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RESUMO 

O crescente consumo humano acarreta uma maior geração de resíduos, que, por sua vez, 
devem ser adequadamente tratados e descartados. O armazenamento dos resíduos urbanos em 
aterros produz gases, que quando não geridos corretamente prejudicam a qualidade de vida da 
população. As emissões incontroladas desses gases provocam múltiplos impactos econômicos 
e socioambientais a partir da contaminação do ar nas diferentes cidades do mundo. A 
comunidade circunvizinha do aterro é bastante prejudicada em virtude do convívio constante 
com o mau cheiro, gases inflamáveis e até componentes cancerígenos presentes no biogás. 
Em termos mundiais, o lançamento incontrolado do biogás na atmosfera é uma das 
contribuições humanas para o aumento dos Gases causadores do Efeito Estufa (GEE) e 
aquecimento global. Uma das principais formas de se evitar a passagem aleatória do biogás 
gerado em aterros para a atmosfera é constituir um adequado sistema de cobertura dos 
resíduos, a qual tem, dentre outras funções, evitar a fuga dos gases e a entrada de águas 
pluviais na massa de resíduos, além de auxiliar na coleta e tratamento do biogás gerado no 
interior do aterro. Desenvolveu-se técnicas de laboratório e em campo para contemplar o 
estudo do fluxo de gases que atravessa o solo utilizado como cobertura do Aterro Sanitário 
Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), com o objetivo de se avaliar a funcionalidade da 
camada de cobertura e se estimar a quantidade de gases, metano (CH4) e dióxido de carbono 
(CO2), emitidos pelo Aterro. Escolheram-se quatro pontos distintos na superfície da célula, 
onde foram coletadas duas amostras, uma deformada e outra indeformada, para cada ponto 
selecionado. Os resultados mostraram que o solo da camada de cobertura foi classificado 
como areia fina silto-argilosa, com permeabilidade de 2,2 x 10-4 cm/s, limite de liquidez de 
27%, limite de plasticidade de 14% (índice de plasticidade: 13%), massa especifica seca 
máxima de 1,83 g/cm³ e umidade ótima de 11%. Utilizou-se a metodologia de medição por 
placa de fluxo de alta sensibilidade, onde se mediu o fluxo que atravessa a camada de 
cobertura, utilizando-se aparelhos de precisão. A média do fluxo de CH4 emitido pela camada 
de cobertura variou entre 105 e 1.361 m3/dia.m2, enquanto a média dos fluxos de CO2 variou 
de 76 à 1.048 m3/dia.m2. O fluxo médio de CH4 pode atingir valores próximos de 9.452 t/ano, 
o que representa aproximadamente 198,5 mil t de CO2eq por ano em uma área de 78 hectares 
do aterro. 

   
 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos, aterro sanitário, camada de cobertura, biogás. 
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ABSTRACT 

The growing human consumption entails a greater generation of waste, which, in turn, must 

be properly treated and disposed. The storage of waste in landfills produces gas, which if not 

managed properly will affect the quality of life. The uncontrolled emissions of these gases 

cause multiple economic, social and environmental impacts, as due to air pollution in different 

cities around the world. The community surrounding the landfill is actually impaired by virtue 

of living with the constant stench, flammable and even carcinogenic compounds present in the 

biogas. Worldwide, the uncontrolled release of biogas into the atmosphere is one of the 

human contributions to the increase of greenhouse gases (GHG) emissions and global 

warming. One of the main ways to avoid the random passage of the biogas generated in 

landfills to the atmosphere is to provide an adequate coverage of the waste system, which has, 

among other functions, prevent the escape of gases and the ingress of rainwater into the mass 

of waste as well as assist in the collection and treatment of the biogas generated within the 

landfill. Techniques were developed in the laboratory and field research to consider the flow 

of gases through the soil used as cover Landfill Metropolitan West Caucaia (ASMOC), to 

assess the functionality of the cover layer and estimate the amount of gases, methane (CH4) 

and carbon dioxide (CO2) emitted by the landfill. Four different points on the cell surface 

were chosen, where two samples were collected, a deformed and other undeformed, for each 

selected point. The results showed that the covering layer is classified as sandy silt-clay, with 

permeability of 2,2 x 10-4 cm/s, liquid limit of 27%, plastic limit of 14% (plasticity index: 

13%), maximum dry density of 1.83 g/cm³ and optimum moisture content of 11%. The 

methodology used was the static flow measurement with high sensitivity, which measures the 

gas flow through the cover layer, using precision instruments. The average flow of CH4 

emitted by the layer of coverage ranged between 105 and 1.361 m3/dia.m2, while the average 

CO2 fluxes ranged 76 - 1.048 m3/dia.m2. The average CH4 flux can reach values close to 

9,452 tons / year, which represents about 198 500 tonnes of CO2 eq per year in an area of 78 

hectares of the landfill. 

 

Keywords: Muncipal Solid Waste, sanitary landfill, final cover, biogas.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A intensa cultura consumista, característica da sociedade moderna, causa o 

problema da geração, em excesso, de lixo.  Incorporado a isso o inadequado manejo e destino 

final dos resíduos sólidos envolvem, além de questões socioeconômicas, aspectos ambientais, 

como a emissão descontrolada de gases de efeito estufa (GEE), podendo causar graves 

consequências num futuro próximo. Diante desta problemática, a procura por alternativas que 

visem compatibilizar os interesses econômicos ao desenvolvimento socioambiental 

sustentável é algo urgente. 

O aquecimento do planeta é um assunto que não sai da mídia e, o principal 

causador desse impacto ambiental, são as emissões incontroladas de GEE, oriundas: da 

queima de combustíveis derivados do petróleo, dos desmatamentos, queimadas, dos depósitos 

de lixo etc. Em condições de equilíbrio, este efeito é bastante importante à conservação da 

vida terrestre, pois mantém estabilizada a temperatura atmosférica sob a incidência da 

radiação solar diurna e sua respectiva conservação térmica durante a noite. Com a alteração 

dessas condições os seres vivos começam a sentir significativamente as mudanças climáticas, 

com verões extremamente quentes, chuvas torrenciais, ciclones, invernos amenos etc. 

A consequência da elevação da temperatura em ecossistemas naturais é bastante 

imprecisa e nunca favorável. Especula-se, contudo, que a elevação da temperatura média na 

superfície terrestre entre 1,8 a 6ºC, nos próximos 100 anos, acarretaria, dentre outros fatores, 

elevação do nível médio dos oceanos em até 80 cm com provável desaparecimento de ilhas e 

cidades costeiras, alternância de excesso e déficit hídrico, alteração nas áreas com aptidão 

agrícola de diferentes regiões do mundo e aumento de vetores biológicos (IPCC, 2007). 

Atrelado a este cenário, tem-se o problema dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

pois, ao fim de 2011, a população mundial é de 07 bilhões o que gera uma maior 

complexidade do gerenciamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados por 

essa grande massa populacional.  

Desde as últimas décadas no Brasil, o governo, os diversos setores da economia e 

a sociedade vêm aumentando o grau de conscientização ambiental em relação ao 

gerenciamento integrado do lixo. Dentre as principais mudanças, podem-se citar: a criação de 

selos/certificações “verdes”, incentivos fiscais para setores e regiões que apliquem e 

incentivem os princípios sustentáveis, o surgimento de cooperativas e associações de 
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catadores de lixo e, mais recentemente, a consolidação da nova Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei nº 12.305/2010, que tramitava há mais de 19 anos 

pelas esferas do poder executivo. 

Mesmo com a crescente preocupação da população e dos governos com o 

emprego do Conceito “3R” (reduzir, reciclar e reutilizar) em relação ao gerenciamento dos 

resíduos gerados, deve-se atentar para a necessidade crescente de áreas para a disposição final 

do que não pode ser mais utilizado. A decomposição da matéria orgânica (MO) dessa massa 

de lixo gera biogás, que é constituído predominantemente por dióxido de carbono (CO2) e 

metano (CH4) e, pode afetar diretamente o equilíbrio dos ecossistemas. Deste modo, esses 

resíduos devem ser dispostos em aterros controlados e sanitários, que seguem critérios rígidos 

de engenharia e normas operacionais especificas para se evitar os impactos ambientais 

causados por esse armazenamento, como a poluição atmosférica, além da contaminação dos 

solos e das aguas superficiais e subterrâneas. Na circunvizinhança do aterro o biogás pode 

gerar desde um simples odor desagradável até prováveis doenças cancerígenas.  

Dentre os diversos gases gerados pelos RSU, o de maior relevância é o CH4, não 

somente pela quantidade gerada no interior do aterro, mas também por sua capacidade de 

retenção de calor que é de 21 vezes superior à do CO2 para um período de 100 anos (MCT, 

2009). Destaca-se que 60% do total das emissões de metano na atmosfera são provenientes da 

ação antropogênica, dos quais 20% têm origem no processo de tratamento de RSU 

(WIKIPÉDIA, 2011).  

Conforme literatura, as principais fontes geradoras de CH4 são: fermentação 

entérica (flatulência) de ovinos e bovinos, lavouras de arroz, solos inundados dos 

reservatórios de usinas hidrelétricas, processos agrícolas e a decomposição da matéria 

orgânica dos RSU (GUEDES, 2007). 

A forma mais comum de destinação final de resíduos sólidos é a disposição nos 

solos, sejam em lixões, aterros controlados e/ou aterros sanitários. 

As principais consequências ambientais relacionados aos aterros sanitários são as 

liberações de gases do tipo estufa e a formação e escoamento de lixiviado. Assim, para se 

evitar que os GEE e o lixiviado escapem sem controle dos aterros, é necessário que sejam 

utilizados mecanismos, como drenos, minimizando os prejuízos ao meio ambiente. Outra 

opção é impermeabilizar a área de disposição utilizando solos com baixa condutividade 

hidráulica e cujo diâmetro de suas partículas seja suficiente para evitar a liberação dos gases. 
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No Brasil, esses materiais são bastante aplicados, pois existem em abundância, devido à sua 

tipologia e também ao baixo custo relativo, principalmente se essas jazidas se encontram 

próximas ou no próprio aterro (OLIVEIRA e JUCÁ, 2004). 

A utilização de solos em camadas de fundo, intermediárias e de cobertura final 

exige conhecimento prévio das suas características físicas. Um dos principais estudos dessas 

propriedades é a granulometria, pois se refere à quantidade de cada material no solo. 

Habitualmente, nos aterros brasileiros, empregam-se camadas de solo para isolar os resíduos, 

minimizando a infiltração de águas pluviais, proliferação de vetores transmissores de doenças 

e evitando a emissão de gases que causam mau cheiro. 

O solo de cobertura dos aterros é a ligação existente entre a atmosfera e o 

ambiente interno dos resíduos, por isso ela é considerada um importante parâmetro para o 

controle da liberação dos GEE. Os tipos de cobertura utilizados nos aterros podem ser: 

camada homogênea de argila, com tipos distintos de solo; argilosa com diferentes 

geossintéticos e formadas com materiais alternativos (solos orgânicos, lodos). Geralmente os 

aterros possuem cobertura com camada homogênea de argila compactada, estando eles a 

maior parte do tempo no estado não saturados. 

É crescente a quantidade de trabalhos no meio acadêmico-científico brasileiro 

sobre fluxo de gases em solos não saturados e, atualmente, a aplicabilidade destes estudos na 

engenharia geotécnica vem se tornando uma realidade cada vez maior. Esses estudos não se 

restringem aos aterros sanitários. A literatura também reporta pesquisas nas áreas de 

gasodutos para gás natural, construção de túneis subterrâneos e remediação de áreas 

contaminadas por compostos voláteis, entre outras. Especificamente para os aterros sanitários, 

o estudo geotecnológico do solo é fundamental para se estimar a percolação dos gases no solo 

de cobertura, para se avaliar possíveis retenções físicas, químicas ou biológicas de compostos 

gasosos no solo, assim como controlar a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Vale 

ressaltar que a percolação dos gases pelo solo de cobertura também desperta interesses com 

fins econômicos, baseados no aproveitamento energético do biogás e na comercialização de 

títulos negociáveis de créditos de carbono. 
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1.1 Objetivos  
 
 
1.1.1 Objetivo geral  
 
Analisar a emissão de gases através da camada de cobertura do Aterro Metropolitano Oeste de 

Caucaia (ASMOC). 

 

1.1.2 Objetivos específicos  
 
Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

i. Caracterizar o solo de cobertura do ASMOC, determinando suas propriedades 

físicas; 

ii.  Examinar se o desempenho em relação à permeabilidade do solo de cobertura do 

ASMOC está de acordo com a literatura consultada. 

iii.  Verificar a emissão de gases pela camada de cobertura e estimar a vazão do 

biogás no contato solo-atmosfera. 

iv. Avaliar a aplicação da placa de fluxo estático como metodologia para se mensurar 

os gases emitidos pelo Aterro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 O efeito estufa e as mudanças climáticas 
 

O efeito estufa é um fenômeno que ocorre naturalmente na Terra e deve-se a ele a 

manutenção do equilíbrio térmico do planeta. 

Dentre os gases presentes na atmosfera, o CO2; o metano; óxido nitroso (N2O) e o 

vapor d’água possuem propriedades físicas de reter parte da radiação solar refletida pela 

superfície da Terra (infravermelha). Estes gases redistribuem a energia térmica em todas as 

direções, impedindo-a de se dispersar em direção ao espaço e a mantendo na atmosfera em 

decorrência do alto poder de absorção de calor destes gases, acarretando um fluxo térmico à 

superfície da Terra, conforme a Figura 2.1. Dessa maneira, a temperatura média do planeta é 

mantida, deixando a atmosfera aquecida com temperaturas equilibradas por um determinado 

tempo em torno de 17ºC, tornando possível a existência de vida, mesmo em períodos 

noturnos. Caso não existisse esse fenômeno, a temperatura média durante o dia poderia chegar 

a 65ºC e à noite, –15ºC (GUEDES, 2007). 

 

Figura 2.1 – Fluxo térmico à superfície da Terra. 

 
     Fonte: Guedes (2007). 

 

Após a industrialização, com aumento do uso de combustíveis fosseis e da 

intensificação de um sistema de produção que impõe ao meio ambiente uma exploração 

predatória de seus ativos ambientais, ocorreu um aumento significativo do nível de emissão 
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de gases poluidores da atmosfera, sendo os principais: dióxido de carbono, metano, oxido 

nitroso, hidrofluorcarbonos (HFC’s), perfluorcarbonos (PFC’s) e hexafluoreto de enxofre 

(SF6). 

Medidas urgentes devem ser tomadas para se combater a emissão de GEE para a 

atmosfera, principalmente o CO2, gerado na queima de combustíveis fósseis derivados do 

petróleo, queima de material orgânico (queimada de florestas etc.), o metano (21 vezes mais 

danoso que o CO2 no período de 100 anos), e em menores escalas os gases óxido nitroso (310 

vezes mais efetivo do que o CO2 /100 anos) e os CFC’s (clorofluorcarbonados) (IPCC, 2007). 

Segundo o Quarto Relatório do IPCC (2007), confere-se uma mudança climática 

através das observações de elevações nas temperaturas do ar e dos oceanos; no aumento 

médio global do nível dos mares e no derretimento das geleiras, segundo a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Mudanças na temperatura, nível do mar e na cobertura de neve no hemisfério Norte. 

 
Fonte: Adaptado do IPCC (2007). 
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Conforme o IPCC (2007), as concentrações atmosféricas de CO2, CH4 e N2O têm 

aumentado significativamente como resultado das atividades humanas desde 1750. Esse 

acréscimo se deve principalmente à queima de combustível fóssil e mudanças de uso da terra, 

enquanto o metano e o óxido nitroso são principalmente devido à agricultura. 

A concentração atmosférica global de CO2 aumentou significativamente nos 

últimos anos, desde o período pré-industrial, de aproximadamente 280 ppm (partes por 

milhão) para 379 ppm em 2005. A taxa de crescimento anual de CO2 foi expressiva (média 

entre 1995-2005: 1,9 ppm/ano), tendo sido a maior desde que se iniciaram as medições 

contínuas diretas da atmosfera (média entre 1960-2005: 1,4 ppm/ano) (IPCC, 2007). 

A concentração atmosférica global do metano também apresentou um aumento 

expressivo devido às atividades antrópicas. Sua concentração evoluiu de 715 ppb (partes por 

bilhão) na era pré-industrial para 1.732 ppb no início da década de 90 e 1.774 ppb em 2005. E 

por último, o óxido nitroso, que também teve aumento em sua concentração na atmosfera: 

passou de 270 ppb na era pré-industrial para 310 ppb em 2005, mantendo-se praticamente 

constante desde 1980 (IPCC, 2007). 

Segundo Ecodebate (2008), alguns efeitos do aquecimento global já são visíveis, 

pois com o planeta mais quente se tem mais energia na atmosfera, portanto os ventos e as 

chuvas são mais fortes. Devido a estas mudanças o mundo está ficando tropicalizado e 

fenômenos extremos, que eram raros, começaram a aparecer com certa frequência nos últimos 

anos. Houve um aumento no número e na intensidade dos furacões registrados no Caribe e 

nos EUA. Houve enchentes na Venezuela e na Argentina que nunca tinham acontecido. 

Ocorreu um grande período de seca no oeste da Amazônia e na região Sul do Brasil. Foi 

observado o primeiro furacão no Atlântico Sul, o qual atingiu o Brasil em 2004. Registrou-se 

tempestades de granizo em Buenos Aires e La Paz, que até então jamais tinham acontecido 

nessas cidades. Esses são alguns exemplos de registros que já aconteceram. Caso as 

intervenções antropogênicas não sejam minimizadas, eles tendem a se intensificar, além de 

outros desastres que podem vir a ocorrer. 

O descontrole de consumo da população mundial, além de gerar milhões de 

toneladas de lixo, aumentam as emissões de GEE que elevam a temperatura média da terra e 

podem provocar mudanças irreversíveis ao clima mundial, imprimindo novos padrões no 

regime de ventos, pluviosidade e circulação dos oceanos; causando problemas permanentes 

entre os seres humanos e o meio ambiente. Com isso, os modelos de intervenções do homem 
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devem ser desenvolvidos através de critérios mais rígidos de sustentabilidade, despertando na 

população uma maior responsabilidade perante aspectos socioeconômicos e ambientais.  

 

2.2 Condições dos resíduos sólidos no Brasil 
 

Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2010), o Brasil produz uma quantidade de lixo “per capita” de 378,4 

kg/hab/ano, numa equivalência de 1,05 kg/hab/dia. A mesma pesquisa, que foi conduzida pela 

Abrelpe (2010), relatou que em 2009 o Brasil teve uma geração de lixo “per capita” de 359,4 

kg/hab/ano, equivalente a 0,998 kg/hab/dia. Portanto, a Figura 2.3 ilustra que houve um 

crescimento anual na produção de 5,3%, de 2009 para 2010, superando a taxa de crescimento 

populacional urbano que foi de cerca de 1% no período. Avaliaram-se também os valores 

absolutos entre os anos de 2009 para 2010. Houve um acréscimo de 6,8% na quantidade de 

lixo gerada no país. 

 

Figura 2.3 – Geração de RSU no Brasil. 

 
  Fonte: ABRELPE (2010). 

 

Ainda nessa pesquisa, verificou-se um crescimento na quantidade de resíduos 

coletados no país, de 316,7 kg/hab/ano (0,88 kg/hab/dia) para 336,6 kg/hab/ano (0,935 

kg/hab/dia), assim como um crescimento de 6,3% na quantidade lixo coletado, levemente 

maior em relação ao crescimento da geração (5,3%), como pode ser observado na Figura 2.4.  
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A comparação da quantidade total gerada em 2010 com o total de resíduos sólidos 

urbanos coletados, indicada na Figura 2.4, mostra que 6,7 milhões de toneladas de RSU 

deixaram de ser coletados no ano de 2010 e consequentemente tiveram destinação imprópria. 

A Tabela 2.1 ilustra a participação das regiões do País no total de RSU coletado. 

 

Figura 2.4 – Coleta de RSU no Brasil. 

 
Fonte: ABRELPE (2010). 

 

A região Sudeste é responsável por mais da metade da massa de resíduos coletada 

no país, 53%, como pode ser visto na Tabela 2.1. Depois, com 22%, vem a região Nordeste e 

a região Sul, com 11% da massa total coletada. E por último, está a região Centro-Oeste, com 

8%, e a região Norte com 6% (ABRELPE, 2010). A liderança da região Sudeste se justifica 

pela elevada densidade populacional e o alto padrão de vida, características que contribuem 

diretamente para a geração de lixo, bem como a maior eficiência no sistema de coleta dos 

resíduos urbanos que, segundo a ABRELPE (2010), 95,33% do lixo gerado é coletado. A 

realidade da região Norte também é condizente com a baixa densidade populacional e baixo 

padrão de vida.  

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Tabela 2.1 – Total de RSU coletado por região do país 

Regiões Percentual (%) da Massa 

de RSU coletado 

Norte 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

6 

22 

8 

53 

11 

BRASIL 100% 

     Fonte: Adaptado da ABRELPE (2010) 

 

A Tabela 2.2, ilustra a colaboração da região Nordeste, que é a maior geradora de 

RSU per capita do Brasil (1,289 kg/hab/dia), enquanto que a região Sul foi a que menos 

gerou. A geração da região Sudeste é semelhante a da região Nordeste. Este fato ilustra que a 

grande geração do Sudeste é devido a sua grande população (74,6 milhões de pessoas) 

enquanto a geração do Nordeste é devido aos hábitos pouco sustentáveis da população e ao 

ainda baixo índice de cobertura do serviço de coleta de resíduos urbanos (76,2%). 

 

Tabela 2.2 – Colaboração na geração de lixo por região do país. 

Regiões 2009  2010 

 RSU 

gerado(t/dia) 

 

Índice  
(kg/hab/dia) 

 RSU 
gerado 
(t/dia) 

Índice 
(kg/hab/dia) 

Norte 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

12.072 

47.665 

13.907 

89.460 

19.624 

1,051 

1,254 

1,161 

1,204 

0,859 

 

 
 
 
 
 
 

12.920 

50.045 

15.539 

96.134 

20.452 

1,108 

1,289 

1,245 

1,288 

0,879 

 

     

BRASIL 182.728 1,152  195.090 1,213 

  Fonte: Adaptado da ABRELPE (2010). 
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No tocante à destinação final dos resíduos no país, o PRSB de 2010 apresenta 

uma realidade preocupante, pois 42% da massa total de lixo coletada no ano de 2010 no Brasil 

tem destinação final inadequada (lixões ou aterros controlados), o que corresponde a 

aproximadamente 23 milhões de toneladas que seguiram para lixões ou aterros controlados, 

trazendo consideráveis danos ao meio ambiente. Num comparativo com 2009 (21,7 milhões 

de toneladas), a destinação inadequada cresceu. Observa-se que esse ritmo vagaroso de 

melhora na destinação final dos resíduos brasileiros persiste ao longo dos anos. No PRSB do 

ano de 2003 (o primeiro estudo conduzido pela ABRELPE), a percentagem de destinações 

inadequada foi de 59,51%.  

Comparando os dados fornecidos pela ABRELPE nos anos de 2010 e 2009 

(Figura 2.5) com os dados levantados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002), é possível constatar um pequeno 

avanço. A percentagem de RSU depositado a céu aberto nos lixões reduziu de 19,3% (2009) 

para 18,1% (2010). Observa-se uma constância no percentual de lixo confinado em aterros 

controlados que mesmo não sendo a solução ideal, oferece menor impacto do que o lixão; 

uma redução na destinação a lixões e um maior armazenamento das massas de lixo em aterros 

sanitários. 

 

Figura 2.5 – Destinação Final dos RSU (t/dia) no Brasil. 

 
  Fonte: ABRELPE (2010) 

 

Mesmo com esta evolução, quando é levantada a destinação de cada município 

brasileiro, a situação ainda é preocupante. Apesar da leve queda no destino aos lixões, de 
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30,3% em 2009 para 29,5% em 2010 (Tabela 2.3), a atual percentagem ainda é alta. Enquanto 

o estudo com a unidade de toneladas por ano revela o dano que o gerenciamento nacional dos 

RSU causa ao meio ambiente, o estudo da destinação por município revela um cenário da 

saúde pública dos municípios do país. Com os dados do Panorama de 2010, pode-se afirmar 

que, numa estimativa otimista, 61% dos municípios brasileiros estão expostos às 

consequências dos impactos oriundos da má gestão do lixo. 

 

Tabela 2.3 – Quantidade de Municípios por tipo de Destinação Final de RSU. 

Destinação final 2009/ 2010 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul BRASIL 

Aterro Sanitário 

Aterro Controlado  

Lixão 

81/ 85 

105/ 107 

263/ 257 

431/ 439 

497/ 500 

866/ 855 

146/ 150 

146/ 145 

174/ 171 

793/ 798 

630/ 639 

245/ 231 

687/ 692 

361/369 

140/ 127 

2.138/ 2.164 

1.739/ 1.760 

1.688/ 1.641 

BRASIL (2010) 449 1.794 466 1.668 1.188 5.565 

    Fonte: Adaptado da ABRELPE (2010) 

 

“Os dados mostram que o País está em uma trajetória ascendente na geração de 

resíduos, o que já havia sido verificado nos anos anteriores. No entanto, a destinação 

adequada não avança no mesmo ritmo”, informa o diretor executivo da ABRELPE (2010), 

Carlos Roberto Vieira da Silva Filho.  

O resultado geral da pesquisa foi que somente em 2010 foram produzidas 195 mil 

toneladas de resíduos diariamente, em todo o território nacional, somando em dados absolutos 

cerca de 60,8 milhões de toneladas de lixo por ano, sendo que pouco mais de 10% (6,5 

milhões/ano) deste montante não foi sequer coletado, indo parar em córregos, terrenos 

baldios, ruas e rios.  Do total de resíduos produzidos, 42,4%, (22,9 milhões de toneladas/ano), 

apesar de terem sido coletados, não receberam destinação adequada: foram para lixões ou 

aterros controlados (que não têm tratamento de gases e lixiviado). 

A produção de resíduos sólidos no Brasil está próxima de atingir a quantidade 

produzida pela comunidade europeia. Pois, enquanto cada um dos brasileiros gera em média 

1,213 kg de lixo por dia, os europeus mantém uma média de 1,298 kg/habitante diariamente. 

E no mundo, os americanos são os que mais poluem, com uma média de 2,8 kg de resíduos 

descartados por dia (ESTADÃO, 2011). 
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Através da mesma pesquisa, elaborada pela ABRELPE (2010), percebe-se 

também que a coleta seletiva, que é um passo fundamental para viabilizar o processo de 

reciclagem, não avançou na mesma medida, pois dos 5.565 municípios do Brasil, apenas 

3.205 deles possuem sistemas de coleta seletiva. Comparando-se os 3.152 da mesma pesquisa 

de 2009, a evolução foi em torno de 1,6%, ainda abaixo do crescimento de 6,8% de geração 

de RSU no Brasil em 2010. Por consequência, o país desperdiça bilhões de reais em razão da 

inexistência de uma política eficiente para a reutilização e reciclagem dos RSU, uma das 

melhores formas de amenizar o problema dos lixões e aterros controlados.  

Entretanto essa situação tende a mudar, pois a partir da vigência da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei N° 12.305/2010), todos os lixões existentes deverão ser 

desativados até 2014 e existirá uma ordem de prioridades a serem seguidas na gestão dos 

RSU. Portanto, até 2014, os 61% dos municípios que ainda não descartam corretamente seu 

lixo deverão ter criado aterros sanitários capazes de suprir toda a demanda de resíduos 

produzidos em seu território. E a reciclagem, que nos termos da lei, é o processo de 

transformação dos resíduos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, foi 

inserida dentre as ações prioritárias a serem executadas nesse processo de gestão de resíduos. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010), o Brasil 

perde cerca de R$ 8 bilhões por ano, quando deixa de reaproveitar ou reciclar o seu RSU que 

é encaminhado para aterros e lixões nas cidades brasileiras.  

Conforme Calderoni (1999), a aplicação de métodos de tratamento como a coleta 

seletiva e reciclagem proporcionam vantagens sócio-econômicas e ambientais, dentre as quais 

se destacam o reaproveitamento e reutilização dos resíduos como fonte de matérias-primas, 

economia de energia, maximização na utilização das áreas de disposição final, redução da 

poluição à saúde pública e ao meio ambiente, e por fim, a geração de emprego e renda. 

 

2.2.1 Resíduos Sólidos no Ceará 
 

A ABRELPE (2010) ilustra que em relação à quantidade de RSU coletada nos 27 

estados brasileiros, o Ceará ocupa a 7ª posição, e perante a região Nordeste ele está atrás do 

Estado da Bahia, ficando na segunda colocação. E para a capital, Fortaleza, a quantidade de 

RSU coletada é de 3,4 mil t/dia, com uma média de geração de 1,389 kg/hab/dia. 
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Segundo o mesmo estudo, a média da quantidade de RSU coletada no Brasil foi 

de 88%, enquanto que as médias do Nordeste (76,2%) e do Ceará (73,4%) ficaram abaixo da 

média nacional. 

A Tabela 2.4 ilustra uma comparação entre a quantidade de RSU gerado e 

coletado no Ceará nos anos de 2009 e 2010. 

 

Tabela 2.4 – Coleta e Geração de RSU no Ceará (2009-2010). 

UF 2009/ 2010 

Pop. Urbana 

(hab) 

RSU coletado por  

Habitante 

(kg/hab/dia) 

RSU Coletado 

(t/dia) 

RSU Gerado 

(t/dia) 

CEARÁ 6.481.093/ 6.343.990 1,047/ 1,071 6.786/ 6.794 8.885/ 8.735 

     Fonte: Adaptado da ABRELPE (2010). 

 

Referente à destinação final dos resíduos no Estado, o PRSB de 2010 retrata 

números preocupantes, pois 55,8% da massa total de lixo foi coletada no ano de 2010 no 

Ceará. Em 2009 cerca de 3,9 milhões de toneladas tiveram destinação inadequada, enquanto 

que em 2010 esse patamar manteve-se praticamente o mesmo, aproximadamente 3,8 milhões 

de toneladas, conforme Figura 2.6.  

Figura 2.6 – Destinação Final dos RSU (t/dia) no Ceará. 

 
  Fonte: ABRELPE (2010). 
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Conforme Jornal O Povo (2011), somente a capital Fortaleza destina cerca de 

3.300 toneladas por dia para o Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia (ASMOC) com 

um custo mensal de R$ 7,9 milhões (incluem educação ambiental, coleta, transporte e 

destinação final de resíduos). Como está sendo operado atualmente, o referido aterro tem 

condições de receber os RSU das cidades de Fortaleza e Caucaia, com segurança, até 2011 e 

operar no limite até 2013 (exaustão). A coleta seletiva e sua destinação para a reciclagem é a 

principal meta que deve ser implementada, de acordo com o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos para o município de Fortaleza. As diretrizes do plano, 

se bem aplicadas, podem reduzir em aproximadamente 35% dos resíduos que são destinados 

ao ASMOC. Caso o município não consiga aplicar corretamente as determinações, poderá 

perder os R$ 30 milhões anuais, valor proveniente do repasse de 2,5% do ICMS equitativo 

através de requisitos de avaliação de políticas ambientais municipais, conforme a consultora 

técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (Semam), Dellany 

Oliveira (JORNAL O POVO, 2011). 

A grande maioria dos municípios cearenses não possui aterros sanitários e dá 

destinação imprópria aos seus RSU. Além disso, a Gestão de Resíduos nos munícipios é 

também prejudicada pelo baixo grau de conscientização ambiental da população em geral e 

manejo inadequado dos RSU, causando impactos à saúde pública e ao meio ambiente. No 

Ceará, somente seis municípios possuem aterros sanitários, quais sejam: Aquiraz, Camocim, 

Caucaia, Horizonte, Maracanaú e Pacatuba (ARTIGONAL, 2009). 

Devido à dificuldade encontrada pelos municípios, o Estado do Ceará desenvolve 

ações, através do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, como Programas do Selo 

Município Verde e o Curso de Formação de Educadores Ambientais, este em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado, que visam fortalecer a Gestão Municipal dos Resíduos 

Sólidos e minimizar o potencial de riscos de contaminação do meio ambiente e das 

comunidades expostas. 

O Estado também incentiva o desenvolvimento sustentável dos municípios através 

do chamado ICMS Ecológico, previsto na Lei Estadual nº 14.023 de 2007 e regulamentado 

pelo Decreto Estadual nº 29.306/2008. Trata-se de um instrumento de compensação fiscal que 

redistribui 2,5% (dois e meio por cento) do ICMS arrecadado no território cearense aos 

municípios que obedecem minimamente aos indicadores de desempenho ambiental. O ICMS 
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ecológico é um estímulo para os municípios, não se tratando, portanto, de um novo imposto, 

pois não acarreta aumento na carga tributária e nem de alíquotas (ARTIGONAL, 2009). 

O Ceará, em 2001, com a ausência da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – 

PNRS, adiantou-se e editou a Lei Estadual nº 13.101/2001, que instituiu a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, que possui como diretrizes o incentivo a não geração, minimização, 

reutilização e reciclagem de resíduos, ao desenvolvimento de programas de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos, bem como às parcerias do governo estadual com organizações 

que permitam otimizar a gestão dos resíduos sólidos. Com a regulamentação de uma PNRS 

em 2010, a referida Lei estadual será revisada para evitar disparidades com a recente 

normatização da legislação nacional. 

 

2.3 Política nacional dos resíduos sólidos 
 

Cogita-se, com a sanção da Lei Nº 12.305, da Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (PNRS), a realidade de se viver em um Brasil onde a maioria dos produtos que será 

consumido será reciclada. A PNRS foi aprovada em 02 de Agosto de 2010 e regulamentada 

através do Decreto 7.404/10, em 23 de dezembro do mesmo ano, pelo então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva; após 19 anos tramitando no Congresso Nacional.  

A lei é o primeiro marco regulatório na gestão nacional dos resíduos sólidos e 

deverá, gradualmente até 2014, promover a extinção dos lixões a céu aberto e evitar a 

disposição de alguns tipos de lixo (reciclável, eletrônico, tóxico) nos atuais aterros sanitários. 

Com ela o País tentará solucionar o problema da produção e gestão dos resíduos, visando 

estabelecer a consciência ambiental da sociedade brasileira. 

Essa lei prevê o conceito de responsabilidade compartilhada que envolve 

sociedade, empresas, prefeituras e governos na gestão de resíduos sólidos. Também 

estabelece que as pessoas devam acondicionar o lixo de forma adequada, nos locais em que 

houver coleta seletiva. Isso porque a lei faz distinção entre resíduo (que podem oferecer 

potencial para o reaproveitamento e reciclagem) e rejeito (lixo orgânico ou que não é possível 

reciclar). Institui, também, os conceitos de “protetor-recebedor” e “poluidor-pagador”, 

aplicáveis a empresas e cidadãos, com o objetivo de recompensar e incentivar atitudes 

sustentáveis e punir criteriosamente os danos causados por atitudes que agridam o meio 

ambiente. 
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A nova legislação tem também uma atitude educativa, pois incentiva a divulgação 

e aplicação do conceito 3 “R” (reduzir, reutilizar e reciclar), que determina uma ordem de 

prioridades no manejo dos resíduos sólidos. O primeiro “R” objetiva a redução na geração de 

resíduos sólidos. Trata-se de uma maior eficiência em gerar menos resíduos, sejam produtos 

ou embalagens. O segundo está relacionado à reutilização desses resíduos, descobrindo novas 

formas e opções para este reaproveitamento. Por último, está a reciclagem, como alternativa 

final, quando as anteriores não forem possíveis, seja por questões tecnológicas ou de 

viabilidade econômica. Este conceito visa proporcionar uma menor exploração dos recursos 

naturais disponíveis. 

Outro ponto importante abordado pela PNRS é a logística reversa dos produtos, 

que determina que fabricantes, importadores, consumidores e revendedores deverão se 

responsabilizar pelo recolhimento dos resíduos do consumo humano de volta para os 

produtores, por intermédio ou não dos revendedores, para que possam ser reutilizados ou 

reciclados. No processo, consumidores se responsabilizam pelo acondicionamento correto e 

temporário dos resíduos e por disponibilizar esses resíduos em pontos de coleta mantidos por 

revendedores. A partir dos pontos de coleta, a responsabilidade de transporte até as 

instalações destinadas ao reaproveitamento e à reutilização, será da empresa produtora. Estão 

incluídos nesse sistema, produtos como agrotóxicos, óleos lubrificantes, pneus, lâmpadas, 

baterias, pilhas e eletroeletrônicos, que são definidos com resíduos reversos, ou seja, que estão 

sujeitos ao regime de logística reversa, um processo pelo qual os produtos, depois de 

consumidos, retornam aos produtores para que sejam reaproveitados. 

No âmbito da gestão pública, a lei prevê obrigatoriedade dos municípios 

desenvolverem o Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos (PGIRS), que 

poderá ser elaborado em nível estadual, intermunicipal, microrregional e regiões 

metropolitanas, e estabelecerá as diretrizes para a gestão dos resíduos. 

Granadier (2011) comenta que os poderes públicos poderão, através de medidas, 

apoiar à adaptação das empresas por meio de incentivos fiscais, financiamentos e créditos 

para prevenir e reduzir a quantidade de resíduos gerados, além de auxiliarem na implantação 

de programas de gerenciamento e estruturação da logística reversa. 

Vale ressaltar que mesmo as empresas adotando práticas de sustentabilidade, 

todos seus esforços serão desperdiçados, caso a sociedade também não absorva sua cota de 

responsabilidade perante a nova legislação. Granadier (2011) cita que, para os consumidores 
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distraídos com a PNRS, seriam necessárias intensas campanhas educativas e mobilizadoras 

para uma atualização da sociedade, pois deve haver o comprometimento de toda a 

comunidade para que ocorra o sucesso da logística reversa. 

 

2.3.1 PNRS e a Reciclagem 
 

Conforme o Relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010) 

divulgado no Ministério do Meio Ambiente, o país perde cerca de R$ 8 bilhões por ano, 

quando deixa de reciclar resíduos que poderiam ser reaproveitados, mas são encaminhados de 

forma inadequada para aterros e lixões. 

O referido relatório também revela uma análise sobre o Pagamento por Serviços 

Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos, que ilustra os benefícios econômicos e 

ambientais da reciclagem, e propõe instrumentos como pagamento por produtividade e 

acréscimos compensatórios graduados, a fim de aumentar a renda dos catadores, e crédito 

cooperativo, para aumentar a organização e formalização das cooperativas (IPEA, 2010). 

Quando se fala de reciclagem, discorrem-se sobre circuitos de matérias, produtos, 

riquezas e de agentes. Deve existir um acompanhamento contínuo e permanente desta matéria 

que será transformada, deste produto que será utilizado, desta riqueza que será gerada e 

tributada, e dos agentes que intercederão em cada uma das etapas deste ciclo (RAMOS, 

2011). 

O gerenciamento de resíduos representa racionalização da produção e economia 

de recursos naturais e financeiros. É importante investir em pesquisa e reduzir a geração de 

resíduos na fonte, pois todo gerador de resíduos deveria arcar com o custo da destinação 

(reaproveitamento) ou disposição final dos resíduos ou rejeitos. O ideal seria que os custos 

fossem suportados pelos que efetivamente pertençam a relação de consumo: fornecedores, 

importadores, comerciantes, transportadores e consumidores. Todos são geradores de resíduos 

e deveriam integrar a logística reversa: o caminho de volta dos resíduos. Esse mecanismo não 

é recente. Algumas resoluções do CONAMA já previam a logística reversa para alguns 

setores da economia, como: a Resolução Conama n° 307/2002, já estabelecia diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão de resíduos de construção civil; a Resolução Conama 

n° 401/2008, disciplinando o descarte e destinação de pilhas e baterias; a Resolução Conama 
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n° 416/2009, estabelecia a destinação ambientalmente adequada de pneumáticos (RAMOS, 

2011). 

Constatou-se que os agentes econômicos envolvidos com o setor da reciclagem 

(geradores de resíduos, catadores, empresas recicladoras, empresa que utilizam material 

reciclado como insumo etc.), além de não terem condições de atender a forte demanda de 

destinação e reaproveitamento de resíduos gerados em grandes cidades, também não tinham 

diretrizes em suas relações. Entretanto, com a regulamentação da PNRS, prevê-se fomentar a 

cadeia econômica da reciclagem, por meio de regras jurídicas claras e de instrumentos 

normativos e de mercado que irão contribuir para que os agentes conheçam suas obrigações. 

As politicas ambientais normatizadas demonstram que o caminho para a sustentabilidade de 

um setor é a participação na tomada de decisão da sociedade civil organizada juntamente aos 

representantes de instâncias governamentais. Portanto, é fundamental que tanto as 

cooperativas, quanto as empresas de reciclagem organizem-se e integrem-se à PNRS, pois 

existe demanda para todos.  

Outro agente importante da cadeia econômica da reciclagem é o catador 

individual. Apesar da politica de inclusão por meio das cooperativas de trabalho, muitos 

destes trabalhadores não têm interesse em abandonar a catação individual, permanecendo na 

informalidade. Uma das alternativas que merece ser avaliada é a viabilidade do 

enquadramento do Catador Individual como Micro Empreendedor Individual – MEI, nos 

termos da Lei Complementar n° 128 de 19/12/2008. O enquadramento do catador individual 

como MEI permitiria integrar benefícios fiscais ao ciclo da reciclagem (RAMOS, 2011).  

O Brasil vem se destacando como reciclador de alguns tipos de materiais. Nas 

latas de alumínio, tem o mais alto índice de reciclagem mundial (91,5%), no plástico PET, é 

vice-líder com 54,8%, atrás apenas do Japão, além dos bons índices na reciclagem de vidro 

(47%) e papel (45%). Ressalta-se que o setor possui um forte potencial de expansão para as 

indústrias atuantes no mercado e, também, para a criação de novas empresas de micro, 

pequeno e médio portes, alavancando novos negócios e gerando emprego e renda para a 

sociedade local. A PNRS prevê um reajuste nas relações fundamentais entre a sociedade e 

cerca de 800 mil catadores que atuam no país, pois dará ênfase a logística reversa e foco à 

coleta seletiva, fortalecendo, assim, a cadeia de reciclagem (FATOR BRASIL, 2011). 

Espera-se com a PNRS a consolidação de uma nova política pública 

compartilhada e voltada para uma melhor compreensão dos aspectos científicos, tecnológicos, 
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econômicos e sociais relacionados ao lixo. A falta de comprometimento e o mau 

gerenciamento por parte dos Governos e sociedade, além de gerar gastos financeiros 

significativos, pode provocar danos irreversíveis ao meio ambiente e comprometer a saúde e o 

bem-estar da população. 

 

2.3.2 PNRS e os Incentivos Fiscais 
 

O governo prevê uma politica fiscal coerente com a ordem constitucional 

ambiental e atualmente são poucos os incentivos fiscais e tributários que estão em 

consonância com a PNRS para incentivar os investimentos de empresas e cooperativas do 

setor de reciclagem.  

Conforme Ramos (2011), existem alguns incentivos fiscais no ordenamento 

jurídico brasileiro, como: o Decreto n° 7.212/2010 (DOU de 16/16/2010), que disciplina o 

imposto sobre produtos industrializados. O art. 194 do Regulamento do IPI (RIPI) prevê a 

manutenção do credito nas saídas das sucatas, aparas, resíduos, fragmentos e semelhantes. 

Também prevê os incentivos fiscais cujo objetivo é incorporar a inovação no processo 

produtivo, de acordo com a Lei n° 10.973/2004 (Lei da Inovação) e a Lei n° 11.196/2005 (Lei 

do Bem, cujos benefícios sofreram ampliação de prazo até 2019). Estes textos normativos 

promovem as inovações tecnológicas e a concepção de novos produtos ou processo, prevendo 

dedução do IR devido (para projetos de Pesquisa & Desenvolvimento – P&D) e redução de 

IPI na compra de equipamentos para P&D. 

Uma reforma tributária é essencial para que o país consiga implantar a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos até 2014, como pretende o governo. Pois, com a referida 

reparação, os investimentos necessários serão financeiramente viáveis e se pode gerenciar o 

RSU de maneira adequada, conforme a avaliação do diretor da Associação Brasileira de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), Walter Capello Júnior (PEDUZZI et. al., 2011). 

Então se percebe que o lixo tem uma forte ligação com a economia, logo, com a 

nova PNRS, o poder público tem muito a fazer, pois a maioria dos municípios do Brasil não 

estimula a coleta seletiva, a reciclagem etc. e, consequentemente, deixam de obter ganhos 

socioambientais e financeiros. Existem pontos na legislação tributária que devem ser revistos 

para estimular a criação de novos negócios e novas empresas na área de reciclagem de 

produtos. Necessita-se incentivar a mudança nos percentuais de cobrança do ICMS para 
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empresas dessa área, sem contar com as leis de atração de novos empreendimentos 

empresariais, especialmente das empresas que atuam junto ao setor de reciclagem.  

Sabe-se que a ordem fiscal é um dos princípios da economia, e que gera impactos 

sociais, econômicos e ambientais. Portanto, suas diretrizes e instrumentos tributários deverão 

ser restruturados para que fiquem de acordo com o comando constitucional que determina a 

proteção e defesa do socioambiental, sem esquecer a viabilidade financeira.  

 

2.3.3 PNRS no Ceará 
 

O prazo dado ao Ministério do Meio Ambiente, a partir da publicação do Decreto, 

foi de 180 dias para elaborar o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que deverá conter 

diagnósticos, análise de cenários, metas para redução de rejeitos, relatório de ações etc., e ser 

atualizado a cada quatro anos. Também estão previstas diretrizes regionais, em níveis 

estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, planos intermunicipais e municipais (O 

ESTADO, 2011). 

No Ceará, alguns pontos da PNRS já estão considerados na Lei Estadual de 

Resíduos Sólidos, de 2001, e que deve ser revisada para coincidir com a legislação nacional. 

Segundo O Estado (2011), 176 municípios cearenses já implantam algumas ações propostas 

na PNRS, como desenvolver em conjunto com as cidades, os planos municipais de gestão de 

resíduos sólidos. E comenta que uma das metas do Conselho de Políticas e Gestão do Meio 

Ambiente (Conpam) é rever o arcabouço legal do Estado para adequá-lo às novas diretrizes da 

Lei nº 12.305.  

Outro item importante da PNRS são os aterros consorciados, que são construídos 

em convênio para servir a vários municípios e em conformidade com a devida gestão de 

resíduos sólidos. No Ceará, conforme o coordenador de saneamento ambiental da Secretaria 

das Cidades, Edmundo Olinda, 27 consórcios já estão formados ou em processo de formação, 

envolvendo um total de 180 municípios, além dos três aterros da Região Metropolitana, em 

Aquiraz, Caucaia e Maracanaú (O ESTADO, 2011). Os primeiros aterros consorciados a 

serem construídos deverão sair do papel entre o fim de 2013 e o começo de 2014, já no limiar 

do prazo estipulado pela PNRS (O ESTADO, 2011). 
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2.4 Aterro sanitário 
 

Quando comparado aos lixões, onde os resíduos são dispostos a céu aberto de 

forma inadequada e sem controle, os aterros exigem maiores áreas e os custos operacionais 

são maiores. Entretanto, ao se considerar na análise os aspectos socioambientais, o custo 

ambiental de instalação, operação e manutenção de um aterro sanitário será bem menor que os 

gastos causados por um lixão. 

Existe uma distinção entre aterro sanitário e aterro controlado. O aterro sanitário 

oferece tratamento aos efluentes líquidos e gasosos, bem como um maior controle dos 

procedimentos operacionais, enquanto o outro não, havendo apenas a cobertura do lixo. 

A NBR 8419 da ABNT (1992) define aterro sanitário como: “Uma técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos sem causar danos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores, se for necessário”. 

 

2.4.1 Aspectos Básicos do Projeto de Aterro Sanitário 
 

Um aterro sanitário deve dispor de características e sistemas que possibilitem um 

maior controle de variáveis potencialmente causadoras de danos à natureza e à saúde coletiva, 

quais sejam: sistema de impermeabilização do subsolo, drenagem de águas pluviais, coleta de 

biogás, canalização e direcionamento para tratamento do lixiviado, cobrimento diário da 

massa de lixo com material específico. 

 

2.4.1.1 Escolha da Área do Aterro 

 
A parte básica e fundamental para um projeto de aterro sanitário é a escolha da 

área onde este será implantado, que, conforme a ReCESA (2008), deve atender aos seguintes 

fatores: 

a) Minimizar os impactos ambientais, com presença de área livre de restrição 

ambiental; manter a distância de mananciais (ou cursos d’água) e 

habitações; utilização de material de cobertura com características 
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específicas, com menor suscetibilidade a processos erosivos e 

escorregamentos; 

b) Maior vida útil ao empreendimento: capacidade máxima para 

armazenamento de RSU; 

c) Minimizar gastos com instalação, operação e manutenção: custos 

minimizados com infraestrutura; proximidade com a zona geradora de 

lixo; a jazida do material de cobertura no próprio local ou entorno; 

d) Aceitação da sociedade, com menor rejeição por parte da comunidade. 

 

Essas condições são complementadas por outros estudos, como: geologia, 

geotécnica e topografia do terreno (tipo, características de relevo solo da região); hidrologia e 

climatologia (existência de aquíferos, profundidade do lençol freático, qualidade das águas 

subterrâneas, regime pluviométrico e dos ventos); socioeconômico (valor da terra, uso e 

ocupação dos terrenos, distância da área aos centros por ela atendidos, integração com as 

malhas viárias, grau de aceitabilidade da população); arqueologia (existência de sítios de 

interesse arqueológico) (ReCESA, 2008). 

 

2.4.1.2 Impermeabilização do Fundo 
 

Executa-se a impermeabilização do fundo mediante o emprego de argila com 

baixo grau de permeabilidade (k ≤ 1 x 10-7 cm/s), de altura de acordo com as especificações 

do projeto. Após a compactação desta camada de solo, cobre-se com revestimentos sintéticos 

(geomembranas). Sobre esta geomembrana, que tem função de impedir os fluxos advectivos e 

difusivos de transporte de contaminantes para o solo e água subterrânea, executa-se outra 

camada em argila, também com o mesmo objetivo (“barreira”), com altura de 

aproximadamente 50 cm, variando conforme as análises da permeabilidade, granulometria, 

compactação e umidade deste solo. Esta camada tem a função de proteger a geomembrana 

contra ações mecânicas, que poderiam levar a perda de estanqueidade da manta (GUEDES, 

2007). 
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2.4.1.3 Sistemas de Drenagem 
 

O sistema drenante, instalado ainda no fundo, consiste na colocação de tubos 

furados revestidos por grãos de solo de maior granulometria (agregados graúdos) em valas 

revestidas pela geomembrana. O sistema de drenagem de águas pluviais tem o propósito de 

minimizar a carga hidráulica no contato de fundo, colaborando para a redução de lixiviado e 

para manutenção da estabilidade operacional do aterro (taludes, material de cobertura). 

Segundo a ReCESA (2008), o percolado pode ser drenado pelos Sistemas Colchão 

Drenante e Espinha de Peixe. Esses sistemas devem ter um desnível para facilitar o 

escoamento, evitar a colmatação (obstrução dos poros do sistema drenante por motivos de 

passagem de partículas finas e a colmatação biológica) e melhorar a captação do lixiviado 

para posterior tratamento. 

O sistema de drenagem para o biogás, que é gerado no interior da massa de lixo, 

tem como finalidade aliviar as pressões internas do aterro, além de coletá-lo para sua posterior 

queima ou aproveitamento como combustível visando uma geração energética. É realizado 

por meio de drenos verticais e horizontais (tubos ou manilhas de concreto) e, conforme 

ReCESA (2008), os verticais são sempre interligados aos horizontais para lixiviado (chorume 

+ percolado). 

A opção pela queima do biogás consiste na captação e direcionamento para uma 

estação de queima (“flare”), que possibilita a obtenção de créditos de carbono (01 tonelada de 

CH4 convertido em gás carbônico, geram-se 21 créditos de carbono). Os créditos de carbono 

são títulos que são comercializadas no mercado de carbono. Uma empresa, ao negociar um 

crédito de carbono, terá o direito de lançar uma tonelada de gás carbônico no meio ambiente. 

 
2.4.1.4 Camada de Cobertura 
 

É o cobrimento diário dos resíduos, que deve ter durabilidade ao longo dos anos e 

funcionar como um isolante entre a massa depositada e o ambiente externo, pois tem o 

objetivo de minimizar a liberação de gases para a atmosfera, impedir a penetração de água da 

chuva para o interior do resíduo, o que aumentaria significativamente a quantidade de 

lixiviado produzido, e consequentemente uma maior contaminação de solos e águas 

subterrâneas no entorno, além de impedir o aparecimento de vetores nocivos à saúde pública.  
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A maioria dos aterros brasileiros tem cobertura com camada homogênea de solo 

compactado, em grande parte, usando solos argilosos. As camadas de cobertura comumente 

são denominadas conforme os materiais que as constituem, como (1) homogênea ou 

convencional: construídas com solo, normalmente de argila, com espessuras variáveis; (2) 

camadas intercaladas de solo natural argiloso e geossintéticos: usadas quando há necessidade 

de se impermeabilizar o topo das células, seja para melhorar a captação de gases ou por 

exigências ambientais e (3) camadas alternativas: compostas por solos, ou misturas de solos 

com outros materiais que não são geossintéticos, a fim de minimizar os custos e melhorar o 

desempenho com relação à retenção de gases ou infiltração de água.  

A norma técnica brasileira NBR 8.419/92, referente a aterros de resíduos sólidos 

não perigosos, dentre os quais estão os RSU, refere-se exclusivamente a permeabilidade à 

água para camadas de proteção e não menciona valores para o coeficiente de permeabilidade 

do solo aos gases. A referida norma também não faz alusão à exigência de tipo de solo, 

características geotécnicas, espessura e manutenção durante a operacionalização do aterro.  

De acordo com Lopes et. al. (2010), as coberturas finais em regiões de clima árido 

e semi-árido devem possuir configurações e especificações diferentes das coberturas 

convencionais construídas em aterros de regiões de clima úmido. Essa diferenciação se deve 

ao baixo desempenho observado nos sistemas de cobertura em solo natural (argila) em climas 

áridos, que, por causa da alta taxa de evaporação, provoca ressecamento do solo e a formação 

de trincas, que favorecem uma maior saída de biogás para o meio ambiente. 

 

2.4.2 Métodos de Execução 
 

Existem três métodos de operacionalização de um aterro sanitário, são elas: Área, 

Trincheira e Rampa.  

Conforme a ReCESA (2008), a execução de um aterro usando o método da área 

(Figura 2.7) consiste em acomodar o RSU sobre a superfície do terreno topograficamente 

adequado (estudos geotécnicos), formando camadas de massa de lixo compactadas, que 

posteriormente serão cobertas diariamente por um solo específico  de acordo com as 

especificações do projeto. 
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Figura 2.7 – Método da área. 

 
           Fonte: Filho (2005). 

 

A técnica da trincheira consiste em escavações de valas (trincheiras) de dimensões 

variadas em terrenos planos nas quais os resíduos serão depositados e posteriormente 

aterrados. Por último, a metodologia da rampa (Figura 2.8), na qual o aterro tem seu relevo 

alterado, constituindo um talude, contra o qual o lixo será compactado e depois coberto. De 

acordo com ReCESA (2008), podem haver combinações dessas práticas, aproveitando a 

topografia do local e otimizando a operacionalização do aterro.  

 

Figura 2.8 – Método da rampa. 

 
          Fonte: Filho (2005). 
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2.5 Formação de gases em aterros sanitários 
 

O processo de formação do biogás em aterros é bastante complexo devido à 

grande diversidade de materiais presentes na massa de lixo e por suas prováveis interações 

físico-químicas e biológicas entre seus compostos. O biogás é uma mistura de espécies 

gasosas, gerado pela volatilização de compostos químicos e pela digestão anaeróbia, ou seja, 

degradação microbiológica da matéria orgânica, devido à ação de bactérias, e em menor 

escala, de fungos e protozoários na ausência de oxigênio. Os processos que predominam para 

a formação dos gases são os de digestão anaeróbia dos resíduos. Entretanto, outros 

mecanismos, como os de volatilização e reações químicas podem atuar isoladamente ou 

associados a essa digestão, na transformação das substâncias em gases. 

O biogás é composto principalmente de metano (CH4) e de dióxido de carbono 

(CO2), e em menor porcentagem o oxigênio, ácido sulfídrico, amônia (NH3), hidrogênio (H2), 

nitrogênio (N2), dentre outros gases traços (menores concentrações). Do ponto de vista 

ambiental e comercial, o gás metano é o que tem maior representatividade dentre os gases que 

compõem o biogás. 

As principais fontes de geração de metano são: 

a) Emanação através de vulcões de lama e falhas geológicas; 

b) Decomposição de resíduos orgânicos; 

c) Fontes naturais (pântanos, mangues, lagos, rios); 

d) Extração de combustível mineral (o metano é extraído de depósitos 

geológicos como um combustível mineral juntamente com outros 

combustíveis hidrocarbonetos); 

e) Processo de digestão em animais herbívoros; 

f) Bactérias encontradas em plantações de arroz; 

g) Aquecimento ou combustão de biomassa anaeróbica. 

É importante lembrar que 60% da emissão de metano no mundo é produto da ação 

humana. Essa emissão tem origem na agropecuária, com grande destaque para a rizicultura, e 

na criação de rebanho bovino. Durante os últimos 200 anos, a concentração deste gás na 

atmosfera aumentou de 0,8 para 1,7 ppm (partes por milhão) (IPCC, 2007). 

No Brasil, cerca de 5 a 10% do total de gases nocivos presentes na atmosfera são 

oriundos de aterros sanitários, aterros controlados e lixões. Isso ocorre devido ao fato que 
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nestas fontes geradoras de gases, o resíduo sólido urbano (RSU) quase sempre é depositado 

em condições inadequadas, ou em locais não estrategicamente escolhidos, sem os devidos 

critérios de engenharia capazes de reduzir ou evitar não somente esta emissão, como também 

proteger a saúde de toda a população residente no entorno, prejudicando as condições de vida 

destas pessoas (REAL, 2005). 

Em relação à poluição atmosférica, os reflexos da liberação destes gases (biogás), 

podem afetar regiões circunvizinhas e causar várias doenças, em razão da inalação desses 

gases tóxicos, além de provocar desastres naturais em escala global, pois as moléculas de CH4 

e CO2 retêm calor e contribuem efetivamente para o aquecimento da terra. 

Quando a digestão anaeróbia ocorre em aterros sanitários ou em células 

especialmente planejadas (cavas), como pode ser o caso de biodigestores construídos ou 

adaptados para captação de metano, o biogás gerado pode ser usado como combustível, 

devido ao poder calorífico, tornando-se opção para o aproveitamento energético do lixo 

orgânico. 

Na Tabela 2.5 constam as principais espécies gasosas percebidas nos RSUs e suas 

respectivas frações: 

 
Tabela 2.5 – Composição Típica do Biogás 

Gases      Porcentagem (%) 
Metano       45 – 70% 
Dióxido de carbono 40 – 60% 
Nitrogênio 2 – 5% 
Oxigênio 0,1 – 1,0% 
Amônia 0,1 – 1,0% 
Enxofre 0,1 – 1,0% 
Hidrogênio 0 – 1% 
Monóxido de Carbono 0 – 0,2% 
Gases traços 0,01 – 0,6% 

                                 Fonte: Adaptado de Guedes (2007). 
 

Segundo Real (2005) e Filho (2005), alguns valores de metano medidos em poços 

de aterros brasileiros podem superar os 70%. 

O potencial energético do biogás está relacionado diretamente ao percentual de 

metano presente em sua composição. Lauger (2009) analisou o potencial energético médio de 

1 m3 de metano e correlacionou o poder calorífico do potencial do CH4 a outros combustíveis 

(Figura 2.9). 
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Figura 2.9 – Potencial energético do metano em relação a outros combustíveis 

 

Fonte: Adaptado de Lauger (2010). 

 

 
2.6 Intervenientes na geração e composição do biogás 
 

Existem inúmeros fatores que afetam a geração de gases em aterros de resíduos 

sólidos. Os fatores mais citados na literatura estão relacionados com a composição, umidade, 

temperatura e pH da massa de lixo, além da disponibilidade de bactérias e nutrientes e 

presença de agentes inibidores na célula. A interação física, química e biológica entre todos 

estes fatores durante o processo de degradação dos resíduos é fundamental para definição das 

diferentes fases de decomposição do lixo e do potencial de geração dos gases no aterro. 

A capacidade de geração de biogás relaciona-se diretamente com a quantidade de 

material orgânico presente no lixo, porém outros parâmetros têm influência significativa na 

composição e geração do biogás: geometria de operação do aterro, características dos 

resíduos, ambiente interno e ambiente externo à célula (MACIEL, 2003). 
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2.6.1 Geometria e operação do aterro. 
 

As características mais importantes da geometria do aterro para geração de biogás 

são: a altura da massa de lixo e o processo de impermeabilização da célula. A altura de lixo 

para predomínio das fases anaeróbias deve ser maior que a profundidade de lixo influenciada 

pelas condições atmosféricas. Segundo Maciel (2003), os processos anaeróbios dominam, 

normalmente, em massa de lixo com profundidade maior que 5 m. O sistema de 

impermeabilização da célula, por sua vez, atua reduzindo os efeitos das condições 

atmosféricas sobre os RSUs. 

A operação do aterro também influencia os processos de degradação dos resíduos. 

A redução do volume do lixo por compactação e a utilização de pequenas áreas para um 

rápido fechamento das células, diminuirão o processo aeróbio. A compactação dos resíduos 

também é fator importante, pois quanto maior a densidade alcançada, maior será a geração de 

biogás por unidade de volume. Portanto, a compactação tem participação direta no processo 

anaeróbio. 

 
2.6.2 Composição Gravimétrica e Características dos RSU. 
 

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

importantes para a geração dos gases. A composição do material orgânico presente no lixo, 

afeta quantitativamente e qualitativamente a geração do biogás. A disponibilidade de frações 

mais facilmente degradáveis (carboidratos, proteínas e lipídios) significa uma maior 

quantidade de substrato para a decomposição microbiológica. Alguns compostos ricos em 

carbono, como os que contêm celulose, sofrem ação mais rápida dos microorganismos, 

enquanto que os compostos ricos em lignina (componente do papel de jornal), por exemplo, 

sofrem uma degradação mais lenta. Portanto, as massas de lixo com muita matéria orgânica 

devem proporcionar uma maior geração de biogás.  

Conforme Maciel (2003), a umidade do RSU é o principal fator que influencia a 

geração de gases nos aterros. Assim sendo, 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. De acordo com Maciel (2003), a umidade de atividade máxima de 
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microorganismos na geração do biogás está entre 50 e 60%. Entretanto, Jucá et. al. (1999) 

verificaram altas taxas de decomposição dos resíduos no Aterro da Muribeca para umidades 

variando entre 20 e 40%. 

Grande parte dos RSU tem características biodegradáveis. No Brasil, a quantidade 

de matéria orgânica chega a 67% em Belo Horizonte/MG, Salvador/BA 60%; Brasília/DF 

49% e no Rio de Janeiro, em 2005, 60,74 % segundo Borgatto (2006). O restante do lixo 

consiste em materiais inertes como cinzas, metais, plásticos, tecidos, madeiras, vidros, 

resíduos da construção civil, dentre outros. Esta quantidade de material orgânico tem 

influência direta na qualidade e quantidade de biogás gerado. 

Segundo Maciel (2003), quando ocorre um aumento de nutrientes de origem 

orgânica como a relação entre o carbono, nitrogênio e sais orgânicos, a geração de biogás é 

acelerada. Uma combinação ideal de carbono: nitrogênio (C:N) deve ser mantida entre 20:1 a 

30:1. O carbono provém principalmente de restos de culturas vegetais, enquanto que o 

principal fornecedor de nitrogênio é parte dos resíduos alimentares e de origem animal. Essas 

duas fontes de nutrientes devem existir concomitantemente, pois, caso contrário, a geração de 

biogás será comprometida. 

Um aterro sanitário é um depósito de materiais diversos. A quantidade de material 

orgânico presente no lixo irá consequentemente determinar o potencial de geração de biogás. 

 
2.6.3 Características do ambiente interno. 
 

Alguns fatores físico-químicos da massa interna do lixo podem dificultar ou 

beneficiar a atividade microbacteriana na geração de biogás. Os principais parâmetros são:  

a) Umidade – A existência de líquidos no ambiente interno do aterro implica na 

atividade das bactérias metanogênicas, consequentemente, na geração do biogás. Segundo 

Jucá et. al. (1999), o intervalo ideal para um maior potencial na geração de biogás é de 20 a 

40% no resíduo. 

A umidade no interior do aterro depende de várias características: taxas 

pluviométricas da localidade, manejo de impermeabilização do solo de cobertura, umidade 

natural do resíduo, aplicação da prática de recirculação de lixiviado. 

b) Potencial de Hidrogênio (pH) – Dependerá da composição do material e do 

tempo em que está depositado. De acordo com Guedes (2007), uma maior eficiência na 

geração de metano ocorre quando o pH é neutro.  
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c) Temperatura – Quando está entre 35 e 45ºC, a atividade bacteriana aumenta seu 

rendimento. Observou-se que intervalos de temperaturas fora desta faixa podem matar os 

organismos metanogênicos (GUEDES, 2007). 

d) Quantidade de nutrientes e bactérias – Conforme Maciel (2003), o excesso de 

nutrientes (carbono, nitrogênio, fósforo e traços de outros) e a disponibilidade de bactérias 

metanogênicas (principalmente) e acetogênicas aumentam a geração do biogás. 

e) Presença de agentes inibidores – Metais pesados (Cu, Zn, Ni e Cr) presentes na 

massa, meios bastante ácidos, Na >5500 mg/l; K e Ca >4500 mg/l, Mg >1500 mg/l – 

interferem negativamente na geração de metano (MACIEL, 2003). 

 
2.6.4 Características do ambiente externo. 
 

Alguns fatores externos promovem alterações significativas na eficiência de 

geração do biogás no interior da massa de lixo. Estas mudanças são causadas principalmente 

pela entrada de oxigênio para o interior do aterro e posteriormente por modificações da 

temperatura. O oxigênio penetra através da camada de cobertura (geralmente não saturada) 

tanto dissolvido em águas pluviais, como de forma gasosa (percolação) por causa de um 

acréscimo da pressão atmosférica que varia de acordo com deslocamento das massas de ar em 

um mesmo dia, influenciando o processo de advecção, no qual se estima que o fluxo de gás se 

desloque de região de maior pressão para região de menor pressão (GUEDES, 2007). 

Quando há uma elevação da pressão atmosférica, tem-se a percolação gasosa para 

o interior do aterro, pois a permeabilidade aos gases do solo de cobertura é elevada. E quando 

ocorre uma condição oposta – baixa pressão, o fluxo ascendente tende a aumentar. 

A interferência da temperatura dependerá dos diferentes períodos do ano, pois 

estes irão influenciar no gradiente que existe entre a temperatura local e a interna (aterro). Em 

aterros em regiões de clima tropical, onde a variação do gradiente é baixa durante o ano, a 

temperatura terá efeito nos primeiros metros da massa de lixo. 

Conforme Jucá et. al (1999), a temperatura externa superficial (temperatura 

atmosférica) também é outro fator importante. Em climas tropicais, a variação da temperatura 

atmosférica externa afetará somente os 2,5 m iniciais do aterro. Logo, os valores verificados 

no ambiente interno da massa do lixo, abaixo de 2,5 m, não sofrem efeito da temperatura 

externa. 
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2.7 Fases de decomposição dos resíduos  

 
A Figura 2.10 evidencia como as fases de decomposição microbiológica da massa 

de lixo são diretamente ligadas ao tempo de cobrimento do RSU.  

 

Figura 2.10 – Fases da geração de biogás em aterros sanitários. O fator tempo de cobrimento está 

no eixo da abscissa do gráfico e o % de biogás está no eixo da ordenada. 

 
  Fonte: Tchobanoglous et. al., 1994. 

 

Guedes (2007) comenta que o processo de decomposição de matéria orgânica do 

aterro, divide-se, em resumo, em cinco fases diferentes (Figura 2.11): 

 

- Fase 1: Hidrólise; 

- Fase 2: Transição; 

- Fase 3: Acidogênese; 

- Fase 4: Metanogênese; 

- Fase 5: Maturação. 
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Figura 2.11 – Fases na geração de biogás e respectivos % de contribuição de cada componente. 

 
Fonte: Guedes, 2007. 

 

Fase 1) Hidrólise – Decomposição aeróbia: 

Esse processo (média 07 dias) se inicia durante a disposição do resíduo na célula, 

até um curto período após a conclusão dos serviços de cobertura, enquanto ainda resta 

oxigênio livre no interior do aterro. Os microorganismos hidrolíticos produzem enzimas que 

convertem a matéria orgânica original em moléculas menores. Esta transformação pode durar 

vários anos, pois o processo está sujeito à entrada do oxigênio pelo solo de cobertura. 

Nesta fase inicial, o ‘pH’ do lixo é aproximadamente neutro (pH ~7) e diminui 

conforme ocorre decomposição anaeróbia, iniciando a liberação de CO2.  

Fase 2) Transição: 

Depois do consumo do oxigênio existente, as espécies anaeróbias começam a 

predominar no ambiente interno, iniciando a decomposição anaeróbia. Nesta fase de 

transição, os polímeros complexos do material orgânico são “quebrados” em ácidos orgânicos 

e o pH do ambiente prossegue caindo até valores entre 5,0 e 6,0. Aumenta a geração de 

dióxido de carbono. 
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Fase 3) Acidogênese: 

Os ácidos orgânicos produzidos na Fase 2 serão transformados em acido acético. 

Segundo Maciel (2003), para alguns autores esta fase não é considerada como pertencente ao 

processo de decomposição, pois as bactérias acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas 

atuam ao mesmo tempo na degradação do lixo.  

Fase 4) Metanogênese: 

Etapa mais longa e estável do processo. Fase da geração de biogás em que a 

formação de metano e dióxido de carbono tende a se manter constante por um longo período 

de tempo, podendo chegar a mais de quarenta anos, dependendo dos fatores que influenciam 

na geração de gases. 

Durante esta Fase os produtos da Fase anterior – hidrogênio, dióxido de carbono e 

o ácido acético, irão sofrer ação das bactérias metanogênicas, através de reações exotérmicas 

que chegam a 70ºC. Desta ação resulta o metano, CO2, H2S e NH3. 

Segundo Maciel (2003), a geração do metano tende a se estabilizar por vários 

anos em percentuais de 45 a 60% e de dióxido de carbono em 35 a 50%. Enquanto para 

Guedes (2007), os percentuais são de 45 a 75% para o CH4 e 40 a 60% para o CO2. 

Após um decréscimo da população de bactérias acidogênicas, haverá uma queda 

da temperatura e da acidez interna da massa do lixo, induzindo o pH, até então ácido, a voltar 

a ficar próximo da neutralidade.         

Fase 5) Maturação: 

É a última fase da degradação dos resíduos, na qual o material orgânico tende a 

sua bioestabilização, pois foi consumido praticamente em sua totalidade e o ‘pH’ tende a ficar 

básico (pH > 7). Portanto, a geração de metano e dióxido de carbono tende a ser encerrada e a 

geração de nitrogênio é iniciada. 

O processo de geração de biogás ocorre devido à digestão anaeróbia dos 

microrganismos, logo é essencial que os RSU sejam depositados em condições 

estrategicamente adequadas e gerenciados de forma criteriosa, pois caso a atividade 

microbiológica não seja bem balanceada, a geração de biogás estará sendo diretamente 

afetada. 

Conforme Maciel (2003), os intervalos de duração das fases de degradação dos 

resíduos variam segundo Tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 – Intervalos de tempo das fases de degradação 

Fases Intervalos de duração 

I Algumas horas a semanas 

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 

                                  Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

 

2.8 Composição de resíduos x geração de gases 

 
O cálculo estimativo da geração de gases é fundamentado na determinação das 

diferentes composições dos resíduos. As frações orgânicas, que têm um maior potencial de 

degradação, são as que determinam a quantidade de biogás gerado por cada volume de 

resíduo a ser analisado. Geralmente, os constituintes inorgânicos e os que são de difícil 

decomposição não são considerados nesta estimativa. 

De acordo com Maciel (2003), as frações inorgânicas podem interferir na 

degradação dos resíduos, pois pode ocorrer de algumas destas estarem dispostas, 

“protegendo” ou isolando a massa orgânica e inibindo a atividade microbacteriana. 

Para essa determinação são utilizadas algumas abordagens teóricas e 

experimentais. A teórica envolve dois métodos: o estequiométrico, usando uma equação geral 

da metanogênese para decomposição dos resíduos orgânicos, e o da biodegradabilidade, que 

se baseia nas diferenças de taxas de biodegradação das frações do resíduo. A abordagem 

experimental é baseada em medições reais da geração de gases, tanto em estudos laboratoriais 

(lisímetros e digestores), quanto em células experimentais in situ (MACIEL, 2003). 

Os resultados mais satisfatórios ocorrem em abordagens com células 

experimentais, pois representam condições ambientais de degradação mais próximas da 

realidade. Entretanto, mesmo esta técnica sendo a mais indicada, ainda não apresenta 

resultados absolutos da medição total dos gases gerados no aterro, pois as perdas (fugas) na 

captação do biogás são constantes. 

Nos métodos teóricos e experimentais, o detalhamento da composição química 

dos compostos torna-se fundamental para se chegar ao potencial teórico de geração do biogás 
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em função das frações do lixo (carboidratos, proteínas, lipídios etc.). No caso da 

impossibilidade desse detalhamento, a composição gravimétrica dos resíduos poderá ser 

empregada. Vale ressaltar que todos os resultados obtidos por esses métodos apresentam a 

desvantagem de não reproduzirem as condições naturais de degradação encontradas no aterro 

sanitário. 

 

2.8.1 Composição gravimétrica do lixo 

 
O parâmetro da composição gravimétrica é um estudo importante na ponderação 

do potencial de geração de gases em um aterro. A caracterização gravimétrica pode ser 

utilizada por meio de comparações indiretas fundamentadas em estimativas de geração de 

gases de outros aterros com composições semelhantes; logo, o grau de confiabilidade dos 

resultados encontrados poderá ser comprometido. 

As composições gravimétricas dos resíduos urbanos são bem distintas, pois 

variam em função dos aspectos sociais, econômicos e hábitos culturais de cada população. 

Observa-se uma grande diferença na composição do lixo, principalmente quando o parâmetro 

avaliado é o grau de desenvolvimento econômico da região.  

A Tabela 2.7 ilustra a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos em 

algumas cidades brasileiras e diferentes países.  

 
Tabela 2.7 – Composição gravimétrica dos resíduos urbanos em diversos países. 

Países/cidades MO(%) Papel/Papelão(%) Plástico(%) Vidro(%) Metal(%) Outros(%) 

EUA 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/SP* 64,4 14,4 12,0 1,1 3,2 4,9 

Brasil/BH**  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  64,0 15,0 9,5 1,93 2,4 7,17 

*São Paulo; **Belo Horizonte. 
Fonte: Adaptado de Maciel, 2003. 
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Conforme Franchetti e Marconato (2010), a composição média de RSU produzido 

no Brasil está exposta na Figura 2.12. 

 
Figura 2.12 – Composição média do lixo no Brasil. 

 
  Fonte: Adaptado de Franchetti e Marconato, 2010. 

 

Segundo Maciel (2003), o potencial de geração de gases nos aterros está entre 0 

(zero) e 400 m3/t de lixo seco. Porém, levando em consideração a umidade média dos resíduos 

de 40%, este intervalo é reduzido para faixa de 0 (zero) a 240 m3/t de lixo aterrado (base 

úmida). Entretanto, existe literatura que afirma que os resíduos urbanos têm potencial de 

geração de gases em torno de 200 m3/t de lixo (base úmida) durante todo o processo de 

decomposição. 

 

2.9 Modelos estimativos de geração de biogás 

 
A geração de biogás em aterros sanitários pode ser estimada por 3 métodos 

principais: reduzidos, intuitivos e numéricos (GUEDES, 2007). 

a) Modelos Reduzidos 

É a análise da geração de biogás em uma célula fechada no campo, a qual é 

construída com o objetivo de simular as condições do ambiente às quais os RSU são expostos 

nos aterros. A estimativa da quantidade total da emissão é baseada na quantidade de gás 

gerado pelo volume da massa de lixo utilizada na célula. 
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b) Método intuitivo 

Esse modelo adota parâmetros pré-definidos para calcular o volume de biogás 

gerado. Entretanto, sabe-se que com esta prática há uma maior possibilidade de imprecisão 

dos resultados, pois a emissão depende de vários fatores que, de acordo com a região e 

hábitos da população, têm bastante significância na geração de gases de um aterro. 

c) Modelos numéricos 

Dentre os modelos numéricos mais utilizados para se estimar o potencial de 

geração de gás, estão, segundo Borba (2006):  

(i) Modelos de estimativa de tempo discreto, proposto nas diretrizes do IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). 

O IPCC expõe 2 modelos para estimar as emissões de metano procedentes de 

RSU: (1) um método simplificado, que tem como base a suposição da média total de metano 

liberado durante um período, e (2) um modelo que gera um perfil de emissões que dependem 

do tempo transcorrido após fechamento, refletindo mais detalhadamente as fases do processo 

de degradação. 

(ii) Metodologia de Cálculo da USEPA (US Environmental Protection Agency). 

A USEPA apresenta duas metodologias para calcular os gases emitidos na 

degradação de RSU dependendo do tipo de exposição: a primeira para deposição sem 

controle, ou seja, lixões e a segunda, para disposição de RSU controladas em aterros 

sanitários. 

(iii) Metodologia utilizada pelo Banco Mundial. 

O Banco mundial apresenta uma metodologia para o cálculo de gás gerado por 

RSU para projetos na América Latina e Caribe. Este modelo apresenta uma equação de 

primeira ordem, que leva em consideração valores pré-definidos de degradação constante no 

material biodegradável, por unidade de tempo. 

(iv) Metodologia de modelagem empregando o software MODUELO. 

MODUELO é um programa para simulação dinâmica de situações reais em aterros 

de RSU – Elaborado pelo Grupo de Engenharia Ambiental da universidade de Cantabria/ 

Espanha. Este modelo baseia-se numa representação tridimensional do aterro, em células 

sobre as quais se desenvolve o histórico do lixo. O resultado apresenta o volume e 

concentração do lixiviado e do biogás gerado diariamente. 
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2.10 Caminhos preferenciais do fluxo de gases 

 
No ambiente interno do aterro, o fluxo de gases poderá ocorrer em diferentes 

direções, sentidos e intensidades, variando conforme fatores que influenciam no caminho 

preferencial desse fluxo. Dentre os principais fatores, têm-se: a composição dos RSU; 

potencial de geração de gases; permeabilidade dos RSU; temperatura; umidade; variações de 

pressão e operacionalização do aterramento do lixo. 

a) Composição dos RSU 

Quanto maior a presença de materiais plásticos, maior será a possibilidade de 

ocorrer a percolação horizontal dos gases, entretanto a presença desses componentes reduz a 

permeabilidade intrínseca da massa. 

b) Potencial de geração de gases 

Uma maior taxa de geração gera um aumento da pressão interna dos gases, 

portanto mais rápida será a movimentação dos gases internos. 

c) Permeabilidade dos resíduos 

Estudos comprovam a semelhança da percolação dos gases entre os resíduos 

urbanos e os solos granulares. Entretanto, essa similaridade poderá ser alterada caso a 

presença de materiais plásticos presentes no meio seja elevada. Caso esta presença seja 

observada, o comportamento na percolação estará mais associado ao comportamento da 

percolação em solos com maiores teores de argila em sua composição (JUCA et. al., 1999). 

Os plásticos se assemelham às estruturas lamelares das argilas, pois formam 

“barreiras” que impedem a percolação vertical, logo podem levar os fluxos a terem 

movimentos horizontais. 

d) Temperatura 

As variações dos gradientes de temperatura interna e externa geram um fluxo de 

calor que podem facilitar o fluxo de gases no meio (MACIEL 2003). 

e) Umidade 

Uma elevada umidade dos resíduos aumenta o grau de saturação, o que dificulta a 

percolação dos gases. 

f) Pressão atmosférica 

Flutuações da pressão atmosférica causam modificações no sentido de fluxo, 

podendo invertê-lo e fazendo com que o ar entre no interior da massa do lixo. 
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g) Operacionalização do aterramento 

Caso no projeto exista o emprego de drenos verticais e sistemas de cobertura com 

geomembrana, estes facilitarão a migração horizontal dos gases. Além do grau de 

compactação, que afeta a densidade e porosidade da massa, e consequentemente os 

parâmetros de permeabilidade. 

Outro fator relevante é a formação de fissuras nos solos de cobertura, que têm 

origem através do fenômeno de expansão e contração de argilominerais presentes nesta 

camada. As fissuras podem formar os caminhos preferenciais de percolação gasosa, assim 

como facilitar a entrada de água para dentro do aterro. 

Não se tem estudos conclusivos na literatura sobre o principal sentido da 

percolação gasosa no interior do aterro. Segundo Maciel (2003), o caminho preferencial será 

aquele em que o fluxo gasoso tiver menor resistência para passar e tenderá a sair do aterro no 

sentido vertical. 

 

2.11 Camadas de cobertura dos resíduos 

 
É uma técnica de grande importância da engenharia para o fechamento e 

isolamento do resíduo depositado no aterro, pois tem como objetivos minimizar as emissões 

de gases para a atmosfera; evitar a entrada de oxigênio, diminuir a penetração de águas 

pluviais no interior da massa do lixo, atenuando significativamente a quantidade de lixiviado 

gerado, e consequentemente diminuindo a contaminação de solos e águas subterrâneas; 

incentivar um maior rendimento dos microorganismos metanotróficos que produzem o biogás, 

além de impedir o aparecimento de vetores nocivos à saúde da comunidade circunvizinha ao 

aterro de RSU. 

No Brasil, a maioria das camadas de cobertura ou de fechamento é executada 

diretamente sobre o resíduo e a predominância nas grandes cidades brasileiras são os aterros 

“anaeróbios”. A função desta camada dependerá do processo de degradação dos resíduos 

desenvolvido no aterro. Aterros “aeróbios” e “anaeróbios” devem apresentar solos de 

coberturas diferentes. 

A camada de cobertura também é importante para prever o comportamento 

geotécnico e a atividade biológica da massa de resíduos, assim como parâmetros de 

operacionalização do aterro.  
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Existem diferentes tipos de sistemas de cobertura utilizados em aterros, que irão 

depender do projeto: compactação com camada homogênea de argila, com diversas 

composições de solo, argilosa com diferentes geossintéticos, solos preparados com 

argilominerais que têm características tixotrópicas (propriedade de se expandir e contrair 

conforme a umidade), além das camadas formadas com materiais alternativos (solos 

orgânicos, lodos). A maior parte dos aterros brasileiros tem cobertura com camada 

homogênea de argila compactada. A presença de vegetação é um fator que deve sempre estar 

associado à superfície das camadas, independentemente do sistema adotado, para evitar 

fenômenos como a erosão e o ressecamento (contração) do solo (MACIEL, 2003). Os 

fenômenos de contração permitem as “emissões fugitivas” de biogás, provocando a emissão 

de poluentes gasosos para o meio ambiente.  

A cobertura também implica na degradação do resíduo. Para os aterros “aeróbios”, 

quando o projeto prevê a entrada de oxigênio no interior da massa de resíduo, a camada deve 

ser permeável, para permitir a percolação do ar atmosférico para dentro do aterro. Enquanto, 

para aterros “anaeróbios”, utiliza-se uma camada que impeça a entrada de oxigênio, pois há 

predominância de decomposição anaeróbia.  

Existem também solos de cobertura que se utilizam de resíduos tratados em 

processos mecânico-biológicos (compostagem), o que levaria a minimizar a percolação 

oriunda da precipitação atmosférica para o interior da massa de resíduo através de barreira 

capilar, que consiste na sobreposição de duas camadas, sendo a inferior composta por grãos 

maiores do que a camada superior. A diferença granulométrica destas duas camadas tem a 

finalidade de “quebrar” a continuidade hidráulica, fazendo com que o líquido percolado, por 

capilaridade, se mantenha na camada de grãos mais finos. Portanto, esta funcionará como um 

dreno (GUEDES, 2007).  

Com a utilização da cobertura “orgânica” proveniente de resíduos orgânicos 

transformados em composto, essa camada poderá também diminuir a emissão de metano para 

a atmosfera, pois este composto, quando não capturado por algum sistema de sucção forçada 

ou drenagem natural, tende, por diferenças de concentração e/ou de pressão, alcançar a 

superfície externa passando pela camada de cobertura, na qual se encontram as bactérias 

metanotróficas presentes no composto, que tem o metano como principal fonte de nutrientes e 

podem oxidar o gás metano e liberar para o meio ambiente o gás carbônico e a água. 
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As razões principais para a utilização de materiais alternativos, além de minimizar 

os impactos ambientais, é a possibilidade de aprimorar aspectos geotécnicos de estabilidade, 

diminuir o material depositado no aterro e de reduzir a quantidade de solo removido de seu 

local de origem (GUEDES, 2007). 

 
2.12 Métodos para estimar o fluxo de gases  

 
As metodologias principais para estimar as emissões superficiais de biogás nos 

solos de cobertura de aterros são: os da placa de fluxo estático, da placa de fluxo dinâmico e 

as análises com aparelhos de infravermelho. Estas práticas têm a finalidade de diagnosticar a 

qualidade da camada de cobertura dos aterros de RSU com relação à emissão de gases ao 

meio ambiente. 

O método da placa tem como princípio avaliar a concentração dos gases 

utilizando uma câmara fechada (estática) ou semiaberta (dinâmica) instalada na camada de 

fechamento, que impede a passagem de gases que saem do aterro em direção à atmosfera, 

com o objetivo de coletar amostras em intervalos de tempo previamente definidos, e 

quantificar (in loco ou laboratório) a variação dessa concentração de biogás. Enquanto que o 

principio dos sistemas de infravermelho é de detectar a concentração do biogás que está acima 

da superfície do aterro, baseando-se na capacidade dos gases de absorver radiação 

eletromagnética na faixa de luz infravermelha.  

 

 

2.12.1 Aspectos qualitativos dos métodos 

 
As vantagens e desvantagens de cada método de medição de fluxo gases são 

importantes para se definir qual a melhor técnica a ser aplicada. A Tabela 2.8 ilustra as 

características desses métodos. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Tabela 2.8 – Aspectos qualitativos dos métodos para estimar o fluxo de gases. 

 Vantagens Desvantagens 
Placas de fluxo 
(estática ou dinâmica) 

-Maior precisão na estimativa 
da emissão pontual  
-Larga experiência prática  
-Baixo custo  
-Simples instalação 
-Mão de obra pouco 
especializada  
-Possibilidade de determinar 
parâmetros do solo de 
cobertura (permeabilidade, 
densidade, umidade, 
temperatura)  
-Permite avaliação simultânea 
de diversos gases. 
 

-Necessita de inúmeros 
ensaios para obtenção da 
emissão total do aterro 
-Duração do ensaio 
prolongada a depender das 
dimensões da placa  
-Possibilidade de 
modificação das 
características da cobertura 
na cravação. 
 

Análises por 
infravermelho 

-Maior precisão na obtenção da 
emissão total do aterro  
-Cobrindo rapidamente vários 
hectares  
-Passível de localizar dispersão 
da pluma de contaminação. 
 

-Alto custo,  
-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) 
-Maior susceptibilidade as 
condições meteorológicas 
(velocidade do vento, 
pressão atmosférica) 
-Número de gases 
analisados limitados 
(normalmente, CH4, CO2 e 
N2O). 

Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

 

 

2.12.2 Placas de fluxo fechadas (estáticas) 

 
Após a instalação, o ar não será mais renovado no interior das câmaras fechadas, 

sendo contínuas as variações de concentração do gás no ambiente interno (MACIEL, 2003; 

GUEDES, 2007), conforme Figuras 2.13 e 2.14. 
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Figura 2.13 – Esquema da placa de fluxo estático. 

 
Fonte: Guedes (2007). 

 
Depois de cravada no solo, executa-se a leitura no medidor de concentração em 

intervalos de tempo predefinidos ou programa-se o instrumento, caso haja essa alternativa, 

para o registro das leituras automaticamente. 

 

Figura 2.14 – Placa de fluxo estático e detalhe. 

 
Fonte: Autor (2011). 

 

O fluxo de gás, ou taxa de emissão superficial, determinada pelo método estático, 

pode ser estimada pela Equação 2.1 (GUEDES, 2007): 

 

    (2.1): 

 
Onde: 
J = fluxo de massa (kg/m2); 
ρgás = densidade do gás a determinada temperatura (kg/m3); 
Vp = volume do ar no interior da placa (m3); 
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A = área do solo coberto com a placa (m2); 
∆C/ ∆ t = Variação da concentração do gás (% volume) com o tempo. 
 

A aplicação de placas estáticas é mais comum e mais simples, de menor custo, 

sendo a mais indicada quando se necessita de uma série de leituras em menor tempo.  

Entretanto, quando ela é instalada, provoca alterações no microambiente, que devem ser 

consideradas para interpretação dos resultados mais confiável (GUEDES, 2007). As 

principais alterações na utilização de câmaras fechadas são as perturbações físicas no 

ambiente, das quais se destacam as variações na temperatura, pressão e concentração dos 

gases dentro da câmara e deformações na estrutura do solo.  

 

2.12.3 Placas de fluxo abertas (dinâmicas) 

 
Neste método, mantem-se um fluxo contínuo de um gás inerte entrando na placa 

semiaberta, com objetivo de aumentar a pressão interna e consequentemente aumentar o fluxo 

na saída da câmara. Depois de atingida uma concentração de saída estabilizada em relação à 

concentração do ar atmosférico, fazem-se as leituras da composição do gás liberado, 

conforme ilustrado na Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – Esquema da placa de fluxo dinâmico. 

 
Fonte: Guedes (2007). 

 

A entrada de um gás inerte é controlada por um rotâmetro de precisão, instalado 

na entrada do sistema (Qent). Outro aparelho de precisão para leitura de fluxo é instalado para 

fazer a leitura na saída (Qsaída). Portanto, com os valores dos fluxos de entrada e saída, 

determina-se o valor originário do solo (Qsolo), conforme Equação 2.2: 
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   (2.2) 
 

Para se monitorar as variações das concentrações gasosas, um medidor de 

concentração é instalado na placa (Figura 2.13). Guedes (2007) descreve com detalhes a 

metodologia deste ensaio com câmaras dinâmicas. 

Maciel (2003) cita que no meio científico não existe consenso sobre a forma e o 

tamanho ideal das placas. As dimensões e o material de construção das placas de fluxo 

utilizadas para coleta das amostras não são padronizados (GUEDES, 2007). Porém, é de senso 

geral que elas devem ser fabricadas com materiais que não sofram degradação no campo, que 

apresentem bom isolamento térmico e que causem o mínimo possível de perturbações no local 

de instalação. Um material bastante utilizado na construção de câmaras é o cloreto de polivinil 

(PVC), devido ao seu baixo custo de aquisição em relação a outros materiais, fácil manuseio 

na construção das câmaras, coloração branca (menor aquecimento), além da sua durabilidade 

em diferentes condições de local e clima. Outro material, também utilizado para construção 

das câmaras, é o acrílico (GUEDES, 2007). 

A área de solo sob as câmaras utilizadas atualmente é geralmente inferior a 1m2 

(GUEDES, 2007). Placas maiores tornariam mais representativas as estimativas dos fluxos, 

mas perderiam no tempo de execução do ensaio e no custo maior de construção. No entanto, 

as câmaras com dimensões menores seriam mais fáceis de manusear, porém a 

representatividade de seus resultados se tornaria baixa. 

As dimensões das câmaras também influenciam no grau de homogeneização dos 

gases em seu interior. Os vários gases presentes no biogás devem estar bem distribuídos no 

interior da placa para evitar a existência de gradientes de concentração que, se existente, 

resultará em resultados imprecisos. Para placas de pequenas dimensões, esta homogeneidade 

ou mistura é usualmente obtida por difusão. Entretanto, as placas maiores necessitam de 

agitadores internos para atingir uma mistura satisfatória do biogás (ROLSTON, 1986). 

 
2.12.4 Sistemas de infravermelho 

 
A estimativa baseada em detectores de infravermelho refere-se à capacidade do 

CO2, CH4 e N2O de absorverem a radiação eletromagnética na faixa de luz infravermelha. 
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Pesquisas atuais mostraram a possibilidade da utilização de espectrômetros de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - 

FTIR) para medição dos gases de efeito estufa – GEE. A quantificação dos gases por 

analisadores de infravermelho é obtida relacionando a concentração com os valores da 

absorbância nos seguintes comprimentos de onda: 2239 e 2393 cm-1 para o CO2, 2999 cm-1 

para o CH4 e entre 2214 a 2236 cm-1 para o N2O (GUEDES, 2007). 

Segundo Guedes (2007), o uso do infravermelho para medição é um procedimento 

muito prático para as estimativas de fluxos dos GEE, pois em uma única amostragem poderá 

quantificar os três principais gases. Devido à alta precisão analítica e sensibilidade exigidas 

para os gases N2O e CH4, o que requer o desenvolvimento de aparelhos mais robustos e com 

melhor eficiência no controle da pressão e temperatura, o emprego mais comum de 

analisadores de infravermelho é para quantificação do fluxo de metano e dióxido de carbono. 

Dentre as principais características e vantagens do detector automático estão a sua 

coleta e tratamento de dados. Os valores de concentração de CO2 e CH4 emitidos pela camada 

são obtidos in situ e, em segundos, dão origem a um contínuo gerenciamento das variações da 

concentração do componente gasoso. Portanto, é possível obter um bom ajuste de regressão 

entre as variáveis, concentração e tempo, resultando em uma estimativa de fluxo com elevada 

precisão e apropriada para analises em curto espaço de tempo (GUEDES, 2007). 

 

2.13 Creditos de carbono no Brasil  

 
Para adquirir créditos, as empresas têm duas possibilidades: o mercado de créditos 

gerados por projetos de redução de emissões, regulamentado pelos mecanismos do Protocolo 

de Quioto e, o mercado de permissões ou voluntário. No primeiro caso, o Protocolo permite a 

participação do Brasil por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Nele, as 

empresas com projetos que reduzam as emissões e tenham suas metodologias de redução 

aprovadas pela ONU podem vender créditos para outras empresas. Mesmo com preço mais 

alto, essa opção pode agregar mais valor, pois tem mais credibilidade. Atualmente, a cotação 

media de um crédito de carbono via MDL está em torno de € 12,9 (R$ 35,47, supondo € 1,00 

equivalente a R$ 2,75). Cada crédito equivale à redução de uma tonelada de CO2. Enquanto 

que no mercado voluntário, as empresas operam transações de redução de emissões sem a 
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supervisão da ONU e o preço é menor e mais variável, entre US$ 5 e US$ 20, dependendo do 

projeto. 

O Brasil tem capacidade de absorver uma grande parcela de projetos que reduzam 

as emissões de GEE. No campo energético existe uma gama de projetos para a geração de 

energia por meio de fontes renováveis e alternativas de co-geração, objetivando-se assim a 

redução da utilização de combustíveis fosseis, um dos principais agentes no agravamento do 

efeito estufa. Outro mercado também atrativo é o de reflorestamento, pois o Brasil possui 

grandes reservas naturais em seu território, além da maior floresta tropical do mundo. 

Além desses, o tratamento de resíduos também é outra atividade passível de 

adequação ao Protocolo devido à transformação de lixões em aterros sanitários. Aproveita-se 

o metano liberado na decomposição do lixo para a produção de energia elétrica e para 

comercialização das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) ou Títulos de Créditos de 

Carbono. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Área de estudo 

 
Realizou-se o trabalho no Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia 

(ASMOC), que se situa no Município de Caucaia, Zona Oeste da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Este foi selecionado devido a sua importância para as cidades que compõem 

a RMF e por ser o maior receptor de RSU do Estado do Ceará. 

 

3.1.1 Administração  

 
O ASMOC está sob administração de 3 órgãos distintos: ECOFOR, EMLURB e 

ACFOR. A ECOFOR é responsável pelo gerenciamento e administração desde 2003, a qual 

recolhe o lixo domiciliar e publico. A Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização – 

EMLURB fiscaliza a operação da ECOFOR e executa a coleta dos resíduos dos serviços de 

raspagem, capinação e varrição. Enquanto a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle 

dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR) tem a função de administrar a 

prestação de serviços delegados dentro de sua área de atuação (LINARD, 2010).  

 
3.1.2 Localização, histórico e condições climáticas.  

 
O Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), localizado 

próximo à BR 020, no município de Caucaia – Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

limitado pelos paralelos 3º45' e 3º47' de latitude Sul e pelos meridianos 38º43' e 38º45' de 

longitude Oeste. O formato do terreno (Figura 3.1) é retangular, que tem uma área total de 

123 hectares, dos quais 78 hectares se destinam ao recebimento dos RSU. Essa área é dividida 

em 17 setores e subdividia em 67 trincheiras, que, em geral, possuem de 7.000 m2 (70 m de 

largura e 100 m de comprimento) e são escavadas a uma profundidade que varia de três a 

cinco metros (NETO e CASTRO, 2005). 
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Figura 3.1 – Foto aérea do ASMOC. 

 
    Fonte: Google earth®, 2011. 

 

O aterro foi construído em 1990 pelo Governo do Estado do Ceará e começou a 

operar em 1991, recebendo resíduos apenas de Caucaia. Entretanto, em 1998 o aterro passou 

também a receber os resíduos de Fortaleza-capital, após a desativação do lixão do Jangurussú, 

que, até então, era o destino final dos RSU da capital do Estado. 

De acordo com a classificação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE, 2010), a região do município de Caucaia apresenta clima tropical quente, com 

temperatura média anual de 27ºC, com precipitações pluviométricas médias de 1.243 mm/ano 

e períodos chuvosos de janeiro a maio. 

 

3.1.3 Características Gerais do Aterro 

 
O ASMOC recebe resíduos de origem doméstica, industrial (Classe II ou não 

perigosos conforme ABNT NBR-10.004), pública (até 2008, recebia resíduos do serviço de 

saúde; estes são, hoje, incinerados em Fortaleza). Não há um processo de triagem para o 

material que chega; esse é pesado e, em seguida, levado para ser descarregado nas células de 

lixo. O acesso de recicladores às células de depósito não é permitido e a quantidade de lixo 

que o ASMOC recebe é em torno 3.600 t/dia (LINARD, 2010). 

De acordo com ACFOR (2010), a camada utilizada como solo de cobertura do 

aterro, observada através de analises geotécnicas, é composta por uma camada inicial de 30 a 

80 cm de areia fina e média, siltosa, com matéria orgânica e pedregulho cinza escuro. Em 

seguida, encontra-se uma camada longa de areia argilosa de baixa permeabilidade 

(apresentando uma condutividade hidráulica média em torno de 10-6 cm/s). Esse solo areno-

argiloso é, também, o utilizado como material de cobertura dos resíduos. A cobertura dos 
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RSU é diária e o aterro dispõe de sistema de drenagem para águas das chuvas, composto por 

calhas de argila que partem de cima do maciço de lixo e direcionam as águas para os drenos 

de concreto. 

Para impermeabilização do fundo do aterro é utilizado um solo argiloso, que é 

responsável pela estanqueidade do terreno, protegendo o subsolo e o lençol freático de 

infiltrações do percolado. E foi constatado, também, que não há sinais de lençol freático no 

local, fato que combinado com a baixa permeabilidade do solo torna improvável a poluição 

das águas subterrâneas. O líquido (lixiviado) gerado da degradação microbiológica do lixo 

mais a água precipitada, é canalizado e segue para tratamento nas lagoas de estabilização. O 

ASMOC também possui drenos para coleta de biogás, o qual é parcialmente queimado. 

Em 2010, o aterro operava já com 70% de sua capacidade ocupada. Prevê-se que 

o aterro tenha condições de operar com segurança até 2014 e, no limite, até o ano de 2015 

(ACFOR, 2010). O aterro fora planejado em 1990 para uma vida útil de 15 anos, entretanto, 

teve uma sobrevida devido ao maior grau de compactação dos resíduos – que passou a ser 

feita por rolos compactadores de 24 toneladas, desde 2002 – e devido à ação dos catadores no 

processo de coleta de lixo. Avalia-se que aproximadamente 7 mil catadores sejam 

responsáveis pela coleta de 2,7 mil toneladas de lixo por mês – quantidade esta, que deixa de 

ser encaminhada inadequadamente para o ASMOC, segundo ACFOR (2010). Conforme 

Moreira (2010), existe a possibilidade de se dar uma sobrevida de mais 5 anos (até 2020) ao 

aterro com o aproveitamento dos espaços existentes entre as trincheiras desativadas. 

As balanças (Figura 3.2) na portaria fazem parte da infraestrutura do ASMOC e 

efetuam a pesagem dos caminhões na entrada e na saída do aterro, possibilitando a 

determinação da tara do caminhão e do peso líquido de resíduos. Da portaria, os caminhões 

percorrem as vias de acesso até a célula em operação, onde foram construídas, com parte do 

solo escavado e do entulho trazido diariamente, rampas de acesso que conduzem ao ponto de 

descarrego. 
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Figura 3.2 – Balança para pesagem dos RSU, ASMOC, 2010. 

 
    Fonte: Linard, 2010. 

 

No referido ponto de descarrego, os caminhões despejam os resíduos, que são 

espalhados por tratores de esteiras (Figura 3.3); depois, um rolo compressor faz a 

compactação das camadas de lixo e, em seguida, ocorre a cobertura diária (também espalhada 

pelos tratores de esteira) com o próprio solo retirado da escavação. As camadas de cobertura 

(intermediaria e final) também são feitas com o solo do local. Os caminhões, após o 

descarrego, retornam à portaria, onde recebem os tickets com as pesagens, e saem do aterro 

(MOREIRA, 2010). 

Figura 3.3 – Trator de esteira, ASMOC, 2010. 

 
    Fonte: Linard, 2010. 
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 O método de disposição dos RSU no ASMOC combina Trincheira com Área, 

onde o primeiro consiste em escavar e formar valas até profundidades que variam de acordo 

com o estudo de sondagens (nesse caso de 5 m) e colocação posterior de material de 

cobrimento, enquanto o segundo (da Área), se configura pela cobertura da massa de lixo por 

camadas de solo, formando elevações que atingem a altura de 20m. 

 

3.1.4 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) recebidos 

 
Segundo Moreira (2010), oficialmente o histórico de lixo recebido pelo ASMOC 

não consta em nenhum banco de dados dos órgãos responsáveis. Nesse sentido, a responsável 

pela administração e gerenciamento do aterro, ECOFOR, afirma que não recebeu esses dados 

da prefeitura e nem da empresa que prestava esse serviço no passado.  Conforme a gestão 

atual, o histórico oficial do ingresso, ocorre somente a partir do ano de 2006.  

Linard (2010), entretanto, apresentou (Tabela 3.1) dados obtidos da média de 

RSU que ingressaram no Aterro desde 1992. 

 

Tabela 3.1 – RSU Totais recebidos no ASMOC. 

Ano RSU totais  

(t/ano) 

1992 40.000 

1993 40.000 

1994 40.000 

1995 40.000 

1996 40.000 

1997 40.000 

Ano RSU totais  

(t/ano) 

1998 1.065.169 

1999 1.012.934 

2000 1.113.743 

2001 1.055.160 

2002 1.004.630 

2003 864.737 

Ano RSU totais  

(t/ano) 

2004 730.067 

2005 944.083 

2006 1.062.288 

2007 1.188.843 

2008 1.186.655 

2009 1.436.782 

Fonte: Adaptado de Linard (2010). 

 

Percebeu-se na Tabela 3.1 uma descontinuidade na evolução do lixo que ingressa 

no aterro. A partir do ano de 2002 até 2004, houve uma queda incomum na deposição de lixo, 

seguida de um brusco aumento após 2004. Devido ao crescimento populacional e a expansão 

demográfica da Região Metropolitana de Fortaleza, previa-se um aumento ao longo do tempo. 
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 A Figura 3.4 ilustra a evolução da média diária de toneladas de lixo coletadas no 

Nordeste, demonstrando a disparidade do comportamento do conjunto de dados obtidos com o 

cenário regional. 

Figura 3.4 – Histórico da coleta de RSU no Nordeste. 

 
 Fonte: Adaptado de Moreira (2010). 

 

A evolução dos dados fornecidos pela ABRELPE (de 2000 até 2010) é mais 

condizente com a dinâmica vivida pela região. A descontinuidade encontrada nos dados 

presentes na Tabela 3.1 pode ter sido causada por um fenômeno atípico de geração e coleta de 

lixo nas cidades de Fortaleza e Caucaia ou por uma falta de controle na entrada dos RSU no 

aterro. 

Essa grande variação nos dados observados implica em uma maior dificuldade de 

se obter uma projeção da quantidade de lixo que entrará no aterro até 2015 (encerramento), 

além de prejudicar a credibilidade desses dados.  

Mesmo com a incerteza dos resultados obtidos, Moreira (2010) projetou as 

deposições futuras no aterro até 2015, baseando-se na média dos valores de RSU recebidos no 

ASMOC nos anos anteriores, segundo Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Evolução anual da média de deposição de RSU no ASMOC. 

Ano RSU depositados  

(t/ano) 

1998 1.065.169 

1999 1.012.934 

2000 1.113.743 

2001 1.055.160 

2002 1.004.630 

2003 864.737 

Ano RSU depositados  

(t/ano) 

2004 730.067 

2005 944.083 

2006 1.062.288 

2007 1.188.843 

2008 1.186.655 

2009 1.436.782 

Ano RSU depositados  

(t/ano) 

2010 1.056.174 

2011 1.055.425 

2012 1.058.966 

2013 1.054.401 

2014 1.054.338 

2015 1.058.480 

Fonte: Adaptado de Moreira (2010). 

 

1 

   

3.1.5 Composição Gravimétrica 

 
Mota e Lessa (2007) caracterizaram o tipo de material encontrado na massa de 

lixo domiciliar e comercial de Fortaleza. Após a coleta das amostras, houve a separação e em 

seguida a pesagem de cada material para se chegar aos resultados da análise gravimétrica 

(Tabela 3.3). 

Vale ressaltar a importância desta caracterização, pois cada tipo de material 

disponível na massa de lixo contribui quantitativamente de forma diferenciada na geração dos 

principais gases do aterro (CH4 e CO2), portanto, quanto mais minucioso o estudo 

gravimétrico, maior será a confiabilidade nos resultados obtidos para se estimar a geração de 

gases de um aterro.  
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Tabela 3.3 – Composição Gravimétrica de Lixo Domiciliar e Comercial de Fortaleza. 

Componente 

Percentual em massa (%) 

Classe  

A(1) 

Classe  

B(2) 

Classe  

C(3) 

Classe  

D(4) 

Média 

Domiciliar 

Centro 

comercial 

RESTOS DE 

ALIMENTOS 
33,5 30,7 28,9 19,9 28,3 14,2 

RESTOS DE PODA 10,9 10,8 12,7 22,7 14,3 0,5 

CÔCO 4,7 5,5 3,9 2,5 4,2 5,1 

PAPEL BRANCO  4,4 3,6 2,9 1,2 3,0 9,8 

PAPELÃO  3,6 2,5 3,0 3,4 3,1 4,2 

TETRA PAK 1,4 0,9 1,1 1,2 1,2 0,7 

PLASTICO MOLE 6,0 6,9 8,6 5,1 6,7 13,7 

PLASTICO DURO 3,6 2,2 2,0 1,4 2,3 1,6 

PET  2,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,2 

FILME  1,4 2,7 2,3 1,7 2,0 1,9 

FERRO 2,1 1,4 1,5 1,4 1,6 0,7 

AÇO 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 

ALUMINIO 0,3 1,0 0,4 1,3 0,8 0,9 

VIDRO 4,4 1,7 1,7 1,2 2,3 0,6 

TRAPOS 1,0 3,4 4,9 3,1 3,1 10,0 

BORRACHA 0,4 0,7 0,9 0,3 0,6 1,5 

MADEIRA 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 

ENTULHO 14,2 15,9 17,3 28,9 19,1 11,2 

OSSO  0,0 1,0 0,4 0,2 0,4 14,7 

PAPEL HIGIÊNICO/ 

FRALDAS 
5,4 7,3 6,0 2,5 5,3 6,7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

(1) Estrato social com renda familiar maior que 20 salários mínimos (SM); 

(2) Estrato social com renda familiar variando de 12 a 20 SM;  

(3) Estrato social com renda familiar variando de 6 a 12 SM; 

(4) Estrato social com renda familiar variando de 2 a 6 SM. 

Fonte: Adaptado de Mota e Lessa (2007) 

 

Verifica-se na Tabela 3.3 outra situação contestável, pois nos bancos de dados 

disponíveis os valores são absolutos, não há diferenciação entre a quantidade procedente dos 

domicílios e a oriunda de centros comerciais. Observa-se também que a composição dos dois 
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tipos de lixo é bem distinta. A ausência de distinção da fração de lixo proveniente de cada 

classe oferece também inconsistências. No entanto, o estudo de Mota e Lessa (2007) estima a 

produção de lixo por pessoa para cada classe, podendo, assim, estimar a fração de lixo 

proveniente de cada uma das classes. 

Além disso, no trabalho de Mota e Lessa (2007) não há uma discriminação da 

composição gravimétrica do lixo proveniente do município de Caucaia, que também tem 

como destino final o ASMOC. Admite-se que todos os resíduos do ASMOC possuem a 

mesma composição gravimétrica. Portanto, tem-se outro fator discutível, pois os dois 

municípios têm características (sociais, econômicas, territoriais etc.) bem distintas que 

influenciam diretamente nos dados alcançados. 

Santos e Mota (2010) realizaram ensaios de campo numa célula em operação do 

ASMOC . Após a chegada do caminhão ao aterro e consequente despejo dos resíduos recém 

coletados, retiraram-se dez amostras diferentes (entre 12,5 a 750 kg). Os resultados apontaram 

que, em média, 47,5% (em massa) dos resíduos sólidos domiciliares depositados nesse aterro 

são de material orgânico, 14,2% são papel/papelão; 8,7% são plástico filme; 7,0% são plástico 

rígido (incluindo PET); 6,4% são outros (fraldas, areia, absorventes, pedaços de isopor, entre 

outros); 3,3% são metais; 3,2% são trapos; 3,0% são de borracha; 2,6% são embalagens 

Tetrapak; 2,2% são madeiras e 2,1% são vidros.  

Estudos realizados por Facundo e Santos (2010) constataram que de cada amostra 

de 250 kg de resíduos sólidos domiciliares extraída de caminhões recém-chegados ao aterro e 

escolhidos aleatoriamente, encontraram-se em média, após 24 ensaios realizados in situ no 

ASMOC: 33,8 kg de papel/papelão (14%); 22,4 kg de plástico filme (9%); 13,5 kg de plástico 

rígido (5%); 5,3 kg de metais (2%) e 5,0 kg de vidro (2%). Estes foram os únicos tipos de 

resíduos de interesse para a referida pesquisa. 

Firmeza (2005), conforme a Tabela 3.4.,  analisou a tipologia dos RSU gerados 

em Fortaleza e encontrou um percentual significativo de material orgânico (38,51%), 

portanto, sugere-se que o ASMOC possua um grande potencial para a geração de biogás, 

devido à decomposição desses resíduos.  
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Tabela 3.4 – Frações do RSU de Fortaleza. 

Material  Fração nos resíduos (%) 

PAPEL 6,98 

PAPELÃO 7,88 

PLÁSTICO 10,69 

METAL  3,03 

VIDRO  2,15 

MATERIAL ORGÂNICO 38,51 

TERRAS E ENTULHOS 3,84 

REJEITOS DE PARQUES/JARDINS 14,24 

OUTROS 6,9 

TOTAL 100 

                                   Fonte: Adaptado de Firmeza (2005). 

 

3.2 Caracterização do solo em laboratório 

As coletas preliminares de amostras visaram caracterizar algumas propriedades 

físicas do solo utilizado como camada de cobertura no ASMOC e correlacionar com os dados 

observados na literatura, além de analisar se os parâmetros encontrados condizem com as 

funções previstas para referida camada, que são, principalmente, de evitar a fuga dos gases e a 

entrada de águas pluviais na massa de resíduos. 

A metodologia para caracterizar os parâmetros geotécnicos do solo referente aos 

pontos de coleta seguiu as orientações das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos da 

Universidade Federal do Ceará e os procedimentos respeitaram rigorosamente as seguintes 

normas: 

• Análise Granulométrica (NBR 7.181/1984);  

• Compactação Proctor Normal (NBR 7.182/1986);  

• Peso Específico dos grãos (NBR 6.508/1984);  

• Limites de Consistência (Liquidez e Plasticidade - NBR 6.459 e 7.180/84);  

• Teor de Umidade dos solos (NBR 6.457/84) e, 

• Permeabilidade (NBR 14.545/2000). 
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As 8 amostras (4 indeformadas e 4 deformadas) foram coletadas em junho de 

2011, período considerado quente em Caucaia, com temperatura média de 28°C. As amostras 

foram coletadas em diferentes pontos (Tabela 3.5) com distâncias entre si de 95 - 150 metros, 

ao longo da superfície do platô da célula. Para cada ponto de coleta, coletaram-se duas 

amostras (1 indeformada e 1 deformada). 

 

Tabela 3.5 – Coordenadas dos pontos de coleta do solo de cobertura do ASMOC. 

Pontos de Coleta Coordenadas 

1 3° 47’ 44,36” S – 38° 40’ 19,36” O 

2 3° 47’ 46,91” S – 38° 40’ 16,57” O 

3 3° 47’ 43,10” S – 38° 40’ 13,58” O 

4 3° 47’ 40,39” S – 38° 40’ 14,40” O 

      Fonte: Google earth® (2011). 

 

Coletaram-se as amostras indeformadas exclusivamente para os ensaios de 

permeabilidade. Para tanto, foi utilizado uma marreta, um amostrador cilíndrico (20 cm de 

altura com 14 cm de diâmetro – (d)) e um disco (d: 16 cm) para facilitar a cravação do 

amostrador, estes últimos de ferro galvanizado. Para as amostras deformadas utilizou-se uma 

pá e sacos de nylon de 60 kg. A Figura 3.5 ilustra um amostrador cilíndrico semelhante ao 

utilizado para coleta das amostras indeformadas neste estudo.  

 

Figura 3.5 – Amostrador cilíndrico posicionado (a) e encravado no solo (b). 

 
Fonte: Almeida et al. (2010). 
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3.3 Cálculo do fluxo de gases 

 
3.3.1 Equipamentos utilizados no estudo 

 
3.3.1.1 Termômetro 

 
A medição da temperatura do biogás e do ambiente no ensaio com a placa de 

fluxo foi realizada com o simulador de sensor de temperatura eletrônico Impac IP-790, cuja 

sensibilidade é 0,1%. O aparelho tem entradas para sensores pT100 a 2, 3 ou 4 fios ou 

termopar dos tipos R,S,B,E,K,J,T, e N e a faixa de leitura varia de -200ºC a 950ºC. 

 

3.3.1.2 Detector Infravermelho 

 
O aparelho portátil de infravermelho utilizado para avaliar a concentração de 

diferentes compostos no biogás foi o GEM2000 - Geotechnical Instruments. O detector 

GEM2000 apresenta sensores para análise dos gases CH4, CO2, O2, CO e H2S. Este 

equipamento apresenta um canal de entrada e outro de retorno ou de liberação dos gases, 

permitindo, assim, que os ensaios da placa de fluxo fossem realizados pela metodologia da 

placa estática tratada no Capítulo 2 (Item 2.12). Neste método, o biogás é bombeado para o 

aparelho, analisado internamente e depois lançado de volta à placa em um ciclo fechado. 

 

3.3.1.3 Placa de Fluxo Estática 

 
A placa de fluxo utilizada no estudo das emissões de gases do ASMOC foi 

desenvolvida a partir dos modelos usados na literatura. A Figura 3.5 mostra 

esquematicamente a forma, dimensões e alguns detalhes da placa de fluxo (MACIEL e JUCÁ, 

2000; MACIEL, 2003; GUEDES, 2007 e MARIANO, 2008). 
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Figura 3.6 – Esquema da placa de fluxo. 

 
   Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

 

As dimensões da placa são: área da base igual a 0,16 m2 e 8 L de volume, que 

tornam o ensaio mais rápido e estão dentro da variação verificada por Maciel (2003), que em 

seu estudo discorreu que existe uma grande variação na área da base (<0,01 a 0,79 m2) e no 

volume (0,25 a 159 litros) das placas, permitindo-se então afirmar que não existe consenso no 

meio científico sobre a forma e o tamanho ideal das mesmas.  

A placa ou caixa de fluxo foi feita lateralmente em aço galvanizado [espessura (e) 

= 2 mm] com o topo constituído por uma chapa de acrílico cristal (e = 8 mm). Este acrílico é 

fixado na parte metálica por meio de uma camada de silicone, para que ocorra uma boa 

aderência entre o acrílico e a base da caixa, evitando, assim, emissões fugitivas de gases.  

O formato de “degrau” da placa (Figura 3.6) tem a finalidade de evitar a entrada 

de ar atmosférico, procedente do vento, para o interior da placa. Este desenho também 

facilitará a cravação da placa no solo, pois esta poderá ser forçada de encontro ao solo. O 

“degrau” deve ficar em contato direto com o solo para garantir que o fluxo passe somente na 

área de 40 x 40 cm2, caso contrário, os gases podem se desviar para os espaços vazios, o que 

poderá afetar nos resultados encontrados. 
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Figura 3.7 – Influência do vento sobre a placa de fluxo. 

 
  Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

 

Também faz parte da estrutura da placa uma conexão para o fio termopar e duas 

conexões de saída, tipo encaixe rápido, que estão no topo da placa de fluxo para medição da 

concentração dos gases durante o ensaio. Essas conexões foram ligadas ao analisador de gases 

(GEM2000) por tubos de polietileno (ø ¼”) de forma que por uma conexão realizava-se a 

sucção do gás confinado e na outra o retorno deste para o interior da placa em um ciclo 

fechado, conforme Figura 3.7, que ilustra a placa de fluxo desenvolvida nesta pesquisa com o 

fio termopar e as conexões de saída ligadas ao analisador GEM2000. 

  

Figura 3.8 – Foto da placa de fluxo estático usada na pesquisa. 

 
    Fonte: Autor (2011). 
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3.3.2 Procedimento de Ensaio 

 
3.3.2.1 Escolha dos Pontos 

 
A escolha dos locais para instalação dos dispositivos foi fundamentada em alguns 

aspectos que poderiam influenciar no fluxo de gases e na operacionalidade do ensaio, entre os 

quais: (a) evitaram-se áreas próximas ao talude da célula, devido uma maior incidência de 

ventos e ao efeito da erosão nos taludes; (b) selecionaram-se áreas planas, para promover um 

melhor contato placa-solo; (c) dispensaram-se pontos com presença de fissuras, para 

minimizar o efeito da heterogeneidade do solo nos resultados. 

Os pontos selecionados foram distribuídos ao longo da superfície da célula e estão 

apresentados na Tabela 3.6.  

 

Tabela 3.6 – Coordenadas dos ensaios com a Placa de Fluxo. 

Pontos Coordenadas 

1 3° 47’ 41,48” S – 38° 40’ 17,92” O 

2 3° 47’ 44,72” S – 38° 40’ 19,72” O 

3 3° 47’ 47,25” S – 38° 40’ 16,23” O 

4 3° 47’ 42,80” S – 38° 40’ 14,15” O 

5 3° 47’ 40,60” S – 38° 40’ 13,92” O 

6 3° 47’ 38,91” S – 38° 40’ 15,69” O 

             Fonte: Google earth® (2011). 

 

Uma perspectiva da localização dos pontos de coleta das amostras, assim como os 

pontos selecionados para cravação das placas no ASMOC foi ilustrada na Figura 3.9. Onde os 

pontos de coleta das amostras foram representados pela sigla “am”. 
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Figura 3.9 – Localização dos pontos de coleta e de cravação das placas no ASMOC. 

 
Fonte: Autor (2011) 

3.3.2.2 Cravação da Placa de Fluxo 

 
Marcou-se o perímetro da placa com folgas entre 5 - 10 cm para cada lado, 

formando um quadrado de 70 x 70 cm.  Removeu-se a placa e escavou-se cuidadosamente, 

para não alterar as características do solo, uma vala com profundidade entre 10 - 15 cm. Em 

seguida, colocou-se a placa novamente e moldaram-se (“talhou-se”) as paredes laterais do 

quadrado até que ficasse com as dimensões externas da placa (60 x 60 cm). Posteriormente, 

encravou-se a placa na direção vertical com auxilio do “degrau”. Nesta etapa, os tubos de 

polietileno ficaram conectados às conexões de saída para que o biogás não se acumulasse no 

interior da placa. Esta acumulação pode provocar modificações do fluxo naquela área. Por 

fim, com o próprio material escavado, aterrou-se e compactou-se manualmente a vala. 

 

3.3.2.3 Leitura da Placa 

 
Após a cravação da placa, iniciou-se o ensaio. Nesse momento, realizaram-se 

periodicamente as leituras envolvendo medições na placa de fluxo (fluxo, pressão e 

temperatura). Adotou-se o intervalo default de leitura do instrumento – GEM2000, o qual 

analisa 300 cm3 de gás por minuto. A duração total de ensaio variou de 25 a 40 min, a qual 

está dentro do intervalo de tempo (15 min a 3 horas) previsto na literatura consultada 
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relacionada à duração total de ensaios para se determinar o fluxo de biogás em solos de 

cobertura, conforme Tabela 3.7. 

O tempo de realização do ensaio é uma variável fundamental para o cálculo do 

fluxo de gás. Após certo intervalo de tempo, a pressão, temperatura e concentração dos gases 

no interior da placa aumentam e o fluxo tende a decrescer até a estabilização em valores 

próximos a zero. Mudanças nas características geotécnicas do solo de cobertura também 

podem ocorrer após um longo período de ensaio. 

 

Tabela 3.7 – Tempos para determinação do fluxo de gás pelo método estático. 

Referência Intervalos 

Rolston (1986)  15 min a 3 horas 

Borjesson e Svensson (1997) máximo 60 min 

Bogner et. al. (1997) máximo 30 min para o CH4 e 2 horas para gases traços 

Tanaka et. al. (1997) máximo 25 min  

Maciel (2003) Aproximadamente 3 horas 

Guedes (2007) Aproximadamente 3 horas 

Mariano (2008) 3 horas 

Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

 

As medições realizadas simultaneamente pelo GEM2000 e o termômetro digital 

na placa de fluxo estático foram: (i) concentração percentual dos principais gases liberados 

pelos RSU: metano, gás carbônico e (ii) temperatura e pressão do ambiente da placa.  

A conexão do instrumento na placa foi efetuada apenas no instante de realização 

das leituras. Após as leituras, desconectava-se o equipamento e os tubos de polietileno 

ficavam livres à pressão atmosférica, para evitar acréscimos de pressão no interior da placa. 

Este incremento de pressão poderia ocasionar mudanças na velocidade e no sentido de fluxo 

no solo. Vale lembrar que o biogás permaneceu num ciclo fechado durante a realização das 

leituras (placa de fluxo estática). No caso da leitura das temperaturas, o termômetro digital 

permaneceu constantemente ligado para avaliação das condições atmosféricas do ponto de 

coleta. 

A placa projetada destinou-se a estimar um baixo fluxo gasoso e as respectivas 

leituras de concentração. Para tal, foi utilizado o aparelho analisador de gases – GEM2000, de 
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alta sensibilidade nas leituras e com capacidade de monitorar as variações instantâneas de 

vazão do metano, gás carbônico. Estes dados são apresentados (na forma de gráficos) no 

Capítulo 4 – Resultados e Discussão, nos quais se pode observar o fluxo de CH4, CO2 nos 

devidos pontos de coleta sobre a camada de cobertura do ASMOC. 

Conforme Maciel (2003), para se estimar o fluxo de gases em termos mássicos 

(∆M/∆t), utilizou-se a densidade corrigida dos gases (CH4 e CO2) em função das leituras das 

temperaturas (Equações 3.1 e 3.2).  

 

  (3.1)  

 

 (3.2)  

 

Onde:  

ρ CH4(t): densidade do CH4 em função da temperatura (°C); 

ρ CH4: 0,717 kg/m3;  

ρ CO2 (t): densidade do CO2 em função da temperatura (°C);  

PMCO2: Peso Molecular do CO2 = 44;  

PMCH4: Peso Molecular do CH4 = 16. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 Caracterização do solo 

 
A investigação geotécnica seguiu os princípios da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), respeitando criteriosamente as normas citadas no item 3.2 – 

Caracterização do solo em laboratório, da Metodologia. 

Os ensaios granulométricos ilustrados na Tabela 4.1 demostraram que o solo 

estudado é composto em média por 2% de pedregulho; 8% de areia grossa; 18% de areia 

média; 25% de areia fina; 31% de silte e 15% de argila. 

 

Tabela 4.1 - Granulometria do solo da camada de cobertura do ASMOC 

Número da Amostra 
Valores em % 

Pedregulho Areia Grossa Areia Média Areia Fina Silte Argila 

1 3 6 22 29 30 14  
2 5 6  19  26 32 13  
3 2   10 16 22  32 18  
4 1 7 17 24 33 17  

Média 2 8 18 25 31 15 
  Fonte: Autor (2011). 

 

Conforme terminologia de rochas e solos baseada em frações granulométricas 

dominantes e subdominantes (ABNT - NBR 6502/95), tem-se que esse solo se classifica 

como areia fina silto-argilosa, o que significa que a fração de areia é a mais expressiva, sendo 

a maior parte desta (25%) do tipo fina. 

Baseando-se nos percentuais encontrados de cada amostra (Tabela 4.1), foi 

possível a plotagem da curva de distribuição granulométrica das respectivas amostras, 

conforme ilustra a Figura 4.1.   
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Figura 4.1 - Curvas granulométricas das amostras do solo de cobertura do ASMOC. 

 

       Fonte: Autor (2011). 
 

Na Tabela 4.2 confrontou-se a média dos dados encontrados com alguns estudos 

granulométricos presentes na literatura para solos de áreas de disposição do Brasil. 

 

Tabela 4.2 - Granulometria de solos de camadas de cobertura de aterros sanitários no Brasil. 

Autor/Ano 
Valores em % 

Pedregulho Areia Grossa Areia Média Areia Fina Silte Argila 

Dados encontrados 2,0 8,0 18,0 25,0 31,0 15,0 
Almeida et al (2010) 3,0 10,0 18,0 23,0 29,0 17,0 

Maciel (2003) 1,0 1,0 24,0 23,0 24,0 27,0 

Pereira et al. (2006) 
- 28,0 12,0 60,0 
- 71,0 11,0 15,0 

Ritter et al. (2002) - 48,0 18,0 34,0 

Borba (2006) 
6,0 55,3 15,5 23,3 
- 7,1 24,7 13,3 

Gomes et al. (2002) - 61,0 12,0 27,0 
  Fonte: Adaptado de Monte et. al. (2010). 

 

Encontraram-se, conforme Tabela 4.3, os seguintes limites de consistência: Limite 

de Liquidez (LL): 27% e Plasticidade (LP): 14%, sendo o Índice de Plasticidade (IP) de 13%. 

O teor de umidade que separa o estado plástico do estado líquido é chamado de 

limite de liquidez (LL). É o valor de umidade abaixo do qual o solo tem comportamento 

plástico.  
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A umidade que delimita o estado semi-sólido do plástico é conhecido como limite 

de plasticidade (LP). Abaixo desse valor o solo começará a fissurar ao tentar ser moldado.  

 

Tabela 4.3 – Limites de consistência do solo da camada de cobertura do ASMOC. 

Número da Amostra 
Valores em % 

Limite de Liquidez 
(LL)  

Limite de Plasticidade (LP) Índice de Plasticidade (IP) 

1 29 18 11 
2 30 14 16  
3 27 15 12  
4 26 10 16  

Média 27 14 13 
     Fonte: Autor (2011). 

 

O limite de liquidez é o teor de umidade no qual o solo fecha a ranhura (feita com 

cinzel no aparelho Casagrande) com o impacto de 25 golpes. Como não se consegue esse 

limite com precisão através de tentativas, colocaram-se os pontos obtidos em um gráfico onde 

o eixo das abscissas corresponde ao log do Nº de golpes e a ordenada a umidade. Ajustou-se 

uma reta com estes pontos e graficamente se determinou o limite de liquidez. Alguns autores 

admitem a utilização de pelo menos três pontos para o ajuste da reta. 

Encontrou-se na literatura os limites de consistência de diferentes solos existentes 

em aterros de resíduos sólidos (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 - Limites de consistência de solos de camadas de aterros sanitários conforme a literatura. 

Autor/Ano 
Valores em % 

Limite de Liquidez 
(LL)  

Limite de Plasticidade 
(LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Guedes (2007) 55 21 34 

Costa (2002) 
65 29 36 
23 15 8 

Maciel (2003) 57 27 30 
Almeida et al (2010) 26 16 10 
Dados encontrados 

pelo autor 
27 14 13 

     Fonte: Autor (2011). 
 

Outros trabalhos semelhantes apresentaram recomendações para algumas 

características físicas dos solos utilizados em camadas de cobertura (Tabela 4.5).  
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Tabela 4.5 - Características das camadas de cobertura de aterros sanitários brasileiros. 

Autor/Ano LL (%) IP (%) Finos (%) Argila (%) Pedreg ulho (%) 
Bagchi (1994) > 30 > 15 > 50 > 25 - 

Benson et al. (1994) > 20 > 7 > 30 > 15 - 
CETESB (1993) > 30 > 15 > 30 - - 
Daniel (1993) - > 7 > 20 - < 30 
EPA (1989) - > 10 > 20 - < 10 

Dados encontrados  
pelo autor 

27 13 46 15 2 

     Fonte: Adaptado de Ferrari (2005). 

 

Ponderando-se determinadas características físicas dos solos do ASMOC com os 

dados da Tabela 4.5, observou-se que alguns parâmetros encontrados não se enquadram com a 

literatura consultada. 

Os resultados dos ensaios de Compactação Proctor Normal das 4 amostras 

deformadas foram ilustrados na Figura 4.2. A média dos resultados indicou uma massa 

específica seca máxima em torno de 1,83 g/cm3 e uma umidade ótima de 11%. 

 

 

Figura 4.2 - Curvas de compactação das amostras do solo de cobertura do ASMOC. 

 

Fonte: Autor (2011). 
 

A Tabela 4.6 expõe alguns parâmetros de compactação de solos de aterros de 

resíduos sólidos existentes na literatura. 
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Tabela 4.6 - Características de compactação de solos de aterros sanitários do Brasil.  

Autor/Ano Massa especifica (g/m3) Umidade (%) 

Oliveira et al. (2002) 2,30 - 
2,69 - 

Gomes et al. (2002) 1,61 50,63 
Santos (2008) 1.56 21,3 

Almeida et al (2010) 1,93 12,4 
Dados encontrados 

pelo autor 
1,83 11 (10,98) 

Fonte: Autor (2011). 
 

Os resultados dos ensaios de Permeabilidade das 4 amostras indeformadas foram 

ilustrados na Tabela 4.7. A média dos resultados indicou uma constante de condutividade 

hidráulica igual a 2,2 x 10-4 cm/s. 

  

Tabela 4.7 – Permeabilidade das amostras do solo de cobertura do ASMOC.  

Amostras  K (cm/s) 

1  2,8E-04 

2  4,2E-04 

3  1,0E-04 

4  8,9E-05 

Média  2,2E-04 

    Fonte: Autor (2011). 
 

Conforme Tabela 4.7, a média encontrada indica que durante a execução da 

camada não ocorreu o devido controle do grau de compactação do solo de cobertura do 

ASMOC, resultando em uma permeabilidade que favorecerá a fuga dos gases e a entrada de 

água pluvial na massa de resíduos. 

 

4.2 Ensaios com a placa de fluxo estático. 

 
 

Após os resultados dos ensaios das características geotécnicas do solo, percebeu-

se a existência de emissões fugitivas de gases pelo solo utilizado como camada de cobertura 

no ASMOC. Deste modo, investigaram-se essas emissões por meio da metodologia da placa 
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de fluxo estático, até então inédita no referido aterro, com o objetivo de se estimar a 

quantidade de CH4 e CO2 emitidos conforme condições climáticas locais. Método que, além 

de avaliar os gases emitidos e não os gases gerados pelo aterro, também não exige adaptações 

de parâmetros encontrados na literatura para o cálculo de biogás gerado em aterros, conforme 

modelos matemáticos (decaimento de ordem zero; decaimento de primeira ordem, de segunda 

ordem e multifase) usados. Os ensaios foram realizados “in situ”, implicando, assim, numa 

maior confiabilidade dos dados encontrados. 

O fluxo volumétrico foi calculado no intervalo inicial do ensaio para se obter a 

maior taxa de percolação do gás pela camada de cobertura, simulando as condições naturais 

do aterro de resíduos, onde a camada de cobertura fica em contato com a atmosfera e 

consequentemente ocorrem os gradientes máximos de pressão e concentração. 

Seguem abaixo os resultados dos fluxos obtidos nos 6 pontos selecionados para 

ensaios em campo com a placa de fluxo estático (Figura 4.3 e Figura 4.4): 

 

Figura 4.3 – Fluxos médios de metano (CH4) nos pontos selecionados. 

 

  Fonte: Autor (2011). 
 

As curvas de variação do metano versus o tempo mostradas na Figura 4.3 

apresentaram comportamento qualitativo semelhante em todos os ensaios e observaram-se 

emissões fugitivas de CH4 pelo solo de cobertura do ASMOC, obtendo-se um fluxo médio de 

354 ml/m2.min. 
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O fluxo total de CH4 pelo topo da camada de cobertura corresponde à média do 

fluxo de todos os ensaios de placa multiplicada pela área retangular do topo da célula 

((272,68m x 213,90 m)/2 = 29.163 m2). Estima-se que a liberação de CH4 pela camada de 

cobertura, durante o período desta pesquisa, foi de 10.323.702 ml/min ou 619 m3/h (14.866 

m3/dia ou 5.426.090 m3/ano), o que, em termos mássicos, sendo a densidade corrigida em 

função da temperatura (Equação 1) do CH4 igual a 0,6514 kg/m3, tem-se 9.683 kg/dia ou 

3.534,5 t/ano em 29.163 m2. As emissões totais, correspondendo à área de topo, taludes e 

bernas da célula, correspondendo a uma área de 78.000 m2 são de 9.452 t/ano. (78.000/29.163 

x 3.534 = 9.452 t/ano). 

  

Figura 4.4 – Fluxos médios de dióxido de carbono (CO2) nos pontos selecionados. 

 
Fonte: Autor (2011). 
 

Conforme Figura 4.4, observaram-se emissões fugitivas de CO2 pelo solo de 

cobertura do ASMOC, obtendo-se um fluxo médio total de 265 ml/m2.min. 

O fluxo total de CO2 pelo topo da camada de cobertura corresponde à média do 

fluxo de todos os ensaios de placa multiplicada pela área retangular do topo da célula ((272,68 

m x 213,90 m)/2 = 29.163 m2). Estima-se que a liberação de CO2 pela camada de cobertura, 

durante o período desta pesquisa, foi de 7.728.195 ml/min ou 463 m3/h (11.128 m3/dia ou 

4.061.720 m3/ano), o que, em termos mássicos, sendo a densidade corrigida em função da 

temperatura (Equação 2) do CO2 igual a 1,7913 kg/m3, tem-se 19.933 kg/dia ou 7.275 t/ano 
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em 29.163 m2. As emissões totais, correspondendo à área de topo, taludes e bernas da célula, 

correspondendo a uma área de 78.000 m2 são de 19.459 t/ano. (78.000/29.163 x 7275 = 

19.459 t/ano). 

A Tabela 4.8 expõe alguns estudos de geração de gases por meio dos modelos 

matemáticos encontrados na literatura, feitos no ASMOC. 

 

 

Tabela 4.8 – Geração de gases no ASMOC conforme literatura. 

Fonte/ano Metodologia Potencial 

Linard (2010) USEPA-LandGEM 58.064 mil m3 de CH4 ou 38,7 

t/ano em 2010 

Moreira (2010) IPCC - Waste 

Model 

CH4 gerado: 44.579 mil m3 ou 

29,7 mil t/ ano em 2010 

Lima (2010) USEPA-LandGEM 97 mil t/ano de CO2 e 30 mil 

t/ano de CH4 em 2007. 

Hiluy et al. (2007) USEPA-LandGEM Geração de CH4 de 34.515 mil 

m3/ano ou 23 mil t/ano em 

2007 

Dados encontrados 

pelo autor 
Placa Estática 

9.452 t/ano de CH4 e 19.459 

t/ano de CO2 em 2011 

                Fonte: Autor (2011). 
 

Confrontando os dados encontrados com alguns trabalhos de geração de gases 

realizados no ASMOC, percebeu-se que o aterro citado possui um potencial considerável de 

gases gerados e emitidos que poderiam ser aproveitados energeticamente, trazendo benefícios 

ambientais, sociais e econômicos. 

 Com o beneficiamento energético se teria o aproveitamento do metano, logo, uma 

mitigação dos GEE, assim como aumentaria a vida útil do aterro, pois haveria uma 

infraestrutura de triagem dos materiais passíveis de reuso e reciclagem, sendo encaminhados 

para despejo somente os resíduos “inutilizáveis”, dentre eles o lixo orgânico (maior gerador 

de gases em aterros). Ademais, o aproveitamento desses materiais recicláveis reduziria a 
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extração de matéria-prima virgem e o consumo de água e energia para fabricação de novos 

produtos. 

A utilização da energia dos RSU do ASMOC em função da construção de uma 

central de triagem geraria emprego e renda através de contratos com associações e 

cooperativas de recicladores, melhorando a qualidade de vida desses trabalhadores. 

E como benefícios econômicos haveria a geração de recursos por meio da 

comercialização de títulos de créditos de carbono negociáveis em bolsas de valores ou leilões 

nacionais e internacionais. Além disso, o potencial gerado poderia ser usado para reduzir as 

despesas internas com energia, assim como o excedente poderia ser negociado com a 

concessionária local. 

Conforme item 2.5, a geração de 5.426.090 m3/ano de CH4 corresponderia a 6.420 

mil litros de gasolina, supondo o valor de R$ 2,65/litro, o que seria equivalente a cerca de R$ 

17 milhões por ano que seriam desperdiçados em virtude do não aproveitamento do metano 

lançado na atmosfera. A conversão de peso para volume e a comparação com a gasolina 

permitiram sugerir que a emissão é significativa e poderia ser aproveitada para fins 

comerciais. 

Vale ressaltar, também, o potencial econômico dos resíduos sólidos do ASMOC. 

A drenagem e a posterior queima do CH4 oferecem a possibilidade de acumular créditos de 

carbono. O não lançamento de 01 tonelada de CH4 gera 21 créditos de carbono. Sabe-se que 

cada crédito equivale à redução de uma tonelada de CO2. Assumindo que um crédito de 

carbono vale, na média anual, € 12,90 e, estipulando a cotação anual para o euro (€) de R$ 

2,75, tem-se R$ 35,47 por tonelada de CO2. Portanto, das 9.452 t de CH4 seriam gerados 

198.492 créditos de carbono, equivalentes a R$ 7.040.511,00/ano. Enquanto que para as 

emissões de CO2, que somaram 19.459 toneladas por ano, os créditos gerados equivaleriam a 

uma quantia de R$ 690.210,00. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  
 

 

Determinadas propriedades físicas do solo de cobertura do ASMOC divergiram da 

literatura consultada, sugerindo que o solo escolhido para ser utilizado como cobertura tem 

uma permeabilidade que favorecera a fuga dos gases e a entrada de água pluvial na massa de 

resíduos. 

Propõe-se aplicar algumas medidas corretivas para a camada de cobertura 

analisada, como aperfeiçoar o processo de compactação do solo para diminuir a 

permeabilidade; que deverá reduzir o número de espaços vazios. 

O ensaio com a placa de fluxo se mostrou como um procedimento de fácil 

utilização e de baixo custo; a instalação e o manuseio do equipamento são simples; o tempo 

de ensaio foi, em média, de 25 minutos, tendo-se obtido dados significativos para se estimar o 

fluxo de biogás nos pontos selecionados. 

Notou-se que o Aterro não possui um gerenciamento de parâmetros (pH, umidade, 

temperatura) da massa de lixo que influenciam diretamente na formação do biogás. 

O Aterro recebe grande quantidade de materiais que teriam valor econômico e que 

poderiam ser separados e reaproveitados pelo setor de reciclagem, caso existisse. A 

subutilização desse material implica diretamente em perdas energéticas, operacionais e 

ambientais, além de desperdiçar recursos que seriam comercializados através dos créditos de 

carbono. 

Não há uma diferenciação entre os resíduos que entram no ASMOC oriundos da 

cidade de Caucaia e de Fortaleza, pois estas cidades possuem características socioeconômicas 

e territoriais bem diferentes, o que compromete uma estimativa mais realística da composição 

gravimétrica dos RSU recebidos.  

Há necessidade de uma reformulação da política fiscal e tributária brasileira que 

seja compatível com a PNRS e que incentive as três esferas dos governos, as empresas e a 

sociedade civil no processo de coleta seletiva e solidária, trazendo benefícios sócio-

ambientais e econômicos. 

 

Os resultados obtidos nesse estudo, embora primários, são importantes para o 

entendimento dos processos de percolação de gases no ASMOC.  
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Estudos podem ser elaborados para se aumentar a eficiência de retenção de gases 

e águas pluviais da camada de cobertura do ASMOC, com o uso de resíduos da construção 

civil, casca de coco, dentre outros. 

Os resultados encontrados podem ser úteis para estudos de viabilidade econômica 

da geração e aproveitamento energético do biogás gerado no ASMOC, pois os dados foram 

coletados em campo e as medições obtidas se aproximam da realidade da emissão de gases do 

aterro. 

Um estudo poderá ser feito sobre a viabilidade econômica da instalação de uma 

unidade de triagem no ASMOC, pois, além de aumentar sua vida útil, também traria diversos 

benefícios sociais, econômicos e ambientais. 
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