos 

condicionantes atmosféricos, os drenos DV-04 e DV-05 foram isolados da rede de coleta 

após cerca de 150 dias (junho/2008) da conclusão do enchimento da célula, de forma que 

os resultados posteriores a este período refletem a composição média dos drenos DV-01 a 

DV-03. Por este motivo, foi possível identificar um aumento de cerca de 5,0 a 6,0% na 

concentração do CH4 e CO2 e decréscimo no O2 de 2,0% a partir 150º dia. 

 



 

Capítulo IV 

251

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-100 -50 0 50 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

55
0

60
0

Tempo após conclusão da Célula (dias)

C
om

po
si

çã
o 

bi
og

ás
 (%

 v
/v

)

CH4
CO2
O2

REDE DE COLETA

 
Figura IV.76. Monitoramento da composição do biogás na rede de coleta com o tempo. 

 

A análise da composição do biogás ao longo do tempo mostra que não foi possível 

estabelecer limites para as fases iniciais de decomposição dos resíduos (fase aeróbia, 

transição, ácida) anteriores a fase metanogênica, conforme visto na literatura 

(AUGENSTEIN e PACEY, 1991; COOPER et. al., 1992; ITRC, 2006; KELLY, 2002; USEPA, 

2004; VAIDYA, 2002), uma vez que a concentração do CH4 atingiu valores da ordem de 

50% no instante que a Célula Experimental foi concluída. Augestein e Pacey (1991) 

afirmaram que as fases iniciais da degradação dos resíduos podem durar de 4,0 meses à 

3,0 anos (ver Figura II.1). Desta forma, pode-se concluir que todas as fases de transição até 

o estabelecimento da fase metanogênica ocorreram durante o enchimento da Célula 

Experimental, o qual durou 10 meses (abril/2007 a janeiro/2008). É importante lembrar que a 

taxa de disposição dos resíduos na célula não foi constante durante todo período (ver Figura 

IV.13). Apesar da disposição ter sido iniciada em abril/2007, a célula só atingiu 50% de 

capacidade prevista em meados de outubro/2007. Desta forma, pode-se dizer que quando 

da conclusão da célula (t = 0) os resíduos tinham em média 105 dias de disposição (3,5 

meses). 

Vale destacar que antes do fechamento da célula (t < 0), as leituras da composição 

do biogás estavam sendo influenciadas pelos condicionantes atmosféricos uma vez que os 

drenos verticais não haviam sido selados lateralmente (solo compactado na parte superior 

do dreno). Por este motivo, a concentração média do O2 atingiu valores da ordem de 12,0%. 

Após o fechamento da Célula Experimental (t > 0), a composição do biogás na rede de 
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coleta se manteve praticamente estável durante todo período de monitoramento 

(Janeiro/2008 a julho/2009). A concentração média de CH4 foi de 54,3% ± 2,7%, CO2 de 

40,7% ± 2,9% e O2 de 1,2% ± 0,9%. Pode-se concluir que a qualidade do biogás estava 

satisfatória para produção de energia elétrica desde o instante do fechamento da Célula 

Experimental (t = 0). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram superiores aos encontrados no Aterro 

Experimental de Belo Horizonte/MG, onde as concentrações médias de CH4 foram de no 

máximo 36,7% durante um período de 20 meses (CATAPRETA, 2008). Neste caso, a fase 

metanogênica não conseguiu se estabilizar, pois pode ter existido entrada de O2 em virtude 

da baixa altura da massa de resíduos (3,2 m). A influência das condições atmosféricas na 

Célula Experimental atingiu profundidades de até 3,0 m com base na avaliação da 

temperatura dos resíduos e do teor de sólidos voláteis (ver Figura IV.58 e IV.64). Por outro 

lado, o estudo conduzido em seis células experimentais com altura de 20 m de resíduos em 

Brogborough (Reino Unido), permitiu estabelecer concentração média de CH4 até 9º ano de 

monitoramento de 55,0% a 57,0% em todas as células (KNOX et. al., 2005), os quais estão 

mais próximos dos resultados obtidos na Célula Experimental. 

O estudo realizado por Alcântara (2007) em dois lisímetros com cerca de 6,0 t de 

capacidade no Aterro da Muribeca/PE permitiu obter valores de 60% de CH4 após 270 dias. 

Conclui-se, portanto, que as concentrações máximas de CH4 na Célula Experimental foram 

da mesma ordem de grandeza dos lisímetros da Muribeca, embora o tempo médio para 

atingir este valor tenha sido mais curto na Célula Experimental. Outras pesquisas em escala 

piloto (reatores de laboratório e campo) também podem ser citadas para fins de 

comparação. Barlaz et. al. (1989) constataram concentrações máximas de CH4 de 65% após 

69 dias em reatores com 2 litros de volume. Sanphoti et. al. (2006) verificaram 

concentrações estáveis de CH4 após cerca de 180 a 270 dias em reatores de 88,3 litros (38 

kg resíduos). Knox et. al. (2005) determinaram concentração de 60% de CH4 após 50 dias 

em reator com 200 litros (180 kg de resíduos). 

A Figura IV.77 mostra os resultados do monitoramento qualitativo do biogás para os 

cinco drenos verticais (DV-01 a DV-05). Observa-se que o comportamento dos drenos 

localizados na região central da célula (DV-01 a DV-03) foi distinto dos localizados nos 

taludes (DV-04 e DV-05) uma vez que apresentaram menores variações na qualidade do 

biogás ao longo do tempo. Este comportamento está diretamente relacionado com a 

profundidade útil dos drenos laterais, a qual foi inferior a 4,5 m, estando, portanto, mais 

susceptível a influência dos condicionantes atmosféricos. Os drenos DV-01, DV-02 e DV-03 

apresentaram profundidades úteis da ordem de 7,0 a 8,0 m (ver Tabela IV.49). 
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Figura IV.77. Monitoramento da composição do biogás nos drenos verticais ao longo do tempo. 
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A Tabela IV.46 apresenta os resultados médios da concentração dos gases em cada 

dreno vertical. Observa-se que os drenos DV-04 e DV-05 apresentaram maior influência das 

condições atmosféricas devido à presença de O2 no biogás. Este fato também alterou a 

concentração de CH4, cujos valores médios ao longo de todo período foram inferiores a 

50%. Em função da qualidade inferior do biogás nos DV-04 e 05, além da menor vazão 

captada (ver Tabela IV.47), os mesmos foram isolados do sistema de coleta da Usina Piloto 

para não prejudicar a qualidade do biogás e o desempenho do gerador. É importante 

destacar que depois que os respectivos drenos foram isolados da rede (200 dias – ver 

Figura IV.77), a concentração do CH4 atingiu valores superiores a 50% pois reduziu-se o 

efeito do compressor (influência atmosférica). 

 

Tabela IV.46. Composição do biogás em cada dreno vertical. 
Composição média do biogás (%) – Dez/07 a Jul/09 

Dreno 
CH4 CO2 O2 

DV-01 55,0 ± 5,7 40,8 ± 3,5 1,0 ± 1,7 

DV-02 55,7 ± 4,0 41,0 ± 2,4 0,7 ± 0,8 

DV-03 54,3 ± 6,0 40,9 ± 3,8 1,1 ± 1,7 

DV-04 49,5 ± 13,0 36,5 ± 8,2 2,8 ± 4,2 

DV-05 46,3 ± 15,1 35,0 ± 10,8 3,5 ± 5,1 

 

A Figura IV.78 apresenta a variação da pressão do biogás em cada dreno vertical. 

Vale ressaltar que estas pressões foram medidas sem o funcionamento do compressor, de 

forma que não houve qualquer tipo de influência da sucção (pressão negativa) imposta pelo 

equipamento. Observa-se que as variações das pressões foram de 0 a 47 mbar (4,7 kPa) e 

que o comportamento do DV-03 foi distinto dos demais. Os maiores níveis de pressão 

registrados no dreno DV-03 podem estar associados a uma região de maior produção de 

biogás (ver Tabela IV.47) ou, eventualmente, relacionada ao nível de lixiviado nesta sub-

região da célula. Este dreno está situado a 7,0 m do Pz-04 que após o 350º dia apresentou 

“espuma” durante todo período complementar do monitoramento (até 550º dia). 

É possível observar na Figura IV.78 um período do monitoramento em que todos os 

drenos apresentaram níveis elevados de pressão, o qual ficou compreendido entre o 100º 

dia e 220º dia após a conclusão do enchimento da célula. Conforme será visto 

posteriormente, o comportamento da vazão captada nos drenos não indica que houve 

aumento da geração de gás na massa de resíduos, embora a vazão captada não reflita 

diretamente a geração de gás por causa das emissões superficiais. Outra possibilidade para 

justificar este incremento de pressão seria o aumento do nível de lixiviado em decorrência 

da estação chuvosa observada neste período. Entre o início de maio/2008 (90º dia) até o 
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final de agosto/2008 (210º dia), houve um excedente hídrico de 1.208,0 mm na região. Vale 

ressaltar, entretanto, que no segundo período chuvoso (janeiro/2009 – 335º dia a junho/09 – 

516º dia) só foi possível identificar variações nas pressões do DV-03, o qual apresentou 

maiores vazões de biogás em todo período (ver item 4.12.2). Possivelmente, as pressões de 

gás na célula foram influenciadas pela ação conjunta de fatores relacionados com a 

produção de gás e variações do nível de lixiviado. 
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Figura IV.78. Variação da pressão dinâmica do biogás nos drenos ao longo do tempo. 

 
4.12.2 – VAZÃO DE BIOGÁS CAPTADA PELOS DRENOS 

 

As Figuras IV.79 e IV.80 apresentam os resultados do monitoramento da vazão de 

biogás captada em cada dreno vertical da Célula Experimental para condições de drenagem 

livre (sem extração forçada). Os resultados indicam que a captação de biogás foi 

significativamente reduzida ao longo do período de 550 dias em todos os drenos. 

Diferentemente do reportado na literatura, não é possível identificar na Célula Experimental 

um intervalo inicial de crescimento da produção de gás, o qual deve ter ocorrido ainda na 

fase de enchimento da célula. Tal fato também já havia sido observado nos ensaios BMP e 

reatores de bancada (exceto para o Reator 1-4 – ver Figuras IV.25 e IV.27). O tipo de 

comportamento da curva de decaimento da vazão de biogás será discutido posteriormente 

quando do ajuste de modelos teóricos de produção de biogás. 
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Figura IV.79. Variação da vazão captada de biogás e CH4 e temperatura do gás ao longo do tempo para DV-01 a DV-04. 
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Figura IV.80. Variação da temperatura e vazão captada de biogás e CH4 ao longo do tempo para DV-05 (esq.) e somatório das vazões captadas 

nos drenos (DV-01 a DV-05). 
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Observa-se que existe um período do monitoramento (100º dia < t < 350º dia) em 

que não foram realizadas leituras da vazão do biogás individualmente nos drenos, haja vista 

que a sistemática de medição da velocidade do gás quando os cabeçotes de PEAD foram 

instalados nos drenos não foi satisfatória. Esta sistemática consistia na inserção da sonda 

do anemômetro no trecho horizontal da tubulação de PEAD por meio de uma válvula esfera 

(válvula p/ medição), conforme visto na Figura IV.81. Em função da pressurização do gás na 

tubulação, o fluxo do biogás era direcionado para fora do tubo quando a válvula era aberta, 

o que impossibilitava a leitura. Desta forma, as medições não refletiram corretamente a 

velocidade do gás no interior do tubo e não foram consideradas nesta pesquisa. Após o 350º 

dia, como a vazão foi significativamente reduzida, optou-se por medir as vazões na válvula 

de escape na parte superior do cabeçote, conforme visto na Figura IV.81. 

 

 
Figura IV.81. Ilustração dos pontos de monitoramento da vazão de biogás nos cabeçotes. 

 

É interessante observar ainda nas Figuras IV.79 e IV.80 que pode existir uma relação 

entre o comportamento da temperatura do biogás, que reflete indiretamente a temperatura 

dos resíduos, e a vazão de biogás captada nos drenos. Assim como os valores de vazão de 

biogás, observou-se um decréscimo acentuado da temperatura ao longo do tempo. Sugere-

se que este parâmetro também seja utilizado como indicador para o acompanhamento da 

geração de biogás ao longo do tempo em um aterro de RSU. 

A Tabela IV.47 apresenta os resultados consolidados da captação e temperatura do 

biogás em cada dreno vertical no início e final da investigação. A faixa de captação de 

biogás foi de 15,1 Nm3/h (DV-05) até 58,4 Nm3/h (DV-03), os quais foram registrados em      

t = 0 (Janeiro/2008). No final do período (t = 550 dias), a faixa de valores reduziu para 2,5 

Válvula de escape 

Válvula p/ medição 
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Nm3/h a 17,8 Nm3/h. A redução percentual mais significativa foi identificada nos drenos    

DV-04 e DV-05 com valores de 80% a 90%. Os drenos DV-01 a DV-03 também 

apresentaram redução de vazão acentuada, entretanto os valores foram da ordem de 70%. 

Assim como identificado na análise qualitativa do biogás, os drenos DV-01, DV-02 e DV-03 

(localizados no platô superior) foram os que apresentaram maiores vazões de biogás e os 

drenos DV-04 e DV-05 (localizados nos taludes) os piores resultados em função da menor 

espessura de resíduos no local. Como sugestão de melhoria para o Projeto, poder-se-ia 

implantar uma maior quantidade de drenos na parte superior da célula e reduzir a 

quantidade de drenos nas laterais. Esta constatação pode ser aplicada em outros aterros de 

RSU de maior porte. 

 

Tabela IV.47. Vazão de biogás e CH4 em cada dreno vertical da Célula Experimental. 

Captação* (t = 0) (Nm3/h) Captação* (t = 550 dias) 
(Nm3/h) 

Redução % no período 550 
dias Dreno 

Biogás CH4 Temp.(oC) Biogás CH4 Temp.(oC) Biogás CH4 Temp. 

DV-01 53,4 30,4 50,3 16,0 9,1 31,8 70,0 70,1 36,8 

DV-02 41,0 22,6 48,6 13,1 7,5 32,5 68,0 66,8 33,1 

DV-03 58,4 26,8 49,3 17,8 10,2 32,2 69,5 61,9 34,7 

DV-04 25,6 9,8 54,4 2,6 1,4 30,7 89,8 85,7 43,6 

DV-05 15,1 7,7 54,8 2,5 1,4 31,6 83,4 81,8 42,3 

SOMA 193,5 97,3 ----- 52,0 29,6 ----- 76,1** 73,3** ----- 

Obs.: * t = o (valor médio do mês de jan/08) e t = 550 dias (valor médio do mês de jul/09); ** valor médio. 
 

É importante comparar a redução percentual média da vazão do biogás captada nos 

drenos da Célula Experimental em 550 dias (76,1%) com os resultados do ensaio BMP, que 

indicaram redução média de potencial de biogás dos resíduos de 77,9% após cerca de 200 

dias do enchimento da célula. Neste mesmo período, a redução do teor de SV foi de 40%. 

Estes resultados comprovam a elevada velocidade de degradação dos resíduos na Célula 

Experimental. 

 

Taxa de captação de biogás por metro de drenagem 
 

Outro parâmetro de interesse é a taxa de captação de biogás pela altura útil de cada 

dreno. A altura útil é definida como o comprimento de drenagem localizado no interior da 

célula que possui orifícios para captar os gases. Para o cálculo desta variável, foram 

utilizadas as vazões de biogás (Tabela IV.47) e as alturas úteis de cada dreno estabelecidas 

quando da conclusão da Célula Experimental. A Tabela IV.48 apresenta os resultados da 

taxa de captação de biogás por metro de drenagem, a qual variou de 3,4 Nm3/h.m a 8,5 
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Nm3/h.m (situação de vazões em t = 0) e de 0,1 Nm3/h.m a 0,3 Nm3/h.m (t = 550 dias). 

Observa-se que a eficiência da captação do biogás por metro de drenagem independe da 

profundidade do dreno, considerando a situação de drenagem livre (sem extração forçada). 

O DV-04, com apenas 3,0 m de profundidade útil, foi o que apresentou a maior taxa de 

captação unitária (8,5 Nm3/h.m). Desta forma, pode-se afirmar que a eficiência de captação 

do biogás está mais relacionada com fatores internos do aterro (ex.: nível de líquidos) e/ou 

estruturais dos drenos (ex.: colmatação, ruptura, desmonte de peças sobrepostas etc) à 

altura útil dos mesmos. Este tipo de análise é relevante para o dimensionamento de drenos 

verticais em aterros de RSU. 

 

Tabela IV.48. Taxa de captação de biogás por metro de drenagem. 
Vazão do biogás nos 

drenos* (Nm3/h) 
Taxa de captação por m de 

drenagem (Nm3/h.m) Dreno 
Altura útil 

dos drenos 
(m) T = 0 T = 550 dias T = 0 T = 550 dias 

DV-01 7,0 53,4 16,0 7,6 0,3 

DV-02 7,0 41,0 13,1 5,9 0,3 

DV-03 8,0 58,4 17,8 7,3 0,3 

DV-04 3,0 25,6 2,6 8,5 0,1 

DV-05 4,5 15,1 2,5 3,4 0,2 

Obs.: Vazão captada de biogás sem extração forçada com compressor. 
 

Captação acumulada de CH4 
 

Os resultados do monitoramento da vazão de CH4 nos drenos (somatório das vazões 

do DV-01 a DV-05) ao longo do tempo foram utilizados para estimar a captação acumulada 

de CH4 até o 550º dia do monitoramento, a qual pode ser obtida pela área abrangida pela 

curva da vazão de CH4 x tempo mostrada na Figura IV.80 (dir.). A Figura IV.82 apresenta a 

estimativa de captação acumulada de CH4 na Célula Experimental. Observa-se que o 

volume de CH4 acumulado até o 550º dia foi de aproximadamente 700.000,0 Nm3. 

Considerando a quantidade inicial de resíduos depositada na célula de 36.659,8 t, a 

captação de CH4 por unidade de peso foi cerca de 19,1 Nm3/t de resíduo (base úmida) em 

550 dias (1,5 ano). Vale ressaltar que este valor refere-se apenas ao gás captado pelos 

drenos sem extração forçada e não envolve perdas por emissões fugitivas ou oxidação, 

além da eficiência da coleta do gás com o compressor, os quais serão discutidos 

posteriormente. 
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Figura IV.82. Captação acumulada de CH4 na Célula Experimental até o 550º dia. 

 

Taxa de captação de biogás ao longo do tempo 
 

A taxa de captação de biogás por tonelada de resíduos aterrados na Célula 

Experimental variou de 12,4 Nm3/t.ano (t = 550 dias) a 46,2 Nm3/t.ano (t = 0) – base úmida. 

Estes valores foram obtidos dividindo-se a vazão captada de biogás da célula em cada 

período (Tabela IV.48) pela quantidade de resíduos aterrada (36.659,8 t). Willumsfn e Bach 

(1991) coletaram dados de 86 aterros sanitários de diferentes países e constataram que a 

taxa de captação de biogás situa-se entre 0,8 e 10,0 m3/t.ano a depender da idade dos 

resíduos, embora resultados de até 20,0 m3/t.ano tenham sido observados. De acordo com 

Environmental Agency (2002b), os aterros sanitários no Reino Unido apresentaram taxas de 

captação de 5,0 a 10,0 m3/t.ano de biogás. Cooper et. al. (2002) reportaram valores de 0,7 a 

8,0 m3/t.ano de biogás. El-Fadel et. al. (1997) relataram taxas de 1,0 à 14,0 m3/t.ano (base 

seca). Benson et. al. (2006) estudaram 05 aterros sanitários operados como bioreatores 

(com recirculação de lixiviado) e a captação de biogás foi variou de 4,0 a 16,1 m3/t.ano. O 

estudo conduzido por Knox et. al. (2005) em 05 células experimentais no Reino Unido 

permitiu concluir que a taxa máxima de geração ocorreu após 5 e 7 anos com valores da 

ordem de 13 a 22 m3/t.ano. 

Conclui-se, portanto, que os valores obtidos na Célula Experimental são superiores 

ao reportado na literatura técnica internacional, considerando os dados de aterros sanitários 

e células piloto de grandes dimensões, os quais citam taxa máxima de até 22,0 Nm3/t.ano. 

Entre os fatores que contribuíram para esta potencialização do biogás, pode-se citar: 
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características físico-químicas dos resíduos da célula e (II) condições climáticas favoráveis 

para decomposição dos resíduos na RMR. Vale ressaltar que os valores reportados para a 

Célula Experimental referem-se à vazão captada pelos drenos sem extração forçada, ou 

seja, não está incluída a eficiência de coleta do biogás e perdas por emissões fugitivas e 

oxidação do CH4, as quais serão vistas posteriormente. 

Os ensaios laboratoriais conduzidos nesta investigação (Item 4.8) com reatores de 

bancada de 0,40 kg resíduos (item 4.8) permitiram obter taxas médias de geração de biogás 

e 5,2 Nm3/t.ano a 93,3 Nm3/t.ano (base seca) nos 75 dias de duração do ensaio, embora 

pico de até 800 ml/dia, ou seja, 730 m3/t.ano (base seca) tenha sido observado no Reator 1-

4 (ver Figura IV.27). Estes resultados estão condizentes com estudos em escala piloto 

reportados na literatura internacional. Barlaz et. al. (1989) obtiveram valor máximo da ordem 

de 950 m3CH4/t.ano em reatores de 2,0 litros de volume. Sanphoti et. al. (2006) 

determinaram taxas de 36,5 a 211,7 m3CH4/t.ano (base seca) em reatores de 0,30 m de 

diâmetro e 1,25 m de altura (vol. = 88,3 l) e capacidade de 38 kg de resíduos. Jianguo Jiang 

et. al. (2006) realizaram experimentos em 04 lisímetros (2,5 m x 3,0 m x 4,0 m) com 

capacidade de 28 t de resíduos. As taxas de geração de biogás obtidas variaram de 0,12 

m3/t.ano a 47,5 m3/t.ano. Desta forma, pode-se concluir que as taxas de captação ou de 

geração de biogás obtidos em reatores de laboratório foram superiores aos valores de 

aterros sanitários e/ou células experimentais, haja vista que as condições de decomposição 

dos resíduos foram mais controladas e as perdas por emissões fugitivas ou oxidação do CH4 

são desprezíveis. 

 

4.12.3 – VAZÃO COLETADA NA REDE (PEAD) 

 

A vazão de biogás coletada na rede de PEAD difere da vazão captada pelos drenos, 

tendo em vista que: (i) existem perdas físicas (perdas de carga, possíveis vazamentos em 

conexões etc) no escoamento do gás pela tubulação de PEAD que influenciam 

negativamente o fluxo e (ii) os drenos DV-04 e DV-05 não estavam conectados a rede de 

coleta a partir do 150º dia. Desta forma, a vazão captada pelos drenos é maior que a vazão 

da rede de coleta, considerando o escoamento do gás sem extração forçada. Em outras 

palavras, a existência da rede de coleta dificulta o escoamento do biogás, caso não exista 

sucção (pressão negativa) imposta no sistema. Quando o compressor é acionado, a vazão 

de biogás coletada deve ser superior à vazão captada pelos drenos. 

A Figura IV.83 apresenta a totalização (soma DV-01 a DV-05) da vazão de biogás 

captada pelos drenos e as vazões coletadas na rede PEAD com e sem funcionamento do 

compressor. Observa-se que no período (t > 350 dias), onde se tem as medições das três 

grandezas separadamente, que a vazão de biogás coletada na rede PEAD sem 
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funcionamento do compressor é inferior à vazão captada pelos drenos. Quando o 

compressor é acionado, eleva-se a vazão na rede de coleta que atinge patamares até 

superiores a vazão de biogás produzida nos drenos. Lembrando-se que as contribuições 

dos DV-04 e DV-05 estão apenas consideradas na curva da vazão captada nos drenos, uma 

vez que estes drenos não estavam conectados a rede de coleta após o 150º dia. O mesmo 

comportamento de fluxo se aplica às vazões de CH4, conforme visto na Figura IV.84. 
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Figura IV.83. Vazão de biogás captada nos drenos e na rede de coleta. 
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Figura IV.84. Vazão de CH4 captada nos drenos e na rede de coleta. 
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Uma análise mais específica para avaliar a operação da rede de coleta foi procedida 

comparando a vazão de CH4 coletada com o compressor em funcionamento e a vazão 

captada nos DV-01 a DV-03 (drenagem livre). Observou-se que a vazão média de CH4 

coletada na rede nos meses de fevereiro/2008 e julho/2009 foi de 43,7 Nm3/h e 33,4 Nm3/h 

(ver Tabela IV.30), respectivamente. Neste mesmo período, as vazões captadas nos drenos 

(DV-01 a DV-03) foram de 39,1 Nm3/h e 26,7 Nm3/h. Desta forma, pode-se concluir que a 

vazão de CH4 coletada com extração forçada foi de 11,4% a 25,0% superior que a vazão 

captada nos drenos (drenagem livre).  

 

4.12.4 – EFICIÊNCIA DA COLETA E POTENCIAL DE CH4 

 

A eficiência da coleta do CH4 pode ser definida pela relação entre a vazão de CH4 

gerada na Célula Experimental e a vazão captada pelo sistema de drenagem, conforme 

destacado nas Equações IV.1 e IV.2: 

 

GERADOCH

CAPTADOCH

Q
Q

EF
.4

.4(%) =        Equação IV.3 

 
OXIDADOCHFUGITIVACHCAPTADOCHGERADOCH QQQQ .4.4.4.4 ++=       Equação IV.4 

 
Onde: EF = eficiência da coleta do CH4 (%); QCH4.GERADO = vazão de metano gerado na célula (Nm3/h); 

QCH4.CAPTADO = vazão de metano captado nos drenos (Nm3/h); QCH4.FUGITIVA = vazão de metano fugitiva 

ou que escapa pela camada de cobertura para a atmosfera (emissões superficiais) e QCH4.OXIDADA = 

vazão CH4 oxidada biologicamente na camada de cobertura. Não foi considerado neste cálculo 

parcelas de fluxo migrado pelo subsolo e acumulado dentro do aterro. 

 

Nesta investigação, a estimativa da eficiência da coleta do CH4 só pôde ser realizada 

para o período em que foram monitoradas as emissões fugitivas da Célula Experimental 

(04/09/08 a 17/12/08). Conforme visto no item 4.10, as emissões superficiais totais da 

célula, obtidas por meio de curvas de isofluxo, foram de aproximadamente 45,0 Nm3/h. 

Neste mesmo período (217º dia a 321º dia), a vazão média de CH4 captada nos drenos (DV-

01 a DV-05) foi de 48,3 Nm3/h. Esta vazão foi obtida utilizando a correlação da vazão 

captada CH4 em função do tempo na Figura IV.82. Em função de não ter sido possível 

determinar as taxas de oxidação do CH4 na camada de cobertura, foi considerado como 

valor de referência para o cálculo que 20% do total de CH4 gerado na Célula Experimental 

foi consumido por bactérias metanotróficas (oxidação). Tal valor foi estimado por Chanton e 

Liptay (2000), citado por Mahieu et. al. (2005), para solos argilosos em clima tropical. Desta 

forma, tem-se que: 
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GERADOCHGERADOCH QQ .4.4 .2,03,93 +=      Equação IV.5 
 

Portanto, a estimativa de geração de CH4 neste período foi de 116,6 Nm3/h e a 

eficiência de coleta de 41,4%, considerando o sistema com drenagem livre (sem extração 

forçada). Não foi possível determinar experimentalmente a eficiência de coleta do CH4 para 

o sistema com extração forçada dos gases, haja vista que todos os ensaios de placa de 

fluxo foram realizados com o compressor fora de operação. Recomenda-se que este tipo de 

investigação seja incorporado em futuras pesquisas na Célula Experimental. Por outro lado, 

pôde-se determinar que a vazão de coleta com extração forçada dos gases foi de 11,4% a 

25,0% superior que a drenagem livre. É importante destacar que a eficiência de coleta do 

biogás reportada na literatura para projetos MDL varia de 70% a 80%. 

A Figura IV.85 apresenta a previsão de captação acumulada do CH4 e do potencial 

de geração de CH4 para um período de 10 anos (3.650 dias), a qual foi realizada com base 

na equação de regressão obtida com os dados experimentais dos primeiros 550 dias de 

monitoramento e considerando que a captação do CH4 representa algo em torno de 41,4% 

do total de gás gerado na Célula Experimental. 
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Figura IV.85. Previsão da captação e geração de CH4 para um período de 10 anos. 

 

Observa-se que o volume de CH4 passível de geração em 10 anos seria da ordem de 

4,5 milhões Nm3, o qual permite obter um potencial máximo de CH4 (Lo) de 123,9 Nm3/t 

(base úmida), levando-se em conta a quantidade de resíduos disposta na Célula 

Experimental (36.659,8 t). Segundo revisão de El-Fadel et. al. (1996) citado por Barina et. al. 
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(2005), o potencial de CH4 observado em campo varia de 36 à 102 m3/t de resíduos aterrado 

(úmido). Gandolla et. al. (1997) afirmam que os resíduos urbanos apresentam capacidade 

de produção de CH4 de cerca de 100 m3/t de resíduos (base úmida) ao longo de todo 

processo de degradação. Os parâmetros obtidos para os aterros experimentais reportados 

na Tabela II.28 mostram que a captação de CH4 variou de 50 a 80 Nm3/t em 11 anos no 

Aterro de Broghborough, 33,0 a 75,0 Nm3/t em 10 anos no Aterro de Yolo County, 37 a 100 

Nm3/t em 4,3 anos no Aterro de Mountain View e de 27 a 35,0 Nm3/t em 1 ano no Aterro de 

Dijon/França.  

Pode-se concluir que a estimativa de potencial de CH4 dos resíduos da Muribeca foi, 

em geral, um pouco superior aos dados da literatura e pode ser justificada pela maior 

quantidade de frações rapidamente degradáveis existentes nos resíduos da célula (ver 

Tabela IV.9) se comparado com os valores reportados para composição gravimétrica de 

resíduos em países desenvolvidos (ver Tabela II.3). Vale ressaltar, entretanto, que o 

principal diferencial que influenciou o comportamento da geração do gás nesta célula foi a 

velocidade de decomposição dos resíduos. Observa-se na Figura IV.85 que cerca de 50% 

do total de CH4 foi gerado nos primeiros dois anos do aterramento dos resíduos. Este rápido 

decaimento também foi constatado por meio das taxas de captação anual de CH4 

(Nm3/t.ano), as quais foram mais elevadas que os parâmetros da literatura. Recomenda-se a 

continuidade do monitoramento da vazão de CH4 nos drenos de modo que qualquer tipo de 

alteração na tendência da curva possa ser utilizada para ajustar as previsões de geração de 

biogás da Célula Experimental. 

 

4.12.5 – AJUSTE DOS MODELOS DA LITERATURA 

 

A Figura IV.86 apresenta as curvas de previsão da geração de biogás obtidas no 

item 4.8.3 utilizando os parâmetros “default” dos modelos LandGem (USEPA, 2005) e do 

IPCC (2006b), além dos dados experimentais obtidos nesta investigação. Vale ressaltar que 

os dados experimentais refletem a vazão de biogás captado nos drenos e não o potencial de 

geração de biogás. Desta forma, foi procedido o ajuste das curvas de geração do biogás 

utilizando uma eficiência de captação de 41,1% e os resultados obtidos estão apresentados 

na Figura IV.87. Observa-se, nesta figura, que a diferença entre os modelos IPCC (2006b) e 

USEPA (LandGem, 2005) e os dados experimentais foi significativa (4,0 a 5,0 vezes) no 

início do período de monitoramento. Após cerca de 550 dias (1,5 anos – meados 2009), a 

captação de biogás na Célula Experimental atingiu níveis similares as modelagens. 

Posteriormente, verifica-se que a captação de biogás na Célula Experimental tenderá a ser 

menor que as previsões dos modelos. Desta forma, conclui-se que a decomposição dos 

resíduos para as condições climáticas e operacionais da Célula Experimental foi muito mais 
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acelerada que o previsto na literatura técnica internacional e, conseqüentemente, a 

produção de biogás deve ser mais intensa em termos quantitativos e restrita a um menor 

intervalo de tempo. Os ensaios procedidos em laboratório nesta investigação (BMP e 

reatores) também corroboram com este comportamento de geração de biogás. 
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Figura IV.86. Previsão de geração de biogás utilizando modelos IPCC (2006b) e USEPA 

(Landgem, 2005) e dados experimentais de captação do biogás. 
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Figura IV.87. Previsão da captação de biogás utilizando modelos IPCC (2006b) e USEPA 

(Landgem, 2005) e dados experimentais de captação do biogás. 
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Conforme visto nas equações de regressões das Figuras IV.83 e IV.84, a curva que 

melhor se ajustou aos dados experimentais de vazão de biogás e CH4 ao longo do tempo foi 

do tipo exponencial de primeira ordem, em que o expoente da equação de regressão 

representa a constante cinética de degradação (k) (ver Equação II.7 e II.9). Desta forma, o 

valor de k obtido para a curva de captação de biogás e CH4 foi de -0,0019, onde o sinal 

negativo indica decaimento ao longo do tempo. Sabendo-se que k é dado por ln2/t1/2 e t1/2 é 

o tempo de meia vida dos resíduos, foi possível obter o tempo de meia vida dos resíduos na 

Célula Experimental que ficou em torno de 365 dias. Lembrando-se que as incertezas 

relativas a esta estimativa estão relacionadas a um coeficiente de determinação (R2) de 0,77 

(vazão CH4) e 0,82 (vazão biogás). 

Uma vez constatado que os modelos de previsão com parâmetros “default” não se 

ajustam bem ao intervalo inicial da curva de captação de biogás da Célula Experimental, foi 

procedido o ajuste dos modelos com variações nos principais parâmetros de entrada: tempo 

de meia vida (t1/2), constante cinética de degradação (k), potencial de CH4 (Lo), fração de 

carbono orgânico degradável (CODf) e fração de COD transformado em CH4 (DOCf). 

O ajuste do modelo LandGem (USEPA, 2005) foi realizado com base nas seguintes 

premissas: (i) adoção do valor de Lo calculado no item 4.12.3 de 123,9 Nm3/t. É importante 

lembrar que o valor de Lo anteriormente calculado como “default” no modelo LandGem 

(USEPA, 2005) foi de 94,8 Nm3/t (item 4.8.3) e (ii) utilização de diferentes valores da 

constante cinética de degradação dos resíduos (k), sendo o que melhor se ajustou aos 

dados experimentais foi o k = 0,80. Este valor representa um tempo de meia vida dos 

resíduos de 316 dias, o qual é próximo ao obtido com os dados experimentais (t1/2 = 365 

dias). A constante de degradação utilizada na versão “default” foi de 0,15 e 0,20, conforme 

recomendado pelo manual do LandGem para países de clima tropical úmido.  

É importante destacar que no estudo realizado por Budka et. al. (2007) em duas 

células experimentais com capacidade superior a 45.000 t na França, que as constantes 

cinéticas de degradação ajustadas para a célula recirculada foi de 5 a 7 vezes maior que a 

célula controle. Os valores de k obtidos variaram de 0,42 (resíduos dificilmente degradáveis) 

a 1,73 (resíduos facilmente degradáveis). Vale destacar que os parâmetros de ajuste para a 

célula controle, os quais variaram de 0,07 a 0,35, também foram superiores ao estabelecido 

nos manuais de referência dos programas. 

O ajuste do modelo IPCC (2006b) foi realizado utilizando os parâmetros 

apresentados na Tabela IV.49. Ressalta-se que os valores de CODf e DOCf adotados foram 

os limites máximos estabelecidos pelo IPCC (2006a). No que se refere ao tempo de meia 

vida das frações dos resíduos, foi adotado um fator de multiplicação de 0,25 (ou seja, 1/5) 

do valor máximo sugerido pelo IPCC (2006a). Este fator foi adotado em função da captação 

de biogás registrada no período inicial do monitoramento ter sido cerca de 4,0 a 5,0 vezes 
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maior que as previsões iniciais feitas com parâmetros “default”. Os resultados do ajuste do 

modelo IPCC (2006b) e LandGem (USEPA, 2005) estão mostrados nas Figuras IV.88 e 

IV.89 em termos de captação de biogás com 41,4% de eficiência e do potencial total de 

biogás da Célula Experimental, respectivamente. 

 

Tabela IV.49. Parâmetros “máximos” do modelo IPCC para clima tropical chuvoso. 

Biodegradabilidade Rapidamente 
degradável 

Medianamente 
degradável Lentamente degradável 

Fração Mat.org. 
putrescível fraldas Côco e 

madeira 
papel/ 

papelão Têxteis 

CODf (fração carbono 
orgânico degradável) 0,21* 0,32 0,46 0,45 0,40 

DOCf (fração de CODf em 
cond. anaeróbias) 0,50 0,80 0,54 0,50 0,50 

T1/2  (meia vida máxima 
recomendada IPCC) (dias) 821,3** 1.264,9 5.059,6 2.976,3 2.976,3 

T1/2  (tempo de meia vida 
máxima x 0,25) (dias) 164,3 253,0 1011,9 595,3 595,3 

K – nova const. cinética de 
degradação (dia-1) 

K = ln (2) / t1/2 
0,000844 0,00055 0,00013 0,00023 0,00023 

Obs.: * Adotou-se um valor médio entre resíduos de alimentos (0,20) e  podação/folhas (0,22). ** Adotou-se a 
meia vida média entre resíduos de alimentos (1,0 anos) e de podação/folhas (3,5 anos). 
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Figura IV.88. Ajuste dos modelos LandGem (USEPA, 2005) e IPCC (2006b) aos dados de 

captação de biogás da Célula Experimental. 
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Figura IV.89. Estimativa do potencial de geração de biogás com modelos LandGem (USEPA, 

2005) e IPCC (2006b) e dados experimentais. 

 

Observa-se nas Figuras IV.88 e IV.89 que os ajustes obtidos com o modelo IPCC 

(2006b) foram mais satisfatórios que o modelo LandGem (USEPA, 2005). Este fato está 

relacionado com a maior flexibilidade do modelo IPCC (2006b) que permite incorporar 

parâmetros da cinética de degradação das diversas frações que compõe os resíduos, 

enquanto no modelo comercial da USEPA isso não é possível. Conforme visto na literatura, 

este tipo de modelo é chamado de modelo de primeira ordem multi-fase, pois consegue 

distinguir numericamente as frações dos resíduos sob os aspectos de biodegradabilidade. 

Este resultado está consistente com o reportado na literatura internacional. Coops. et. al. 

(1995) verificaram a validade dos modelos empíricos para dados coletados em 8 aterros 

sanitários da Holanda. Ficou constatado que o modelo de primeira ordem multi-fase 

forneceu melhores previsões da produção de biogás com erro médio de 18%. O pior 

resultado (44%) foi encontrado para o modelo de ordem zero, enquanto os modelos de 

primeira e segunda ordem apresentaram variações de 22% em relação aos dados medidos 

em campo. Os referidos autores concluem que o modelo multi-fase foi mais preciso, pois 

permitiu incorporar um maior número de variáveis (ou frações dos resíduos) que afetam a 

geração de gás. 

Ogor e Guerbois (2005) compararam dados experimentais de 5 aterros e/ou células 

pilotos na França com alguns modelos de geração biogás e observaram que o modelo do 

IPCC foi mais preciso para as unidades de disposição de até 310.000 toneladas de resíduos 

e o modelo GasSim apresentou resultados mais coerentes quando considerou-se o aterro 
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como um todo (18,5 milhões de toneladas de resíduos). Ambos os modelos são de primeira 

ordem multi-fase. Em seguida, os referidos autores concluíram que mesmo os modelos 

multi-fase não são capazes de obter estimativas com precisão inferior a 10,0% – 20,0%. 

Morris et. al. (2001) citado por Rohrs et. al. 2003 afirmaram que as previsões 

realizadas por modelos empíricos são úteis apenas para comparações da “ordem de 

magnitude” das emissões de metano, mas não podem ser consideradas para obter as 

variações específicas de um aterro. EMCOM Associates (1982) citado por Lamborn e 

Frecker (2003) recomendam que os modelos de primeira ordem devam ser apenas 

utilizados como referência inicial tendo em vista que os mesmos não foram validados com 

dados de campo. A grande vantagem dos modelos empíricos é que os mesmos permitem 

obter de uma forma rápida uma estimativa da quantidade de gás a ser produzida no aterro. 

Pode-se concluir, portanto, que a utilização dos modelos existentes na literatura 

internacional deve ser utilizada com cautela para estimativa da geração de biogás para 

condições operacionais e climáticas semelhantes as da Célula Experimental. Se possível, 

devem-se realizar estudos em escala piloto para obtenção dos parâmetros de entrada do 

modelo, principalmente o tempo de meia vida das frações dos resíduos (t1/2). Os parâmetros 

de entrada obtidos nos ajustes foram muito superiores aos limites máximos sugeridos nos 

manuais dos modelos. O tempo de meia vida utilizado nos ajustes dos modelos LandGem 

(USEPA, 2005) e IPCC foram cerca de 4,0 e 5,0 vezes, respectivamente, menor que o 

máximo limite sugerido pelos manuais. Desta forma, pode-se afirmar que a velocidade de 

degradação dos resíduos na Célula Experimental foi cerca de 4,0 a 5,0 vezes maior que o 

previsto pela modelagem “default” de 1º ordem. 

O único modelo seqüencial de biodegradação ajustado para os dados da Célula 

Experimental foi o Moduelo, cuja simulação foi realizada por Firmo (2008). A Figura IV.90 

apresenta as previsões de geração de CH4 com o Moduelo, bem como as previsões feitas 

pelo USEPA e IPCC. A utilização do Moduelo sem ajuste não é recomendada em função do 

grande número de variáveis que interferem na simulação (geometria do aterro, 

características dos resíduos, fatores climáticos, operacionais etc). Observa-se nesta figura 

que o ajuste obtido com o Moduelo também foi satisfatório e também pode ser utilizado para 

previsão da geração de biogás na célula, desde que seja alimentado com parâmetros 

experimentais obtidos em campo, assim como os demais modelos utilizados nesta 

investigação (USEPA e IPCC). 
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Figura IV.90. Previsão de geração de biogás com o Moduelo. 

 

 

4.13 – TRATAMENTO DO BIOGÁS NA USINA PILOTO 

 

O tratamento do biogás foi realizado com o objetivo de reduzir a condensação do 

vapor de H2O do biogás e evitar a presença do H2S no gerador. No que se refere ao 

condensado, vale destacar que mesmo com a presença do separador de condensado e de 

drenos ao longo de toda rede de coleta de PEAD, não foi possível evitar a presença do 

mesmo na Usina Piloto da Muribeca. A presença do condensado na usina estava 

relacionada com as variações da temperatura do biogás antes e após a passagem pelo 

compressor. 

A temperatura média do biogás determinada na sucção e recalque do compressor no 

período de fevereiro a julho/2009 na Usina Piloto da Muribeca foi de 36,1 ± 4,5oC e de 37,4 

± 3,6oC, respectivamente, sendo esta faixa de valores superiores à temperatura ambiente 

(29,5 ± 1,0oC), que seria a mesma temperatura do gerador. Observa-se ainda que uma parte 

da energia térmica do compressor foi transmitida ao biogás, pois a temperatura média do 

gás à jusante (recalque) do compressor foi um pouco mais elevada que à montante (sucção) 

do equipamento. Após a passagem pelo compressor, o fluxo do biogás seguia para o filtro 

de H2S e posteriormente chegava ao trocador de calor, cuja função era reduzir a 

temperatura para valores próximos a temperatura ambiente. 

A Figura IV.91 apresenta os resultados do monitoramento da temperatura do biogás 

na entrada e saída do trocador de calor. A temperatura média do biogás na entrada do 
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trocador foi de 35,7 ± 1,7oC e na saída de 32,8 ± 2,7oC, enquanto a temperatura média 

ambiente ficou na faixa de 29,5 ± 1,0oC. Pode-se concluir, portanto, que o trocador de calor 

não foi eficiente em reduzir a temperatura do biogás para valores próximos à temperatura 

ambiente, embora tenha sido registrado um decréscimo da 2,9oC entre a entrada e saída do 

dispositivo. Salienta-se que alternativa mais recomendada para corrigir este problema seria 

o resfriamento do biogás à temperatura inferior a temperatura ambiente, entretanto em 

função dos custos do processo e como tal técnica não havia sido prevista no projeto de 

pesquisa, a mesma não pôde ser implementada. 
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Figura IV.91. Variação da temperatura do biogás na entrada e saída do trocador de calor. 

 

O tratamento secundário do biogás, o qual foi concebido para remover o H2S por 

adsorção em esponja/palha de aço, foi monitorado durante os meses de fevereiro a 

junho/2009. A Figura IV.92 apresenta os resultados obtidos na pesquisa. Observa-se que a 

concentração do H2S no biogás na entrada do filtro variou de 37,0 a 352,0 ppm (média de 

108,7 ± 81,1 ppm) , enquanto a presença do H2S no biogás tratado variou de 6,0 a 143,0 

ppm (média de 52,5 ± 35,0 ppm). A eficiência média de remoção do H2S no período foi de 

46,7% ± 14,6%. Apesar da remoção percentual de H2S ter sido relativamente baixa, verifica-

se que existe uma tendência de crescimento da eficiência do sistema com o tempo. Tal fato 

indica que o filtro possui vida útil superior a 7,0 meses, uma vez que sua instalação foi 

realizada em janeiro/2009. 



 

Capítulo IV 

274

 

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

fev
/09

mar/
09

ab
r/0

9

mai/
09

jun
/09

jul
/09

Período (meses)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
H

2S
 n

o 
bi

og
ás

 (p
pm

)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Ef
ic

iê
nc

ia
 re

m
oç

ão
 H

2S
 (%

)

Conc. H2S entrada filtro

Conc. H2S saída f iltro

Eficiênca remoção

 
Figura IV.92. Monitoramento da eficiência do filtro para remoção do H2S do biogás. 

 

Os requisitos de qualidade do biogás apresentados pela Environental Agency (2004) 

mostram que os motores Deutz (Alemanha) exigem concentrações de H2S inferiores a 

0,15% em volume, ou seja, menor que 1.500 ppm. De acordo com Chambers e Porter 

(2002) a vida útil dos motores de combustão e o custo de manutenção das unidades de 

aproveitamento são influenciados diretamente pela concentração de H2S no biogás. O 

biogás com ausência de gás sulfídrico apresenta um intervalo de troca de óleo em torno de 

1.000 horas e aquele com 200 ppm de H2S são necessários trocas a cada 360 horas. Em 

relação ao custo de manutenção, o mesmo é três vezes maior quando a presença do H2S é 

de 200 ppm. Observa-se que a concentração média de H2S no biogás tratado na Usina 

Piloto da Muribeca foi de 52,5 ppm, sendo este valor ¼ do limite estabelecido por Chambers 

e Porter (2002) e muito inferior ao limite superior dos motores Deutz. Conclui-se, portanto, 

que o tratamento do biogás na Usina Piloto da Muribeca não conseguiu eliminar totalmente 

a presença do H2S do biogás, entretanto pode ser extremamente válido para aumentar a 

vida útil do motor e reduzir os custos de manutenção do gerador. 
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4.14 – AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA NA USINA PILOTO 

 

Os testes preliminares de produção de energia na Usina Piloto da Muribeca foram 

realizados em dezembro/2008 e janeiro/2009. A falta de parâmetros de referência para 

operacionalizar o equipamento com biogás de aterros de RSU foi um grande desafio para o 

desenvolvimento da pesquisa. Vale ressaltar que este tipo de gerador nunca tinha sido 

aplicado em aterros sanitários no Brasil, mas sim em projetos de suinocultura onde as 

condições qualitativas e quantitativas do biogás são completamente distintas. Os testes 

iniciais de partida do sistema permitiram identificar dois tipos de problemas que 

prejudicaram o acionamento do motor a gás: (i) excesso de pressão de gás na rede e (ii) 

condensação de vapor d’água na admissão do motor. 

As especificações do gerador Trigás, a qual desenvolveu o equipamento da Usina 

Piloto da Muribeca, recomendavam que o gerador operasse com pressões próximas à 

atmosférica, entretanto as pressões mínimas observadas na Usina com o compressor em 

operação à 20 Hz (mínimo recomendado) foi de até 4,0 kPa na linha de recalque do 

compressor (ou admissão do gerador), conforme visualizado na Figura IV.93. Desta forma, 

fez-se necessário instalar uma válvula reguladora de pressão com pressão mínima de saída 

de 2,5 mbar (0,25 kPa), a qual não havia sido prevista em projeto. 
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Figura IV.93. Variação da pressão do biogás com a freqüência do compressor. 
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De acordo com a Tabela II.32 (ENVORINMENTAL AGENCY, 2004), as pressões de 

entrada em motores de combustão interna dos fabricantes Jenbacher (Áustria) e Deutz 

(Alemanha) admitem de 8,0 kPa (80 mbar) a 2,0 MPa (2.000 bar), respectivamente. 

Ressalta-se, entretanto, que tais equipamentos são de grande porte e foram desenvolvidos 

para aplicações específicas com biogás de aterros sanitários. Os geradores à gás natural do 

fabricante Heimer, fabricados com o motor GM e de menor porte (até 165 kVA), foram 

projetados para operar com pressão ótima de 2,8 kPa, as quais estão mais próximas dos 

níveis de pressão observados nesta pesquisa. Vale ressaltar que o motor utilizado no 

gerador Trigás também foi do fabricante GM (modelo Corsa 1.8). A Figura IV.94 ilustra o 

dispositivo de regulagem de pressão utilizado à montante do gerador na Usina Piloto da 

Muribeca. 

 

     
Figura IV.94. Válvula reguladora de pressão na Usina Piloto da Muribeca. 

 
A regulagem da pressão de entrada do biogás, além da instalação do trocador de 

calor para resfriamento do biogás para temperatura próxima à ambiente, foi importante para 

melhorar o acionamento do motor. Após solucionar estes imprevistos, foram realizados 

testes de operação do gerador com avaliação da produção de energia associada à rotação 

do motor, consumo de biogás, intensidade de corrente elétrica e a eficiência global do 

sistema. 

A Figura IV.95 apresenta a variação da vazão de CH4 requerida pelo gerador em 

função da rotação do motor sem geração de energia. Como era de se esperar, quanto maior 

a rotação do motor maior a quantidade de combustível necessária para realizar o trabalho. 

No intervalo de 1.860 a 1.880 rpm, o qual é a faixa de rotação para produção de energia 

elétrica, a vazão necessária para colocar em funcionamento o motor variou de 41,5 Nm3/h 

até 43 Nm3/h. 
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Figura IV.95. Vazão de CH4 requerida pelo motor sem geração de energia elétrica. 

 

A Figura IV.96 apresenta a variação da vazão de CH4 requerida em função da 

rotação do motor com geração de energia elétrica, ou seja, com acoplamento do motor 

elétrico no sistema (gerador assíncrono). Observa-se que a vazão aumenta linearmente (R2 

= 0,968) com a rotação do motor e que o consumo de combustível atingiu valores da ordem 

de 48,4 Nm3/h (próximo ao limite superior de produção de potência = 17,8 kW), sendo este 

valor maior que a vazão de funcionamento do motor sem geração de energia para uma 

mesma rotação (1880 rpm). Tal fato está associado às perdas de natureza mecânica, 

elétrica e térmica necessárias para gerar energia elétrica num sistema de geração induzida 

com motor elétrico. 
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Figura IV.96. Vazão de CH4 requerida pelo motor com produção de potência elétrica. 
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Outro teste de operacionalização do sistema foi realizado monitorando a produção de 

energia elétrica em função da intensidade média de corrente elétrica (quantidade de carga 

elétrica por unidade de tempo) produzida no sistema. A Figura IV.97 apresenta a curva 

obtida neste teste, onde observa-se uma linearidade (R2 = 0,98) entre a energia produzida e 

a intensidade média de corrente elétrica. Esta relação é importante para definir que a 

operação do gerador deve estar situada próximo ao limite de carga de 34,6 A, a fim de obter 

uma potência útil da geração mais próxima da potência instalada do equipamento (20 KW). 

Ressalta-se, entretanto, que em função da segurança do sistema, optou-se por operar o 

gerador com correntes variando entre 32 e 34 A, a qual garantiria uma produção de potência 

superior a 17,0 kW. 
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Figura IV.97. Corrente elétrica produzida em função da potência gerada no sistema. 

 

A avaliação da eficiência global do sistema foi realizada comparando o poder 

calorífico teórico do combustível e a energia elétrica produzida no sistema. A potência 

térmica inicial do biogás foi calculado multiplicando-se o poder calorífico do CH4 de 35,9 

MJ/m3 (ENVIRONMENTAL AGENCY, 2002) pela vazão requerida pelo motor de 49,3 Nm3/h. 

Desta forma, a potência térmica de entrada no sistema foi de 1.770 MJ/h ou 491,7 kW. Para 

esta situação, a produção de potência elétrica observada foi de 17,9 kW e, 

consequentemente, a eficiência global do sistema de apenas 3,6%, os quais são inferiores 

aos reportados na literatura técnica, cuja faixa de variação é de 20 a 45%. 

Como o objetivo de verificar possíveis problemas no gerador que pudessem estar 

influenciando a eficiência global do sistema, foram realizadas intervenções mecânicas para 
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controlar a mistura ar-combustível do motor em duas etapas. Na primeira etapa foi colocada 

uma fita adesiva na entrada de ar do sistema e foi verificado que a origem da baixa 

eficiência do sistema estava relacionada com a grande quantidade de ar e, 

consequentemente, empobrecimento da mistura ar-combustível. Após esta constatação, 

procedeu-se, numa segunda etapa, a instalação de uma válvula borboleta na entrada de ar 

do motor, conforme ilustrado na Figura IV.98. 

 

      
Figura IV.98. Ilustração do ajuste da entrada de ar no motor – fita adesiva (esq.) e válvula 

(direita). 

 

A Figura IV.99 apresenta as vazões de CH4 requeridas pelo gerador para as três 

configurações testadas nesta fase da pesquisa. No primeiro teste com a configuração 

original do motor (Teste 1), a vazão de CH4 requerida para atingir a carga máxima do 

sistema foi de 49,3 Nm3/h. Conforme comentado anteriormente, a eficiência global do 

sistema foi de apenas 3,6%. Após os ajustes preliminares de regulagem da entrada de ar 

com fita adesiva (Teste 2) a eficiência global aumentou para 13,5% e a vazão de metano 

requerida para operar o sistema decresceu para 13,6 Nm3/h. O Teste 3 foi realizado após a 

instalação da válvula de controle da entrada de ar e de mais duas válvulas de ajuste fino e 

um medidor volumétrico do biogás para controle e precisão da mensuração do combustível 

(biogás) no sistema. A vazão de CH4 requerida decresceu para 7,8 Nm3/h, a produção de 

potência de 18,4 kW e a eficiência global de 23,5%. A Figura IV.100 ilustra fotos do medidor 

volumétrico de gás e das válvulas de ajuste fino. 
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Figura IV.99. Vazão de CH4 requerida pelo gerador em função da produção de potência – 

Testes 1 a 3. 

 

     
Figura IV.100. Ilustração do medidor volumétrico de biogás e válvulas de ajuste fino. 

 

Após o ajuste definitivo do sistema (Teste 3), foram realizados mais dois testes de 

produção de potência para fins de monitoramento da eficiência global do sistema. Os 

resultados obtidos nestes testes (Teste 4 e 5) foram melhores que os anteriores e estão 

apresentados na Figura IV.101 e consolidados na Tabela IV.50, a qual indica que a vazão 

de CH4 requerida pelo sistema reduziu para patamares da ordem de 5,0 Nm3/h para 

produção de cerca de 17,4 kW. Com base nestes valores, a eficiência global final do sistema 

nos Testes 4 e 5 variou de 23,7% a 34,9% para o limite superior de produção de potência 

obtido na pesquisa (cerca de 17,4 kW, algo em torno de 87% da potência nominal do 

gerador = 20 kW). Este estudo permitiu determinar ainda que existe uma faixa de produção 

de potência, onde o rendimento do gerador foi mais eficiente, a qual ficou em torno de 15 

kW (75% da potência nominal) e a eficiência global obtida variou de 33,6% a 41,1%. 
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Figura IV.101. Vazão de CH4 requerida pelo gerador em função da produção de energia – 

Testes 3 a 5. 

 

Tabela IV.50. Resultados consolidados dos cinco testes de produção de potência. 

Teste 
Máx. potência 

produzida 
(kW) 

% potência 
nominal – 

20 kW  

Vazão CH4 
requerida 
(Nm3/h) 

Consumo 
(Nm3/kWh) 

Eficiência 
global (%)

01 Conf. inicial 17,9 89,5 49,3 2,761 3,6 
02 Fita adesiva 18,2 91,0 13,6 0,746 13,5 
03 Válvulas + medidor 18,4 92,0 7,8 0,427 23,5 
04 Válvulas + medidor 17,5 87,5 7,4 0,423 23,7 
05 Válvulas + medidor 17,4 87,0 5,0 0,287 34,9 

 

A literatura técnica (USEPA, 1996; BOVE e LUNGHI, 2006; CHAMBERS e PORTER, 

2002) ressalta que os motores de combustão interna (MCI) utilizados como geradores 

síncronos de energia apresentam eficiência global variando de 20,0% a 45,0%. Devine 

(2004) obteve eficiência da ordem de 38,0 a 40,0% e está desenvolvendo um projeto 

específico de motores para obter 50,0% de eficiência até 2010. Por outro lado, estudo 

desenvolvido por Coldebella (2006) em um sistema de geração assíncrono (gerador de 

indução), semelhante ao utilizado nesta pesquisa, obteve eficiência global de 4,17% e 

10,3% com biogás de bovinocultura e suinocultura, respectivamente. A potência nominal 

deste sistema foi de 36,0 e 44,0 kW e os motores utilizados foram um Chevrolet 4.3 L de 60 

CV e um Ford 4.9 L de 140 CV, respectivamente. Vale ressaltar que o restante da energia 

não transformada em eletricidade é convertido, principalmente, em energia térmica por meio 

dos gases de escape, água de resfriamento do motor, óleo do motor, atrito etc. Em sistemas 
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de cogeração, onde a energia térmica também é aproveitada no processo a eficiência do 

sistema pode alcançar valores da ordem de 78,0% (BABSON et. al. 2007). 

A eficiência global obtida na Usina Piloto da Muribeca está na mesma faixa de 

valores da literatura técnica internacional para motores de geração síncrona (20% a 45%) e 

foi mais satisfatória que o reportado no estudo de Coldebella (2006). No que se refere ao 

consumo de biogás do gerador, os valores obtidos variaram de 0,287 a 0,427 Nm3CH4/kWh 

para a faixa de produção de 17,4 kW e de 0,244 a 0,298 Nm3CH4/kWh para faixa de 

produção de melhor rendimento (em torno de 15,0 kWh). Estes valores estão coerentes com 

a literatura técnica internacional (BOVE e LUNGHI, 2006; CHAMBERS e PORTER, 2002) 

que reportou valores da ordem de 10.920 kJ/kWh (ou 0,30 Nm3CH4/kWh) para motores MCI. 

No estudo de Coldebella (2006), o consumo de biogás foi mais elevado (1,47 m3/kWh para 

suinocultura e de 3,70 Nm3/kWh para bovinocultura), entretanto a concentração de CH4 não 

foi avaliada na pesquisa e pode ter influenciado as resultados apresentados. Em geral, a 

concentração de CH4 em sistemas de tratamento de dejetos (esgotos sanitário, suinocultura, 

bovinocultura, avicultura etc) são superiores à de aterros sanitários. 

A Figura IV.102 apresenta os resultados consolidados dos cinco testes realizados na 

pesquisa em termos da produção de potência e corrente elétrica. Observa-se uma 

linearidade entre estas duas variáveis e a inclinação da mesma resulta na tensão. A fórmula 

utilizada para obter a potência ativa por fase em um sistema trifásico é dada por: 

 

ϕcos3 ×××= iVP      Equação IV.6 
 

Onde: P = potência útil (watts); V = tensão (volts); i = corrente elétrica; cos ϕ = fator de potência = 

0,89 (fornecido pelo fabricante do motor). 

 

Considerando a Equação IV.6 e os valores de potência e corrente elétrica 

determinados na Figura IV.102 para produção de potência superior a 17,4 kW, obtêm-se 

uma faixa de variação de tensão de 356,0 a 361,9 volts, a qual está coerente com a tensão 

teórica fornecida pela Companhia Estadual de Energia (CELPE) de 380 Volts, levando-se 

em conta que se trata de grandezas instantâneas e sujeitas a flutuações no momento da 

medição. É importante destacar também que foi obtida uma boa correlação linear entre a 

corrente elétrica da energia produzida e a velocidade de rotação do motor a gás, conforme 

ilustrado na Figura IV.103. 
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Figura IV.102. Corrente elétrica produzida em função da energia gerada nos cinco testes. 
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Figura IV.103. Corrente elétrica produzida em função da velocidade de rotação do motor. 

 

Conclui-se, portanto, que os parâmetros de operação do gerador na Usina Piloto da 

Muribeca foram: (i) pressão de entrada no motor < 0,25 kPa, (ii) rotação do motor = 1880 

rpm, (iii) intensidade média de corrente elétrica = 32 a 34 A, (iv) vazão de CH4 requerida no 

sistema em torno de 5,0 Nm3/h e (v) tensão gerada na rede = 360 Volts. Tais parâmetros 

garantem uma produção de energia superior a 17,0 kW (acima de 85% da capacidade 

instalada da Usina) e uma eficiência global de 23,7 a 34,9%. Estes valores estão coerentes 

com a literatura técnica internacional. 
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A Figura IV.104 apresenta a produção de energia mensal e acumulada na Usina 

Piloto da Muribeca no período de janeiro a julho/2009. Observa-se que o valor acumulado 

até final de jul/09 foi de 6.559 kWh durante 190 dias corridos, o que representa uma média 

de 34,5 kWh/dia. Este baixo valor deve-se ao fato da operação da Usina Piloto da Muribeca 

ser realizada em dias úteis e quando não existe nenhum ensaio do monitoramento na Célula 

Experimental. Se for considerado apenas as horas de operação do gerador neste período 

(349,2 horas), obtêm-se uma produção de 428,5 kWh/dia, ou simplesmente, 17,8 kW de 

potência útil. Este valor representa um percentual de 89,3% da capacidade instalada da 

Usina (20 kW) e está coerente com os parâmetros de operação da usina obtidos nos testes 

preliminares. Conclui-se, portanto, que a Usina Piloto da Muribeca está operando 

satisfatoriamente e conforme planejamento previamente realizado na pesquisa. 
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Figura IV.104. Produção de energia mensal e acumulada no período de jan/09 a jul/09.



 

Capítulo IV 

285

4.15 – VIABILIDADE FINANCEIRA DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS 
 

A análise simplificada de viabilidade do aproveitamento do biogás teve como objetivo 

verificar os resultados econômico-financeiros do projeto a partir de parâmetros 

experimentais de produção de biogás e de operação da Usina Piloto da Muribeca. Esta 

análise foi baseada na metodologia descrita por Rodrigues (2009), levando em consideração 

a previsão de receitas e despesas do empreendimento e a determinação do Valor Presente 

Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR), os quais são indicadores usuais de 

avaliação financeira de empreendimentos. Os tipos de projetos analisados foram: Tipo I – 

projeto exclusivo com geração de energia elétrica, Tipo II – projeto exclusivo com queima do 

biogás para obtenção de Certificados de Emissões Reduzidas (CERs) e Tipo III – projeto 

combinado com geração de energia e queima do biogás para obtenção de CERs. 

O prazo de análise do investimento foi de 10 anos a partir de março/2008, quando já 

existiam condições para operar o sistema de queima do biogás e de geração de energia 

elétrica. É importante lembrar que o término do enchimento da Célula Experimental ocorreu 

em janeiro/2008 e a conclusão da cobertura em fevereiro/2008. Conforme visto no item 4.12, 

neste período, o biogás já apresentava condições satisfatórias para geração de energia 

elétrica e/ou queima para obtenção de créditos de carbono. 

As despesas envolvidas no empreendimento contemplaram: (i) custos 

administrativos (projeto básico e executivo, PDD e taxas); (ii) investimento de capital para os 

sistemas de captação do biogás, geração de energia elétrica e queima do biogás. Não foram 

considerados os custos de construção/implantação da célula (impermeabilização de base, 

sistema de drenagem, disposição e espalhamento dos resíduos, cobertura etc), pois tais 

etapas deveriam ser executadas independentemente da existência do aproveitamento do 

biogás; (II) custos de operação e manutenção (O & M) da unidade. 

As receitas do projeto seriam provenientes de: (i) venda da energia elétrica produzida 

na Usina Piloto da Muribeca e/ou (ii) venda dos CERs, os quais poderiam ser gerados pela 

queima do biogás no gerador e em flare enclausurado. Em função de possíveis oscilações 

de preços da tarifa de energia elétrica e no valor unitário dos CERs foram considerados três 

valores de referência para cada variável, os quais serão discutidos posteriormente.  

As principais considerações técnicas que deram suporte a esta análise foram: 

(I) O início do projeto ocorreu no mês de março/2008 (Ano 1) e o termino no final de 

2017 (Ano 10). Para que a Usina Piloto da Muribeca estivesse em operação em 

2008, os investimentos de capital foram realizados em 2007 (Ano 0); 

(II) Os custos de construção/implantação da Célula Experimental não foram incluídos 

na análise, pois esta etapa seria executada independentemente da execução do 

projeto de aproveitamento do biogás; 
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(III) A avaliação da geração de energia elétrica foi realizada considerando um gerador 

com potência instalada de 20 kW, o qual já está em operação na Usina Piloto da 

Muribeca. Vale ressaltar que existiam condições técnicas para operação de 

geradores de maior potência; 

(IV) A operação da Usina Piloto da Muribeca prevista na análise ocorrerá em regime 

de três turnos (24,0 horas). Ressalta-se, entretanto, que foi considerado um 

período de parada para manutenção preventiva e corretiva de 10% do tempo. 

Desta forma, a operação ocorreu durante 21,6 horas/dia; 

(V) A eficiência global do gerador foi de 34,9% e consumo de CH4 de 5,0 Nm3/h, 

conforme estabelecido no item 4.14. 

(VI) A vazão de CH4 captada com extração forçada dos gases foi 18,2% superior que 

a vazão captada com drenagem livre, cuja curva está apresentada na Figura 

IV.88. Desta forma, a eficiência da coleta foi em torno de 60% do total de CH4 

gerado na Célula Experimental (41,4% com captação drenagem livre + 18,2% de 

acréscimo devido à extração forçada). Tal cenário é conservador, pois poder-se-

ia ter implantado mais drenos para aumentar a eficiência de coleta para valores 

da ordem de 70% a 80%. A Figura IV.105 apresenta o volume de CH4 

recuperado com captação forçada (EF=60%), a qual foi utilizada nesta análise de 

viabilidade. 
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Figura IV.105. Previsão do volume de CH4 recuperado num intervalo de 10 anos. 
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4.15.1 – INVESTIMENTO E DESPESAS OPERACIONAIS DO PROJETO 
 

Investimento de capital 
 

O investimento necessário para executar o projeto da Célula Experimental e da 

Usina Piloto de Energia compreende todas as instalações civis e mecânicas, as quais estão 

especificadas na Tabela IV.51. É importante ressaltar que no projeto Tipo I (exclusivo para 

geração de energia elétrica), o flare enclausurado não é aplicável. Este equipamento deve 

ser previsto nos projetos que envolvem queima do biogás para obtenção de CERs (Tipo II e 

III). Os preços de cada equipamento/material foram baseados nos valores reais de aquisição 

dos itens para implantação da Usina Piloto da Muribeca. A única exceção foi o flare 

enclausurado que não estava previsto no escopo do projeto e o orçamento foi enviado pela 

empresa Combustec/MG. O desembolso do investimento de capital ocorreu no Ano 0 

(2007). Ressalta-se, entretanto, que alguns equipamentos (gerador, compressor, trocador 

de calor, flare simples, medidor volumétrico de biogás) foram repostos ao longo do período 

de execução do projeto em função da vida útil de cada componente. O ano de desembolso 

de cada item também está apresentado na Tabela IV.51. 

 

Despesas Administrativas do Projeto 
 

As despesas administrativas necessárias para realização deste projeto 

contemplaram os seguintes itens: (i) Elaboração de projeto básico e executivo do sistema de 

captação de biogás e da usina piloto da Muribeca = R$ 15.000,00 e (ii) taxas administrativas 

e ambientais (licenciamento) = R$ 5.000,00. Estas despesas foram realizadas no ano de 

2007. As despesas administrativas para elaboração do PDD, registro, validação e 

monitoramento dos CERs foram consideradas como sendo 7,0% da receita obtida com a 

venda dos créditos de carbono. De acordo com o SCS Engineers (2005), as despesas 

anuais com o ciclo do CERs são menores que 10% do preço do CERs. Vale destacar que 

esta despesa não se aplica para o projeto com escopo de venda de energia elétrica. 
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Tabela IV.51. Resumo das despesas previstas para o Projeto P & D da Muribeca. 

Despesa Custo unitário 
(R$) Desembolso 

Qtd. prevista em 
10 anos (até 

dez/2017) 

Investimento Capital -------- ----- ------ 

Construção civil da Usina Piloto 15.470,52 2007 1,0 

Instalações elétricas da Usina Piloto 8.551,0 2007 1,0 

Compressor radial para vazão de 250 
Nm3/h (4,0 cv) 

4.600,0 2007 e 2012 2,0 

Gerador de energia elétrica – 20 kVA 33.320,0 2007, 2010, 2013, 
2015 

4,0 

Rede de dutos e conexões (tubos e 
conexões de PEAD, cabeçotes, 
separador condensado, válvulas, 
flanges, parafusos, poço térmico, 
manômetro, anemômetro, entre outros) 

39.305,9 2007 1,0 

Trocador de calor 2.500,0 2007 e 2012 2,0 

Medidor volumétrico de biogás 5.390,0 2007 e 2012 2,0 

Queimador simples – 200 Nm3/h 4.750,0 2007 e 2012 2,0 

Queimador enclausurado – 200 Nm3/h 73.312,0 2007 1,0 

Despesas administrativas ------- ------ ------ 

Elaboração projeto básico e executivo 15.000,0 2007 1,0 

Taxas administrativas/ambientais 5.000,0 2007 1,0 

Elaboração PPD, registro, validação e 
monitoramento CERs 

7,0% da 
receita 

Mensal (mar/08 a 
dez/18) 

118,0 

Custo O & M ------ ------ ------ 

Manutenção preventiva gerador 750,0 A cada 1.000 horas 78,0 

Manutenção corretiva gerador 2.500,0 A cada 5.000 horas 17,0 

Manutenção corretiva compressor 4.600,0 A cada 5,0 anos 2,0 

Manutenção do flare enclausurado 
36.656,0 50% do valor de 

compra em 10 anos 
ou 5%/ano 

10,0 

Manutenção corretiva flare simples 4.750,0 A cada 5,0 anos 1,0 

Manutenção trocador de calor 2.500,0 A cada 5,0 anos 1,0 

Manutenção separador condensado 6.800,0 A cada 3,5 anos 2,0 

Manutenção do medidor volumétrico de 
biogás 

5.390,0 A cada 5,0 anos 1,0 

Manutenção rede de PEAD e acessórios 3.930,0 A cada 3,5 anos 2,0 

Troca de material do filtro H2S 100,0 A cada 2,0 anos 4,0 

Mão-de-obra de O & M 6.500,0 Mensal (mar/2008 a 
dez/2018) 

118,0 
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Custo de O & M 
 

Os custos de operação e manutenção (O & M) contemplaram: (i) custos de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e (ii) custos com mão-de-obra para 

operação da unidade. De acordo com informações do fabricante do gerador (Trigás), a 

manutenção preventiva deve ser realizada a cada 1.000 horas de operação e consiste na 

troca de óleo lubrificante, filtro de óleo, cabos de vela, correia dentada e rolamento esticador 

da correia. O custo estimado para esta manutenção com base nos preços de mercado de 

março/2009 foi de R$ 750,0. A manutenção corretiva do gerador consiste na realização de 

retíficas a cada 5.000 horas de operação do motor. O número máximo de retíficas previsto é 

de 3,0. Desta forma, a vida útil final do gerador será de 20.000 horas. O custo de cada 

retífica foi de R$2.500,0 com base de preços março/2009.  

Além do custo de manutenção do gerador, existem os custos de manutenção do 

compressor, rede de PEAD e conexões, flare, separador de condensado, trocador de calor e 

o filtro de H2S. O plano de manutenção descrito resumidamente a seguir foi levantado com 

base nas informações dos fabricantes e na experiência dos primeiros 18 meses de 

execução deste projeto. Desta forma, foram considerados que: (i) compressor necessita de 

01 troca a cada 5,0 anos de operação, (ii) rede de PEAD e conexões foi considerado um 

percentual de 5,0% do investimento a cada 3,5 anos, haja vista que nos primeiros 18 meses 

não foi necessária nenhuma intervenção, (iii) O queimador simples necessita ser substituído 

a cada 5,0 anos e o queimador enclausurado o custo de manutenção estimado seria de 5% 

do valor de compra por ano; (iv) O separador de condensado deve ser substituído a cada 

3,5 anos por ser constituído de material sujeito à corrosão, (v) o trocador também foi 

previsto de ser substituído a cada 5,0 anos e (vi) o filtro de H2S precisa de reposição do 

material filtrante a cada 2,0 anos. Vale ressaltar que o monitoramento da eficiência do filtro 

(item 4.13) determinou que durante os primeiros 7,0 meses, a eficiência do filtro apresentou 

tendência de crescimento. 

No que se refere ao custo de mão de obra foi considerado para operação da Usina 

Piloto da Muribeca em regime de três turnos, 3,0 técnicos de operação e 1,0 engenheiro 

júnior em regime parcial. Os salários de referência, já incluído encargos, foram de R$ 

1.500,0 (téc. operação) e R$ 4.000,00 (engenheiro júnior). Desta forma, as despesas 

mensais do projeto foram de R$ 6.500,00, sendo R$ 4.500,0 para técnicos de operação e 

R$2.000,0 para engenheiro júnior em regime parcial. Estes valores estão enquadrados 

dentro do desembolso realizado no desenvolvimento deste projeto. É importante ressaltar 

que independente do tipo de projeto (geração de energia, queima do gás ou geração de 

energia + queima) o custo de mão-de-obra seria igual. 
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Depreciação 
 

A depreciação dos equipamentos e instalações civis deve ser levada em 

consideração em projetos que envolvem bens de capital. O critério adotado nesta pesquisa 

foi que ao final dos 10 anos do projeto, o valor residual de cada equipamento seria de 10% 

do valor de compra. As únicas exceções seriam para o gerador e o flare enclausurado que 

em função de maior valor agregado adotou-se um valor residual de 20% e as instalações 

civis da Usina Piloto da Muribeca que por ter vida útil mais longa (obra civil) considerou-se 

um percentual de 50% do valor de construção. A Tabela IV.52 apresenta a taxa de 

depreciação e o valor residual de cada equipamento/instalação do Projeto. Vale destacar 

que o valor residual foi considerado como receita no último ano do projeto (2017). 

 

Tabela IV.52. Resumo da depreciação dos equipamentos e instalações do Projeto. 

Valor residual – Ano 10 (2017) 
 Depreciação 

anual (%) 
% do valor de compra R$ 

Construção civil da Usina Piloto 5,0 50,0 7.735,26 

Instalações da rede de energia elétrica 9,0 10,0 855,1 

Compressor radial para vazão de 250 
Nm3/h (4,0 cv) 

9,0 10,0 460,0 

Gerador de energia elétrica – 20 kVA 8,0 20,0 6.664,0 

Rede de dutos e conexões (tubos e 
conexões de PEAD, cabeçotes, 
separador condensado, válvulas, 
flanges, parafusos, poço térmico, 
manômetro, anemômetro, entre outros) 

9,0 10,0 3.930,5 

Trocador de calor 9,0 10,0 250,0 

Medidor volumétrico de biogás 9,0 10,0 539,0 

Queimador simples – 200 Nm3/h 9,0 10,0 475,0 

Queimador enclausurado – 200 Nm3/h 8,0 20,0 14.662,4 

 

4.15.2 – RECEITAS PREVISTAS NO PROJETO 

 

Certificado de Emissões Reduzidas 
 

A estimativa da venda dos CERs foi realizada com base nos dados experimentais de 

captação de CH4 da Célula Experimental. Conforme justificado anteriormente, a eficiência de 

coleta do CH4 adotada foi da ordem de 60,0%. A Tabela IV.53 apresenta resumidamente a 

vazão de CH4 gerada e recuperada ao longo dos 10 anos do projeto e a estimativa de CERs 

obtidas pela queima do referido gás. Para obtenção do CERs, foi considerado que a massa 
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específica do CH4 na CNTP é de 0,717 kg/m3, o potencial de aquecimento global (GWP) do 

metano é 21 vezes maior que o CO2 e a eficiência de queima do CH4 no flare enclausurado 

foi de 98%, conforme estabelecido pelo fabricante do equipamento. 

 

Tabela IV.53. Previsão de geração de CERs para o Projeto em 10 anos. 

CH4 recuperado (EF = 60%)
Ano CH4 gerado 

(Nm3/ano) Nm3/ano t/ano 

Potencial 
CERs 

(tCO2eq/ano) 

Eficiência 
queima 

(%) 

CERs obtida 
(tCO2eq/ano) 

1 2008 1.039.180,1 623.508,1 447,1 9.388,2 98,0 9.200,4 

2 2009 568.500,8 341.100,5 244,6 5.135,9 98,0 5.033,2 

3 2010 465.700,8 279.420,5 200,3 4.207,2 98,0 4.123,1 

4 2011 397.755,3 238.653,2 171,1 3.593,4 98,0 3.521,5 

5 2012 381.385,2 228.831,2 164,1 3.445,5 98,0 3.376,6 

6 2013 320.139,8 192.083,9 137,7 2.892,2 98,0 2.834,4 

7 2014 296.596,2 177.957,7 127,6 2.679,5 98,0 2.625,9 

8 2015 277.790,8 166.674,5 119,5 2.509,6 98,0 2.459,4 

9 2016 262.309,4 157.385,7 112,9 2.369,8 98,0 2.322,4 

10 2017 231.232,1 138.739,3 99,5 2.089,0 98,0 2.047,2 

Total 4.240.590,9 2.544.354,6 1.824,3 38.310,4 98,0 37.544,1 

 

Tabela IV.54. Estimativa de receitas com venda dos CERs no mercado. 

Receita anual com venda CERs em Euro (€) 
Ano CERs 

(tCO2eq/ano) €5,0/tCO2eq €15,0/tCO2eq €25,0/tCO2eq 

1 2008 9.200,4 46.002,0 138.006,0 230.009,9 
2 2009 5.033,2 25.166,2 75.498,5 125.830,8 
3 2010 4.123,1 20.615,4 61.846,3 103.077,2 
4 2011 3.521,5 17.607,7 52.823,0 88.038,3 
5 2012 3.376,6 16.883,0 50.649,0 84.415,0 
6 2013 2.834,4 14.171,8 42.515,4 70.859,1 
7 2014 2.625,9 13.129,6 39.388,8 65.648,0 
8 2015 2.459,4 12.297,1 36.891,4 61.485,6 
9 2016 2.322,4 11.611,8 34.835,4 58.059,0 

10 2017 2.047,2 10.236,1 30.708,3 51.180,4 
Total 37.544,1 187.720,7 563.162,1 938.603,5 

 

O preço atual dos CERs no mercado internacional é da ordem de €15,0/tCO2eq 

(http://www.pointcarbon.com/, consulta em 14/07/09). Desta forma, este preço foi 

considerado como o referencial para o cenário atual do empreendimento e foram 

considerados mais dois cenários (± €10,0/tCO2eq) que simulariam as flutuações já ocorridas 
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no mercado de carbono nos últimos anos. A Tabela IV.54 apresenta as estimativas de 

receitas que poderão ser obtidas com a venda dos CERs considerando os preços de €5,0 

/tCO2eq, €15,0/tCO2eq e €25,0/tCO2eq. Observa-se que a receita com a venda de CERs 

varia de € 187.720,7 a € 938.603,5 ao longo dos 10 anos do projeto. Considerando a 

cotação do euro no final de julho/2009 (1€ = R$2,70), estes valores podem alcançar mais 

que 2,5 milhões de reais durante a vida útil do projeto. Esta receita do projeto é expressiva 

se comparada com os valores obtidos com a venda da energia elétrica gerada na unidade 

(ver Tabela IV.56). 

 

Energia elétrica gerada 
 

A estimativa de produção de energia elétrica com um gerador de 20 kW de potência 

está apresentada na Tabela IV.55. Conforme comentado anteriormente, os parâmetros de 

consumo de gás e eficiência global do sistema foram obtidos experimentalmente. Observa-

se que, ao longo dos 10 anos de via útil do Projeto, a produção de energia é constante 

(exceto no Ano 1), uma vez que a quantidade de CH4 recuperada na Célula Experimental 

(ver Tabela IV.53) é muito superior a vazão requerida para operação de um único gerador 

de 20 kW (39.420 Nm3/ano). Vale destacar que a produção de energia elétrica na Usina 

Piloto da Muribeca (cerca de 137.351, 9 kWh/ano) é suficiente para atender a demanda 

anual de energia do Aterro da Muribeca/PE. De acordo com Rodrigues (2009), o consumo 

de energia elétrica de todo aterro em 2008 foi de 113.117 kWh (média mensal 9.426 kWh). 

 

Tabela IV.55. Estimativa de produção de energia elétrica com um gerador de 20 kW. 

Ano 
Consumo CH4 

gerador 
(Nm3/h) 

Horas úteis de 
operação da 

Usina (h) 

Consumo CH4 
anual 

(Nm3/ano) 

Consumo 
CH4 gerador 
(Nm3/kWh) 

Produção de 
energia elétrica 

(kWh/ano) 

1 2008 5,0 7.320,0 32.940,0 0,287 114.773,5 

2 2009 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

3 2010 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

4 2011 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

5 2012 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

6 2013 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

7 2014 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

8 2015 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

9 2016 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

10 2017 5,0 7.884,0 39.420,0 0,287 137.351,9 

Total ----- 78.276,0 387.720,0 ----- 1.350.940,8 

Obs.: Horas úteis = descontou-se 10% de hora parada para manutenção. No Ano 1, as operações iniciaram 
em março/08 por este motivo a quantidade de horas foi inferior que os anos posteriores. 
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A Tabela IV.56 apresenta as estimativas de receitas que poderão ser obtidas com a 

venda da energia produzida na Usina Piloto da Muribeca. Os três cenários considerados 

para definição destas receitas foram: 

 

• Cenário I: R$ 0,448/kWh, tarifa de energia elétrica fornecida pela CELPE no Aterro 

da Muribeca/PE e que vem sendo paga pela EMLURB (Resolução ANEEL no 

815/2009). 

• Cenário II: R$ 0,229/kWh, limite máximo de preço da energia proveniente de biogás 

de aterros sanitários definido pela Resolução ANEEL no 335/2008; 

• Cenário III: R$ 0,132/kWh, o qual foi o preço de venda de energia produzida no 

Aterro Sanitário São João/SP obtido no 2º Leilão de Energia Nova – ANEEL em 

2009; 

 

Tabela IV.56. Estimativa de receitas com venda da energia elétrica produzida. 
Receitas com venda energia elétrica (R$) 

Ano 
Produção de 

energia elétrica 
(kWh/ano) 

Cenário I 
(R$0,448/kWh) 

Cenário II 
(R$0,229/kWh) 

Cenário III 
(R$0,132/kWh) 

1 2008 114.773,5 51.418,54 26.283,14 15.150,10 

2 2009 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

3 2010 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

4 2011 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

5 2012 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

6 2013 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

7 2014 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

8 2015 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

9 2016 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

10 2017 137.351,9 61.533,66 31.453,59 18.130,45 

Total 1.350.940,8 605.221,5 309.365,4 178.324,18 

 

Vale destacar que o cenário I representa a situação atual do empreendimento, onde 

a energia que vem sendo gerada na Usina Piloto da Muribeca está sendo lançada na rede 

interna do Aterro da Muribeca/PE e, conseqüentemente, o consumo de energia e o preço 

final da fatura está sendo reduzido na mesma proporção da geração. É importante destacar 

que houve um aumento de cerca de 96,5% na tarifa pública de energia desde 2005. 

Segundo levantamento realizado por Maciel et. al. (2005), o preço da energia fornecida para 

o aterro no ano de 2005 era de R$0,228/kWh e em 2009 este valor passou a ser 

R$0,448/kWh em 2009. Os outros dois cenários (Cenário II e III) também foram analisados 

neste estudo, pois representam condições operacionais de projetos ou de usinas de 
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produção de energia com biogás de grande escala existentes no Brasil. Conclui-se, 

portanto, que todos os cenários de tarifação de energia analisados representam condições 

de mercado no País. 

Além da análise de receitas do empreendimento, foi realizado um estudo para definir 

a quantidade de geradores que poderiam operar simultaneamente na Usina Piloto da 

Muribeca ao longo dos 10 anos do Projeto. A Figura IV.106 apresenta graficamente o 

resultado desta avaliação, a qual foi baseada na disponibilidade de CH4 ao longo do tempo, 

na vida útil dos geradores (cerca de 2,5 anos) e no consumo de CH4 de um gerador de 20 

kW (39.420 Nm3/ano). Observa-se que nos primeiros 2,5 anos do projeto (1º ciclo de vida 

útil dos geradores), a vazão de CH4 disponível na Célula Experimental seria de 

aproximadamente 250.000 Nm3/ano, a qual é suficiente para operar 6,0 geradores de 20 kW 

similares ao existente na usina. Desta forma, a potência instalada firme da usina seria de 

120 kW. No segundo (até 2013) e terceiro (até 2015) ciclo de troca dos motores, a 

quantidade de CH4 disponível seria suficiente para operar 4,0 geradores, ou seja, uma 

potência instalada firme de 80 kW. Finalmente, no último ciclo troca dos geradores, a 

disponibilidade de CH4 daria para operar apenas 3,0 geradores (60 kW). Desta forma, pode-

se concluir que a otimização da produção de energia elétrica na Usina Piloto da Muribeca 

contribuirá positivamente nos resultados financeiros do Projeto haja vista que parte das 

despesas administrativas, do custo de O & M e do investimento podem ser diluídos para 

uma maior escala de produção de energia. 
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Figura IV.106. Otimização da produção de energia elétrica na Usina Piloto da Muribeca. 
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É importante analisar o comportamento da geração de CH4 da Célula Experimental, 

pois o mesmo pode impactar os indicadores financeiros e operacionais do projeto. Como 

visto no item 4.12, a produção de biogás foi mais intensa e rápida que o previsto na 

literatura internacional. Este fato pode ser prejudicial ao aproveitamento energético do CH4, 

haja vista que não se pode otimizar o dimensionamento e quantidade de geradores ao longo 

do tempo. Como exemplo, o gerador pode ficar ocioso caso sua vida útil seja maior que o 

período que houver disponibilidade de biogás para sua operação. Por outro lado, para os 

projetos que envolvem queima do biogás e obtenção de CERs, este comportamento da 

produção de biogás pode ser até vantajoso financeiramente, pois maximiza as receitas nos 

anos iniciais do projeto. 

 

4.15.3 – ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A análise financeira foi realizada seguindo a metodologia de Rodrigues (2009), a qual 

envolve a obtenção da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), fluxo de caixa e 

indicadores econômicos (Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno) do 

empreendimento. A única alteração na metodologia proposta por Rodrigues (2009) adotada 

nesta pesquisa é que a análise financeira foi feita por tipo de projeto (Tipo I, II e III), 

conforme descrito a seguir. Desta forma, foi possível avaliar a viabilidade do projeto 

exclusivo com geração de energia elétrica (Tipo I), exclusivo com queima do biogás em flare 

para obtenção de CERs (Tipo II) e projeto combinado com geração de energia elétrica e 

queima do excedente do biogás em flare para obtenção de CERs (Tipo III). 

 

Tipo I: Projeto exclusivo com geração de energia elétrica 
 

A Tabela IV.57 apresenta os resultados da análise de viabilidade do projeto 

exclusivamente com produção de energia elétrica utilizando o melhor cenário de tarifação de 

venda da energia de R$ 0,448/kWh (Cenário I). Observa-se que o projeto é inviável para 

capacidade instalada de 20 kW, a qual foi a potência utilizada para fins demonstrativos na 

Usina Piloto da Muribeca, uma vez que o VPL foi negativo. A taxa mínima de atratividade foi 

de 8,75%, a qual é a taxa referencial de juros – SELIC (agosto/2009). Os outros dois 

cenários de tarifação de energia (Cenários II e IIII) não foram considerados uma vez que é 

mais desvantajoso que o Cenário I, portanto, para estas duas situações o projeto também 

seria deficitário. 
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Tabela IV.57. Resultados financeiros – Projeto Tipo I (geração de energia elétrica). 

Usina com 20 kW Usina otimizada                  
(120 kW + 80 kW + 60 kW) Ano 

Receitas Despesas Receitas Despesas 

0 2007 ----- (127.964,51) ----- (294.564,51) 

1 2008 51.486,24 (79.496,06) 308.511,17 (198.856,16) 

2 2009 61.614,69 (92.594,91) 369.201,91 (227.644,50) 
3 2010 61.614,69 (125.838,91) 369.201,91 (360.848,50) 
4 2011 61.614,69 (100.749,71) 246.134,60 (197.611,52) 
5 2012 61.614,69 (101.524,91) 246.134,60 (210.236,72) 
6 2013 61.614,69 (125.914,91) 246.134,60 (189.456,72) 
7 2014 61.614,69 (100.673,71) 246.134,60 (197.535,52) 
8 2015 61.614,69 (125.914,91) 246.134,60 (289.416,72) 
9 2016 61.614,69 (92.518,91) 184.600,95 (170.286,82) 

10 2017 81.891,35 (92.518,91) 286.030,61 (170.286,82) 
VPL (R$) (383.285,77) 86.660,74 

TIR (%) N.A 17,5 

 

Uma segunda simulação de viabilidade foi realizada considerando a produção 

otimizada de energia elétrica com base nos resultados da Figura IV.106. O preço de venda 

de energia foi mantido em R$ 0,448/kWh e consideraram-se que as despesas 

administrativas e de mão-de-obra não seriam elevadas com a inclusão de novos geradores. 

O investimento de capital, custo de manutenção e depreciação dos novos geradores foram 

considerados proporcionalmente a quantidade de geradores instalados (13,0 em 10 anos). 

Os resultados financeiros obtidos nesta análise foram positivos com VPL de R$ 86.660,74 e 

TIR de 17,5%, ou seja, o projeto é viável financeiramente. Se o preço da energia for 

reduzido para os valores do Cenário II (R$ 0,229/kWh) e III (R$ 0,132/kWh), o projeto se 

torna inviável uma vez que o VPL será de (-) 519.783,83 e (-) 788.391,69, respectivamente. 

Desta forma, pode-se concluir que o projeto com venda exclusiva de energia elétrica só se 

tornará viável financeiramente se estiver dimensionado para produção de energia plena da 

Usina Piloto da Muribeca e se houver um acordo de compra da energia produzida (órgão 

público e companhia energética local) com base na tarifação de fornecimento ao 

consumidor, ou seja, a energia lançada na rede seja devidamente abatida da conta-

consumo da instituição financiadora do empreendimento. 
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Tipo II: Projeto com queima de biogás para obtenção de CERs 

 

A Tabela IV.58 apresenta os resultados da análise de viabilidade do projeto com 

queima do biogás em flare enclausurado. Observa-se que o projeto é viável para os 

cenários atual (15,0 €/tCO2eq) e otimista (25,0 €/tCO2eq) de preços dos CERs, enquanto 

que para o cenário pessimista (5,0 €/tCO2eq) o projeto se torna deficitário (VPL < 0). A taxa 

mínima de atratividade foi de 8,75%, a qual é a taxa referencial de juros – SELIC 

(agosto/2009). É importante destacar que a tendência futura de preços de CERs é de 

valorização em função das restrições ambientais e dos novos mecanismos/metas de 

redução de emissões previstos internacionalmente. A TIR e o VPL do cenário otimista foram 

altamente positivos ou lucrativos considerando o porte do empreendimento em questão. 

Desta forma, pode-se concluir que o projeto da Célula Experimental torna-se altamente 

viável se for considerada a obtenção de CERs. Este fato pode contribuir para a 

sustentabilidade da gestão de RSU de pequenos e médios municípios do País, onde as 

condições operacionais dos aterros podem ser semelhantes às deste projeto. 

 

Tabela IV.58. Resultados financeiros – Projeto Tipo II (queima do biogás com CERs). 

CERs = €5,0/tCO2eq CERs = €15,0/tCO2eq CERs = €25,0/tCO2eq 
Ano 

Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas 

0 2007 ----- (163.206,5) ----- (163.206,5) ----- (163.206,5) 

1 2008 124.205,4 (106.075,0) 372.616,2 (196.372,3) 621.027,0 (286.669,7) 

2 2009 67.948,2 (95.505,5) 203.844,6 (144.903,9) 339.741,0 (194.302,2) 
3 2010 55.661,9 (91.039,4) 166.985,6 (131.505,6) 278.309,3 (171.971,8) 
4 2011 47.540,3 (96.242,0) 142.620,8 (130.803,8) 237.701,3 (165.365,6) 
5 2012 45.584,1 (92.772,2) 136.752,3 (125.911,8) 227.920,5 (159.051,4) 
6 2013 38.264,4 (84.715,5) 114.793,2 (112.533,7) 191.322,0 (140.351,9) 
7 2014 35.449,7 (91.847,1) 106.348,9 (117.619,0) 177.248,3 (143.390,9) 
8 2015 33.201,9 (82.875,2) 99.605,7 (107.013,0) 166.009,5 (131.150,8) 
9 2016 31.352,4 (82.202,9) 94.057,2 (104.996,1) 156.762,0 (127.789,3) 
10 2017 55.437,3 (80.852,5) 110.711,7 (100.944,1) 165.986,1 (121.036,9) 

VPL (R$) (382.897,14) 82.250,75 547.398,6 

TIR (%) N.A 45,8 154,1 

Obs.: Os valores das despesas e receitas estão expressos em reais. Conversão 1 € = R$ 2,70. 
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Tipo III: Projeto com geração de energia elétrica e queima do biogás para obtenção de 
CERs 

 

O tipo de projeto III foi analisado para a situação de produção de energia elétrica 

com capacidade plena da Usina Piloto da Muribeca, haja vista que foi o único cenário do 

Tipo I em que foi registrado viabilidade. A análise foi realizada considerando os preços 

atuais de CERs (€15,0/tCO2eq) e os três cenários de tarifação de energia elétrica previstos 

na Tabela IV.56. A Tabela IV.59 apresenta resumidamente os resultados financeiros da 

análise do projeto Tipo III. Observa-se que, mesmo com os CERs, o empreendimento foi 

inviável para o cenário de tarifação de energia mais reduzida de R$ 0,132/kWh. Para os 

outros dois cenários de tarifação (R$ 0,229/kWh e R$ 0,448/kWh), a situação se inverte e o 

projeto mostrou-se viável financeiramente. Vale destacar que para o cenário de tarifação de 

R$ 0,229/kWh, quando o projeto foi analisado apenas com venda de energia (tipo I) o 

mesmo não foi viável, entretanto quando os CERs foram incorporados a análise (Tipo III), o 

empreendimento se tornou atrativo. Desta forma, pode-se concluir que para esta situação 

específica os CERs financiaram a produção de energia elétrica do empreendimento, 

tornando-o viável. 

 

Tabela IV.59. Resultados financeiros – Projeto Tipo III (venda energia e queima biogás). 

Venda CERs €15,0/tCO2eq 

Venda energia R$ 0,132/kWh R$ 0,229/kWh R$ 0,448/kWh 

Ano Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas 

0 2007 ----- (343.126,5) ----- (343.126,5) ----- (343.126,5) 

1 2008 463.516,8 (273.695,9) 530.314,9 (294.423,4) 681.127,4 (341.220,5) 

2 2009 312.627,3 (227.852,3) 392.566,1 (252.657,3) 573.046,5 (308.660,3) 
3 2010 275.768,3 (347.657,9) 355.707,1 (372.463,0) 536.187,5 (428.466,1) 
4 2011 215.142,5 (202.500,4) 268.435,1 (219.037,1) 388.755,3 (256.372,5) 
5 2012 209.274,1 (204.632,5) 262.566,6 (221.169,1) 382.886,9 (258.504,5) 
6 2013 187.315,0 (184.230,3) 240.607,5 (200.766,9) 360.927,8 (238.102,5) 
7 2014 178.870,8 (189.239,6) 232.163,3 (205.776,3) 352.483,6 (243.111,7) 
8 2015 172.127,5 (278.669,7) 225.420,0 (295.206,3) 345.740,3 (332.541,7) 
9 2016 148.448,5 (170.990,9) 188.417,9 (183.393,4) 278.658,1 (211.394,9) 
10 2017 242.445,0 (166.939,5) 292.414,4 (179.341,9) 382.654,6 (207.343,5) 

VPL (R$) (192.701,1) 75.906,8 682.351,3 

TIR (%) N.A 17,7 65,9 

Obs.: Os valores das despesas e receitas estão expressos em reais. Conversão 1 € = R$ 2,70. 
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Comparando-se os resultados dos projetos Tipo I, II e III (Tabelas IV.57, 58 e 59), 

pode-se concluir que para o porte da Célula Experimental, o empreendimento se torna mais 

atrativo se for considerado apenas a obtenção dos CERs pela queima do biogás. Nesta 

situação, o TIR pode chegar a um valor máximo de 154,1% (€25,0/tCO2eq). Se houver 

produção e venda de energia elétrica simultanemante, o projeto continua sendo viável, mas 

com restrições de tarifação. 

Atualmente, observa-se que a tendência de mercado dos projetos MDL existentes no 

Brasil é de considerar apenas a queima do biogás com validação dos créditos de carbono. 

Os projetos de energia ficam mais restritos aos grandes aterros de RSU ou a situações 

específicas de negociação de melhor tarifa para venda da energia elétrica gerada no 

empreendimento. Esta situação pode ser alterada para aterros localizados em regiões 

remotas ou distantes de grandes centros produtores de energia elétrica, onde a energia 

elétrica pode ter uma valorização mais expressiva. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 
FUTURAS PESQUISAS 

 

5.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa realizada na Célula Experimental do Aterro da Muribeca/PE permitiu 

desenvolver novas metodologias para caracterização físico-química dos resíduos e 

avaliação do potencial de biogás, as quais contribuíram para definir parâmetros locais da 

degradação dos resíduos. Tais parâmetros são fundamentais para garantir previsões mais 

realistas da produção de biogás e, consequentemente, do potencial energético dos aterros 

de RSU no Brasil. Vale ressaltar que alguns projetos de recuperação de biogás já 

implantados no País apresentaram falhas nos critérios de previsão da geração de gases, 

uma vez que foram baseados em parâmetros internacionais que não se aplicam bem a 

realidade brasileira.  

Os resultados deste estudo indicam que a geração de biogás ocorre de forma mais 

acelerada e em maior quantidade que o previsto na literatura internacional. Este fato deve 

ser considerado para futuros estudos de viabilidade de projetos de aproveitamento do 

biogás em aterros sanitários. A geração de energia elétrica deve sempre ser analisada em 

projetos de aproveitamento do biogás, considerando os fatores locais de disponibilidade de 

energia na região, além dos condicionantes econômico-financeiros e sócio-ambientais. A 

eficiência global obtida na Usina Piloto da Muribeca está enquadrada dentro da faixa de 

valores reportados na literatura. 

A análise de viabilidade financeira do empreendimento mostrou que o projeto com 

venda de energia elétrica é viável com restrições de tarifação, entretanto quando os 

Certificados de Emissões Reduzidas (CERs) são considerados por meio do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), a viabilidade do empreendimento se torna ainda mais 

atrativa. Por fim, destaca-se que este trabalho pode ser de grande valia para o 

desenvolvimento de uma matriz energética renovável que vem sendo pouco explorada no 

Brasil, a qual pode ser aplicada em vários aterros, principalmente considerando o porte e a 

taxa de disposição de resíduos desta célula, que são semelhantes às de pequenos e médios 

municípios brasileiros. 

 

5.2 – CONCLUSÕES 
 

As conclusões específicas desta pesquisa, as quais merecem ser destacadas, foram 

separadas por tópicos conforme descrito a seguir. 
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Condições climáticas locais 
 

As condições climáticas na Região Metropolitana do Recife (RMR) foram 

extremamente favoráveis para acelerar os processos de decomposição dos resíduos na 

Célula Experimental, uma vez que houve um excedente hídrico superior a 1.000 mm/ano e 

temperatura ambiente (20,5ºC a 27,1ºC), propícios ao metabolismo microbiano. Não houve 

anomalia nos parâmetros climatológicos anuais no período de 2007 a 2009 em relação à 

série histórica (1971 a 2001). É importante ressaltar que pode existir um período mais crítico 

do ano para as emissões fugitivas de biogás, onde existem: (i) baixa precipitação, pressão 

atmosférica e umidade relativa do ar e (ii) velocidade do vento e temperatura ambiente 

superior a média anual. Este período estaria compreendido de novembro a janeiro. Este tipo 

de análise pode ser extremamente válido para o controle das emissões superficiais, haja 

vista que medidas preventivas ou corretivas podem ser potencializadas em determinadas 

épocas do ano. 

 

Camada de resíduos antiga 
 

 O estudo da camada de resíduos antiga permitiu concluir que os resíduos existentes 

no subsolo da área de implantação da célula encontravam-se no final do processo de 

degradação e existia uma pequena quantidade de biogás ainda sendo gerada ou acumulada 

devido à camada de solo sobreposta. A idade dos resíduos variou de 12 – 15 anos e a 

caracterização físico-química dos resíduos está condizente com o tempo de aterramento e 

com parâmetros da literatura. Os drenos sub-superficiais foram instalados para garantir o 

alívio da pressão dos gases e evitar qualquer tipo de influência desta camada no 

comportamento da Célula Experimental. O estudo comparativo da camada de resíduos 

antiga com os resíduos novos permitiu importantes conclusões no que se refere ao 

decaimento do teor de sólidos voláteis, carboidratos, proteína, lipídeos e carbono ao longo 

do tempo, bem como a baixa variação do teor de lignina das amostras. 

 

Controle do enchimento da Célula Experimental 
 

A quantidade total de resíduos depositados na Célula Experimental foi de 36.659,8 t 

e taxa média de disposição de 122 t/dia, a qual variou em função de condicionantes 

operacionais, climáticos e sociais. O peso específico dos resíduos obtido nesta célula (cerca 

de 1,04 t/m3) está condizente com a literatura. O porte desta célula é semelhante à de 

municípios com população de 100.000 a 200.000 habitantes, a depender da geração per 
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capita de resíduos. Desta forma, conclui-se que os resultados desta pesquisa podem ser 

estendidos para municípios de pequeno e médio porte existentes no Brasil, além de servir 

de referência para aterros de grande porte uma vez que inexistem estudos desta natureza 

no País. 

 

Caracterização física dos resíduos 
 

A metodologia desenvolvida para caracterizar fisicamente os resíduos da Célula 

Experimental foi pioneira e extremamente válida para entender o comportamento 

geomecânico de aterros de RSU, uma vez que foi possível determinar a composição dos 

resíduos em diferentes bases: úmida, seca, seca-limpa e volumétrica. Este tipo de 

caracterização (em quatro diferentes bases) não havia sido reportado na literatura nacional. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicaram que as frações facilmente 

degradáveis (M.O e papel/papelão) representam mais que 56,0% do total em peso. O teor 

de umidade médio dos resíduos foi de 55,8% (base úmida). Estas características foram 

extremamente favoráveis para potencializar e acelerar a geração de biogás na Célula 

Experimental. O desenvolvimento de um ensaio específico para determinação da 

composição volumétrica dos resíduos permitiu concluir que a fração de plásticos representa 

cerca de 30,0% do total em volume, a qual é equivalente ou da mesma ordem de grandeza 

da matéria orgânica. A análise da relação “volume x biodegradabilidade das frações” é 

importante para prever o comportamento geotécnico do maciço sanitário ao longo do tempo. 

As frações dos RSU de difícil degradação e as inorgânicas (borracha/couro, metais, vidro, 

plástico duro e outros) foram as que apresentaram os menores teores de umidade. Por outro 

lado, as frações com maior facilidade de biodegradação (papel/papelão, matéria orgânica, 

têxteis, côco) apresentaram elevada umidade. Tal fato mostra a importância da absorção de 

umidade na biodegradabilidade dos materiais. 

O peso específico dos RSU na chegada ao aterro (veículos coletores) foi de 0,75 

t/m3, em seguida decresceu para patamares de 0,30 a 0,40 t/m3 (após espalhamento para 

ensaios) e, posteriormente, quando sobreposto em camadas na Célula Experimental elevou-

se para 1,04 t/m3. Tais resultados mostram que os resíduos podem se comprimir ou 

expandir em função dos níveis de carga (ou alívio de carregamento) aplicados. As 

características de compressibilidade (redução e expansão volumétrica) dos RSU (amostras 

composta) são governadas, principalmente, pela fração de granulometria mais fina (matéria 

orgânica) e que o “plástico duro” é o constituinte que mais contribui para expansão dos 

resíduos após alívio da carga.  
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Caracterização química dos resíduos 
 

Esta pesquisa permitiu concluir que a composição química dos resíduos pode ser 

muito útil para entender o comportamento da produção de biogás ao longo do tempo, 

principalmente se for associada aos ensaios laboratoriais para avaliar o potencial de biogás 

das amostras (BMP e reatores de bancada). É importante lembrar que a caracterização 

química dos resíduos nem sempre é avaliada em estudos de geração de biogás em aterros 

sanitários. Os principais parâmetros determinados nesta pesquisa foram os sólidos voláteis, 

carboidratos, lignina e carbono total, cujos resultados obtidos estão condizentes com a 

literatura técnica. O COT apresentou resultado divergente, possivelmente, influenciado pela 

metodologia adotada neste estudo. 

Vale destacar ainda que a avaliação do poder calorífico dos resíduos permitiu 

concluir que o “plástico rígido” é a principal fração que define o poder calorífico dos RSU. 

Esta fração deve ser, portanto, o principal combustível almejado pelas usinas térmicas de 

resíduos e o principal constituinte a ser evitado nos aterros pela difícil biodegradabilidade e 

pelo elevado volume ocupado na massa. Esta fração também é a principal matéria-prima de 

interesse para a reciclagem. A escolha do tipo de tratamento e de destinação final deverá 

ser função do poder calorífico x umidade x biodegradabilidade, além dos condicionantes 

ambientais, sociais e econômico-financeiros envolvidos em toda gestão dos RSU. 

 

Potencial de geração de biogás 
 

O desenvolvimento dos ensaios BMP e reatores de bancada foi fundamental para 

determinar, de forma rápida e simples, o potencial de biogás dos resíduos em laboratório. O 

potencial de CH4 dos resíduos do enchimento da célula variou de 62,0 a 94,8 Nm3/t de 

resíduo (base seca) e está situado num patamar intermediário dos valores existentes na 

literatura. Estes valores foram inferiores ao potencial teórico de biogás determinado 

indiretamente por meio da caracterização química dos resíduos (106,0 a 240,3 Nm3/t), a 

qual tende a ser majorada, pois considera condições ótimas da degradação anaeróbia dos 

resíduos. Uma amostra de resíduos com cerca de 7,0 anos de idade foi coletada no Aterro 

da Muribeca/PE e apresentou potencial de biogás inferior (11,5 Nm3/t) aos dos resíduos 

novos, como era de se esperar. 

É importante considerar os bons ajustes/correlações com equações logarítimas e/ou 

exponenciais para prever os resultados de geração de biogás no ensaio BMP e nos reatores 

de bancada. Vale destacar que os picos de geração de biogás ocorreram logo no início dos 

ensaios (BMP < 2 dias e reatores de bancada < 8 dias) e este fato está condizente com o 

comportamento da produção de biogás observado na Célula Experimental. Pode-se concluir 
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ainda que a degradação dos resíduos foi mais acentuada para o teor de umidade mais 

elevado (w = 65,8%) nos reatores de bancada, enquanto que a menor geração de biogás foi 

obtida com resíduos mais secos (w = 28,1%). A diferença no potencial de geração de biogás 

para estas duas condições de umidade foi de aproximadamente 18 vezes. 

 

Avaliação do sistema de coleta de biogás 

 

O sistema de coleta de biogás da Célula Experimental foi dimensionado com base 

nas previsões de geração de biogás feitas com os parâmetros “default” dos modelos de 1º 

ordem (USEPA e IPCC), as quais apresentaram vazões 4 a 5 vezes inferiores as registradas 

no intervalo inicial da curva experimental. Desta forma, foi necessário fazer alguns ajustes 

no sistema para atender a nova vazão de projeto. Outros aspectos relevantes que não 

haviam sidos considerados no projeto foram à dilatação térmica dos tubos de PEAD e, em 

alguns trechos, a baixa declividade da tubulação que facilitava o acúmulo de condensado no 

interior da rede. Estas constatações devem ser consideradas para outros projetos de 

aproveitamento de biogás no Brasil. 

A avaliação do sistema de coleta foi realizada considerando as pressões de sucção 

impostas em cada dreno e a composição do biogás ao longo do tempo. Esta avaliação foi 

fundamental para garantir condições qualitativas e quantitativas satisfatórias do biogás para 

operação da Usina Piloto da Muribeca. Os resultados permitiram concluir que a condição 

inicial (dezembro/2008) de operação do compressor foi com freqüência em torno de 20 Hz 

associada à regulagem das válvulas e isolamento dos drenos verticais DV-4 e DV-05, o qual 

garante pressões levemente negativas na saída dos drenos (-0,06 kPa), temperatura do gás 

(41,5oC) mais próxima da ambiente (35,8oC) e baixa concentração de O2 no biogás (2,0%). 

É importante registrar ainda que houve um incremento de 83,3% a 144,0% na vazão de CH4 

quando o compressor estava em operação. Á medida que a geração de biogás da Célula 

Experimental vai se esgotando, a presença do compressor se torna mais importante devido 

à falta de pressão interna para “expulsar” os gases de dentro da massa de resíduos. 

 

Emissões fugitivas e oxidação de CH4 pela cobertura 
 

A incorporação da coleta de solo e análise da composição do biogás ao longo da 

profundidade na metodologia proposta por Maciel (2003) foi importante para entender o 

comportamento da percolação de gases e líquidos no solo, bem como a atividade de 

oxidação do CH4. Os resultados dos ensaios de placa de fluxo realizados nas três 

coberturas experimentais permitiram concluir que as emissões superficiais na barreira 

capilar (1,05 Nl/h.m2) e na camada metanotrófica (1,48 Nl/h.m2) foram cerca de 10 vezes 
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inferiores as emissões da camada convencional (10,51 Nl/h.m2) para o período de Set/08 a 

Dez/08 (estação seca). O principal fator que contribuiu para reduzir as emissões na barreira 

capilar foi a presença da camada drenante sob a cobertura, além da existência da mistura 

solo-composto que facilitou a oxidação do CH4 na camada metanotrófica. Com base nesta 

avaliação, foi proposto, em caráter experimental, um novo dimensionamento da camada de 

cobertura em que seja utilizada a camada drenante (pedra britada) na região inferior, uma 

camada homogênea intermediária de argila e uma região de mistura solo-composto na parte 

superior. 

Os perfis de umidade do solo indicaram que a camada metanotrófica apresentou teor 

de umidade médio superior (w = 23,3%) à camada convencional (w = 15,1%) e à barreira 

capilar (w = 10,7%). A maior retenção de umidade na camada metanotrófica foi ocasionada 

pelo teor de matéria orgânica (obtido por meio dos sólidos voláteis) do solo, o qual foi cerca 

de 2 vezes superior as demais camadas. Os parâmetros do solo, mais especificamente, o 

teor de sólidos voláteis, temperatura e pH, além da maior densidade de vegetação, 

indicaram melhores condições de desenvolvimento ou de suporte para atividade de 

oxidação do CH4 na camada metanotrófica em relação à barreira capilar e à camada 

convencional.  

A análise da composição do biogás ao longo da profundidade permitiu concluir que a 

atividade de oxidação do CH4 nas coberturas da Célula Experimental foi mais acentuada na 

região intermediária ou inferior das camadas e este fato está diretamente relacionado com a 

estação seca do ano, bem como com as condições qualitativas e quantitativas do biogás 

abaixo da camada de cobertura. Possivelmente, este comportamento deve sofrer alterações 

com o período chuvoso e com as fases de decomposição dos resíduos ao longo do tempo. 

A microbiota metanotrófica é susceptível de deslocamento ao longo da profundidade na 

busca por melhores condições metabólicas. Vale destacar a importância do monitoramento 

do O2 nas coberturas, tendo em vista que os seus efeitos podem ser confundidos com a 

oxidação microbiológica. 

O mapeamento das emissões superficiais de CH4 permitiu estimar, por meio de 

curvas de isofluxo, uma liberação em torno de 45,0 Nm3/h para a atmosfera. Esta elevada 

taxa de emissão reflete a estação seca do ano (parte dos ensaios foi realizado no período 

crítico do ano para as emissões superficiais) e a situação de coleta de biogás sem extração 

forçada, as quais tendem a maximizar as emissões fugitivas. Outra importante contribuição 

observada nesta investigação foi que o fluxo superficial de CH4 dos taludes (superior e 

inferior) foi mais elevado que a média obtida na cobertura superior e na berma. Entre os 

fatores que podem ter ocasionado este comportamento, destacam-se: (i) dificuldade da 

compactação do solo nos taludes (plano inclinado) utilizando o trator esteira e/ou (ii) 

predominância do transporte horizontal no interior da massa de resíduos em relação ao fluxo 
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vertical. A presença de plásticos nos resíduos é um dos fatores que favorecem o 

direcionamento horizontal de líquidos e gases no interior do maciço sanitário. 

 

Monitoramento geoambiental da Célula Experimental 
 

A avaliação da biodegradabilidade dos resíduos indicou que, após cerca de 200 dias 

da conclusão do enchimento da Célula Experimental, o potencial de biogás dos resíduos 

(BMP) e o teor de sólidos voláteis apresentaram redução média de 77,9% e 40%, 

respectivamente, em relação aos valores dos resíduos novos (enchimento da célula). Este 

fato comprova a rápida velocidade de biodegradação dos resíduos na célula. Salienta-se 

que existe um potencial remanescente de sólidos passível de degradação, embora não se 

tenha certeza da real capacidade de atuação de microorganismos neste substrato, pois a 

fração mais facilmente degradável já foi consumida.  

Entre os constituintes químicos dos resíduos, o que melhor refletiu o teor de sólidos 

voláteis foi a fração de carboidratos. Tal fato pode ser bastante útil para definição de 

parâmetros de controle no âmbito de um plano de monitoramento para avaliação de 

biodegradabilidade dos RSU. A relação SV/carboidratos foi proposta como parâmetro 

indicador da biodegradabilidade dos resíduos, entretanto deve ser melhor avaliada em 

futuras pesquisas.  

O perfil de sólidos voláteis e temperatura dos resíduos obtido no Furo SPT-04 da 

Célula Experimental permitiu concluir que existe uma zona aeróbia na parte superior da 

célula (3,0 m iniciais) que é influenciada pelos condicionantes atmosféricos e uma região 

inferior (h > 7,0 m), que apresenta baixo teor de matéria orgânica em função de processos 

internos de lixiviação. Desta forma, a principal região que contribui para a produção do CH4 

situou-se entre 3,0 m a 7,0 m de profundidade da célula, onde as temperaturas dos resíduos 

e teor de sólidos voláteis são mais elevadas. Nesta região intermediária, a temperatura dos 

resíduos variou de 35ºC a 55ºC durante todo o período do monitoramento. Esta faixa de 

temperatura é propicia para atividade microbiana e está coerente com a literatura. Os 

resultados desta investigação permitem inferir que os aterros de RSU com espessura 

inferior a 3,0 m devem apresentar dificuldades para produção de CH4 em função da 

susceptibilidade aos condicionantes atmosféricos. Ressalta-se, entretanto, a possibilidade 

de utilização de sistemas de cobertura dos resíduos mais eficientes para minimizar os 

efeitos climáticos na decomposição dos resíduos.  

Os níveis de pressão interna do biogás obtidos nesta pesquisa (até 7,5 kPa) 

situaram-se numa faixa de valores compatíveis com a literatura e com o porte da Célula 

Experimental. As maiores pressões foram determinadas nos três primeiros meses da 

instalação dos piezômetros Pz-02 e Pz-04, os quais estavam localizados na parte superior 
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da célula e possuíam maior profundidade. O nível interno de líquidos na célula não 

apresentou variações significativas ao longo do período do monitoramento.  

O monitoramento do lixiviado permitiu concluir que no período pré-conclusão da 

célula, a vazão média (2,79 ± 1,75 l/min) foi superior ao restante do período em função da 

ausência da cobertura dos resíduos. Posteriormente, quando do fechamento da célula, 

observou-se que a vazão do lixiviado no 1º período chuvoso (2,23 ± 0,80 l/min) foi 43,0% 

maior que no 1º período seco (1,27 ± 0,84 l/min), sendo estes valores influenciados pela 

precipitação. A análise físico-química do lixiviado indicou uma redução de cerca de 73,0% e 

78% na DQO e DBO, respectivamente, após 90 dias da conclusão do enchimento da célula, 

sendo mais um parâmetro conclusivo da rápida atividade de decomposição dos resíduos na 

Célula Experimental. Vale destacar ainda que a relação DBO/DQO não foi útil para 

compreender o comportamento da degradação dos resíduos na célula.  

 

Monitoramento da produção de biogás e modelagem numérica 
 

O monitoramento qualitativo do biogás mostrou que não foi possível estabelecer 

limites para as fases iniciais da decomposição dos resíduos, uma vez que a concentração 

de CH4 atingiu valores da ordem de 50% no instante que a célula foi finalizada. Desta forma, 

conclui-se que todas as fases de transição até o estabelecimento da fase metanogênica 

ocorreram durante o período de enchimento da Célula Experimental (10 meses). A 

concentração média de CH4 foi de 54,3% ± 2,7%, CO2 de 40,7% ± 2,9% e O2 de 1,2% ± 

0,9% durante os 18 meses de monitoramento. Pode-se concluir ainda que a qualidade do 

biogás estava satisfatória para produção de energia elétrica desde o instante do fechamento 

da Célula Experimental (t = 0). 

Os drenos verticais de gases com profundidade inferiores a 4,0 metros (DV-04 e DV-

05) ficaram mais susceptíveis aos condicionantes atmosféricos (inversão de gradientes de 

pressão com entrada de O2 no resíduos) que os drenos com profundidades maiores (DV-01, 

DV-02 e DV-03). Este fato deve ser considerado em futuras pesquisas em células 

experimentais, bem como em projetos de aterros sanitários. A qualidade inferior do biogás 

nos DV-04 e DV-05, além da menor vazão captada, foi determinante para isolá-los do 

sistema de coleta da Usina Piloto da Muribeca de forma a não prejudicar a qualidade do 

biogás e o desempenho do gerador. 

O monitoramento da vazão do biogás na Célula Experimental indicou que a captação 

dos gases foi significativamente reduzida ao longo do tempo. Não foi possível identificar um 

intervalo inicial de crescimento da produção de gás, o qual deve ter ocorrido ainda na fase 

de enchimento da célula. No início do monitoramento (t = 0), a vazão captada de CH4 era de 
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97,3 Nm3/h e no final do período (t = 550 dias) atingiu valores da ordem de 29,6 Nm3/h, 

indicando uma redução percentual em torno de 70,0% em 18 meses. Este resultado 

comprova a elevada velocidade de degradação dos resíduos na Célula Experimental. 

Conclui-se ainda que não se pode avaliar ou estimar a quantidade de biogás em um 

aterro de RSU com base no monitoramento qualitativo, haja vista que a concentração de 

CH4 permaneceu constante durante toda investigação. Por outro lado, observou-se que a 

temperatura do biogás decresceu ao longo do tempo, assim como foi notado para a vazão 

de biogás. Tal fato precisa ser melhor investigado, pois a temperatura do biogás pode ser 

utilizada como indicador para acompanhamento da geração de biogás ao longo do tempo. 

A análise da vazão captada em cada dreno permitiu concluir que os drenos DV-01, 

DV-02 e DV-03 (localizados no platô superior) foram os que apresentaram maiores vazões 

de biogás e os drenos DV-04 e DV-05 (localizados nos taludes), os piores resultados 

possivelmente influenciados pela menor espessura de resíduos no local. Como sugestão de 

melhoria para aumentar a eficiência de captação de biogás no projeto, poder-se-ia ter 

implantado uma maior quantidade de drenos na parte superior da célula. 

A taxa de captação de biogás por comprimento útil de drenagem variou de 0,1 

Nm3/h.m até 8,5 Nm3/h.m e não foi influenciada pela profundidade do dreno. Possivelmente, 

a eficiência de captação dos drenos está relacionada com fatores internos do aterro (ex. 

nível de líquidos) e/ou estruturais dos drenos (ex. colmatação, ruptura etc). A taxa de 

captação de biogás por tonelada de resíduos aterrados variou de 12,4 Nm3/t.ano a 46,2 

Nm3/t.ano (base úmida), a qual foi superior aos dados reportados na literatura para células 

piloto de grandes dimensões e aterros sanitários. Este tipo de análise é relevante para o 

dimensionamento de drenos verticais em aterros de RSU. 

A eficiência de coleta do CH4 na Célula Experimental foi estimada para o período de 

setembro a dezembro/2008 e foi de 41,4%, considerando o sistema com drenagem livre 

(sem extração forçada dos gases). Por outro lado, pôde-se determinar que a vazão de 

coleta com extração forçada dos gases foi de 11,4% a 25,0% superior que a drenagem livre. 

Desta forma, pode-se concluir que o sistema de coleta do biogás contribuiu para retirada 

dos gases do interior do maciço sanitário. 

A estimativa do volume de CH4 gerado em 10 anos seria da ordem de 4,5 milhões de 

Nm3, o qual permite obter um potencial máximo de CH4 (Lo) de 123,9 Nm3/t (base úmida), 

levando-se em conta a quantidade de resíduos disposta na Célula Experimental (36.659,8 t). 

Este valor foi um pouco superior aos dados da literatura e pode ser justificado pela maior 

quantidade de frações rapidamente degradáveis existentes na célula. Vale ressaltar, 

entretanto, que o principal diferencial que influenciou o comportamento da geração do gás 

nesta célula foi a velocidade de decomposição dos resíduos. 
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As modelagens tradicionais de previsão de geração de biogás baseadas na cinética 

de primeira ordem devem ser utilizadas com cautela para aterros existentes no Brasil e 

precisam levar em consideração parâmetros locais de degradação dos resíduos para se 

ajustarem de forma satisfatória. Se possível, devem-se realizar estudos em escala piloto 

para obtenção dos parâmetros de entrada do modelo, principalmente o tempo de meia vida 

das frações dos resíduos (t1/2). O tempo de meia vida utilizado nos ajustes dos modelos 

LandGem (USEPA, 2005) e IPCC foi cerca de 4,0 e 5,0 vezes, respectivamente, menor que 

o máximo limite sugerido pelos manuais. O tempo de meia vida dos RSU obtido pela 

regressão dos parâmetros experimentais foi de 365 dias. Desta forma, pode-se afirmar que 

a velocidade de degradação dos resíduos na Célula Experimental foi cerca de 4,0 a 5,0 

vezes maiores que o previsto pela modelagem “default” de 1º ordem. O modelo IPCC 

(2006b) apresentou melhor ajuste aos dados experimentais que o LandGem (USEPA, 2005) 

pois permite incorporar parâmetros da cinética de degradação das diversas frações dos 

resíduos (modelo 1º ordem multi-fase), enquanto no modelo do USEPA isso não é possível. 

 

Tratamento do biogás 
 

O trocador de calor conseguiu reduzir em 2,9oC a temperatura do biogás entre a 

entrada e saída do dispositivo e este fato minimizou a condensação de vapor de H2O no 

gerador, embora o mesmo não tenha sido eficiente em reduzir a temperatura do gás para 

valores próximos à temperatura ambiente. Salienta-se que a alternativa mais recomendada 

para corrigir este problema seria o resfriamento do biogás com condensador, entretanto esta 

técnica não havia sido prevista no projeto de pesquisa. No que se refere ao tratamento 

secundário do biogás, a eficiência de remoção do H2S por meio de filtro com palha de aço 

foi de 46,7% ± 14,6%. Desta forma, conclui-se que o tratamento do biogás não permitiu 

eliminar totalmente a presença de H2S do biogás, entretanto foi extremamente válido para 

aumentar a vida útil e reduzir os custos de manutenção do gerador. 

 

Avaliação da produção de energia elétrica 
 

A falta de parâmetros de referência para operacionalizar o gerador com biogás de 

aterros de RSU foi um grande desafio para o desenvolvimento da pesquisa, principalmente 

em escalas tão pequenas. Os testes iniciais de partida do sistema permitiram identificar dois 

tipos de problemas que prejudicaram o acionamento do gerador: (i) excesso de pressão de 

gás na rede e (ii) condensação de vapor d’água na admissão do motor. Tais problemas 

foram resolvidos com a instalação de uma válvula reguladora de pressão e um trocador de 

calor, respectivamente. 
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A avaliação da eficiência global do sistema permitiu concluir que a vazão de CH4 

requerida para produzir 17,4 kW de energia na Usina Piloto Muribeca foi de 5,0 Nm3/h, o que 

representa uma eficiência global de 35% e um consumo específico de combustível de 0,287 

Nm3CH4/kWh. Esta eficiência só foi alcançada mediante a adequação da regulagem de 

entrada de ar, instalação de duas válvulas de ajuste fino e um medidor volumétrico de 

biogás para controlar a mistura ar/combustível. Tais dispositivos não estavam previstos na 

configuração original do gerador. Vale destacar ainda que existe uma faixa de produção de 

potência, a qual ficou em torno de 15,0 kW (75% da potência nominal do gerador), em que o 

rendimento do gerador foi mais eficiente (41%). 

Este estudo permitiu definir os parâmetros de operação do gerador na Usina Piloto 

da Muribeca, os quais foram: (i) pressão de entrada no motor < 0,25 kPa, (ii) rotação do 

motor = 1880 rpm, (iii) intensidade média de corrente elétrica = 32 a 34 A, (iv) vazão de CH4 

requerida no sistema em torno de 5,0 Nm3/h e (v) tensão gerada na rede = 360 Volts. Tais 

parâmetros garantem uma produção de potência superior a 17,0 kW (acima de 85% da 

capacidade instalada da Usina) e uma eficiência global de 24% a 35%. Estes valores estão 

coerentes com a literatura técnica internacional. 

A produção acumulada de energia no período de janeiro a julho/2009 foi de 6.559 

kWh. Se for considerado apenas as horas úteis de operação do gerador neste período 

(349,2 horas), obtêm-se uma produção de 428,5 kWh/dia, ou simplesmente, 17,8 kW de 

potência útil. Este valor representa um percentual de 89% da capacidade instalada da Usina 

(20 kW) e está coerente com os parâmetros de operação da usina obtidos nos testes 

preliminares. Conclui-se, portanto, que a Usina Piloto da Muribeca está operando 

satisfatoriamente e conforme planejamento previamente realizado na pesquisa. 

 

Viabilidade financeira do empreendimento 
 

 A análise de viabilidade do empreendimento foi realizada considerando os 

parâmetros experimentais de produção de biogás e de operação da Usina Piloto da 

Muribeca. Foram estabelecidos cenários de preços para tarifação de energia elétrica e 

venda de CERs com base em estudo simplificado de mercado. Todos os investimentos e 

custos operacionais foram levantados para esta análise. Os resultados obtidos permitiram 

concluir que:  

(i) O projeto Tipo I (apenas com geração de energia elétrica) só se tornou viável 

financeiramente se estiver dimensionado para produção de energia plena da Usina 

Piloto e se houver um acordo de compra da energia produzida com base na tarifação de 

fornecimento ao consumidor (R$ 0,448/kWh). Para esta situação, o investimento inicial 

necessário foi de R$ 294.564,00, o VPL de R$ 86.660,70 e a TIR de 17,5%.  
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(ii) O projeto Tipo II, o qual envolve apenas a queima do biogás para obtenção de CERs, é o 

mais atrativo financeiramente entre os tipos de projetos analisados. O investimento 

inicial previsto foi de R$ 163.206,50. O VPL e a TIR deste empreendimento podem 

chegar a R$ 547.398,60 e 154,1%, respectivamente. Esta alta viabilidade pode contribuir 

para a sustentabilidade da gestão de RSU de pequenos e médios municípios do País, 

onde as condições operacionais dos aterros podem ser semelhantes às deste projeto.  

(iii) O projeto Tipo III (geração de energia e queima do biogás para obtenção de CERs) 

também dependerá da tarifação de venda da energia elétrica para se tornar viável. 

Quando se considera a tarifação mais baixa (R$ 0,132/kWh), o projeto é inviável, 

entretanto a situação se inverte quando se considera as tarifas de R$ 0,229/kWh e de 

R$ 0,448/kWh. O VPL e TIR deste projeto podem chegar a R$ 682.351,30 e 65,9%, 

respectivamente. O investimento inicial previsto para este projeto foi de R$ 343.126,50. 

Comparando-se os resultados dos projetos Tipo I, II e III, pode-se concluir que para o 

porte da Célula Experimental, o empreendimento se torna mais atrativo se for considerado 

apenas a obtenção dos CERs pela queima do biogás. Nesta situação, o TIR pode chegar a 

um valor máximo de 154,1% (€25,0/tCO2eq). Se houver produção e venda de energia 

elétrica simultaneamente, o projeto continua sendo viável, mas com restrições de tarifação. 

Atualmente, observa-se que a tendência de mercado dos projetos MDL existentes no 

Brasil é de considerar apenas a queima do biogás com validação dos créditos de carbono. 

Os projetos de energia ficam mais restritos aos grandes aterros de RSU ou a situações 

específicas de negociação de melhor tarifa para venda da energia elétrica gerada no 

empreendimento. Esta situação pode ser alterada para aterros localizados em regiões 

remotas ou distantes de grandes centros produtores de energia elétrica, onde a energia 

elétrica pode ter uma valorização mais expressiva, devido também ao custo de transmissão. 

 

 

5.3 – SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

As seguintes sugestões para pesquisa devem ser consideradas para a continuidade 

e aprimoramento do trabalho aqui iniciado. 

 

Monitoramento geoambiental e caracterização dos resíduos 
 

• Continuar o monitoramento geoambiental e energético da Célula Experimental a fim de 

verificar possíveis alterações no comportamento da decomposição dos resíduos e 

geração de biogás com o tempo; 
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• Avaliar novas tecnologias de otimização da produção de CH4 para as condições locais, 

por meio de ensaios laboratoriais, que permitirá definir a tecnologia mais aplicável e 

eficiente energeticamente para ser aplicada na Célula Experimental. Entre as 

tecnologias possíveis, tem-se: recirculação de água e/ou lixiviado, codisposição com 

lodo, bio-inoculação, entre outras. 

• Investigar e caracterizar fisico-quimicamente os resíduos da Célula Experimental com 

freqüência mínima anual para melhor compreender a evolução da biodegradação dos 

resíduos num período de tempo mais longo; 

• Estimar a produção de biogás dos resíduos por meio de reatores de bancada com 

variações nas propriedades dos resíduos (peso específico, umidade, composição, 

codisposição com lodo, tamanho das partículas etc); 

• Aprimorar a metodologia dos ensaios BMP e dos reatores de bancada a fim de 

determinar por meio de cromatografia a concentração de CH4 durante o ensaio; 

• Estudar e comparar a compressibilidade dos resíduos em prensa de escala reduzida 

(laboratório) com os resultados obtidos nesta pesquisa a fim de padronizar a 

sistemática do ensaio (aplicação de cargas, duração do carregamento etc). 

• Continuar o estudo da relação SV/carboidratos como parâmetro de biodegradabilidade 

dos resíduos. 

 

Numérica 
 

• Desenvolver novas ferramentas numéricas capazes de prever com melhor precisão o 

comportamento local de decomposição dos resíduos, utilizando como referência os 

parâmetros obtidos em ensaios realizados no próprio aterro, a exemplo do que foi feito 

nesta pesquisa. 

 

Emissões superficiais e coberturas experimentais 
 

• Avaliar a eficiência da nova concepção de camada de cobertura proposta nesta 

pesquisa, a qual seria composta por uma camada drenante (pedra britada) na região 

inferior, uma camada homogênea de argila intermediária e uma camada composta 

(solo + composto) na parte superior; 

• Avaliar as emissões superficiais de CH4 utilizando tecnologia de infravermelho (laser) e 

comparar com os resultados obtidos com placa de fluxo; 
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• Mapear a cobertura da Célula Experimental por meio de termografia para identificação 

dos locais com picos de fluxo e, posteriormente, avaliar as taxas de emissões com a 

metodologia da placa de fluxo nestas regiões; 

• Estudar o efeito das fissuras da camada de cobertura nas emissões fugitivas por meio 

da placa de fluxo e outras técnicas de emissão de substâncias que atuem com 

contrastes físicos e/ou químicos; 

• Incorporar à metodologia da placa de fluxo a determinação da sucção do solo da 

cobertura após a retirada da placa da camada; 

• Monitorar continuamente o teor de umidade, sucção e as taxas de infiltração de águas 

pluviais nas coberturas experimentais a fim de comparar com a eficiência de retenção 

de gases; 

• Simular as coberturas experimentais em escala reduzida (laboratório) para garantir um 

melhor controle operacional e comparar com os resultados obtidos em campo; 

• Avaliar as emissões fugitivas com o sistema de coleta (compressor) em operação e 

comparar com os resultados obtidos com o sistema sem extração forçada (drenagem 

livre). 

 

Oxidação do CH4 
 

• Determinar por meio da avaliação dos isótopos de carbono as taxas de oxidação de 

CH4 em cada cobertura experimental; 

• Avaliar as alterações do composto da camada metanotrófica com o tempo; 

• Identificar e quantificar as bactérias metanotróficas em cada cobertura experimental; 

• Avaliar a influência da estação chuvosa e seca na oxidação do CH4 e no perfil da 

composição de biogás na camada de cobertura; 

• Instalar DMPC (Dispositivo de Medição de Pressão e Concentração) nas coberturas 

experimentais para monitorar também as pressões sob a cobertura. 

 

Sistema de coleta 
 

• Realizar testes específicos de bombeamento do gás em cada dreno de forma que seja 

possível determinar a taxa ótima de captação de biogás. Estes testes devem ser 

realizados periodicamente em função das alterações no comportamento de geração de 

biogás na Célula Experimental ao longo do tempo; 

• Caracterizar qualitativa e quantitativamente o líquido condensado gerado durante o 

escoamento do biogás pela tubulação da rede de coleta. 
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Usina Piloto de Energia 
 

• Continuar com a avaliação periódica da eficiência global do sistema e do consumo de 

combustível do gerador para verificar possíveis alterações de comportamento e suas 

causas básicas; 

• Avaliar alternativas de produção de energia elétrica a partir do biogás e/ou resíduos na 

Usina Piloto da Muribeca com bases em processos térmicos e elétricos, entre as quais: 

microturbinas, queimadores especiais etc; 

• Estudar novas tecnologias para tratamento e resfriamento do biogás de forma a 

melhorar a eficiência de remoção do H2S e de vapor de água do biogás; 

• Investigar o desempenho mecânico do gerador e compressor no que se refere ao 

desgaste de peças e a influência do biogás na vida útil do equipamento; 

• Avaliar por termografia o desempenho do gerador elétrico e compressor a fim de 

observar possíveis anomalias de temperatura. 
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