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RESUMO 

 

O crescimento populacional é responsável pelo aumento na geração de resíduos sólidos, 

e pela necessidade da correta destinação, processamento e redução destes resíduos. Este 

trabalho objetivou avaliar o desempenho no aprisionamento dos gases de aterro por 

diferentes materiais usados como camada de cobertura em uma Célula Experimental 

(CE) e na Célula Central (CC) do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia 

(ASMOC). As estimativas das emissões de gases foram realizadas por meio de ensaios 

com placa de fluxo estático na cobertura convencional e nas coberturas alternativas, 

além das medições feitas nos drenos. Os gases gerados na CE e lançados pelo dreno 

continham, em média, 16,48% de CH4, 13,23% de CO2  e 11,10% de; já na CC, as 

médias de emissão de CH4 variaram de 48,20% a 62%, com volumes de CO2 variando 

de 28,45% a 40,43%, e concentrações de O2 bem baixas, variando de 0,02% a 6,4%. A 

CC permitiu o escape de, em média, 0,5% de CH4 e 0,3% de CO2 na CE, enquanto que 

a CC diferiu apenas na média de CO2 com 0,8%. A CE apresentou valores médios de 

fluxo mássico de CH4 na camada de cobertura de 0,78 g/m².s.10-2 e de 1,2x10-2 g/m².s, 

para CO2. Já a CC apresentou média de fluxo mássico de CH4 de 0,77 g/m².s.10-2 e de 

1,54x10-2 g/m².s para CO2. No tocante às emissões pelas camadas alternativas na CE, a 

camada vegetada com grama Esmeralda teve melhor resultado entre as demais, mas 

ainda permitiu a emissão de 1,1% a mais de CH4, deixando escapar 4,3 vezes mais CO2 

quando comparada à da cobertura convencional. O módulo da CC coberto com grama 

Esmerada conseguiu reter 50,8% mais CH4 e 24,6% mais CO2 que a camada de 

cobertura convencional; o capim Mombaça emitiu 13,4% menos CH4 que a camada 

convencional. A capina seca, apesar de emitir 12,4% a mais de CH4 que a camada 

convencional, melhorou em quase três vezes seu desempenho com relação ao 

experimento anterior. Já a camada sobreposta de capina seca-Cx emitiu 17,2% menos 

CH4 e 85,5% menos CO2 que a camada convencional. O RCC foi o material com o pior 

resultado entre todos os módulos analisados, 1820,9% a mais de emissão de CH4 e 

1205,8% de emissão de CO2 para a atmosfera, se comparada à camada convencional de 

cobertura. Já se for considerada a camada sobreposta de RCC-Cx, a diminuição na 

emissão de CH4 comparada à camada convencional de cobertura é de 12,9% e de 59,0% 

menos CO2. Os fluxos mássicos em ambos os experimentos apresentaram uma ampla 

faixa de variação do CH4 e CO2, o que indica que vários fatores externos à célula são 

responsáveis por esta variação, porém seguem um comportamento congruente às 



 

emissões de CH4 e CO2 fortemente influenciadas pelo regime de chuvas. Os dados 

coletados mostraram que a grama Esmeralda, em ambos os experimentos, minimizam a 

perda dos gases para atmosfera, além de tornar mais agradável o ambiente de alta 

vulnerabilidade. 

 

Palavras chaves: Resíduos sólidos. Camada de cobertura. Fluxo de gases. Biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the performance of gas trapping for different materials 

used as cover layer on an experimental chamber (EC) and on a central chamber (CC) 

from a landfill Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). Estimates 

of emissions were carried out by static flow plates in conventional coverage and 

alternative cover layers, in addition to measurements have been made in the drains. The 

gases generated in EC and launched by the drain contained, on average, 16.48% of CH4 

(minimum of 5.8% and a maximum of 32.6%), 13.23% CO2 (minimum of 5.5% and a 

maximum of 23.5%) and 11.10% O2 (minimum of 1.0 % and a maximum of 18.3%); at 

CC, CH4 emission averages ranged from 48.20% to 62% CO2 with median volume 

ranging from 28.45% to 40.43%, and very low O2 concentrations ranged from 0.02% 

6.4%. The CC allowed to escape, on average, 0.5% CH4 and 0.3% CO2, while the EC 

differed only on CO2 average, 0.8%. The EC presented CH4 average values of massic 

flow in the covering layer of 0.78 g/m².s.10-2 and 1.2x10-2 g/m².s for CO2. Nonetheless 

the CC presented an average of massic flow of CH4 0.77 g/m².s.10-2 and 1.54x10-2 

g/m².s for CO2. The values range from -5.39x10-2 g/m².s to 59.47x10-2 g/m².s for CH4 

and -74.14x10-2 g/m².s to 207.59x10-2 g/m².s for CO2. Regarding emissions by 

alternating layers in the EC, the vegetated layer with Esmeralda grass had the best result 

among the others, but still allowed the emission of more 1.1% of CH4, letting out 4.3 

times more CO2 when compared to the conventional coverage. The CC module covered 

with Emerald grass was able to hold 50.8% more CH4 and 24.6% more CO2 than the 

conventional cover layer; the Mombasa grass emitted 13.4% less CH4 than conventional 

layer. The dry weed, despite emitting 12.4% more CH4 than the conventional layer, 

improved by almost three times its performance over the previous experiment. 

Additionally, the overlying layer of dry weed-Cx has emitted 17.2% less CH4 and 

85.5% less CO2 than the conventional layer. The CCR was the material with the worst 

result among all analyzed modules, 1820.9% more emission of CH4 and 1205.8% of 

more emission of CO2 emitted into the atmosphere, compared to the conventional cover 

layer. However, if considered the overlying layer of CCR-Cx, the decrease in CH4 

emissions, compared to the conventional cover layer, is 12.9% and 59.0% less CO2. The 

massic flows in both experiments showed a wide range of variation of CH4 and CO2, 

which indicates that many factors outside the chambers are responsible for this change, 

but follow a consistent behavior to CH4 and CO2 strongly influenced by rainfall. The 



 

data collected showed that the Emerald grass, in both experiments, minimize the loss of 

gases into the atmosphere, besides, this cover layer makes more pleasant the highly 

vulnerable environment. 

Keywords: Solid waste. Cover layer. Gas flow. Biogas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações gerais 

 

A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) está intimamente ligada à 

condição de vida da população e aos seus hábitos de consumo. Isso é consequência do 

seu desenvolvimento econômico, grau de educação, desenvolvimento de novas 

tecnologias, desenvolvimento de novos processos industriais e até mesmo da situação 

política que uma população vivencia. Se o momento é favorável economicamente e a 

população tem maior acesso aos bens de consumo, a geração de resíduos por sua vez é 

estimulada, podendo alcançar volumes exorbitantes, enquanto o contrário também é 

verdade. 

O crescimento populacional, comum às grandes metrópoles e responsável 

pelo aumento na geração de resíduos sólidos, carrega consigo a necessidade de medidas 

mais eficientes na gestão desses resíduos no que tange ao destino, processamento e 

redução dos possíveis danos ambientais causados pela atividade humana. 

A deposição de RSU em aterros sanitários e lixões gera, em decorrência da 

biodegradação anaeróbia desses resíduos, subprodutos em forma de líquidos e gases, 

principalmente o metano, que devem ser tratados e/ou aproveitados, de forma a mitigar 

os problemas causados pelo lançamento desses materiais no solo, em corpos hídricos 

receptores e na atmosfera, gerando expressivos danos ambientais (LOPES et al., 2010). 

A geração desses subprodutos varia de local para local, em função de fatores como 

quantidade de resíduos, idade do local de depósito, materiais tóxicos, umidade, acidez e 

condições construtivas e de manejo.  

O processo de biodegradação é iniciado tão logo o resíduo é produzido. No 

aterro sanitário os resíduos, após dispostos, geram gases tóxicos danosos ao ser humano 

e à atmosfera, principalmente os gases metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), que 

são considerados causadores do efeito estufa. O efeito estufa, embora seja um fenômeno 

natural responsável pela manutenção da temperatura do planeta, vem sendo 

potencializado pela emissão desses gases poluentes na atmosfera, que bloqueiam a 

dissipação do calor.  
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O gás metano apresenta um Potencial de Aquecimento Global (Global 

Warming Potential – GWP) 21 vezes maior do que o dióxido de carbono e os aterros 

sanitários são responsáveis por aproximadamente 8,4% das emissões de metano geradas 

pela atividade antropogênica (MCTI, 2014). Dos 16.653,3 Gg CH4 emitidos das mais 

diversas fontes no Brasil, 12,9% são provenientes de resíduos domésticos e industriais e 

65,2% desse metano são emitidos no tratamento de RSU em seu confinamento (MCTI, 

2014).  

No Brasil, a legislação vigente tenta contribuir com medidas para minimizar 

os efeitos negativos da má gestão de resíduos. Mesmo assim, segundo a Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), a 

geração de lixo no país aumentou 29% de 2003 a 2014, o que corresponde cinco vezes 

mais que a taxa de crescimento populacional no mesmo período, que foi de 6%. Se 

comparados os números entre 2013 e 2014, o aumento na geração de resíduos sólidos 

(RS) foi de 2,9%, enquanto que a taxa de crescimento populacional de um ano para o 

outro foi de 0,9%. Em 2014, cada brasileiro produziu, em média 1,062 kg RS/dia, o que 

representa um aumento de 2,34% com relação ao ano de 2013 (ABRELPE, 2014). 

O país vive sua maior recessão desde a década de 1930, mesmo assim a 

produção de resíduos alcança números nunca antes vistos. Anteriormente à crise 

econômica e política vivida atualmente o brasileiro experimentou um breve período de 

desenvolvimento acompanhado de programas de governo que estimulou o consumo das 

classes historicamente mais desfavorecidas. Uma vez adquirido o hábito do consumo, 

dificilmente, mesmo diante de uma crise econômica, se deixa de adquirir bens e 

serviços (MARCHIORI, 2016). 

Jesus Neta (2012) esclarece que o consumismo no século XXI é uma 

herança cultural adquirida desde a revolução industrial, que com o fortalecimento do 

capitalismo provocou o notório aumento da produção de bens, o qual culminou no 

insustentável padrão de consumo atualmente verificado e que tem como finalidade a 

satisfação de desejos pessoais, substituindo a utilidade dos produtos materiais pelo seu 

valor simbólico diante da sociedade. Essa necessidade de possuir busca tão somente 

diferenciar padrões sociais onde se distingue pela aparência, verifica-se que as pessoas, 

através do consumo, também querem ostentar uma classe, um padrão de consumo e não, 

simplesmente, atender necessidades vitais. Dessa forma, cresce o ritmo da produção e a 
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obsolescência dos objetos de consumo, provocando sua substituição em grande escala e 

em curto espaço de tempo, gerando cada vez mais resíduos. 

Com tanto resíduo sendo gerado todos os dias, dentre as várias alternativas 

conhecidas para o seu destino, como a incineração, compostagem e reciclagem, a 

utilização de áreas para aterramento do lixo ainda é a mais comum. O aterro sanitário é 

definido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (2000) como uma forma de 

disposição de resíduos sólidos no solo, que, fundamentada em critérios de engenharia e 

normas operacionais, permite o confinamento seguro, garantindo o controle de poluição 

ambiental e proteção à saúde pública, minimizando impactos ambientais.  

Este método utiliza princípios de engenharia para a correta 

impermeabilização do solo, confinamento dos resíduos sólidos à menor área possível e 

reduzi–los ao menor volume permissível, cobrindo–os com uma camada de terra, ou 

outro material inerte, na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, 

se for necessário, além da captação do lixiviado e do biogás.  

A impermeabilização eficiente da base e da cobertura do aterro possibilita 

condições adequadas para a degradação da matéria orgânica, aumentando 

consequentemente a produção de biogás, possibilitando sua captação para o 

aproveitamento energético em detrimento da queima ou perda para atmosfera, 

minimizando possíveis contaminações tanto no solo e lençóis freáticos, como da 

atmosfera pela contribuição para o efeito estufa (ENSINAS, 2003). 

A concepção de aterros sanitários que visam, além do armazenamento 

correto do lixo, o aproveitamento do biogás gerado ao longo do tempo, possibilita maior 

eficiência na produção e captação do metano gerado na degradação da matéria orgânica 

presente nos resíduos. Porém, uma parte do gás gerado no aterro sanitário atravessa o 

sistema de cobertura dos resíduos (camada de solo) e escapa para a atmosfera, mesmo 

quando o aterro sanitário apresenta um sistema de captação de biogás. Mariano (2008) 

apresenta 12 estudos sobre medição das emissões de CH4 em aterros de resíduos sólidos 

por meio de placa de fluxo estática, onde as taxas de emissões variam de 0,004 a 363 

g/m2.dia. Maciel (2009) apresenta 23 estudos de emissões de CH4, nos quais essas taxas 

variam de –0,29 até 14.794 g/m2.dia. 

O biogás captado do aterro pode ser queimado em flare, onde ocorre a 

transformação do metano em dióxido de carbono, ou então ser convertido em energia 
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elétrica e/ou térmica. No sistema convencional, os resíduos são cobertos com uma 

camada de solo compactada, formando uma barreira. Porém, ao longo do tempo e em 

contato com as condições ambientais, esta reduz a sua eficiência e, consequentemente, 

amplia a possibilidade de escape dos gases no aterro sanitário, tornando o sistema de 

captação de biogás ineficiente (SPOKAS, et al., 2006; MACIEL e JUCÁ, 2011). 

Diante dos danos causados pelo escape de metano para atmosfera e das 

perdas econômicas que o não aproveitamento desse gás como combustível pode 

representar, é inaceitável que grandes volumes seja despejado na atmosfera diariamente 

pela camada de cobertura de aterros sanitários. Dessa forma, é muito importante avaliar 

as emissões de gás pela camada de cobertura e sugerir materiais suficientemente 

resistentes e eficientes na impermeabilização das células de RSU a fim de aperfeiçoar a 

captação controlada do gás e minimizar seu escape para atmosfera. 

 

1.2. Justificativa 

 

O aumento na geração de RSU é consequência da condição econômica de 

uma população e de seu modo de vida. A falta de políticas públicas que visem à 

educação ambiental com o objetivo de incentivar a população a minimizar a produção 

de resíduos por meio da reciclagem e reutilização de materiais faz com que os volumes 

gerados passem a ser habituais em uma realidade cada vez mais inconsistente com a 

falta de gestão ambiental. 

A disposição dos resíduos, em volumes cada vez maiores, em aterros 

sanitários, é a solução mais comum atualmente empregada no Brasil. Nesse ambiente, 

tão logo o resíduo é acomodado, a biodegradação gera produtos como lixiviados e gases 

que, se não forem tratados adequadamente, podem representar uma fonte de danos 

ambientais graves.   

A emissão de gases de aterro sem o devido controle pode ocasionar danos à 

vegetação e à saúde das populações mais próximas, provocar incêndios e explosões, 

uma vez que o gás de aterro é inflamável, comprometer a saúde do trabalhador e afastar 

os municípios que fazem uso do aterro de uma perspectiva sustentável. Além desses 

problemas, emitir gases de aterro sem nenhum tratamento desperdiça uma importante 
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fonte de energia renovável e contribui para o agravamento das mudanças climáticas, 

trazendo riscos à integridade global, motivo de preocupações e discussões crescentes em 

todo o mundo.  

Discussões dessa natureza subsidiaram, ao longo dos anos, a criação do 

Protocolo de Quioto, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e do Mercado 

de Créditos de Carbono. Sob a perspectiva do MDL, os países podem hospedar projetos 

que tenham como objetivo a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e, 

com isso, se beneficiar de certificados denominados Reduções Certificadas de Emissões 

(RCE). 

O efeito estufa é um processo natural que controla o resfriamento do 

planeta, garantindo a vida na terra, porém a emissão de gases nocivos a esse sistema 

como CO2, CH4 e os CFCs têm acelerado esse processo, fazendo com que a temperatura 

no globo aumente a cada ano. 

Os gases gerados em aterros sanitários, CO2 e CH4, alcançam a atmosfera 

por meio dos sistemas de drenagem vertical e por processos de percolação pelas 

camadas de cobertura. Com a ocorrência desses processos, aumenta-se o impacto dos 

aterros sanitários em termos de aquecimento global e efeito estufa ao mesmo tempo em 

que se reduz o potencial de aproveitamento energético nesses empreendimentos. 

A produção de biogás em aterros sanitários tem início a partir dos três 

primeiros meses de compactação dos resíduos sólidos e se estende até, 

aproximadamente, 15 a 20 anos após a desativação da área (ENSINAS, 2003; 

McLENNAN, 2003; BRITO FILHO, 2005; KORHONEN E DAHLBO, 2007). 

No Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC, as 

emissões dos gases pelas camadas de cobertura vão direto para a atmosfera sem nenhum 

tratamento e, a cada dia, esse cenário afasta os municípios que usufruem do aterro, bem 

como o próprio Estado do Ceará, de uma perspectiva mais sustentável. 

Vários pesquisadores pelo mundo constataram o escape de gases pela 

camada de cobertura. No Brasil, um estudo feito por Fernandes (2009) diagnosticou 

fluxo variando entre 23,24 e 337,67 g/m2/d. Guedes (2007) encontrou fluxo variando 

entre 0,3 e 37,9 mL/mim/m2 e Maciel (2009) encontrou entre 31,67 a 625 

mL/min/m2.(Adaptado de Maciel, 2009. Valor original 1,9 a 37,5 L/hora/m2). 
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Como o biogás gerado em aterros sanitários é uma mistura de gases, as altas 

concentrações de metano (45 a 60% – ENSINAS, 2003) e de gás carbônico (35% 

conforme a CETESB, 2006) trazem uma preocupação em termos do aumento do efeito 

estufa e aquecimento global se lançadas “in natura” na atmosfera, inclusive, estudos 

demonstram que esses gases são os principais responsáveis pelo aumento da 

temperatura média do planeta (MCTI, 2014).  

Dentre as alternativas para redução de emissão de Gases de Efeito Estufa 

(GEE), a recuperação do metano gerado pelos resíduos deve ser uma das de menor 

custo. Estudos recentes indicam que a mitigação de GEE é mais barata quando são 

mitigados GEE "não–CO2", ou seja, mitigação de metano, óxido nitroso, ozônio ou 

outro GEE (ALVES, 2000). 

Há necessidade, portanto, que sejam aplicadas camadas finais sobre as 

células de aterros sanitários, de forma a reduzir a emissão do biogás para a atmosfera, 

aumentando–se, assim, o potencial de aproveitamento energético dos mesmos e 

diminuindo os danos causados à atmosfera. 

Desta forma, são necessários pesquisas e estudos visando reduzir a emissão 

do biogás para atmosfera, aumentando-se, com isso, o aprisionamento do mesmo na 

célula, por meio de camadas de cobertura eficientemente inertes e impermeabilizadas 

para direcionar a retirada por drenos, tratamento e aproveitamento energético. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar diversos materiais de cobertura para aterros sanitários quanto à 

capacidade de reduzir as emissões de biogás para a atmosfera e otimizar sua captura 

pelos drenos.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Analisar o comportamento de materiais alternativos utilizados como 

camada final de cobertura em aterro sanitário na redução das emissões dos 

gases CH4 e CO2 para a atmosfera. 

 

• Comparar o desempenho destes materiais com os dados de emissão 

levantados para a camada de cobertura convencional do aterro sanitário. 

 

• Caracterizar a emissão de gases pela camada convencional de cobertura. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Resíduos sólidos 

 

O desenvolvimento acelerado da industrialização e da urbanização resultou 

em um lógico aumento do consumo de produtos e materiais diversos, uma vez que a 

geração de RSU é consequência da condição econômica de uma população e de seu 

modo de vida. Tal condição, associada às políticas públicas ineficientes que visem à 

educação ambiental com o objetivo de incentivar a população a minimizar a produção 

de resíduos por meio da reciclagem e reutilização de materiais faz com que os volumes 

gerados aumentem dia após dia, principalmente nas grandes cidades e regiões 

metropolitanas. O lixo gerado nas cidades tem despontado como o grande desafio da 

gestão pública, uma vez que sua má gestão significa enormes gastos do governo e 

severos impactos ambientais e à saúde pública (SANTOS e MOTA, 2010). 

A quantidade acentuada de resíduos gerados é o primeiro problema a ser 

sanado nesse igualmente volumoso desafio. Segundo a ABRELPE, em 2014, foram 

produzidos no Brasil 78,6 milhões de toneladas de resíduos, mais de 215 mil toneladas 

por dia, 2,9% a mais que no ano anterior. Isso significa 387,63 kg/hab/ano, mais de um 

quilo ao dia por habitante. No Nordeste, o volume gerado por dia foi de 55.177 

toneladas, 0,982 kg/hab/dia e no Ceará foi de 9.711 t/dia. Considerando estes números e 

conhecendo que o índice per capta de RSU coletados no Brasil é de 0,963 kg/hab/dia 

percebe–se a precariedade do serviço público de coleta. O índice é ainda mais 

preocupante no Nordeste, 0,771 kg/hab/dia, enquanto que no Ceará esse índice foi de 

0,858 kg/hab/dia ou 7.588 t/dia (ABRELPE, 2014). 

O art.3º, XVI, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), define 

resíduos sólidos como sendo qualquer “material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível”. 
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Já para Tahmoorian (2014), RSU é definido como resíduos provenientes de 

diferentes fontes, incluindo residencial, comercial, institucional e algumas fontes 

industriais. Portanto, é evidente que o tipo e a composição dos resíduos municipais 

podem variar de região para região e de época para época. Dessa forma, é necessário 

compreender as principais características dos RSU por suas propriedades específicas. 

Do total de resíduos sólidos gerados no Brasil em 2014, 71,3 milhões de 

toneladas foram recolhidas, o que significa que 7,3 milhões de toneladas nem sequer 

tiveram destino. O volume de RSU destinados a locais inadequados totalizou 

29.659.170 toneladas, 41,6%, uma vez que seguiram para lixões (espaços para onde se 

destina o lixo sem qualquer preparação do terreno ou tratamento do resíduo) ou aterros 

controlados (lixões com alguma configuração paliativa a fim de minimizar danos 

ambientais) (Figura 1), que, do ponto de vista ambiental pouco diferem dos lixões nas 

questões de controle e preservação ambiental, mesmo com o fim do prazo para as 

adequações dos municípios conforme a PNRS (ABRELPE, 2014). 

Figura 1 – Destinação final de RSU no Brasil (t/dia), em 2014. 

 
Fonte: ABRELPE, 2014. 

Diante dos volumes coletados é estranho imaginar que 78 milhões de 

brasileiros, ou 38,5% da população, não têm acesso a serviços de tratamento e 

destinação adequados de RSU. O Sudeste teve a maior participação na coleta de 

resíduos, com 52,5% dos rejeitos coletados, seguido da região Nordeste, com 22,2%. A 

coleta seletiva, meio mais conveniente de reduzir os volumes destinados a aterros, é 

ainda uma distante realidade nos municípios brasileiros; apenas 3.608 de um total de 

5.570 municípios tinham alguma iniciativa de coleta seletiva em 2014. No Nordeste, 

dos 1.794 municípios existentes nessa região, menos da metade deles, 767 municípios 

(42,8%), apresentavam alguma iniciativa de coleta seletiva (ABRELPE, 2014). 
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Problemas relacionados com a geração, coleta, destino e tratamento dos 

RSU ainda permanecem sem ter, por parte do poder público, a devida atenção, apesar 

do reconhecimento do problema (SANTOS e MOTA, 2010). A possibilidade de 

contaminação, associada à necessidade de grandes áreas para a disposição e tratamento, 

faz dos RSU uma das mais sérias dificuldades a ser enfrentada pelas administrações 

públicas municipais.  

A falta de programas de educação ambiental que conscientize a população 

da necessidade real da reciclagem e reaproveitamento de resíduos, além da redução no 

consumo, a falta de um sistema integrado de gerenciamento de resíduos que 

compreenda a sua coleta, transporte, tratamento e a correta disposição final, podem 

causar uma série de problemas ambientais e de saúde pública (SANTOS e MOTA, 

2010).  

Os resíduos sólidos constituem um problema sanitário de suma importância, 

quando não recebem os cuidados convenientes. As medidas tomadas para a solução 

adequada dos RSU têm, sob o aspecto sanitário, o objetivo de prevenir e controlar 

doenças a eles relacionadas (FUNASA, 2007).  

A falta de gestão ou medidas de controle pode contribuir com a 

contaminação da população pelo contato com bactérias, microrganismos, substâncias e 

objetos infectantes, como seringas por exemplo. A proliferação de vetores, que em 

condições favoráveis encontram um ambiente propício para alimentação, abrigo e 

proliferação, contribuem para o surgimento de organismos transmissores de doenças, 

como ratos, insetos e aves (FUNASA, 2007).  

A catação é uma realidade vivida em grande parte dos aterros sanitários do 

país e, portanto, é algo a ser considerada na gestão e tomada de decisões nas políticas 

públicas. A disposição inadequada dos resíduos, como em lixões a céu aberto, leva 

algumas pessoas à atividade da catação sem qualquer cuidado com higiene e segurança, 

resultando em subempregos e má qualidade de vida; essa disposição inadequada dos 

resíduos leva também à poluição do solo, pois, quando dispostos inadequadamente, 

causam várias alterações em suas características, tornando–se um poluidor potencial, 

principalmente de águas subterrâneas (FUNASA, 2007). 

A poluição das águas é agravada pela infiltração de material lixiviado ou 

por substâncias carreadas pelas águas das chuvas, causando impacto nas águas 



34 

superficiais e subterrâneas devido a sua composição altamente tóxica e poluidora. Os 

resíduos expostos, por serem fontes contínuas de microrganismos patogênicos, tornam–

se uma ameaça real à sobrevivência do catador de resíduos recicláveis. Além desses, a 

poluição do ar também é consequência da má disposição de resíduos. Partículas 

emitidas para a atmosfera, gases e odores podem produzir efeitos nocivos ao homem 

(intoxicação) e ao meio ambiente (FUNASA, 2007). 

As origens dos resíduos são as mais diversas, algumas mais intensas e 

poluidoras, outras potencialmente recicláveis, porém, na maioria dos casos, são 

igualmente dispostos em aterros sanitários. Os resíduos podem ser oriundos de 

domicílios, comércios, indústrias, serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e terminais rodoviários, agricultura, construção civil, limpeza pública, 

abatedouros, matadouros e estábulos, além de outras fontes menos comuns (FUNASA, 

2007). Na PNRS, Lei 12.305/2010, as origens dos resíduos são: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  
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j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios;  

Alguns materiais são mais volumosos e inertes, causando um problema de 

alocação nos aterros sanitários. Os Resíduos da Construção Civil (RCC) ou Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) são um exemplo. Em 2014, cerca de 45 milhões de 

toneladas de RCD foram gerados oficialmente no Brasil, um aumento de 4,1% em 

relação a 2013; no Nordeste, significou um aumento de mais de 7%. Esta situação, 

também observada em anos anteriores, exige atenção especial quanto ao destino final 

dado aos RCD, visto que a quantidade total desses resíduos pode ser ainda maior, uma 

vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos lançados nos 

logradouros públicos. Esses números então ignoram os resíduos gerados e destinados 

clandestinamente em aterramentos, terrenos baldios e outras áreas negligenciadas pela 

coleta pública (ABRELPE, 2014). 

 

2.2. Aterros Sanitários 

 

Imaginando uma realidade onde as prerrogativas para a implantação de um 

sistema integrado de gestão de resíduos sólidos fossem amplamente atendidas, adotando 

como forma de minimização a redução da produção e do consumo, bem como o 

aumento da vida útil dos produtos a partir da reutilização e reciclagem, a disposição de 

resíduos sólidos no solo continuaria sendo a forma de destinação final mais comum em 

todo o mundo. 

Dentre todos os meios de tratamento de RSU possíveis, os aterros sanitários 

são o método de disposição final de resíduo mais utilizado no Brasil para minimizar 

impactos negativos de ordem ambiental e de saúde pública a que a população está 

sujeita. Esta técnica deve permitir que os resíduos sejam confinados no solo, e que os 

líquidos e gases resultantes dos processos de decomposição sejam devolvidos ao meio 

ambiente com o mínimo de impacto, considerando uma correta captação em um sistema 

fechado e livre de vazamentos e escape, para um posterior tratamento.  
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Em um aspecto generalista, os aterros sanitários no Brasil são formados por 

células de decomposição que consistem na forma de disposição final do lixo mediante 

confinamento em camadas ou parcelas e cobertas por um material inerte, geralmente 

solo, seguindo normas operacionais específicas e cobertura homogênea de solo 

compactado, na maioria, usando solos argilosos, formando ecossistemas únicos, nos 

quais várias espécies de microrganismos decompositores estão presentes (SILVA, 

2013).  

As camadas de cobertura são classificadas de acordo com os materiais que 

as constituem em homogênea ou convencional e com espessuras variáveis. As camadas 

intercaladas das células de resíduos são constituídas de solo natural argiloso e/ou 

geossintéticos, este último também usado no topo das células quando há necessidade de 

impermeabilizá-las, seja para melhorar a captação de gases ou por alguma exigência 

ambiental. Essas camadas intermediárias podem ser compostas de material alternativo, 

por solos ou misturas de solos com outros materiais, com a função de melhorar o 

desempenho com relação à emissão de gases ou infiltração da água, além de minimizar 

custos. A célula de decomposição deve ainda possuir um sistema de coleta e tratamento 

de lixiviado, assim como drenagem e queima ou tratamento do biogás, de modo a evitar 

danos ao meio ambiente, à saúde e segurança pública (SILVA, 2013; LOPES et al., 

2010). 

Contudo os aterros sanitários geram, em sua disposição de resíduos, 

produtos finais da degradação da matéria orgânica presente na célula, em especial os 

lixiviados, que necessitam de um controle efetivo, pois apresentam elevadas 

concentrações de matéria orgânica, metais pesados, ácidos, sais e microrganismos, com 

um potencial de contaminação bem maior do que o de muitos despejos industriais 

(MARTINS et. al., 2005). 

A NBR 8.419/84 estabelece os procedimentos para uma correta elaboração 

de um projeto de aterro sanitário. Segundo a norma, os aterros sanitários devem conter 

instalações de apoio, sistema de drenagem de água pluvial, sistema de coleta e 

tratamento de lixiviados e de drenagem de gases formados a partir da decomposição da 

matéria orgânica presente no lixo, impermeabilização lateral e inferior, de modo a evitar 

a contaminação do solo e do lençol freático.  
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Essa norma refere–se a aterros de resíduos sólidos não perigosos, onde se 

inserem os RSU, e menciona apenas a permeabilidade da água para camadas de 

proteção e não cita valores para o coeficiente de permeabilidade do solo aos gases. 

Também não faz menção à exigência de tipo de solo, características geotécnicas, 

espessura e manutenção ao longo do tempo (LOPES et al., 2010), o que acarreta em 

diferentes tipos e condições de vedação e impermeabilização dos resíduos nas células 

quando são comparados aterros sanitários de todo o país.  

Independente de onde estejam localizados, os aterros sanitários possuem 

vantagens frente a outros meios de destinação de resíduos. Trata–se de uma solução 

mais econômica, quando comparada a outros processos; a disposição do lixo é adequada 

às normas e condições ambientais; há uma capacidade de assimilação diária de grande 

quantidade de resíduos, ao contrário de um incinerador, por exemplo; proporciona 

condições satisfatórias e eficientes para decomposição biológica da matéria orgânica do 

lixo. 

Segundo a Abrelpe (2014), o maior gargalo no Brasil para o cumprimento 

da PNRS é o Nordeste, que ainda conta com 837 lixões a céu aberto, sendo 350 no 

Ceará,  contra 453 aterros sanitários licenciados. O Brasil tem índice de cobertura de 

coleta de 90,4%; esse índice cai para 78,2% no Nordeste. Dos 1.569 municípios 

brasileiros que ainda fazem uso de lixões, mais da metade está na região Nordeste. A 

Figura 2 mostra que, em 2014, mais da metade dos resíduos coletados foram 

indevidamente dispostos em lixões ou aterro controlado. 

Figura 2 – Destinação final de RSU no Nordeste (t/dia) em 2014. 

 

Fonte: ABRELPE, 2014. 
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No Ceará, a situação é um pouco melhor se comparado ao Nordeste, mas 

ainda longe de satisfazer minimamente às orientações do PNRS. A Figura 3 mostra que, 

em 2014, ano limite para adequação dos municípios às exigências do novo PNRS, 55% 

dos resíduos gerados no Estado foram destinados a lixões ou aterros controlados. 

 

Figura 3 – Destinação final de RSU no Estado do Ceará (t/dia) em 2014. 

 

Fonte: ABRELPE, 2014. 

 

2.3. Legislação Vigente 

 

Diante de um assunto tão atual e preocupante do ponto de vista ambiental, o 

poder público vem buscando tomar medidas para normatizar, legislar e punir a quem, de 

maneira direta ou indireta, contribui para a degradação do meio ambiente pela 

disposição inadequada dos resíduos gerados, atribuindo responsabilidades aos 

municípios, bem como às indústrias, empresas e pessoas comuns, quando se trata do 

destino correto dos RSU.  

Para tal, foi instituída a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, alterando as Leis n° 6.766, 

de 1979, 8.036, de 1990, 8.666, de 1993, 8.987, de 1995 e revogando a Lei n° 6.528, 

1978. Essa lei define resíduos sólidos e inclui seu correto manejo e destino como 

princípio fundamental dos serviços públicos de saneamento básico e autoriza cobrança 

pelo serviço de limpeza pública por meio de taxa ou tarifas sob a alegativa de manter a 

salubridade ambiental. 
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Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

pela Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, dispondo sobre seus princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Essa lei altera 

inclusive a Lei Federal Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, tratando-as como crime. Essa lei prevê, em seu artigo 54, que causar poluição 

pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com leis e regulamentos é crime 

ambiental. Dessa forma, os lixões que se encontram em funcionamento estão em 

desacordo com as Leis nº 12.305/2010 e 9.605/98. 

A PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A 

Lei traz a exigência da elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, bem como 

os Planos Municipais de Gestão Integrada e determina também as responsabilidades dos 

geradores e do poder público.  

Essa Lei consagra um longo processo de amadurecimento de conceitos. 

Princípios como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da eco-eficiência, da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, do reconhecimento do 

resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à informação e ao controle 

social, entre outros. A Lei 12.305/10 estabelece uma diferença entre a definição de 

resíduo e rejeito em um claro estímulo ao reaproveitamento e reciclagem de materiais, 

admitindo a disposição final apenas dos rejeitos. Incluem entre os instrumentos da 

Política as coletas seletivas, os sistemas de logística reversa e o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação de catadores de 

materiais recicláveis resguardados também por decretos. 

A Lei 12.305/10, em seu art. 54, estabelece que “a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1° do art. 9°, deverá 

ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei”. Isso 

significa que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos teria um prazo até 

02 de agosto de 2014, além ser parte da meta para os Planos de Estados e Municípios, 



40 

que devem prever desde a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública, à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos, até a coleta seletiva. Atendendo a essa meta, apenas rejeitos deveriam ser 

destinados a aterros sanitários, sendo todo o restante que seja potencialmente 

aproveitável remetido à reutilização e à reciclagem. A Lei diz ainda que estados e 

municípios teriam um prazo de dois anos da publicação da lei para elaborar seus planos 

de gestão de resíduos sólidos, a fim de que tenham acesso aos recursos da União 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. 

A PNRS definiu, por meio do Decreto 7.404 de 2010, que os sistemas de 

coleta seletiva e de logística reversa priorizarão a participação dos catadores de 

materiais recicláveis, da mesma forma que os planos municipais deverão definir 

programas e ações para sua inclusão nos processos. Este decreto complementa um 

anterior, Decreto n° 5.940 de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, 

na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis.  

A Lei nº 12.305/10 também tornou obrigatória a implantação de sistemas de 

logística reversa, trazendo dentre suas disposições uma relação de produtos e setores, 

para os quais tais sistemas devem ser disponibilizados. Os setores de embalagens de 

agrotóxicos, embalagens de óleos lubrificantes e pneus inservíveis contam com ações 

estruturadas para retorno dos materiais descartados, e têm se destacado no incentivo à 

logística reversa (ABRELPE, 2014). 

Nos termos da Lei Federal nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, os RSU englobam os resíduos domiciliares, isto é, aqueles originários 

de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de limpeza urbana, quais 

sejam, os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, bem como de 

outros serviços de limpeza urbana (ABRELPE, 2014). 

O Brasil instituiu ainda a Política Nacional sobre a Mudança do Clima 

(PNMC), por meio da Lei no 12.187/2009, que define o compromisso nacional 

voluntário de adoção de ações de mitigação com vistas a reduzir suas emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020. 
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Segundo o Decreto no 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, a projeção de emissões 

de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada em 3,236 Gt CO2eq. Dessa forma, a 

redução correspondente aos percentuais estabelecidos encontra–se entre 1,168 Gt CO2eq 

e 1,259 Gt CO2eq, respectivamente, para o ano de 2014. (MCTI, 2014) 

 

2.4. Gases do Efeito Estufa 

 

O efeito estufa é um processo físico natural que ocorre quando uma parte da 

radiação infravermelha (percebida como calor) emitida pela superfície terrestre é 

absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Este efeito apropriado impede 

que a temperatura no planeta esfrie mais do que o possível para garantir a manutenção 

da vida na Terra.  

Nem todos os gases presentes na atmosfera produzem o efeito estufa. O 

nitrogênio e o oxigênio, que compõem majoritariamente o ar atmosférico e 

correspondem, respectivamente, a 78% e 21% da mistura de gases, praticamente não 

têm ação neste mecanismo. O efeito estufa se deve à ação de outros, muito menos 

comuns e de moléculas mais complexas, que não obstante produzem reações em larga 

escala (IPCC, 2007). 

Em tempos de forte industrialização e do avanço incontrolável da ação 

humana sobre o ambiente, o lançamento de gases poluentes na atmosfera, 

principalmente os que resultam da queima de combustíveis fósseis, do emprego de 

certos fertilizantes, do desmatamento e o grande desperdício contemporâneo de 

alimentos e da geração de resíduos, liberam para atmosfera gases que potencializam 

esse efeito (MCTI,2014).  

Estes gases, chamados Gases de Efeito Estufa (GEE), têm a propriedade de 

serem transparentes à radiação na faixa da luz visível, mas são retentores de radiação 

térmica. Os GEEs ficam concentrados em partes da atmosfera formando uma camada 

que bloqueia a dissipação do calor e impede que o excesso de raios solares seja refletido 

de volta para o espaço em forma de radiação infravermelha. Grande parte da absorção 

da radiação terrestre acontece próximo à superfície, isto é, nas partes inferiores da 

atmosfera, onde ela é mais densa, pois em maiores altitudes a atmosfera é rarefeita 

demais para absorver radiação. O vapor d'água, que é o mais poderoso dos gases estufa, 
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também está presente nas partes inferiores da atmosfera, e desta forma a maior parte da 

absorção da radiação se dá na sua base, assim, essa retenção provoca o efeito estufa 

artificial. Como em uma estufa, essa camada retém o calor nas porções mais baixas do 

ambiente atmosférico, aumentando a temperatura do globo, produzindo o fenômeno 

conhecido como aquecimento global (IPCC, 2007). 

Surpreendentemente abundantes na atmosfera, os principais gases 

produtores do efeito estufa são o vapor d'água (H2O) e o gás carbônico (dióxido de 

carbono ou CO2). O metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozônio (O3), os vários 

clorofluorocarbonetos e diversos outros, presentes em pequenas quantidades, também 

contribuem para a produção do efeito, mas cada um com sua peculiaridade e gravidade 

diante do mecanismo regulador (IPCC, 2007).  

Apesar de em proporções absolutas o vapor d'água e o gás carbônico serem 

os mais efetivos, por existirem em maiores quantidades, a potência desses gases, 

comparada individualmente, é muito distinta. O metano, por exemplo, é cerca de 21 

vezes mais prejudicial que o gás carbônico e pode ter várias origens, tal como o CO2, 

entre elas a decomposição do lixo orgânico (MCTI, 2014).  

 

2.5. Processo de geração e caracterização dos gases de aterro 

 

2.5.1. Decomposição dos RSU 

 

O processo de degradação dos resíduos sólidos é um fenômeno estabelecido 

basicamente a partir de mecanismos biológicos e físico-químicos, catalisados pela água 

proveniente de precipitações ou presente nos resíduos pela sua umidade inicial 

(CASTILHOS et al., 2003). Os RSU se decompõem nos aterros sanitários por conta de 

diferentes processos, os quais possuem diversas fases, dependendo de vários fatores, 

principalmente da presença ou ausência de oxigênio, da disponibilidade de 

microrganismos e das condições ambientais. Essencialmente, a matéria orgânica, que 

normalmente está em maior volume na massa de resíduo, é decomposta por bactérias, e, 

em menor escala, por fungos e protozoários.  

No entanto, todos estes processos e fases ocorrem em duas etapas principais, 

a primeira etapa de decomposição é aeróbia e ocorre logo após o aterramento. Durante 
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essa fase, os microrganismos aeróbios quebram as moléculas orgânicas mais complexas, 

incluindo as longas cadeias moleculares de carboidratos, proteínas e lipídios, até 

materiais mais simples, por meio de uma série de reações exotérmicas. Nessas reações, 

a fração orgânica dos RSU reage com o oxigênio presente nos resíduos. A 

transformação aeróbia de resíduos sólidos, basicamente, segue a equação transcrita 

abaixo para formar o dióxido de carbono, vapor d’água, novas células, outras moléculas 

orgânicas menos complexas e calor (TAHMOORIAN, 2014) 
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Com base na equação acima, o principal subproduto desse processo é o 

dióxido de carbono. Moléculas contendo nitrogênio são abundantes no início dessa fase, 

porém, com a transição para a fase anaeróbia a quantidade de nitrogênio no sistema 

diminui. A fase aeróbia é processada até que o oxigênio esgote, o que, de acordo com 

pesquisadores, este processo pode levar de apenas alguns dias até seis meses ou mais, a 

depender do contato com o oxigênio (ISWA, 2010; IPT, 2000) e seus níveis disponíveis 

dependem de diferentes fatores, como compactação dos resíduos, o conteúdo do aterro, 

umidade e da permeabilidade da cobertura do solo. 

Obviamente, quando o oxigênio se esgota, a decomposição aeróbia dos 

resíduos diminui e microrganismos anaeróbios, como as bactérias fermentativas, 

acetogênicas e as metanogênicas, surgem, levando os mecanismos de biodegradação à 

fase anaeróbia. Essa etapa inclui um processo de várias etapas em que os produtos 

disponíveis e a porção orgânica dos RSU serão sequencialmente convertidos pela 

hidrólise da matéria orgânica em moléculas solúveis e essas moléculas convertidas em 

ácidos orgânicos mais simples, dióxido de carbono e gás hidrogênio, e, finalmente, 

formação do metano a partir da decomposição dos ácidos ou redução de dióxido de 

carbono com o hidrogênio, produtos finais estáveis (ISWA, 2010; CASTILHOS et al., 

2003). 
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Para USACE (2008), o mecanismo de decomposição de RSU nos aterros 

depende de reações químicas entre os materiais que compõem os resíduos e pela 

presença de água, sendo imprevisíveis as reações que podem ocorrer em função da 

diversidade dos compostos presentes. A volatilização ou vaporização é a mudança de 

estado líquido para gasoso que ocorre até que se estabeleça um equilíbrio químico dos 

gases dentro da célula de aterro e a taxa na qual os compostos se volatilizam depende de 

suas propriedades físicas e químicas. A decomposição biológica ocorre em fases, já 

descritas anteriormente, gerando compostos voláteis, e o calor gerado a partir dos 

processos biológicos tende a acelerar a taxa de reação química e volatilização (USACE, 

2008).  

 

2.5.2. Fases de degradação dos RSU e a geração de gases 

 

A decomposição dos resíduos resulta, entre outras coisas, na geração de 

biogás. Segundo consagrados autores (BIDONE, 1999; JOHANNESSEN, 1999; 

TCHOBANOGLOUS et al., 1993), este processo de geração de gás ocorre em cinco 

fases: a primeira aeróbia, a segunda uma fase de transição e as três ultimas fases 

anaeróbias com períodos ácidos, metanogênicos e de maturação, conforme mostra a 

Figura 4.  

Figura 4 – Fases de geração de gases em Aterros Sanitários. 

 

Fonte: Johannessen (1999). 

A decomposição dos RSU é descrita pelas fases aeróbia, anaeróbia ácida, 

fase acelerada de produção de metano e fase desacelerada de produção de metano. O 
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modelo ideal de geração de gases de aterro sanitário descritos por Warith (2003), 

Bidone (1999), Johannessen (1999), Tchobanoglous et al. (1993), Barlaz et al. (1989) 

esclarece que: 

Na fase 1, fase aeróbia ou fase de ajuste inicial, os resíduos são acomodados 

no aterro e o oxigênio neles existente é consumido por bactérias aeróbias em seus 

mecanismos de decomposição inicial, não havendo mecanismos de reposição desse gás 

nos aterros sanitários convencionais. A fração biodegradável é decomposta por 

microrganismos oriundos do próprio solo, do lodo das estações de tratamento ou da 

recirculação do lixiviado, prática comum nos aterros para aumentar a carga microbiana 

na célula de decomposição.  Nessa fase, o CO2 será o principal gás produzido e haverá 

pouca ou nenhuma biodegradação da celulose e hemicelulose, enquanto os compostos 

nitrogenados e oxigênio são quase que totalmente consumidos. A decomposição aeróbia 

gera calor 10° - 20° C acima da temperatura do resíduo armazenado.  

Na fase 2, a fase de transição, os níveis que oxigênio são exauridos e se 

inicia a fase anaeróbia ainda com a presença de nitratos e sulfatos. O nitrato e o sulfato 

servem de receptores de elétrons e são convertidos a nitrogênio gasoso e sulfato de 

hidrogênio em reações de conversão biológica. Há nessa a elevação da concentração de 

CO2 e H2, além do início da produção de ácidos orgânicos dentro da célula, tornando o 

ambiente ligeiramente ácido, o que ainda limita a produção de CH4. 

Na fase 3, fase anaeróbia ácida, os ácidos carboxílicos (acético, propanoico 

e butílico) produzidos ainda na fase de transição, irão se acumular, ocorrendo uma 

drástica redução do pH e diminuindo a disponibilidade de H2. Esses ácidos se 

acumulam devido a um desbalanceamento entre os diversos grupos de bactérias 

necessárias para converter os resíduos em metano, nesse caso bactérias descritas como 

não metanogênicas ou anaeróbias estritas e facultativas. Essa fase é caracterizada pela 

presença de um lixiviado ácido resultante de duas fases distintas de reações, pouca 

produção de gases e pouca ou nenhuma decomposição da celulose e hemicelulose, por 

conta de condições ambientais desfavoráveis para a decomposição dos RSU pelas 

bactérias. Na primeira fase de reações ocorrem transformações enzimáticas (hidrólises) 

de compostos com elevada massa molecular como lipídios, polissacarídeos, proteínas e 

ácidos nucleicos, em compostos que podem ser utilizados pelos microrganismos como 

fonte de energia. A segunda fase de reações é a acidogênese, na qual os compostos 

anteriormente formados são transformados em compostos de baixo peso molecular 
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como o ácido acético, CO2 e H2 por bactérias acidogênicas. O CO2 ainda é o principal 

gás gerado e o H2 tem sua concentração diminuída, mas ocorre a conversão de ácidos 

graxos voláteis em ácido acético. O pH do lixiviado formado cai para 5 ou menos 

devido a elevadas concentrações de CO2 no interior da célula. Muitos constituintes 

inorgânicos, em particular os metais pesados, são solubilizados durante esta fase devido 

ao baixo pH do lixiviado. 

Na fase 4, fase anaeróbia metanogênica ou de produção acelerada de 

metano, ocorre o desenvolvimento de condições ambientais favoráveis e a produção de 

metano atinge sua taxa máxima. Nessa fase os ácidos carboxílicos acumulados, 

principalmente ácido acético e o gás hidrogênio, são convertidos por bactérias 

estritamente anaeróbias metanogênicas em CH4 e CO2. O pH se eleva a valores mais 

neutros, 6,8 – 8, e inicia-se a decomposição da celulose e hemicelulose. A formação de 

CH4 e dos ácidos prossegue simultaneamente, embora a taxa de formação dos ácidos 

seja reduzida, permitindo o equilíbrio do pH e a produção de metano. 

A fase 5, fase de maturação ou fase desacelerada de produção de metano, 

começa logo após a matéria orgânica ser degradada a CH4 e CO2. A taxa de produção de 

metano diminui significativamente nesta fase, uma vez que a maioria dos nutrientes 

disponíveis (ácidos carboxílicos e quase toda matéria orgânica) foram consumidos 

durante a fase metanogênica e os substratos remanescentes são lentamente 

biodegradados a CH4 e CO2.  Uma pequena concentração de N2 pode ser encontrada nos 

gases de aterro, embora os principais gases nesta fase ainda sejam CH4 e CO2. Enquanto 

a presença de ácidos nas fases 02 e 03 limitam a produção de metano, a hidrólise da 

celulose e hemicelulose nesta fase limitam a produção de metano, uma vez que o 

lixiviado formado irá conter elevadas concentrações de ácidos húmicos e fúlvicos, os 

quais são de difícil decomposição biológica. Nesta fase a umidade continua migrando 

entre suas porções, a produção de CH4 declina consideravelmente já que a 

disponibilidade de nutrientes foi quase que totalmente consumida nas fases anteriores e 

o substrato restante é de lenta degradação ou inertes. No entanto, estes compostos de 

degradação lenta geram CH4 por décadas ao decompor lentamente celulose e 

hemicelulose, além de materiais biodegradáveis que, por algum motivo, não foram 

consumidos e passam a reagir. 

Embora a teoria sugerida pelos autores permita uma melhor compreensão do 

mecanismo de produção de gases em aterros sanitários, não é possível afirmar que o 
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comportamento das células sigam esse modelo. A velocidade e o volume da produção 

de gases, bem como sua composição, são específicos de cada aterro e diferentes de um 

para outro e até mesmo diferentes em pontos distintos de uma mesma célula.  

Augenstein e Pacey (1991) acreditam que a duração de cada etapa pode 

variar conforme as condições do aterro, mas defendem que o intervalo de duração da 

fase 1 é de algumas horas após a acomodação do resíduo a 1 semana; que a fase 2 se 

inicia em 1 mês e vai até 6 meses; que a fase 3 se inicia no 3° mês e levaria até 3 anos; 

enquanto que a fase 4 duraria em média de 8 a 40 anos, declinando na 5ª fase após 40 

anos. Contestando essa teoria Lo (1996), afirma que em regiões de clima mais quente e 

úmido, a decomposição da matéria orgânica dos RSU nos aterros sanitários é acelerada 

e a fase metanogênica é alcançada mais rapidamente, muitas vezes dentro do primeiro 

ano de funcionamento do aterro. 

 

2.5.3. Fatores que influenciam na geração de gás 

 

Com tantas variáveis a definir a produção de biogás em um aterro sanitário, 

é aceitável imaginar que fatores externos como composição dos resíduos, tamanho das 

partículas, temperatura, umidade, pH, geometria, operação, cobertura do aterro e idade 

dos RSU, entre outros, afetem o volume gerado e a qualidade desses gases. 

 A literatura (ABUSHAMMALA et al., 2010; MONTEIRO e ZYEIBIL, 

2001; EL-FADEL et al., 1997; BARLAZ, 1996) aponta alguns fatores que interferem na 

geração de biogás nos aterros sanitários:  

(I) Composição dos resíduos: Quanto maior o percentual de materiais 

biodegradáveis maior a taxa de geração de gases, ou seja, quanto mais facilmente é 

decomposta a fração orgânica, mais acelerada será a produção de gás. Já o início e a 

duração da geração dependem da natureza dos materiais dispostos no aterro (grau de 

degradabilidade).  

(II) Tamanho das partículas: Também tem relação com a velocidade de 

degradação, que é maior em resíduos menores, tanto nos processos aeróbios quanto nos 

anaeróbios. Alguns resíduos biodegradáveis, tais como grandes pedaços de madeira, que 

não são inertes, mas se decompõem lentamente, na prática, não contribuem de forma 

significativa com a geração de gás. Essas frações de resíduos influenciam também nas 
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reduções volumétricas e na compressibilidade do resíduo. Podem apresentar variações 

nas suas propriedades de deformação, degradabilidade e tenacidade, ou seja, recalque. 

(III) Temperatura: Além de determinar os tipos de bactérias predominantes 

na massa degradável, atua na cinética das reações químicas e na atividade dos 

microrganismos. Geralmente, quanto mais elevada for a temperatura maior será a 

atividade bacteriana, porém a faixa ótima de temperatura para bactérias mesofílicas é de 

30 a 35º C (86 a 95º F), enquanto que para as bactérias termofílicas é de 45 a 65º C (113 

a 149º F). As termófilas geralmente produzem altas taxas de geração de gás metano; 

contudo, a maior parte dos aterros tem temperatura tolerável pelas mesófilas. As 

máximas temperaturas do aterro frequentemente são alcançadas dentro de 45 dias após a 

disposição dos resíduos, como resultado da atividade aeróbia microbiológica. Uma vez 

desenvolvida a condição anaeróbia, a temperatura do aterro diminui. Grandes flutuações 

de temperatura são típicas nas camadas superficiais de um aterro, como resultado de 

mudanças na temperatura de ar ambiente. As temperaturas típicas do gás produzido em 

um aterro variam entre 30 a 60º C. 

(IV) Umidade: Águas que adentram a célula proveniente da precipitação, a 

água presente na unidade dos RSU, bem como a umidade dos materiais de cobertura, 

que não são consumidas ou perdidas em forma de vapor, podem ser retidas no interior 

da célula do aterro sanitário, ou podem surgir na forma de lixiviado. Tanto os resíduos 

sólidos quanto os materiais de cobertura possuem a habilidade de reter água conforme a 

composição e condições iniciais dos RSU, clima, procedimento de operação do aterro, a 

existência ou não de recirculação de líquidos etc. Quando o volume de água que a 

camada de cobertura é capaz de reter é excedido, essa água vai percolar em direção da 

camada de resíduo e, caso a capacidade de carga do resíduo também seja excedida, a 

água escoará na forma de lixiviado pelo sistema de coleta de lixiviado. Geralmente seu 

aumento favorece a geração de gases, mas, em excesso, ocupa os espaços vazios na 

célula, impedindo fisicamente que as reações aconteçam. Se a umidade for muito baixa, 

há grande atraso na decomposição dos RSU, pois ela é transporte difuso de bactérias e 

nutrientes; 

(V) pH: É um importante parâmetro de acompanhamento do processo de 

decomposição, uma vez que quando é ácido inibe a produção de metano. O pH da fase 

líquida dentro da célula pode ter um significante efeito sobre o processo de 

decomposição dos RSU, pois pode influenciar o desenvolvimento de microrganismos, 
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principalmente quando o pH se encontra fora da faixa de 6 a 9. Em geral, o pH ótimo 

para o crescimento microbiano e respectiva biodegradação de resíduos está entre 6,8 e 

8,0 (Warith, 2003), contudo essa faixa pode variar dependendo do tipo de 

microrganismo. As bactérias acetogênicas toleram uma faixa mais larga de pH quando 

comparadas com as metanogênicas. As metanogênicas são sensíveis ao pH, e seu 

crescimento fora da faixa neutra é sensivelmente afetado. Os microrganismos 

acidogênicos serão também influenciados pelos níveis de pH. Nesse caso, o pH mais 

baixo modifica o tipo de ácido orgânico produzido. Por exemplo, um pH baixo pode 

resultar na produção de ácidos como o butílico, propanoico, dentre outros, sendo 

problemática a conversão desses ácidos a acetato, reação desejada na decomposição dos 

RSU (Tahmoorian, 2014). Inicialmente, o aterro tem um pH ácido (pH < 7) que tende a 

neutralidade quando a fase metanogênica vai predominando e há condição ideal de 

produção de gás. A maioria dos aterros tende ter ambientes levemente ácidos. 

(VI) Geometria e operação do aterro: aterros com altura elevada e com 

um sistema eficiente de impermeabilização da camada de cobertura fomentam o 

predomínio de atividade anaeróbia. A camada de cobertura deve receber drenos de 

captação de gás e água, bem como ser de material resistente e com porosidade adequada 

para o devido aprisionamento do gás na célula. Da mesma forma, a correta compactação 

das camadas intermediárias e do rejeito, realizada durante a operação do aterro, aumenta 

a densidade dos resíduos e diminui os espaços para aprisionamento de O2 na célula, o 

que propicia o encurtamento da fase aeróbia, favorecendo a produção de metano. 

(VII) Idade dos RSU: O tempo que o resíduo está disposto ou que leva para 

ser acomodado na célula tem influência na qualidade e volume dos gases produzidos. 

Geralmente, resíduos novos geram mais gás e com mais metano em sua proporção, 

enquanto que os resíduos mais antigos podem ter sua capacidade naturalmente reduzida 

pela diminuição de matéria orgânica disponível ou potencializada por meio da 

recirculação dos líquidos percolados no aterro para incremento de microrganismos na 

célula de decomposição. 

Além dos fatores apontados, o manejo aplicado no aterro pode determinar 

maior ou menor produção de gás. O tipo de drenagem das paredes e topo, o material 

usado na cobertura e nas camadas intercaladas, o sistema de drenagem e tratamento de 

gás e lixiviado, etc. Nesse manejo está incluída a recirculação do lixiviado, que é uma 

prática frequente nos aterros sanitários e contribui com o aumento da umidade na célula, 
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injeção de microrganismos decompositores e melhor distribuição dos mesmos pela 

célula, e aumenta a biomassa degradável na célula (ABUSHAMMALA et al., 2010). 

Todo esse incremento tem efeito positivo quando o objetivo é gerar gás metano. Além 

de aprimorar a geração de gás, a recirculação pode ser considerada um tratamento 

secundário do lixiviado, uma vez que propicia a atenuação de constituintes pela 

atividade biológica e por reações físico-químicas que ocorrem no interior do aterro e 

diminui seu volume em função da evaporação (SANTOS, 2012). 

El-Fadel et al. (1997) elencaram o potencial de influência de alguns fatores 

discutidos nesta seção e concluíram que a densidade, o tamanho das partículas, os 

nutrientes e as bactérias disponíveis e o hidrogênio presentes nos mecanismos de 

biodegradação têm baixa influência no favorecimento da produção de gás. Já a 

composição do lixo, temperatura e pH teriam influência mediana, enquanto que a 

umidade seria o fator mais marcante no favorecimento da produção de gás. Para os 

autores, o oxigênio teria o mais alto potencial na inibição da geração de gás, enquanto 

que os sulfatos e metais teriam menor potencial na inibição do gás, e os tóxicos, 

potencial mediano. 

Contrariando o exposto por El-Fadel et al. (1997), Barlaz (1996) menciona 

que o pH apresenta alto potencial de influência, uma vez que determina a presença de 

bactérias metanogênicas, bastante sensíveis ao pH. Augenstein e Pacey (1991) também 

discordam da importância dada à composição dos resíduos por El-Fadel et al. (1997), 

acreditando que a fração orgânica presente nos resíduos é determinante no potencial de 

geração de gases. Ainda em contradição, Melo (2003) verificou alta inibição causada 

por metais nos processos microbiológicos dos resíduos do aterro da Muribeca-PE. Em 

concordância, vários autores são convergentes sobre a importância da umidade para a 

produção de gases.  

Vale lembrar que os parâmetros comentados influenciam não somente na 

geração e composição dos gases, mas também em seu volume produzido. Esse volume 

revela o potencial do aterro para produção de biogás e sua possível utilização como 

fonte de energia. Audibert e Fernandes (2012) determinaram o valor médio de 

35.398.731 N.m³/ano para emissão de biogás no Aterro de Londrina. Pierobon (2007), 

7.000 t.CH4/ano e Ensinas (2003), 1.649,70 N.m³/h, em aterros sanitários no Brasil. 
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2.5.4. Geração de biogás como fonte de energia elétrica 

 

O aterro sanitário pode ser comparado a um grande reator bioquímico, 

sendo suas principais entradas os resíduos sólidos e água e suas saídas os líquidos 

lixiviados e o biogás. O biogás produzido em aterros sanitários é composto de 45 a 60% 

de metano (ENSINAS, 2003), a porcentagem restante é composta de CO2, vapor de 

água e alguns gases traço. Com todo esse potencial, a conversão biológica dos RSU 

com fins energéticos vem assumindo importância, uma vez que esses resíduos passaram 

a ser considerados uma fonte de energia alternativa. 

O principal consumo energético brasileiro é de fonte hidráulica (eletricidade 

primária) e da queima de petróleo. A utilização de biomassa contribui com cerca de 

29,7% para geração de energia (FIGUEIREDO, 2007). O biogás gerado dos resíduos 

sólidos é uma mistura de metano, dióxido de carbono e outros gases em menores 

concentrações que, quando destinados a usinas, produz energia proveniente de resíduos, 

impedindo a liberação de GEE para a atmosfera e proporcionando uma receita 

adicional, seja pela economia de energia com o consumo local ou até mesmo com a 

comercialização do subproduto. Além disso, há a possibilidade da comercialização dos 

créditos de carbono provenientes da transformação do metano em dióxido de carbono 

durante a queima do biogás (ENSINAS, 2003). 

Atualmente, a geração de energia a partir do biogás é algo concreto em 

várias partes do mundo e uma tendência para os países em desenvolvimento, como o 

Brasil, por configurar-se em um tipo de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL). Essa iniciativa atende ao tratado internacional firmado em 1997, durante a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Quioto (Japão) e 

tem como compromisso reduzir a emissão dos gases que agravam o efeito estufa. Tais 

iniciativas estimularam o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) a disponibilizar financiamento para lixo-usinas de geração de energia. Com 

base nos mecanismos de flexibilização no Protocolo de Quioto, o mercado de créditos 

de carbono internacional poderia oferecer outra fonte de financiamento dos 

investimentos suplementares, ou aumentar os retornos sobre o investimento para as 

empresas cujas aquisições de energia são garantidas (SILVA, 2013). 
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O biogás gerado em aterros também pode ser aproveitado na queima direta 

em caldeiras, turbinas a gás, motores de combustão interna e microturbinas para 

cogeração e outras formas de energia. A incineração tem por função transformar o 

biogás, composto principalmente de metano (CH4) em dióxido de carbono (CO2), para 

evitar o aumento crítico nas tubulações e não deixar escapar o metano para a atmosfera 

(SILVA, 2013; WARITH, 2003; ENSINAS, 2003). A Figura 5 representa um sistema 

de captação, distribuição, queima e geração de energia elétrica para a posterior 

transmissão. 

Figura 5 – Modelo de captação, distribuição, queima e geração de energia elétrica em aterro 
sanitário. 

 

Fonte: Warith (2003). 

 

2.6. Emissão de gases para atmosfera pela camada de cobertura 

 

A perda de gás pelas camadas finais de cobertura de células de aterro 

sanitário parece ser um problema de poluição difusa comum a aterros em todo o mundo. 

Vários pesquisadores têm quantificado volumes perdidos para atmosfera e outros tantos 

têm pesquisado maneiras de mitigar esse que parece ser um efeito colateral até nos 

aterros mais modernos.    

A percolação desses gases pode se dar por vários motivos, principalmente 

climáticos, pois provocam fissuras nas camadas de cobertura expostas. Essas fissuras 

podem aparecer pelo ressecamento devido a incidência solar e ação dos ventos, pela 

movimentação da massa de resíduos devido sua acomodação causada pela sua 
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decomposição (recalque), pela pressão que o gás faz na interface lixo-camada e pelas 

falhas de engenharia durante a construção do aterro.  

O regime de chuvas é um fator negativo na manutenção da camada de 

cobertura. No Nordeste, por exemplo, o período chuvoso, embora bem definido, 

concentra grandes volumes de chuva em um curto período de tempo. Chuvas fortes, 

com grandes volumes e concentradas provocam uma ação de desgaste físico da camada 

de cobertura pelo carreamento de material particulado e abertura de voçorocas no talude 

e platores da célula, além de encharcar o solo, comprometendo sua função de camada 

vedante. Por outro lado, no período de estiagem, período mais longo no ano, 

dificilmente se tem precipitações e a incidência de luz solar é intensa a maior parte do 

tempo, provocando um rápido ressecamento do solo.  

Esses problemas são relatados por Lopes et al. (2010), que chamam atenção 

para as condições dos aterros localizados no nordeste do Brasil, regiões de clima árido e 

semiárido, sugerindo que as coberturas finais devem possuir configurações e 

especificações de solos diferentes das coberturas convencionais construídas em aterros 

de regiões de clima úmido. Os autores atribuem essa necessidade ao fato de que o solo 

natural, de características argilosas, apresenta menor desempenho na tarefa de vedar os 

sistemas de cobertura em climas áridos, devido a altas taxas de evaporação que provoca 

o ressecamento do solo e a formação de trincas, desfazendo-se de sua obrigação 

prioritária.  

A prerrogativa que a camada de cobertura sofre impactos dos mais variados 

e falha em sua obrigação é confirmada pelos resultados encontrados por pesquisadores 

em todo mundo. Hedge et al. (2003) observaram que a camada de cobertura de um 

aterro sanitário de Taiwan permitia a emissão de 0,99 a 62,27 mg/m2/h de CH4 e 48,46 a 

314,60 mg/m2/h de CO2. Wang–Yao et al. (2006) encontraram emissão de 129,79 

g/m2/d de CH4 num aterro da Tailândia. Ishigaki et al. (2008) encontraram 120 

mL/min/m2 em aterro de 0,5 ano, 22,5 mL/min/m2 em aterro de 2 anos e 4,38 

mL/min/m2 em aterro de 8 anos em Hanói (Vietnã) o que prova que o gás escapa tão 

logo encontre condições.  

No Brasil, um estudo feito por Fernandes (2009) diagnosticou fluxo 

variando entre 23,24 e 337,67 g/m2/d em um aterro de Belo Horizonte. Berto Neto 

(2009) encontrou fluxo variando entre 5,66 g/m2/d e 148,20 g/m2/d em aterros paulistas. 
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Também em São Paulo, Silva et al. (2013) encontraram emissões fugitivas na ordem de 

0,00126 m³CH4/m²/h no Aterro Bandeirantes e 0,01222 m³CH4/m²/h. Já Maciel (2009) 

encontrou entre 1,9 a 37,5 L/m²/h em um aterro pernambucano. Jucá e Mariano (2010) 

constataram que o fluxo de metano pela camada de cobertura pode atingir 150 

kg/m².ano, o que equivaleria a 630 mil tCO2eq/ano em um aterro de apenas 20 hectares. 

Avaliando esses resultados, é possível perceber que para cada aterro 

estudado, condições particulares a cada um deles determinam o fluxo de metano que 

escapa pela camada de cobertura, sendo fundamental a constante manutenção da 

camada de cobertura e a realização de pesquisas complementares para tentar diminuir 

esses volumes fugitivos. 

 

2.6.1. Biocovers e outros materiais usados na camada de cobertura 

 

Ao chegar à altura projetada, a célula do aterro sanitário é coberta por uma 

camada final de cobertura. Essa camada de cobertura, segundo Thamoorian (2014), 

possui as seguintes funções primárias: 

• Minimizar a infiltração de águas pluviais 

• Minimizar a dispersão de resíduos 

• Limitar o potencial de incêndios 

• Limitar a liberação incontrolada de gases 

• Acomodação do recalque 

• Auxiliar na manutenção de longo prazo da célula. 

Segundo este autor, a cobertura de aterros sanitários destinados a resíduos 

sólidos urbanos deve possuir uma série de camadas para atingir os fins supracitados, 

como descrito na Tabela 1. 

A camada ideal para cobertura de células de decomposição de aterros 

sanitários teria a conformação mostrada na Figura 6, de acordo com Thamoorian (2014). 

O escape de gás pela camada de cobertura é uma realidade que pode ser 

minimizada pelo uso de novas técnicas na finalização de uma célula de aterro. Explorar 

o processo natural de oxidação do metano utilizando modelos de engenharia 
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equacionados com condições ambientais favoráveis às bactérias metanotróficas é uma 

possibilidade já empreendida em muitos países.  

Tabela 1 – Camada final ideal para aterros sanitários.  

Componente do sistema 
de cobertura final Material Típico Utilizado  Função Específica 

Solo com vegetação 
(camada de solo 
superficial) 

Solo e brita fina, com 
profundidade mínima de 
0,15 m e uma mistura de 
brita e solo a uma 
proporção de 1:4 

• Permitir o 
estabelecimento de raízes 
para o crescimento da 
vegetação 

• Estabilizar as camadas de 
cobertura 

Camada de proteção 
(barreira biótica) 

Cobertura com solo nativo 
com espessura de 0,6 m 

• Proteção das camadas de 
drenagem e barragem 
hidráulica de 
congelamento, 
dessecação, penetração 
de raízes, animais 
escavadores, etc.  

Camada filtro Geotextil • Prevenir a migração do 
solo para a camada de 
drenagem  

Camada de drenagem Camada mínima de 0,3 m 
de areia com 
permeabilidade de 10-4 

m/s, ou material 
geosintético equivalente 

• Drenar as camadas acima 
e transportar o percolado 
de águas pluviais para 
fora da camada de 
barreira 

• Reduzir a pressão da água 
sobre a camada barreira 

• Minimizar a infiltração 
na célula 

Camada de barreira 
hidráulica (camada 
barreira) 

Ambos, geomembrana 
com espessura mínima de 
0,5 mm e argila com uma 
espessura mínima de 0,6m 
e permeabilidade mínima 
de 10-9 m/s 

• Impedir a infiltração de 
água na camada de 
resíduo 

• Minimizar a emissão de 
gás para a atmosfera 

Camada subbasal de solo Solo nativo compactado • Servir de fundação para a 
camada barreira 

Camada de ventilação de 
gás 

0,3 m de espessura de 
areia ou material 
geosintetico semelhante 

• Coletar e transportar o 
gás para as unidades de 
beneficiamento de gás ou 
para o descarte do 
mesmo. 

Fonte: Adaptada de Thamoorian (2014). 
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Figura 6 – Seção transversal da camada final superficial ideal para aterros sanitários. 

 

Fonte: Thamoorian (2014). 

A manipulação de coberturas de aterros para maximizar a sua capacidade de 

oxidação proporciona uma estratégia complementar e promissora para controlar as 

emissões de metano para a atmosfera. Compostos orgânicos, resíduos mecanicamente 

tratados, lodo de esgoto desidratado ou resíduos de jardim podem carregar consigo 

bactérias adequadas para esse fim e despontar como uma alternativa economicamente 

atraente para o tratamento de emissões fugitivas de CH4. Compostos maduros 

apresentam maior carga microbiana e, portanto, consumo de metano se comparado aos 

solos de aterro convencional, pobres em nutrientes ou naturalmente pobres em bactérias 

decompositoras. 

As camadas incrementadas com esses compostos são chamadas 

metanotróficas ou oxidativas e incorporam o conceito de camada bioreativa, atualmente 

conhecidas como Biocovers que, se bem construídas, podem mitigar as emissões 

fugitivas de metano nos aterros sanitários. Fatores físicos, como o aumento da 

porosidade, capacidade de retenção de água e o isolamento térmico do composto 

parecem ser responsáveis por grande parte dos efeitos positivos observados nas 

Biocovers. 

Segundo Lopes et al. (2010), o processo de oxidação de metano consiste na 

conversão de CH4 para água, dióxido de carbono e biomassa por meio da atividade 

microbiana, conforme mostra a fórmula estequiométrica a seguir: 

CH4 + 2O2 � CO2 + H2O + Biomassa – 210,8 kcal/mol 

Os autores complementam que através de uma seleção controlada dos 

substratos desejados, do controle dos parâmetros ambientais para os microrganismos 
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metanotróficos e da instalação de um sistema de drenagem auxiliar abaixo da camada de 

cobertura, para distribuir melhor o fluxo de biogás, se pode alcançar uma taxa ótima de 

oxidação de CH4. Huber–Humer et al. (2008) propõem uma configuração adequada para 

que haja atividade de oxidação, como mostrado na Figura 7. 

Figura 7 – Esquema de funcionamento de uma camada Biocover. 

 
Fonte: Adaptada de Lopez et al. (2010). 

Lopes et al. (2010) explicam que a eficiência de uma camada Biocover é 

determinada por várias propriedades do solo, tais como a espessura da camada, as 

propriedades físico–químicas da mistura (pH, umidade e teor de matéria orgânica), 

temperatura da camada de solo, temperatura ambiente, pressão atmosférica e 

precipitação (LOPES et al., 2010; IPCC, 2007). Huber–Humer e Lechner (2008) 

recomendam uma espessura mínima de 1,2 m de cobertura biológica para mitigar as 

emissões de metano em aterros na Europa Central. Jucá e Mariano (2010) relataram que 

a espessura variando de 0,2 a 0,7 m do aterro de Aguazinha-PE não foi fator relevante 

nas emissões medidas através da camada de cobertura convencional. 

Em seu levantamento, Lopes et al. (2010) destacaram que, em laboratório, 

as Biocovers alcançaram taxas de oxidação de até 90% do metano fugitivo, mas que, 

segundo Huber–Humer e Lechner (2008), procedimentos para a quantificação in situ e 

determinação da eficiência da oxidação de CH4 no campo ainda estão em fase de 

desenvolvimento e estão longe de ser comercialmente disponíveis, pois, normalmente, 

não se pode controlar os parâmetros meteorológicos em campo, além de que utilizam 

técnicas sofisticadas e onerosas, não disponíveis em países em desenvolvimento. 
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Além das Biocovers, o uso de camadas geossintéticas instaladas sobre a 

camada final ou como camada final inviabiliza quase que totalmente o escape de gás, 

direcionando-o aos drenos para destinação nas usinas de produção de energia elétrica. 

Spokas et al. (2006) mostraram, em seus estudos de campo, que mais de 90% de 

recuperação de CH4 pode ser conseguida com uma cobertura final adequada e um 

sistema de coleta de gás eficiente. 

No Ceará, Santos (2012) realizou um experimento no ASMOC, onde 

verificou o desempenho de gramíneas visando à redução das emissões de CH4 e CO2 

para a atmosfera e a produção de biomassa vegetal na superfície de uma Célula 

Experimental, criada exclusivamente para esta finalidade. Os cultivos de capim 

Mombaça, Massai, Andropogon, Buffel e da grama Bermuda foram colocadas sobre 

solo típico de aterro sanitário e sem tratamento especial na cobertura convencional e 

apesar dos indicadores de desenvolvimento vegetal terem sido menores em relação à 

literatura, cada cultivo apresentou alguma capacidade de impedir as emissões dos gases 

pela camada de cobertura sendo o capim Mombaça o que apresentou melhor resultado, 

2,6 a 3,8% de CH4 e 4,6 a 6,0% de CO2. Estes resultados demonstram que as camadas 

vegetadas contribuem na manutenção das camadas de cobertura de aterro sanitário, bem 

como com a sustentação das células de decomposição, além de contribuir com a 

recuperação de um ambiente fortemente degradado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudo 

 

O Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) está 

localizado no Município de Caucaia e é limitado pelos paralelos 3º 45ʼ e 3º 47̓ de 

longitude Sul e pelos meridianos 38º 43ʼ e 38º 45̓ de longitude Oeste, distante cerca de 

30 km do centro de Fortaleza–CE. O terreno a ele destinado tem forma retangular com 

uma área de 123 ha, sendo que para o armazenamento dos resíduos sólidos são 

destinados 78,47 ha divididos em 17 setores e subdividido em 67 trincheiras, em sua 

maioria, com largura de 71 m e comprimento de 101 m.  

O ASMOC atualmente opera acima do seu limite, recebendo os RSU das 

cidades de Fortaleza e Caucaia. Em 2015 o aterro já não tinha condições físicas para 

receber RSU, sendo necessária a ampliação vertical das células e a junção de células por 

suas bases. Atualmente, é gerenciado pela empresa Marquise, em consórcio operacional 

com a empresa Ecofor, que faz a coleta domiciliar regular (Figura 8) e limpeza pública 

de vias. 

Figura 8 – Coleta domiciliar operada pela empresa Ecofor. 

 
Fonte: A autora (2014). 

As áreas selecionadas para realização dos experimentos foram cedidas pela 

direção do ASMOC conforme disponibilidade no cronograma de execução do manejo 

de campo do aterro. No início dos trabalhos experimentais foi realizado um ensaio 

piloto, no qual foram identificados pontos críticos que demandaram ajustes na 
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metodologia aplicada. Feito isso, foram conduzidos os experimentos julgados mais 

adequados e que são objeto deste trabalho.  

A primeira fase (experimento piloto) foi executada na porção leste da célula 

central do aterro sanitário, nas proximidades do dreno n° 2, indicado pelo ponto de cor 

azul na Figura 9. Este experimento teve que ser interrompido durante sua execução, mas 

foi fundamental na formulação de questionamentos e dos dados a serem coletados além 

de sugerir conformações diferenciadas para os experimentos que seguiriam. Também 

definiu quais materiais seriam testados levando-se em conta sua disponibilidade e 

logística de transporte até o ASMOC. Foram excluídos o gesso e o rejeito de asfalto 

denominado material fresado devido as dificuldades logísticas e operacionais e aos 

péssimos resultados encontrados, decidiu-se pela não utilização desses materiais. 

A segunda fase, denominada Célula Experimental, foi realizada na porção 

mais ao sul do aterro sanitário, onde foi construída uma célula experimental, indicada 

pelo ponto de cor preta na Figura 9. A terceira fase, denominada módulos em posição 

hexagonal, foi executada mais ao norte da célula central do aterro, ponto este 

identificado pela cor vermelha na Figura 9, estando 12 m acima do nível do 

experimento piloto da fase inicial devido à expansão vertical do ASMOC. 

Figura 9 – Vista geral do ASMOC, da área piloto, da célula experimental e da célula estudada (Módulos 
em posição hexagonal). 

 
Fonte: Adaptado do Google, pela autora (2016). 
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3.2. Escolha dos materiais de cobertura 

 

Para realização dos testes foram escolhidos materiais que atendiam a alguns 

critérios pontuais como: baixo custo, poucas possibilidades de reutilização, descarte 

inapropriado, grandes volumes gerados e acesso ao material. Atendendo a um ou mais 

destes critérios, foram escolhidos: 

Resíduo da Construção Civil – RCC 

Esses resíduos são constantemente gerados e reutilizados na indústria da 

construção civil, porém as possibilidades de reúso, bem como as unidades para seu 

tratamento, ainda são ínfimas se comparadas ao grande volume gerado, de forma que 

esse resíduo de baixo valor não é totalmente consumido, tornando seu descarte e 

deposição um problema ambiental.  

A resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, em vigor desde 

janeiro de 2003, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos 

da construção civil e disciplina ações necessárias à minimização dos impactos 

atribuindo responsabilidades aos geradores, transportadores e gestores públicos, 

estabelecendo ainda, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção 

civil. Trata-se de restos de tijolos, cerâmicas, areia, telhas, concreto, etc. (Figura 10). 

Figura 10 – Resíduo de construção civil – RCC destinado ao ASMOC em Janeiro de 2014. 

 
Fonte: Autora (2016). 

No ASMOC esse tipo de material é misturado ao barro e usado na cobertura 

de manutenção diária dos resíduos (camadas intermediárias) mesmo não sendo o 

procedimento mais indicado em aterros com vocação para produção de biogás. 
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 Poda triturada 

A limpeza das vias consiste também na poda de árvores e retirada de 

vegetação de áreas onde sua existência possa ameaçar a segurança e bem-estar da 

população. Esse resíduo é destinado ao aterro sanitário, onde é triturado (Figura 11) 

gerando toneladas de material orgânica proveniente da poda. Tratam-se essencialmente 

de madeira e folhas trituradas. 

Figura 11 – Poda triturada destinada ao ASMOC em Janeiro de 2014 

 
Fonte: Autora (2014). 

Esse material é utilizado na fabricação de “bricts”, que, após serem 

misturados com partes de vegetação de mata nativa, são usados como combustível na 

queima de fornos em olarias e outras indústrias. Atualmente cerca de 80% desse 

material é utilizado na fabricação dos “bricts”, sendo o restante dispensado no próprio 

aterro, compondo a célula de resíduos. Além disso, há a necessidade de consumo de 

mata nativa em sua fabricação, tornando o destino desse material ambientalmente 

insustentável. 

Capina seca 

Consiste no produto da limpeza de vias públicas por meio da capinação e 

varrição (Figura 12), compondo-se de espécies vegetais de pequeno porte ou arbustivas 

que não geram grandes volumes de caule ou madeira. Esse material, muitas vezes, 

chega ao aterro misturado com o produto da varrição (terra e lixo inorgânico), 

aumentando sua densidade e não sendo possível estabelecer sua composição (Figura 

13).  
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Figura 12 – Serviço de limpeza pública – Capinação e varrição da Av. Godofredo Maciel em Fortaleza.

 

Fonte: Autora (2016). 

Figura 13 – Material de capina seca destinado ao aterro. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Atualmente, esse material é utilizado no próprio aterro sanitário para 

finalizar as paredes da célula (taludes), formando uma cobertura adicional, garantindo 

seu adensamento vegetal e diminuindo os danos causados pela chuva ou sol excessivos 

às mesmas. Igualmente aos demais materiais, o volume que chega ao aterro é 

incompatível com seu uso alternativo, sendo o mesmo depositado entre as camadas de 

lixo no decorrer da formação da célula. 

Grama esmeralda 
 

Dentre os materiais escolhidos, a grama esmeralda (Zoysia japonica) 

(Figura 14) é a de maior valor econômico, significando alto custo para finalização da 

célula na recuperação das áreas degradadas do aterro. Porém, Santos e Mota (2010) e 

Albert et al. (2005) mostram que a revegetação é uma alternativa na recuperação da 

área, inclusive de natureza paisagística, e uma segurança para manter as condições de 

sustentação e sanitárias do aterro.  

A vegetação objetiva minimizar a erosão com o rápido estabelecimento das 

raízes. Uma vez estabelecida a vegetação pioneira, as vegetações secundárias, sucessiva 

e clímax devem requerer cada vez menos manutenção e menor demanda hídrica. Devido 
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à condição do local, grupos vegetais com grandes raízes encontram certa dificuldade em 

se estabelecer, sendo a melhor alternativa as gramíneas, dentre as quais a Grama 

Esmeralda possui grande resistência às condições adversas do aterro, como 

temperaturas elevadas, terreno árido e pobre (camada de cobertura). A grama foi 

plantada diretamente na camada de cobertura pela transferência de tapetes de grama 

convencionais. 

Figura 14 – Grama Esmeralda (Zoysia japonica) plantada no módulo experimental em 2014. 

 
Fonte: Autora (2014). 

Capim-mombaça (Panicum maximum Jacq. cv mombaça) 
 

Devido ao excelente resultado apresentado por esta espécie na pesquisa 

realizada por Santos (2012), a mesma foi escolhida para compor o rol de coberturas a 

serem analisadas, a fim de compará-la aos demais materiais utilizados, bem como 

compará-la a outra espécie vegetativa (grama). Dessa forma, este trabalho dá 

continuidade aos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos por este grupo de pesquisa 

no ASMOC. As sementes (Figura 15) foram plantadas diretamente no solo em sulcos 

escavados de 5 cm, aproximadamente, e regadas todos os dias pela manhã. 

Figura 15 – Sementes de Capim Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça). 

 
Fonte: Autora (2013). 
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Fibra de coco 

Muitos estudos buscam destinar o resíduo do coco, alcançando êxito em 

seus processos, mas ainda modestos diante dos volumes de resíduos gerados. A cadeia 

produtiva desse fruto está bem estabelecida no Ceará, que o faz um grande produtor no 

Nordeste, porém trata-se de um fruto volumoso de onde é aproveitado somente o seu 

conteúdo líquido, quando verde, e seu material carnoso, quando seco. Assim, a fibra do 

coco, bem como sua casca rígida, torna–se um problema na sua destinação, uma vez que 

se trata de material orgânica, altamente degradável, poluente e gerada sempre em 

grandes volumes.  

Por uma determinação da Prefeitura de Fortaleza, todo coco comercializado 

nos entrepostos na capital deve ser devidamente destinado. Essa medida faz com que os 

atravessadores transportem ao local de origem os cocos vazios e despejem em terrenos 

baldios arrendados pelas cooperativas para este fim, o que provoca não a resolução do 

problema, mas a transferência do mesmo entre municípios. Por este motivo, esse 

material foi escolhido para compor o rol de coberturas a serem analisadas.  

Devido sua elevada fibrosidade e composição celulósica rígida, o coco 

utilizado neste trabalho foi primeiramente triturado, para que o mesmo ficasse melhor 

acomodado nos módulos, evitando grandes espaços entre as unidades esféricas do fruto. 

O material foi levado ao ASMOC e triturado até se obter uma massa fibrosa (Figura16). 

Figura 16 – Trituração do coco e fibra de coco levado excepcionalmente para o aterro para realização 
deste experimento 

 

Fonte: Autora (2014). 

A camada convencional utilizada no ASMOC é o material retirado do solo 

natural do aterro na ocasião da escavação para o preparo da célula. Este material é 

utilizado para compor as camadas intermediárias da célula bem como sua cobertura 

final nas operações do aterro sanitário por meio de sua compactação. Como este 



66 

trabalho objetiva testar diferentes materiais de cobertura, o módulo denominado branco 

corresponde à cobertura convencional utilizada nas operações do aterro, que serve de 

controle comparativo aos demais módulos testados nos experimentos realizados. 

 

3.3. Desenvolvimento Experimental 

 

3.3.1.  Caracterização físico-química dos RSU em decomposição 

 

Para o ensaio realizado na célula experimental foi coletado aleatoriamente 1 

kg da massa de resíduo em decomposição na célula experimental no momento da 

abertura dos módulos experimentais (Figura 17) e realizadas análises físico-químicas: 

teor de umidade, pH, teor de sólidos e compostos nitrogenados. Essas análises foram 

realizadas para subsidiar uma possível indicação do estágio de decomposição do resíduo 

da Célula Experimental de RSU. Ao final da coleta de dados, um ano após os ensaios 

com os gases naquela célula, foram coletadas mais amostras para o mesmo fim. 

Figura 17 – Coleta de material (massa de lixo) para análise em laboratório. 

 
Fonte: Autora (2016). 

As amostras foram devidamente armazenadas em potes herméticos e 

levadas ao Laboratório de Química Ambiental no Campus do Pici da Universidade 

Federal do Ceará, para a realização das análises.  

Para se determinar a umidade das amostras, as mesmas foram pesadas em 

volume conhecido e levadas à secagem a 60 °C com pesagens diárias até estabilização 

da massa. A relação entre a diferença final e inicial das massas e a massa úmida é o teor 

de água na amostra. O potencial hidrogeniônico foi determinado por meio de 

equipamento medidor de pH previamente calibrado com soluções padrão de análise. 
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Para determinação dos sólidos totais foi realizado o método gravimétrico, que consiste 

na secagem da amostra  a 103 – 105 °C. Os sólidos fixos são resíduos dos sólidos totais 

em suspensão ou dissolvidos que permanecem após calcinação da amostra a 550 °C; e 

os compostos nitrogenados foram determinados por meio de titulação. 

3.3.2. Instalação e implantação dos módulos experimentais 

 

Célula Experimental 

Como dito anteriormente, um experimento piloto foi realizado inicialmente 

para ajustar a metodologia utilizada. No decorrer desse experimento foi solicitada pela 

direção do ASMOC a área onde haviam sido instalados os módulos experimentais 

iniciais para expansão vertical do aterro. Dessa forma, devido aos manejos do aterro, 

não havia área disponível em curto prazo e, portanto, o experimento foi transferido para 

uma área que abrigava uma célula construída especificamente para procedimentos 

experimentais no ano de 2010 (Figura 18). A célula experimental tem as seguintes 

dimensões internas: comprimento de 50 m, altura de 10  m e largura de 50 m (volume 

total: 25.000 m³) e nela apenas resíduos sólidos domiciliares (RSD) estão dispostos, 

espalhados e compactados, com inclinação final de 2H (horizontal): 1V (vertical), com 

uma camada intermediária a meia altura (5 metros). 

Figura 18 – Localização da Célula Experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 

O sistema de drenagem para os líquidos foi implantado junto às laterais 

internas dos diques (com pedra de mão e brita nº 4), convergindo para uma caixa de 

captação. Para a drenagem dos gases foi implantado um dreno vertical (com 30 cm de 

diâmetro, protegido por telas e pedras) posicionado no centro da célula, e devidamente 

conectado e associado à rede de drenagem de líquidos. Para diminuir a infiltração de 
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águas pluviais no maciço, foi instalado um dreno no platô, com o objetivo de desviar 

essas águas da célula experimental e conduzi-las a uma vala lateral à célula. 

Devido ao tempo em que a Célula Experimental ficou desativada, alguns 

ajustes foram necessários, tais como limpeza da área, reparação da cerca de contenção e 

soterramento de rachaduras no solo da camada superficial da célula, principalmente nas 

bordas da parede, causadas pelo recalque da massa de lixo (Figura 19).  

Os resíduos sólidos destinados à célula experimental tinham a seguinte 

composição física: restos de alimentos (35,8%), plástico flexível (12,4%), fralda (8,4%), 

trapos (7,7%), papel (4,8%), plástico rígido (3,2%), resíduo de jardim (3,0%), papelão 

(1,9%), jornal (1,8%), PET (1,5%), vidro escuro (1,4%), embalagem cartonada (1,4%), 

ferro (0,8%), vidro claro (1,2%), borracha (1,1%) e alumínio (0,8%), outros (12,6%) 

(SANTOS e MOTA, 2010). 

Figura 19 – Limpeza e manutenção da Célula Experimental. 

  

Fonte: Autora (2014). 

Estes dados não devem ser comparados e figuram neste trabalho apenas a 

título de informação, uma vez que variam conforme a origem dos resíduos, os diferentes 

tipos, situação econômica e hábitos de consumo, e ainda as diferentes metodologias 

adotadas para quantificar esses percentuais. Porém, é válido ressaltar que, no mínimo, 

35,8% é composto de matéria orgânica, fundamental na produção de biogás.  

Devido à acomodação da massa de resíduo, o dreno teve que ser rearranjado 

e, a essa altura, já não estava localizado no centro geográfico da célula em questão. No 

platô da célula experimental, foram então instalados os seis módulos com áreas de 9 m2 

(3 m x 3 m) cada um, organizados aleatoriamente conforme o esquema mostrado na 

Figura 20, os quais são: capim-mombaça, resíduo da construção civil, rapina seca, 

grama esmeralda, fibra de coco e poda triturada.  
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Para implantação do experimento foi realizada a demarcação da área e 

medição dos módulos a serem escavados e plantados. Os mesmos foram apontados por 

estacas de sinalização, para facilitar o trabalho da retroescavadeira na retirada da 

camada de cobertura original. 

Figura 20 – Esquema organizacional dos módulos na Célula Experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 

As aberturas foram escavadas no espaço demarcado de cada módulo até 

alcançar a massa de resíduos em profundidades variando de 0,7 m a 1,0 m. 

Posteriormente, os módulos foram preenchidos com os materiais a serem estudados 

(Figura 21), tomando então a configuração mostrada da Figura 22. 

Figura 21 – Escavação e preenchimento dos módulos na célula experimental. 

 
Fonte: Autora (2014) 
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Figura 22 – Distribuição dos módulos na célula experimental. 

 
Fonte: Autora (2014) 

Para o plantio da grama esmeralda e do capim-mombaça (Figura 23) foi 

realizado o preparo do solo apenas com a escarificação, para melhor fixação dos tapetes 

de grama e para viabilizar o plantio das sementes de capim nos sulcos formados. Os 

tapetes foram posicionados lado a lado com um distanciamento de 3 cm entre eles. As 

sementes de capim foram distribuídas igualmente nos sulcos formados e depois cobertas 

com uma fina camada de terra. Não foi adicionado qualquer tipo de corretivo ou 

fertilizante na área plantada.  

Figura 23 – Plantio e rega nos módulos da célula experimental. 

  
Fonte: Autora (2014). 

A rega foi realizada todos os dias pela manhã, entre 8:00h e 10:00h e, 

somente quando necessário, durante a tarde, após as 16h30. A necessidade da rega foi 

imposta pela incidência solar, ventos e temperatura alcançada durante o dia; sempre que 

a temperatura nos módulos era superior a 38 °C, era ministrada a rega no período da 

tarde. 

Devido à falta de espaço na célula, anteriormente ao plantio, foi escavado, 

no mesmo espaço dos módulos plantados, um buraco para ter acesso à massa de 
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resíduo, que, uma vez coletada, foi fechado com o mesmo material retirado. Após a 

coleta da massa de lixo, foi realizado o plantio da grama e do capim.  

Este experimento contou com 11 medições, de fevereiro a dezembro de 

2014, nas seguintes datas: 1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 

10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 

03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 

18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 

14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 

01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. As datas eleitas 

para os ensaios foram determinadas pelo regime de trabalho e manejo no ASMOC. O 

planejamento para a coleta de dados foi feito para cada mês e sempre que possível essa 

prerrogativa era atendida a fim de distribuir ao longo do ano a tomada de dados, 

contemplando os períodos de chuvas e estiagem. 

Módulos em posição hexagonal 

Esta fase do experimento aconteceu paralelamente à coleta de dados da 

Célula Experimental, entre os meses de julho e dezembro de 2014, tão logo a direção do 

ASMOC permitiu sua instalação. A área localizou-se no talude da célula central do 

ASMOC, na sua porção mais ao norte, sinalizada pelo ponto de cor vermelha na Figura 

24. 

Este experimento contou com 6 medições de julho a dezembro de 2014, nas 

seguintes datas: 1º período – 15/07 a 18/07; 2º período – 05/08 a 08/08; 3º período – 

01/09 a 05/09; 4º período – 07/10 a 15/10; 5º período – 03/11 a 06/11 e 6º período – 

15/12 a 17/12. Igualmente aos ensaios com a Célula Experimental, as datas eleitas para 

as medições foram determinadas pelo regime de trabalho e manejo no ASMOC, 

principalmente na célula central, uma vez que o fluxo intenso de caminhões e máquinas 

inviabilizavam os trabalhos no platô da célula central em alguns momentos. O 

planejamento para a coleta de dados foi feito para cada mês e sempre que possível essa 

prerrogativa foi atendida. 

A configuração deste experimente foi motivada pelos resultados obtidos no 

experimento piloto, que apresentou os maiores índices de escape de gás nos módulos 

mais próximos ao dreno n° 2 da célula central, enquanto que os módulos mais afastados 

apresentaram melhores resultados. Buscando evitar influência do dreno e garantir 
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condições equivalentes a todos os materiais analisados, chegou-se à configuração 

apresentada na Figura 25. 

Figura 24 – Localização dos módulos em posição hexagonal na Célula Central do ASMOC. 

 

Fonte: Autora (2016). 

O experimento consistiu na instalação dos módulos em posição equidistante 

ao dreno, de forma que todos sofreriam igual influência quanto à quantidade e 

concentração de gás nas proximidades do mesmo. Os módulos distam 5 m do dreno, em 

um ângulo reto com o raio do círculo onde o dreno é o centro conforme mostra a Figura 

25.  

Figura 25 – Esquema organizacional da terceira fase do experimento. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Inicialmente, foi aberto um acesso até a área, em destaque na Figura 24, 

pois a célula havia passado por uma expansão vertical e o acesso original foi soterrado. 
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A área, então, foi limpa e demarcada no formato hexagonal como mostrado na Figura 

26.  

Figura 26 – Limpeza da área em volta do dreno para instalação da fase de módulos em posição hexagonal. 

 

Fonte: Autora (2014). 

Neste experimento foram utilizadas camadas de RCC e capina seca em duas 

conformações distintas: a primeira, do mesmo modo que o experimento anterior, onde o 

material testado substitui a camada convencional de cobertura pelo preenchimento das 

escavações na camada de cobertura, com profundidades variando de 0,70 m a 1,0 m; e a 

segunda, com a camada de material sobreposta à camada de cobertura convencional, de 

forma que a camada convencional não foi alterada, estando sobre ela uma camada 

adicional sustentada por estruturas de madeira simulando uma caixa com 0,80 m de 

altura (Figura 27).  

Figura 27 – Montagem das camadas sobrepostas à camada original de cobertura na Célula central do 
ASMOC em junho de 2014. 

 
Fonte: Autora (2014). 

Essa nova configuração foi motivada pela dúvida causada a partir dos 

resultados obtidos nos módulos plantados. A questão era se a camada convencional, 

onde eram plantadas a grama e o capim, não conferia vantagem a estes módulos, frente 

aos demais. Então, foram escolhidos os módulos com resultados medianos na Célula 
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Experimental e os mesmos foram colocados sobre a camada convencional, como uma 

camada adicional à camada já existente. Após a montagem das caixas (Figura 28) e 

enchimento das mesmas, bem como dos módulos com material substituindo a camada 

final de cobertura, e plantio dos módulos vegetados (Figura 29), iniciaram-se as análises 

para coleta de dados. 

O plantio das camadas vegetadas e regime de regas das mesmas seguiram o 

mesmo procedimento do experimento realizado na célula experimental. 

Figura 28 – Montagem dos módulos e indicação da coleta de dados pelo método da placa de fluxo.

 
Fonte: Autora (2014). 

 

Figura 29 – Rega após o plantio da grama e capim nos módulos em posição hexagonal. 

 
Fonte: Autora (2014). 

 

3.3.3. Coleta de dados 

 

As determinações dos fluxos dos gases CH4 e CO2 através da camada de 

cobertura da Célula Experimental e dos módulos em posição hexagonal foram 

realizadas utilizando a metodologia do ensaio com placa de fluxo estática descrita por 

Maciel (2003), em diferentes períodos do dia, de fevereiro a dezembro de 2014 para a 
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Célula Experimental, e de julho a dezembro de 2014 para os módulos em posição 

hexagonal na célula central, totalizando 18 coletas de dados, nos módulos e nos brancos 

respectivos.    

Permitir ou reter a passagem de gás, processo físico natural das células de 

resíduos, é o que torna a camada de cobertura uma questão fundamental na engenharia 

de um aterro sanitário. A esta passagem entende-se como fluxo de gás, medido, nesse 

caso, por meio de uma expressão conhecida na literatura referente a estudos sobre a 

emissão de gases em camadas de coberturas (PARK e SHIN, 2001; HEDGE, CHAN e 

YANG, 2003; BOGNER et al., 2005; STERN et al., 2007; SCHEUTZ et al., 2008; 

ZHANG, HE e SHAO, 2008; XU et al., 2010; CAPACCIONI et al., 2011; SILVA et al., 

2013), conforme a equação transcrita abaixo: 

 

Onde J = fluxo do gás expresso em kg/m²/s; Vp = volume útil da placa de 

fluxo (0,008 m³); ρgás = densidade do gás a determinada temperatura (kg/m³); ΔC/Δt = 

variação da concentração do gás (%vol) com o tempo (s). 

As densidades dos gases CH4 e CO2 foram corrigidas em função das leituras 

de temperatura interna da placa, por meio das seguintes expressões:  

 

 

Onde ρCH4(t) = densidade do metano em função da temperatura (t) em °C; 

ρCH4(0 °C) = 0,716 kg/m³; ρCO2(t) = densidade do dióxido de carbono em função da 

temperatura (t) em °C; PMCH4 = peso molecular do metano (16), PMCO2 = peso 

molecular do dióxido de carbono (44). 

Maciel (2003) recomenda que a variação da concentração do gás com o 

tempo (ΔC/Δt) seja representada em termos mássicos (ΔM/Δt), já que o fluxo (J) 

decresce com o decorrer do ensaio de placa estática.  
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A placa utilizada nessa metodologia foi confeccionada em aço galvanizado 

de 0,3 mm de espessura e possui design em forma de “degrau” (10 cm de altura e 

largura) e foi concebida para evitar entrada de ar atmosférico para o interior da caixa. O 

“degrau” fica em contato direto com o solo, enquanto que a parte superior forma uma 

câmara que, com área de 40 cm x 40 cm, aprisiona o gás que por ventura escape pela 

camada estudada.  

A cravação da placa na camada de cobertura deve ser cuidadosa, a fim de 

evitar espaços entre o solo e a placa e, por consequência, entrada de ar atmosférico no 

interior da câmara, pois essa falha resultaria em uma leitura irreal das concentrações de 

gases, temperatura e pressão ao longo de um intervalo de tempo (Figura 30). A placa 

conta ainda com duas saídas do tipo engate rápido e de fácil vedação na parte superior, 

para o devido encaixe do equipamento de medição. A Figura 30 apresenta a imagem da 

placa de fluxo estática utilizada nos ensaios e um esquema com a sua correta instalação.  

Figura 30 – Placa de fluxo estático e esquema de cravação da placa. 

  
Fonte: Autora (2016). 

Para instalação da placa de fluxo, foi escavada uma vala no formato do 

degrau maior, no nível do solo, e reservado o conteúdo escavado de forma que o espaço 

permitisse o posicionamento da placa. Em seguida, os espaços foram preenchidos com o 

solo escavado e posteriormente compactado manualmente, ficando instalado conforme 

mostram as Figuras 31 e 32. 

A determinação do fluxo de gás foi realizada por meio da avaliação da 

massa (ou volume) de CH4 e CO2 aprisionada no interior da câmara, parte superior da 

placa (Figura 31), obtida a partir da inclinação inicial da curva massa x tempo (LOPEZ 

et al., 2010), calculado pelo equipamento quando este faz a sucção do gás para sua 

câmara interna de sensores.  
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Essas leituras foram realizadas por meio de um analisador portátil de gás, 

modelo GEMTM5000 (Figuras 31 e 32), da fabricante LANDTEC. O princípio de 

detecção do metano e do gás carbônico pelo GEMTM baseia-se na capacidade que esses 

gases têm de absorver radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. 

Figura 31 – Placa de fluxo instalada em uma das camadas testadas.

  
Fonte: Autora (2014). 

 
Figura 32 – Analisador de gás portátil GEMTM 5000 – LANDTEC. 

  
Fonte: Autora (2014). 

As medições da composição do biogás foram definidas analisando a qualidade 

do biogás por meio da avaliação das porcentagens de metano e dióxido de carbono, por 

meio de leituras de 60 segundos de duração por três horas e cinco minutos de coleta de 

dados arranjados da seguinte forma: iniciando com 5 minutos de leitura minuto a 

minuto, a cada 5 minutos durante a primeira hora, a cada 10 minutos durante a segunda 

hora e a cada 15 minutos durante a terceira hora. Tal conformação de coleta de dados 

foi adotada pela autora a partir das análises das metodologias adotadas por Maciel 

(2003), Santos (2012) e Silva 2013. Para cada tomada de dados, foram levantados 30 

valores que, em onze períodos, totalizam 330 dados coletados para cada módulo 

analisado na célula experimental e em seis períodos, 180 dados coletados na célula 

central nos módulos com formato hexagonal. 



78 

A quantificação do gás metano e dióxido de carbono emitidos através da 

camada de cobertura foi feita a partir da média estatística dos valores obtidos nos 

ensaios com a placa de fluxo, aplicados em cada módulo. 

 

3.3.4. Análise Nictemeral 

 

Durante a coleta de dados dos experimentos já descritos, observou-se certa 

influência da temperatura nos resultados obtidos. Como os horários das coletas de dados 

eram aleatórios, percebeu-se a necessidade de realizar um terceiro teste, consistindo em 

uma análise contínua da emissão de gás no dreno n°12 da célula central do ASMOC por 

24h, com leituras em intervalos de 30 minutos.   

Para tal, foi realizada a recuperação do anel do dreno, tapando todas as 

aberturas com cimento e abrindo um único acesso para o termômetro do equipamento. 

Um segundo termômetro foi colocado na camada de cobertura, na base do dreno, para 

efeito de comparação. Do topo do dreno foi retirado o queimador e o mesmo foi 

substituído por um cap com a adaptação necessária para receber as conexões do 

equipamento de medição. Uma caixa de aço foi desenvolvida e fixada junto ao corpo do 

dreno, para sustentação e segurança do equipamento, conforme mostra a Figura 33. 

Figura 33 – Instalação do experimento para análise nictemeral. 

 
Fonte: Autora (2015). 

Foram realizadas quatro coletas de dados, sendo duas em dias com 

ocorrência de chuvas e outras duas em período de estiagem. 
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3.3.5.  Caracterização dos materiais de cobertura 

 

As amostras da porção superficial dos módulos, bem como da camada de 

cobertura convencional, foram coletadas a uma profundidade de 0,20 m e enviadas, em 

pequenos sacos, ao Laboratório de Solos da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Foram coletadas quatorze amostras, sete de cada experimento, a fim de se 

avaliar pH, condutividade elétrica e teores de macro nutrientes. 

As análises de pH têm como princípio a medição do potencial 

hidrogeniônico por meio de eletrodo combinado imerso em suspensão solo: líquido 

(H2O), 1:2,5.  

Do complexo sortivo do solo foram analisados nitrogênio, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio, enxofre, sódio. Para as determinações dos nutrientes acima 

relacionados, foi utilizada a digestão úmida com solução nitro-perclórica (3:1) de 

acordo com metodologia proposta pela Embrapa (1997). Após a obtenção do extrato, os 

macronutrientes foram analisados. O potássio foi determinado usando o fotômetro de 

chamas, e os demais, com exceção do nitrogênio, foram determinados utilizando a 

técnica de espectrofotometria de absorção atômica. O nitrogênio foi analisado por meio 

da digestão sulfúrica seguida de destilação pelo método Kjeldahl. (EMBRAPA, 1997). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização físico-química dos RSU da célula experimental 

 

A Tabela 2 mostra um resumo dos valores encontrados nas análises 

realizadas em laboratório para diversos parâmetros da massa de resíduos dispostos na 

célula experimental, correspondendo aos módulos de cobertura M1 - Capina Seca, M2 - 

Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - Fibra de Coco, M5 - Capim 

Mombaça e M6 - Grama Esmeralda, coletadas em 28 de janeiro de 2014. Adiante será 

abordada e discutida cada análise realizada. 
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Tabela 2 – Análises laboratoriais da massa de resíduo antes dos ensaios na Célula Experimental  – 
Janeiro, 2014. 

Módulo pH 
Teor de 

Umidade (%) 
Compostos Nitrogenados mg/L Sólidos 

Totais Amônia Nitrito Nitrato 

M1 7,0 30,4 2,96 0,882 0,219 68,64 

M2 6,5 49,8 7,4 0,271 0,317 48,59 

M3 7,0 52,4 2,8 0,182 0,326 45,43 

M4 7,3 25,1 2,62 0,228 0,457 74,37 

M5 6,8 10,3 3,63 0,198 0,155 88,46 

M6 6,6 36,3 4,73 0,116 0,174 62,89 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - Fibra de Coco, 
M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 
 

Concluídas as coletas dos dados dos gases por 12 meses, foram coletadas 

amostras dos resíduos imediatamente abaixo dos módulos analisados, o que resultou na 

Tabela 3. As coletas foram realizadas em janeiro de 2015.   

Tabela 3 – Análises laboratoriais da massa de resíduo depois dos ensaios na Célula Experimental – 
Janeiro, 2015. 

Módulo pH 
Teor de 

Umidade (%) 
Compostos Nitrogenados mg/L Sólidos 

Totais Amônia Nitrito Nitrato 

M1 7,8 5,34 3,75 0,059 ≤0,005 50,14 

M2 7,1 38,45 1,12 ≤0,005 ≤0,005 37,63 

M3 7,6 24,65 0,56 0,020 ≤0,005 40,36 

M4 8,2 21,10 0,61 0,022 ≤0,005 46,27 

M5 7,0 13,91 0,53 0,030 ≤0,005 55,36 

M6 6,9 11,38 0,48 0,083 0,087 46,87 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - Fibra de Coco, 
M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 

 

Para efeito explicativo, a coleta de material em decomposição antes do 

experimento será nomeada “Inicial” e a segunda coleta, realizada após o experimento 

ter sido concluído, será denominada “final”. É esperado que nas partes rasas do material 

ocorra rápida decomposição aeróbia, enquanto nos resíduos em profundidade, somente a 

decomposição parcial sob condições aeróbias. 

 

4.1.1. pH 

 

O potencial hidrogeniônico indica a acidez ou alcalinidade dos resíduos e 

está relacionado com as fases de degradação da matéria orgânica nos sistemas 
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anaeróbios. Nas fases iniciais de decomposição os resíduos se encontram em pH ácido, 

devido à produção de ácidos orgânicos e elevada concentração de CO2 no ambiente. A 

maior parte das bactérias decompositoras (geradoras de gás) necessita de um pH 

próximo da neutralidade para ter um bom desempenho biológico na produção de gás. O 

pH afeta a atividade de enzimas, a solubilidade dos compostos e mesmo as suas 

toxicidades (EDUARDO, 2007). 

A faixa de pH ótimo para a maioria das bactérias anaeróbias é 6,7 a 7,5 ou 

próximo do neutro (McBEAN et al., 1995). Dentro da faixa ótima de pH, a produção de 

gás metano pelas bactérias metanogênicas é maximizada. Fora da faixa ótima – um pH 

abaixo de 6 ou acima de 8 – a produção de metano fica estritamente limitada.  

Apesar de os valores de pH encontrados nas amostras estarem dentro da 

faixa ótima de pH das reações de decomposição (Tabelas 2 e 3 e Figura 34), os módulos 

M2 e M6 ficaram abaixo da faixa mais restrita sugerida por McBean et al (1995), antes 

da coleta de dados, porém não afetam negativamente as reações de decomposição. Após 

o período de coleta o pH final elevou-se, de maneira geral, para todas as amostras, mas 

permaneceu dentro da faixa ótima para geração de gás, não sendo este um fator 

limitante na produção de biogás. 

Figura 34 – pH das amostras de resíduos coletadas na célula experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção 
civil, M4 - Fibra de Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama 
Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 
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4.1.2. Teor de Umidade 

 

O teor de umidade é a relação entre o peso de água e o peso dos sólidos 

contidos em um volume de material. Sua determinação é de fundamental importância 

para a vida dos microrganismos que decompõem a matéria orgânica existente nos RSU. 

Além disso, o teor de umidade influencia no poder calorífico e no peso específico 

úmido dos RSU. A Figura 35 e a Tabela 4 mostram a perda de água sofrida pelas 

amostras em análise realizada antes da coleta de dados e um ano depois ao fim da coleta 

de dados (Inicial e Final). 

Figura 35 – Teor de Umidade das amostras de resíduos nos módulos experimentais na célula 
experimental. 

  
Fonte: Autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção 
civil, M4 - Fibra de Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama 
Esmeralda.  
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 

 

As reações de decomposição requisitam água por parte dos microrganismos. 

Palmisano e Barlaz (1996) consideram que o teor de umidade ideal para decomposição 

de resíduos é de, no mínimo, 20%, para não serem inibidas, e máxima de 40%, para não 

serem comprometidas de alguma forma. Partindo dessa colocação, pode-se perceber na 

observação dos dados contidos na Tabela 4 que apenas as amostras coletadas 

inicialmente nos módulos M1, M4 e M6 apresentam condições satisfatórias para 

decomposição do resíduo e, na análise final, apenas os módulos M3, M4 e M6 teriam 

condições satisfatórias de decomposição. Porém, Silva (2013) apud Caterpilar (2001) 

menciona que o teor de umidade dos RSU pode variar de 10 a 80%, dependendo da 

estação do ano, dos procedimentos de coleta e da composição dos resíduos. Portanto, os 

valores encontrados estariam dentro da faixa considerada satisfatória por este autor, com 

exceção da análise final da amostra M1 que apresentou apenas 5,34% de umidade.  
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Tabela 4 – Teor de umidade (%) das amostras de resíduo em decomposição na célula experimental. 

Módulo 
Teor de Umidade (%) 

Inicial Final 
M1 30,47 5,34 
M2 49,87 11,38 
M3 52,44 24,65 
M4 25,16 21,11 
M5 10,35 13,92 
M6 36,29 38,45 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – 
Resíduos da construção civil, M4 - Fibra de 
Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama 
Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 
 

Na análise final do material, os valores de umidade encontrados nas 

amostras M1, M2, M3 e M4 foram reduzidos após um ano. A amostra referente ao 

módulo da Capina seca merece destaque já que teve uma redução de 82,47%, que, 

embora não tenha sido a menor redução, mostrou-se o menor índice de umidade. Isso 

pode ser explicado pela condição em que se encontra a capina após tanto tempo exposta 

às condições climáticas. O material, por ser mais folhoso, ganha aspecto de palha e cria 

espaços entre suas partículas, permitindo a entrada de ar e calor mais facilmente, 

aumentando o grau de evaporação.  

A amostra referente à poda triturada apresentou a maior variação de 

umidade, 38,49% de redução. Como a poda triturada é composta essencialmente de 

madeira, a mesma é capaz de reter umidade por um certo período, mas, se exposta a 

vários meses ao sol, seu ressecamento é inevitável, devendo-se ressaltar que as análises 

foram feitas após o período regular de estiagem. As amostras M5 e M6 apresentaram 

um aumento de umidade que é explicado pelo fato de que todos os dias essas amostras 

recebiam água da rega, de modo que a massa de RSU recebia parte dessa umidade pela 

infiltração da mesma na camada vegetada.  

A amostra M4, referente à fibra de coco, apesar de apresentar diminuição no 

teor de umidade, essa redução foi pequena, comparada às demais amostras que também 

tiveram seu teor de umidade reduzido. Diferentemente da madeira, a fibra de coco, após 

sua oxidação imediata e secagem, ganha um aspecto rígido, com pouca capacidade de 

absorção de água, assim o módulo permite tão bem a infiltração de água como a 

secagem do material e do resíduo por evaporação após tanto tempo sem receber água.  
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4.1.3. Compostos nitrogenados 

 

A amônia é gerada pela própria decomposição da matéria orgânica. As 

proteínas na fração orgânica do lixo aterrado são convertidas, em grande parte, para 

amônia, pela ação de bactérias em condições anaeróbias ou aeróbias (MELO, 2003). 

A decomposição pelas bactérias transforma o nitrogênio orgânico em 

nitrogênio amoniacal, depois em nitrito e, por último, em nitrato. A Tabela 5 apresenta 

os resultados das análises em relação ao teor de compostos nitrogenados contido nas 

amostras, antes e depois dos ensaios na Célula Experimental.  

Observando a Tabela 5 é possível perceber uma redução na disponibilidade 

de todos esses compostos, o que indica que a célula, por ser muito antiga, já não tem 

tanta disponibilidade de nutrientes. A exceção da amônia da amostra M1, todas as 

outras amostras tiveram reduções consideráveis nas concentrações de amônia, nitrito e 

nitrato, estando este ultimo presente em quantidades quase que inexistentes. 

Tabela 5 – Compostos nitrogenados encontrados nas amostras coletadas na célula experimental. 

Módulo 
Compostos Nitrogenados 

(Inicial) mg/L 
Compostos Nitrogenados (Final) 

mg/L 

Amônia Nitrito Nitrato Amônia Nitrito Nitrato 

M1 2,96 0,882 0,219 3,75 0,059 ≤0,005 

M2 7,4 0,271 0,317 1,12 ≤0,005 ≤0,005 

M3 2,8 0,182 0,326 0,56 0,02 ≤0,005 

M4 2,62 0,228 0,457 0,61 0,022 ≤0,005 

M5 3,63 0,198 0,155 0,53 0,03 ≤0,005 

M6 4,73 0,116 0,174 0,48 0,083 0,087 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - Fibra 
de Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 
 

Na Figura 36 observa-se que a massa de lixo apresentou baixíssimas 

concentrações dos compostos nitrogenados nitrito e nitrato em ambas as análises. 

Microrganismos que atuam durante a hidrólise e a fermentação reduzem as suas taxas 

de crescimento quando há deficiência de nutrientes.  Esta diminuição de nutrientes 

representa um processo degradativo já estabilizado, caracterizando a passagem pela fase 

metanogênica. O comportamento da figura na análise final demonstra uma clara redução 

dos compostos amoniacais, bem como as concentrações de nitrito e nitrato, o que 

corrobora com os demais resultados analisados e aponta para uma célula com 
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degradação de compostos iniciando sua maturação, o que está de acordo com os demais 

resultados encontrados.  

Figura 36 – Comportamento dos compostos nitrogenados encontrados nas amostras coletadas na célula 
experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - Fibra de Coco, 
M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 
 

4.1.4. Sólidos Totais 

De acordo Bassani (2010), os sólidos, principalmente os voláteis, são 

importantes indicadores da degradabilidade de resíduos sólidos. As concentrações 

elevadas de sólidos indicam elevadas concentrações de matéria orgânica enquanto que 

os baixos valores indicam um resíduo que sofreu um acentuado processo de degradação 

(BASSANI, 2010). Portanto, entende-se que o elevado teor de sólidos voláteis confirma 

a fase inicial de decomposição, representando um resíduo novo. 

O metano bacteriogênico é formado pela fermentação de material orgânico 

sob baixos teores de oxigênio, porém durante todo o processo de degradação líquidos 

são formados e sua presença na massa de resíduo promove alteração do pH e, portanto, 

dos estágios de degradação que podem ser aeróbios — acetogênico — e anaeróbios — 

metanogênico. O conteúdo de sólidos nesse caso é alto durante a acetonagênese e baixo 

durante a metanogênese (BIRKS e EYLES, 1997). 

Dessa forma, o lixiviado proveniente de aterros recentes é caracterizado por 

altos níveis de ácidos orgânicos, amônia e sólidos totais dissolvidos, mas grande parte 
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da massa biodegradada é fragmentada com o tempo, e a concentração desses parâmetros 

decresce no material livixiado de aterros antigos (FARQUHAR, 1989). 

Para as amostras analisadas, os valores encontrados para o teor de sólidos 

estão colocados na Tabela 6. A partir destes valores é possível perceber que os resíduos 

analisados, inicialmente eram elevados, com altas porcentagens de sólidos totais, 

mostrando que a célula experimental tinha ainda grande potencial na capacidade de 

produção de gás segundo as conclusões de Bassani (2010) e Birks e Eyles (1997). Ao 

final do experimento esses valores diminuíram (Figura 37), o que comprova a 

ocorrência da decomposição ao longo do ano de estudo. Porém, por estes resultados, 

tanto na fase inicial quanto na final, não é possível afirmar que os resíduos estão em 

fase avançada de decomposição e que se trata de um resíduo antigo, já que os valores 

permanecem altos, contradizendo as demais análises físico-químicas realizadas. 

Tabela 6 – Teor de Sólidos encontrados nas amostras coletadas na célula experimental. 

 Módulo 
Sólidos totais (%) 

Módulo 
Sólidos totais (%) 

Inicial Final Inicial Final 
M1 68,64 50,14 M4 74,37 46,27 
M2 48,59 37,63 M5 88,46 55,36 
M3 45,43 40,36 M6 62,89 46,87 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, M4 - 
Fibra de Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 

 
Figura 37 – Comportamento dos sólidos totais encontrados nas amostras coletadas na célula experimental. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
M1 - Capina Seca, M2 - Poda Triturada, M3 – Resíduos da construção civil, 
M4 - Fibra de Coco, M5 - Capim Mombaça, M6 - Grama Esmeralda. 
Inicial: Janeiro/2014; Final: Janeiro/2015. 
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4.2. Emissão de gases pelo dreno central 

 

Para cada ensaio realizado, uma coleta de dados no dreno de influência nos 

módulos analisados era realizada a fim de acompanhar o desempenho da célula em 

questão na geração de gás e obter meios de correlacionar com as emissões fugitivas das 

camadas de cobertura. 

 

4.2.1. Célula Experimental 

 

Os gases gerados na CE e lançados pelo dreno durante o ano de 2014 

continham, em média, 16,48% de metano, 13,23% de dióxido de carbono e 11,10% de 

oxigênio. Analisando o desempenho da célula experimental na geração de biogás, pode-

se afirmar que os volumes de metano gerados estão bem abaixo dos considerados 

aceitáveis, se comparados a uma célula convencional de aterro sanitário. Brito Filho 

(2005) chegou a encontrar concentrações na ordem de 3,01% a 51,59% de CH4 e 0,71% 

a 11,09% de CO2 no aterro Terra Nova no Rio de Janeiro. Para esta célula em questão, 

algumas condicionantes devem ser observadas: a fase de digestão dos RSU, diante do 

que foi observado, sugere um resíduo relativamente velho, que embora esteja ainda em 

sua metanogênese dá sinais de uma célula em maturação; a pouca altura da coluna de 

resíduo; e o baixo percentual de materiais considerados facilmente degradáveis.  

Na Tabela 7 é possível perceber que a concentração na emissão de gás no 

dreno central da célula experimental é crescente, conforme os ensaios se aproximam do 

período chuvoso, em resposta ao aumento de umidade na célula.  

A concentração máxima atingida pelo dreno foi de 32,6% de metano na 

terceira medição realizada no mês de maio, quando a precipitação média mensal foi a 

maior do ano, 157,4 mm; nesse mesmo mês houve maior produção de gás durante o 

experimento. O menor valor atingido foi de 5,8% de gás, no início do mês de novembro, 

após um longo período de estiagem, que também teve a menor média do ano, com 

12,06% de metano emitido pelo dreno. Acompanhando os números da Tabela 8 é 

evidente a influência direta que a umidade tem com o incremento de produção do gás de 

aterro, mesmo em uma célula experimental com volume reduzido de resíduos. 
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Tabela 7 – Concentração de gases no dreno da Célula Central em 2014 (%). 

Periodo* 
CH4    CO2   O2 

Min Máx Med SD Min Máx Med SD Min Máx Med SD 
Medição 01 9,40 14,30 12,40 1,764 11,50 14,60 13,35 1,080 12,90 15,30 2,10 0,754 
Medição 02 10,00 14,20 13,41 0,880 10,75 11,48 11,29 0,134 12,07 13,93 13,20 0,700 
Medição 03 31,70 32,60 32,07 0,212 15,00 15,40 15,20 0,089 9,83 10,88 10,33 0,278 
Medição 04 11,20 14,10 12,89 0,730 10,60 12,90 12,41 0,417 8,90 14,00 13,39 0,894 
Medição 05 12,78 14,85 14,07 0,611 11,13 12,75 12,41 0,294 8,83 12,55 12,14 0,674 
Medição 06 10,40 18,90 15,41 2,863 7,60 13,10 12,00 1,036 1,00 15,30 14,15 2,548 
Medição 07 14,40 15,30 15,00 0,233 10,70 11,50 11,11 0,295 10,80 11,60 10,98 0,248 
Medição 08 12,20 16,60 14,34 1,682 10,40 13,80 11,98 1,286 11,30 13,10 12,26 0,661 
Medição 09 5,80 14,80 12,06 3,076 5,50 13,00 10,72 2,602 12,60 18,30 14,29 1,977 
Medição 10 12,50 17,30 15,55 1,705 12,70 15,70 14,55 1,034 10,30 12,60 11,17 0,713 
Medição 11 17,90 27,70 24,11 3,563   15,60 23,50 20,51 2,967   6,40 10,80 8,06 1,616 

Fonte: Autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014 a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  
a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 
08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 
Min – Mínimo; Máx – Máximo; Med – Média; SD – Desvio Padrão 
 
 

Tabela 8 – Precipitação mensal nos períodos de coleta para o ano de 2014.  

Período Mês 
Precipitação mensal 

Normal 
(mm) 

Média 
(mm) 

Desvio 
(%) 

― Janeiro -41 102,8 60,7 
1º Fevereiro 153,3 72,6 -56.9 
2º Março 287,4 96,1 -66,7 
― Abril 282,7 150 -46.3 
3º Maio 154,2 157,4 0.3 

4º e 5º Junho 108,4 8 -92.8 
― Julho 42,8 10,5 -75,5 
6º Agosto 13,2 0 -100 
7º Setembro 7,1 0 -100 
8º Outubro 3,4 0 -100 
9º Novembro 3,4 3,2 -6,7 

10º e 11º Dezembro 26,9 7,1 -73,7 

                   Fonte: Série histórica FUNCEME (2016). 

*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014 a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  
a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 
08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 

Observando a Figura 38, é possível verificar também a elevada produção de 

CO2 nas medições realizadas, quando comparadas à produção de metano, tendendo a 

um comportamento estável durante todo experimento, com um significativo aumento no 

11º período, possivelmente estimulado pelo incremento de umidade na célula, devido às 

leves chuvas dos meses de novembro e dezembro. A elevada concentração de CO2 no 

gás sugere que a célula tem ambiente de decomposição levemente ácido, o que pode 

interferir na produção de CH4.  
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A produção de CH4 no terceiro período chama atenção na Figura 38. Os 

gases produzidos na decomposição seguem, de certa forma, um comportamento 

semelhante devido à atividade biológica retomada com o incremento de umidade. 

Figura 38 – Concentração média de gases no dreno da célula experimental. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014 a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  
a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 
08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 

Quando não chove, o lixiviado produzido pela atividade de degradação 

diminui seu volume e fica depositado na base da célula devido à ação da gravidade, 

prejudicando a comunidade bacteriana na coluna de resíduo, uma vez que as reações 

químicas e biológicas acontecem em meio aquoso. Tão logo a chuva caia sobre a célula, 

as reações são retomadas. Além de encharcar momentaneamente o lixo, o volume de 

lixiviado aumenta, promovendo uma melhor distribuição de microrganismos 

decompositores na massa de resíduo. 

As concentrações de O2 no gás medido no dreno são particularmente 

interessantes já que a presença de oxigênio deveria sugerir que a célula se encontra na 

fase inicial de decomposição, o que provavelmente seria um equívoco quando se 

observam as características físico-químicas do material retirado da célula e analisado 

antes e depois do experimento. Um ponto negativo nesses resultados é o fato de que o 

oxigênio é um contaminante quando a finalidade da captação do gás é para fins de 

geração de energia.  
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Também se pode compreender que, segundo o gráfico de fases de 

biodegradação sugerido por Johannessen (1999), o oxigênio está presente apenas na fase 

inicial e final dos processos não sendo condizente com os resultados observados na 

Figura 38, uma vez que a presença de CO2 é característica da fase ácida e em 

concentrações maiores que o próprio metano, não sendo o caso observado, 

principalmente se observado o terceiro período, sugerindo então que a massa de resíduo 

estaria em sua fase metanogênica e sofrendo interferência de fatores externos. 

As fissuras provocadas pelo recalque do material e pela acomodação do 

resíduo na célula podem figurar como fontes de acesso de oxigênio ao interior da célula, 

o que comprovaria que de fato a célula não está na fase inicial de degradação. A Figura 

38 mostra algumas fendas abertas com as primeiras chuvas registradas no início de 

2014.  

Figura 38 – Fissuras encontradas na célula experimental. 

 

 
Fonte: Autora (2014). 

O tempo em que a célula ficou abandonada e esteve carente de manutenção 

agravou de maneira irrevogável os problemas internos da célula experimental e, mesmo 

que a célula tenha passado por uma manutenção preventiva antes do início do 

experimento, o pouco espaço existente para uma máquina manobrar não permitiu uma 

recuperação total de modo que parte do reparo, incluindo a compactação das áreas 

recuperadas, teve de ser realizada manualmente. O reparo, ao que parece, foi realizado 

do modo insuficiente, já que, com o passar o tempo e de chuvas seguidas de insolação 
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intensa as fendas rapidamente se agravaram, permitindo a entrada do oxigênio, como 

comprovado na Figura 38. 

 

4.2.2. Módulos em posição hexagonal  

 

Os volumes de gases gerados no dreno nº 12 da célula central do ASMOC, 

dreno de influência do experimento denominado módulos em posição hexagonal, foram 

bem mais regulares e elevados que os produzidos na célula experimental. As médias de 

emissão de CH4 variaram de 48,20% a 62% de metano, com volumes de CO2 medianos 

variando de 28,45% a 40,43% e concentrações de oxigênio bem baixas, variando de 

0,02% a 6,4%.  

Estes dados estão mais condizentes com os valores encontrados por Ensinas 

(2003), que foi de 55,13% de CH4 e 44,16% de CO2, também por Pierobon (2007), que 

encontrou uma média de 69,27% de CH4 e 27,99% de CO2, e Fernandes (2009) que 

encontrou um intervalo de 29% a 50% de CH4 e 32% a 56% de CO2. 

A terceira coleta de dados, realizada em setembro de 2014, apresentou o 

maior valor de emissão de metano, 62,3%, e foi o mês que mais produziu tendo em seu 

volume um percentual mínimo de 61,5% e média próxima à máxima, de 62% de 

metano. O mês de novembro teve o pior resultado, com média de 48,2%, a menor 

mínima de 38,8% e menor máxima de 54,3%. Assim mesmo, pode se considerar um 

bom resultado quando se tem volumes reduzidos de CO2, com média de 35,12%, a 

terceira menor durante o experimento, mínima de 28,4% e máxima de 38,7%.  Já o 

oxigênio, embora não tenha apresentado valores altos, teve no mês de novembro a 

segunda pior média de percentual no gás, 2,73%, com volume mínimo de 0,60 e 

máximo de até 6% (Tabela 9). O regime de chuvas justifica esse comportamento ume 

vez que para gerar gás a umidade deve ser adicionada ao sistema algum tempo antes do 

pico de produção de gás. 
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Tabela 9 – Concentração dos gases no dreno nº 12 da central da célula central do ASMOC. 

Período* 
                      CH4              CO2       O2 

 
Min Máx Med SD Min Máx Med SD Min Máx Med SD 

1º 39,80 61,10 51,95 7,467 25,80 33,50 29,32 2,176 3,40 9,90 6,40 1,682 
2º 46,20 52,40 48,76 1,771 25,90 30,20 28,45 1,170 1,40 3,70 2,57 0,586 
3º 61,50 62,30 62,00 0,237 37,70 38,30 37,97 0,186 0,00 0,20 0,03 0,053 
4º 42,80 58,30 56,04 4,164 33,70 40,80 39,80 1,678 0,00 3,50 0,39 0,872 
5º 38,80 54,30 48,20 3,770 28,40 38,70 35,12 2,371 0,60 6,00 2,73 1,326 
6º   59,00 60,10 59,55 0,303   39,90 40,90 40,43 0,276   0,00 0,10 0,02 0,041 

Fonte: Preparada pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 
07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 
Min – Mínimo; Máx – Máximo; Med – Média; SD – Desvio Padrão 

 

Na Figura 39 é possível perceber que em todos os períodos coletados o 

metano esteve em maior concentração e oscilação aceitável segundo a literatura.  

Mesmo assim, os volumes emitidos de oxigênio ainda foram altos nos períodos 1, 2, e 5, 

o que, devido ao seu pouco volume, pode ser resultado de escape do gás que ficou 

aprisionado durante a compactação ou vestígios do gás remanescente da fase aeróbia.  

Figura 39 – Concentração média de gases no dreno nº12 da célula central do ASMOC. Modelo 
experimental de módulos em posição hexagonal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 
07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

 

A célula encontra-se em plena produção de metano em sua fase tipicamente 

metanogênica, com altas concentrações de metano, diminuição da concentração de 

dióxido de carbono e pouco ou quase nada de oxigênio, mesmo com os ensaios 

abrangendo o período de poucas chuvas (ver Tabela 8). A célula demonstrou grande 

potencial de produção de metano e elucida algumas questões que serão discutidas no 

item a seguir.  
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4.3. Emissão de gases pelas camadas de cobertura convencionais e experimentais 

 

Os RSU são uma mistura de resíduos que primariamente têm origem 

residencial e comercial. Tipicamente, os RSU são constituídos por restos de alimentos e 

jardinagem, diversos tipos de papel, plástico, borracha, tecidos, madeiras, cinzas e solo. 

Uma grande gama de tamanho de partículas é encontrada nos RSU, variando desde 

partículas de solo até grandes objetos como materiais de demolição (concreto armado e 

alvenaria). A proporção desses materiais irá variar de um local para outro, inclusive em 

um determinado local da célula (DIXON e JONES, 2005). Segundo ainda esses autores, 

mudanças no estilo de vida, na legislação, fatores sazonais, pré-tratamento e atividades 

de reciclagem resultam na modificação das características do RSU durante o tempo. 

A seguir este trabalho tratará das emissões fugitivas de gases pelas camadas 

de cobertura convencional e pelas camadas analisadas nos experimentos realizados na 

célula experimental e na célula central do ASMOC. 

 

4.3.1. Célula Experimental 

 

Para a célula experimental foi realizada por Santos e Mota (2010) a análise 

gravimétrica dos resíduos de seu preenchimento. Segundo os autores, o baixo potencial 

de degradação da célula é uma característica marcante e representa apenas 35,8% de 

material biológico contra 64,2% de outros materiais bem menos degradáveis. Sobre 

estes resíduos foi depositada a camada de cobertura usual no aterro 

4.3.1.1. Emissão de gases pela camada convencional de cobertura 

Concentração de gases emitidos pela camada de cobertura 

O sistema convencional de cobertura do ASMOC compreende o solo nativo 

do local onde está instalado o aterro. Trata-se de um solo composto por 26,4% de areia 

grossa, 19,2% de areia fina, 33,4% de silte e 21,0% de argila e densidade de 1,22 g/cm³. 

E é essencialmente o mesmo utilizado na cobertura da Célula Experimental.  
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As concentrações dos gases CH4 e CO2 durante as medições aumentaram ao 

longo do tempo total de coleta de dados de 188 minutos, igualmente como descrito por 

Santos (2012). 

A cobertura convencional permitiu o escape de, em média 0,5% de metano e 

0,3% de dióxido de carbono, enquanto que o dreno, por sua vez, contribuiu com a média 

de 16,48% de metano e 13,23% de dióxido de carbono para a atmosfera. Isto significa 

que a camada convencional foi capaz de reter 97% do metano e 97,73% do dióxido de 

carbono emitidos pela célula experimental, figurando como uma boa opção de material 

vedante para uso como camada de cobertura. 

A Tabela 10 confirma essa possibilidade, tratando sobre a concentração das 

emissões de gases pela camada de cobertura convencional (branco). Os valores 

apresentaram uma variação média de 0,1% a 1,1% de metano e 0,1% a 0,6% de dióxido 

de carbono. O valor máximo de CH4 emitido foi de 1,1% e de CO2 foi de 12,1%, 

enquanto que os valores mínimos foram 0,0% a 1,0% de CH4 e 0,0% a 0,3% de CO2 

emitidos para atmosfera. 

Tabela 10 – Desempenho da camada de cobertura convencional (branco) na retenção de gás fugitivo na 
célula experimental. 

Branco CH4 
Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

Média  0,1 0,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 0 0,1 0 
Moda 0,1 0,1 1,1 1,1 1,1 0,3 0,3 0,9 0 0,1 0 
Mínimo 0 0 1 1 0,9 0,3 0,3 0,7 0 0 0 
Máximo 0,1 0,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 0,1 0,2 0,1 
Desvio padrão 0,05 0,07 0,02 0,03 0,06 0,3 0,31 0,08 0,04 0,06 0,05 

Branco CO2 
Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

Média  0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,4 
Moda 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 
Mínimo 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 
Máximo 0,1 0,1 0,7 0,5 1,6 0,1 0,1 12,1 0,4 0,3 0,4 
Desvio padrão 0,00 0,00 0,11 0,07 0,46 0,00 0,00 2,19 0,08 0,10 0,05 

Fonte: Dados da autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º 
período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º 
período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º 
período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 

A Figura 40 mostra o comportamento geral da camada de cobertura na 

emissão de CH4 para atmosfera.  Ao observar a média, percebe-se um aumento na 

emissão de metano da terceira a oitava coleta de dados, com um comportamento 

decrescente até a sétima coleta, seguido de um aumento pontual na oitava coleta, caindo 

novamente para níveis satisfatórios como nos inicios dos trabalhos.  
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A umidade pode inibir ou comprometer as reações químicas, porém quando 

a célula absorve o volume de uma chuva ela leva ainda algum tempo para responder 

com a produção de gás o volume assimilado (lixiviado). É possível perceber isso na 

Figura 40, ao observar o comportamento da camada de cobertura convencional. 

Figura 40 – Concentração de CH4 na camada convencional (Branco) da célula experimental por período. 

 
Fonte: Autora (2016). 

*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 
4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 
07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 
01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 
Fluxo mássico de gases emitido pela camada de cobertura 

Entende-se por fluxo a taxa com que uma dada propriedade extensiva é 

transportada por uma superfície por unidade de área. Como descreve Maciel (2003), o 

fluxo decresce com o decorrer do ensaio de placa estática, exatamente como observado 

neste experimento. A Tabela 11 mostra os valores de fluxo mássico dos gases CH4 e 

CO2 que passaram pela camada de cobertura convencional durante o período 

experimental. 

A média do fluxo de CH4 emitido pela camada de cobertura da célula 

experimental foi de 0,78 g/m².s.10-2, e de 1,2x10-2 g/m².s para CO2. O 2º e 10º ensaios 

foram os que obtiveram, em média, os menores fluxos, com -0,10x10-2 g/m².s e -

0,13x10-2 g/m².s, respectivamente, enquanto que os ensaios 3 e 4 tiveram os maiores 

fluxos emitidos, 59,21x10-2 g/m².s e 59,37x10-2 g/m².s respectivamente.  
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Tabela 11 – Fluxo mássico de CH4 e CO2 na camada de cobertura convencional (branco) da célula 
experimental. 

Período* 
Fluxo CH4  (g/m2.s)   Fluxo CO2 (g/m2.s) 

Min Máx Med SD Min Máx Med SD 
1º -0,0015 0,0540 0,0014 0,00994 0,0000 0,1485 0,0049 0,02711 
2º -0,0270 0,0540 -0,0010 0,01221 0,0000 0,1484 0,0049 0,02710 
3º -0,0005 0,5921 0,0197 0,10811 -0,1480 1,0362 0,0043 0,19946 
4º -0,0008 0,5937 0,0197 0,10840 -0,0742 0,7421 0,0164 0,13817 
5º -0,0270 0,5399 0,0177 0,09886 -0,1213 2,3756 0,0446 0,44113 
6º 0,0000 0,1606 0,0061 0,02922 0,0000 0,1473 0,0049 0,02688 
7º 0,0000 0,1626 0,0062 0,02956 0,0000 0,1491 0,0050 0,02722 
8º -0,0135 0,5422 0,0159 0,09946 -0,0032 0,2922 0,0147 0,05905 
9º 0,0000 0,0007 0,0001 0,00021 0,0023 0,1464 0,0155 0,02960 
10º -0,0270 0,0540 -0,0013 0,01223 -0,0742 0,1484 -0,0018 0,03374 
11º -0,0015 0,0535 0,0013 0,00987 -0,0022 0,5888 0,0191 0,10761 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 
4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 
7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 
07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 
Min – Mínimo; Máx – Máximo; Med – Média; SD – Desvio Padrão 
 

Com relação às médias de emissão de fluxo, os piores resultados foram 

entre os ensaios 3, 4 e 5, congruentes com as concentrações de gases emitidos no 

mesmo período, como se pode ver na Figura 41. Para este experimento a variação total 

de fluxo pela camada de cobertura foi de -27,0x10-2 g/m².s a 59,37x10-2 g/m².s para 

metano e -14,80x10-2 g/m².s e 237,56x10-2 g/m².s para dióxido de carbono. 

Observando os valores fornecidos pela Tabela 11 e a Figura 41, nota-se 

forte inconstância nos dados de fluxo mássico coletados. O mesmo ocorreu nos estudos 

de Santos (2012) e Silva et al. (2013), quando avaliaram os fluxos de gás das camadas 

de cobertura nos aterros ASMOC em Caucaia-CE e nos aterros Bandeirantes-SP e 

Caieiras-SP, respectivamente. Este comportamento é justificado pelas características 

peculiares e únicas da célula em questão. Fatores externos influenciam fortemente no 

comportamento de uma célula de aterro durante sua decomposição. Tais fatores serão 

discutidos adiante. 
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Figura 41 – Fluxo mássico de CH4 e CO2 na camada de cobertura convencional da célula experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 
 

 

4.3.1.2. Emissão de gases pelas camadas de cobertura experimentais 

Concentração de gases emitidos pelas camadas de cobertura experimentais 

Na Tabela 12 são apresentados os valores médios de emissão de CH4 e CO2 

presentes no biogás para os diferentes materiais de cobertura. Nela é possível perceber 

que dentre os materiais analisados a camada vegetada com grama Esmeralda teve 

melhor resultado entre as demais, mas ainda permitiu a emissão de 1,1% a mais de 

metano e deixando escapar 4,3 vezes mais dióxido de carbono quando comparada à da 

cobertura convencional. Mesmo assim, a grama Esmeralda ainda se coloca como uma 

boa opção para camada de cobertura, uma vez que o metano tem potencial para 

contribuir com o efeito estufa 21 a 23 vezes mais que o dióxido de carbono, além apelo 

ambiental forte, por se tratar de uma camada vegetada na cobertura de aterros.  

Tabela 12 – Concentração média, máxima e mínima de CH4 e CO2 nas seis camadas de cobertura 
analisadas e capacidade de retenção desses gases nas camadas testadas em relação à camada 

controle (célula experimental). 

Camada de 
cobertura 

Média Retenção 
de CH4 em 
relação ao 
branco (%) 

Retenção de 
CO2 em 

relação ao 
branco (%) 

Retenção 
de O2 em 
relação ao 
branco (%) 

Emissão de 
CH4 em 

relação ao 
branco (X) 

Emissão de 
CO2 em 

relação ao 
branco (X) 

Emissão 
de O2 em 
relação ao 
branco (X) 

CH4 CO2 O2 

Branco 0,5 0,3 20,4 ― ― ― ― ― ― 
Poda 1,7 5,4 15,4 258,0% 1862,8% -24,5% + 3,4 X + 18 X + 0,75 X 
Coco 0,6 0,7 19,8 13,7% 150,4% -2,7% + 0,3 X + 2,33 X + 0,97 X 
Capina 0,7 2,2 17,9 33,9% 699,0% -12,3% + 1,4 X + 7,33 X + 0,88 X 
RCC 0,9 5,0 16,1 75,5% 1716,6% -21,1% + 1,8 X + 16,67 X + 0,79 X 
Capim 0,7 1,6 18,4 53,2% 471,8% -9,8%  +1,4 X + 5,33 X + 0,90 X 
Grama 0,5 1,3 18,8 1,1% 384,0% -7,7%  +0,0 X + 4,35 X + 0,92 X 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A fibra de coco permitiu a emissão de 13,7% de metano, mas obteve o 

melhor resultado nas emissões de CO2, dentre as camadas analisadas, apenas 2,33 vezes 

a mais que a camada convencional. 

A capina seca teve comportamento moderado em relação ao controle, 

deixando escapar, em média, 33,9% a mais de metano e 7,3 vezes mais dióxido de 

carbono que a camada convencional.  

O capim Mombaça desapontou, por se tratar de uma espécie vegetal de 

comportamento semelhante ao da grama Esmeralda. Esperava-se melhor desempenho, 

no entanto o capim Mombaça reteve, em média, 53,2% de metano e 471,8% de dióxido 

de carbono a mais que a camada convencional.  

O módulo correspondente à poda triturada apresentou o pior resultado 

dentre os materiais analisados. Deixou escapar, em média, 258% mais metano e 1862,8 

vezes mais dióxido de carbono que a camada convencional. Considerando a gravidade 

dos gases contribuintes do efeito estufa, a poda triturada foi reprovada para o uso como 

camada final em células de aterro sanitário.  

A Figura 42 ilustra a Tabela 12 e compara, de maneira geral, as médias das 

concentrações dos principais gases de decomposição em cada módulo. Nenhum módulo 

foi capaz de reter mais CO2 que a camada convencional, sendo a fibra de coco o que 

mais se aproximou deste objetivo. Já para as concentrações de CH4, a fibra de coco e a 

grama Esmeralda foram os módulos que melhor realizaram sua função. O capim 

Mombaça não obteve o resultado esperado por se tratar de uma camada vegetada. 

Figura 42 – Média geral das concentrações de CH4 e CO2 nas diversas camadas de cobertura da célula 
experimental. 

 
Fonte: Autora (2016). 
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A capina seca e o RCC poderiam ser considerados se não fossem os 

péssimos resultados nas concentrações de CO2 emitidas. A poda triturada é visivelmente 

inadequada para a função de isolar a massa de resíduos. 

A Tabela 13 mostra os valores de concentração médios, mínimos e máximos 

percentuais de CH4 apresentados nas placas, por cada módulo analisado.  

Tabela 13 – Desempenho dos módulos estudados na célula experimental por período de medição (CH4). 

M
éd

ia
 

Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
Poda Triturada 3,7 4,1 4,4 1,5 1,6 1,4 1,0 0,6 0,3 0,5 0,0 
Fibra de Coco 0,3 0,2 1,2 1,4 1,1 0,8 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 
RCC 0,3 0,2 1,3 1,4 1,1 0,9 0,8 0,0 1,1 0,6 1,7 
Capina Seca 1,0 0,2 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,0 0,3 0,0 
Capim Mombaça 1,5 1,3 1,5 1,1 1,1 0,8 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 
Grama 
Esmeralda 

0,0 0,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 

Branco 
(controle) 

0,1 0,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 0,0 0,1 0,0 

M
ín

im
o

 

Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
Poda Triturada 1,1 1,1 2,3 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,0 0,4 0,0 
Fibra de Coco 0,2 0,2 1,1 1,3 1,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
RCC 0,1 0,2 1,2 1,3 1,1 0,8 0,8 0,0 0,7 0,6 1,6 
Capina Seca 0,3 0,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,0 0,1 0,0 
Capim Mombaça 1,1 0,9 1,1 1,0 1,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grama 
Esmeralda 

0,0 0,0 1,0 1,1 1,1 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Branco 
(controle) 

0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 

M
áx

im
o 

Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
Poda Triturada 5,3 6,0 6,2 1,6 2,1 1,7 1,3 0,7 0,5 0,6 0,1 
Fibra de Coco 0,5 0,3 1,3 1,5 1,2 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 
RCC 0,5 0,2 1,3 1,5 1,2 0,9 0,8 0,1 1,5 0,6 1,8 
Capina Seca 1,8 0,3 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7 0,0 0,3 0,0 
Capim Mombaça 1,8 1,4 1,8 1,1 1,1 0,8 0,9 0,0 0,1 0,1 0,1 
Grama 
Esmeralda 

0,1 0,2 1,1 1,3 1,2 0,9 0,8 0,1 0,1 0,0 0,5 

Branco 
(controle) 

0,1 0,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,1 0,2 0,1 

D
es

vi
o

 P
ad

rã
o 

Período 1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
Poda Triturada 1,43 1,54 1,13 0,07 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 
Fibra de Coco 0,10 0,03 0,05 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
RCC 0,08 0,00 0,00 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Capina Seca 0,45 0,04 0,04 0,05 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
Capim Mombaça 0,21 0,16 0,21 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Grama 
Esmeralda 

0,03 0,09 0,05 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Branco 
(controle) 

0,05 0,07 0,02 0,03 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  
a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 
08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 
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A poda triturada obteve as médias de emissão de CH4 mais elevadas entre 

todos os módulos analisados, sendo mais elevados nos três primeiros períodos, onde 

variaram de 3,7% a 4,4%, diminuindo para 1,0% a 1,6% até o 7º período; do 8º ao 11º 

as emissões tiveram resultados satisfatórios e até melhores que outros módulos, 

variando entre 0,0% a 0,6%. Porém, esses resultados não foram suficientes para colocá-

lo em situação de ser considerado para uso em coberturas, pois os resultados iniciais 

para este módulo fizeram dele o pior material de cobertura testado. 

Comparando-se a grama Esmeralda com a camada convencional, percebe-se 

que a grama teve comportamento igual ou melhor em sete dos onze períodos de análise, 

o que a colocaria como um promissor material de cobertura. O capim Mombaça, a fibra 

de coco e a capina seca tiveram desempenho geral pior que a camada convencional em 

mais da metade dos períodos analisados, seis dos onze, apresentando uma performance 

mediana para o uso como camada de cobertura. Analisando período por período, o 

capim Mombaça teria o segundo melhor desempenho devido aos quatro últimos 

resultados coletados, a fibra de coco seria o terceiro melhor colocado, já que os valores 

apresentados como igual ou inferiores ao branco são mais baixos que os valores 

apresentados pela capina seca, quarto colocado. 

Os dois piores resultados ficaram com o RCC e a poda triturada, ambos com 

apenas dois períodos apresentando resultados iguais ou melhores que a camada 

convencional, porém o RCC se mostrou melhor camada que a poda triturada, uma vez 

que os valores de média acima das médias da camada convencional foram bem 

inferiores aos apresentados pela poda triturada. 

Comparando-se os módulos estudados por período de coleta de dados 

obtém-se a Figura 43, onde é possível perceber um comportamento dependente das 

chuvas, já que seu comportamento ascendente entre os períodos 2, 3, 4 e 5 acompanham 

o período marcado por precipitação, conforme mostrado na Tabela 8. Porém, nota-se 

que a poda triturada não seria o material mais indicado para camada de cobertura, uma 

vez que destoa dos demais módulos nos primeiros períodos de medição.  

A Figura 43 mostra, sob outra perspectiva, a mesma informação trazida na 

Tabela 13. Observando os desvios padrões, se confirma o péssimo desempenho que o 

módulo poda triturada tem na retenção de gases quando usados como camada 

alternativa de cobertura de células de aterro, se comparado ao branco. 
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Figura 43 – Concentração média de CH4 nas camadas alternativas de cobertura nos diferentes períodos de 
coleta (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º 

período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 
07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 
01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 

As variações de umidade, temperatura e aumento de teor de oxigênio no 

perfil do solo, em virtude de variações climáticas (chuvas, pressão atmosférica e 

temperatura), propiciam uma tendência, mostrada nos gráficos, na forma de meia lua 

invertida, onde mais uma vez a chuva tem participação em cada módulo, como 

observado nas Figuras 43 e 44. 

Figura 44 – Concentração média de CH4 nos períodos de coleta para os diferentes módulos analisados 
(célula experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º 
período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 
07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 
01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

Fatores climáticos como os mencionados anteriormente causam o 

crescimento de vegetação, que promove um microclima na camada vegetada, retendo e 

controlando a umidade da célula, diminuindo a temperatura local e a pressão, devido os 
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caminhos abertos no solo pelas suas raízes. Esse fator parece ser mais um motivo pelo 

qual, em meados de outubro, os gráficos exibidos apresentam um leve decréscimo. A 

Figura 45 mostra o desenvolvimento da vegetação diante de condições favoráveis. Em 

um primeiro momento, logo após a montagem do módulo, e seis meses depois, já 

vegetação estava bem desenvolvida. 

 Figura 45 – Vegetação crescida no módulo capina seca após o período de chuvas (célula experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 

A vegetação arbustiva proveniente da capinação e varrição das ruas, 

naturalmente traz espécies mais resistentes a ambientes hostis. Esse tipo de vegetação 

possui esporos e os utiliza como meio de reprodução, atributo evolutivo das espécies 

para sua perpetuação. Uma vez que esse material vai para o aterro, as pequenas plantas 

perdem seu acesso aos nutrientes do solo, ao perderem suas raízes, acabam morrendo, 

deixando para traz seus esporos extremamente resistentes. Encontrando condições 

favoráveis, nutrientes, umidade e luz solar, os esporos quebram sua latência e 

germinam, gerando novas plantas. Vale ressaltar ainda que no aterro sanitário existem 

vários animais, que eventualmente podem carrear sementes que, igualmente ao esporo, 

ao encontrarem condição favorável ao seu desenvolvimento, germinam e geram uma 

nova planta. Assim, mais uma vez a chuva determina a condição da célula de resíduo e, 

consequentemente, do seu potencial de produção e emissão de biogás.  

A Tabela 14 traz a precipitação diária dos períodos que abrangem a coleta 

de dados nos ensaios com a célula experimental. Esta tabela elucidará algumas questões 

que serão abordadas a seguir, com a análise de cada módulo estudado por período de 

coleta. 

O primeiro período de coletas, no mês de fevereiro, foi marcado por chuvas 

leves, com menos da metade do volume precipitado para os meses de chuva. Esse 

volume é tido como um volume de manutenção, como um prenuncio do período 

chuvoso. A segunda medição ocorreu no mês de março, que, embora não tenha sido o 
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mês com maior volume de precipitação em 2014, contribuiu com chuva em sete dos oito 

dias de realização dos ensaios. 

Tabela 14 – Precipitação diária nos períodos de coleta para o ano de 2014. 

 P
er

ío
do

 

Data 

Precipitação diária 

P
er

ío
do

 

Data 

Precipitação diária 

P
er

ío
do

 

Data 

Precipitação diária 

Min. 
(mm) 

Média 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Min. 
(mm) 

Média 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Min. 
(mm) 

Média 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

1 21/02 0 7,4 13,4 3 06/05 0,0 0,7 2,0 8 14/10 0 0 0 
1 22/02 0 0,1 0,3 3 07/05 0,0 0,3 0,8 8 15/10 0 0 0 
1 23/02 0 0 0 3 08/05 0,0 0,8 2,4 8 16/10 0 0 0 
1 24/02 0 0 0 3 09/05 0 0 0 8 17/10 0 0 0 
1 25/02 0 0 0 4 03/06 0 0 0 8 18/10 0 0 0 
1 26/02 0 0 0 4 04/06 0 0 0 9 04/11 0 0 0 
1 
1 

27/02 0 0 0 4 05/06 0 0 0 9 05/11 0 0 0 
28/02 0 0 0 4 06/06 0,0 1,3 3,4 9 06/11 0 0 0 

1 01/03 0 0 0 4 07/06 0,0 4,1 10,6 9 07/11 0 0 0 
2 10/03 0,0 1,6 3,8 4 08/06 0 0 0 10 01/12 0 0 0 
2 11/03 0,0 3,0 7,2 4 09/06 0 0 0 10 02/12 0 0 0 
2 12/03 0,0 6,0 14,6 4 10/06 0 0 0 10 03/12 0 0 0 
2 13/03 5,4 21,5 28,6 5 16/06 0 0 0 10 04/12 0 0 0 
2 14/03 0,0 2,7 4,4 5 17/06 0 0 0 10 05/12 0 0 0 
2 15/03 0,0 0 0,0 5 18/06 0 0 0 10 06/12 0 0,8 2,2 
2 16/03 0,0 4 9,8 5 19/06 0 0 0 10 07/12 0 0 0 
2 17/03 0,0 11,9 41,2 5 20/06 0 0 0 10 08/12 0 0 0 
- 01/04 0,0 14,7 24,4 6 18/08 0 0 0 11 18/12 0 0 0 
- 02/04 0,0 5,4 13,2 6 19/08 0 0 0 11 19/12 0 0 0 
- 03/04 0,0 1,6 3,8 6 20/08 0 0 0 11 20/12 0 0 0 
- 04/04 0,0 16,6 27,8 6 21/08 0 0 0 11 21/12 0 0 0 
- 05/04 0,0 0,0 0,0 6 22/08 0 0 0 11 22/12 0 0 0 
- 06/04 0,0 0,0 0,0 6 23/08 0 0 0 11 23/12 0 0 0 
- 
- 

07/04 0,0 0,1 0,2 6 24/08 0 0 0 11 24/12 0 0 0 
0 08/04 0,0 9,5 23,0 6 25/08 0 0 0 11 25/12 0 0 

- 09/04 0,0 10,8 26,2 7 07/09 0 0 0 11 26/12 0 0 0 
- 10/04 0,0 9,0 18,2 7 08/09 0 0 0 11 27/12 0 0 0 

7 09/09 0 0 0 11 28/12 0 1,3 3,4 
7 10/09 0 0 0 11 29/12 0 0 0 

Fonte: Série Histórica FUNCEME (2016). 

O mês de maio foi o mês com maior volume de precipitação para aquele 

ano, mas nos dias em que foram realizados os ensaios não choveu grandes volumes. As 

chuvas que ocorreram nos três primeiros dos quatro dias de coleta tiveram uma média 

diária de precipitação de 0,7 mm, 0,3 mm e 0,8 mm, com máximas para aqueles dias de 

2,0 mm, 0,8 mm e 2,4 mm, respectivamente aos dias 06/05/2014, 07/05/2014 e 

08/05/2014, ou seja, dias nublados com pancadas de chuva. Vale lembrar que embora as 

chuvas não tenham sido severas nos dias das coletas, o mês teve uma precipitação 

média de 157,4 mm.  

Junho, mês em que foram realizadas a quarta e quinta medições, teve seu 

volume médio de precipitação registrado em apenas 8,0 mm para o mês inteiro, dos 

quais dois dias, 06/06/2014 e 07/06/2014, contemplaram chuva no período de medição, 
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com 1,3 mm e 4,1 mm médios, respectivamente. Daí em diante não houve mais 

incidência de chuvas nos períodos de coleta até a décima medição, quando em apenas 

um dia durante todo o período choveu 0,8 mm. O mesmo ocorreu para última medição, 

quando em apenas um dia choveu 1,3 mm.  

Para efeito de comparação, a Figura 46 dá uma clara observação do período 

chuvoso no município de Caucaia a partir da série histórica do Posto 38 da FUNCEME. 

Nele é possível notar que a ascendência do gráfico é coincidente com a produção de gás 

mostrada nos gráficos anteriores, porém a descendência do gráfico é anterior ao período 

de decréscimo na produção de gás, o que sugere que a célula absorve umidade e a perde 

lentamente até ficarem comprometidos os níveis de produção de gás. 

Considerando o exposto na Tabela 14 e na Figura 46, nos 1° e 2° períodos 

de medição as chuvas não foram intensas, gerando apenas um microclima na camada de 

cobertura com temperaturas variando entre 28°C a 39°C no primeiro período e 27°C a 

51°C no segundo período. Já no terceiro período, embora os dias de coleta não tenham 

contemplado grandes chuvas, como já foi comentado, o mês de abril forneceu grandes 

volumes de água da chuva, que mais tarde seriam somados aos volumes de chuva do 

mês de maio. A partir daí a precipitação decresce, mas a umidade na célula é alta, o que 

promove a geração de gás nos meses subsequentes.  

Figura 46 – Precipitação média mensal (mm) em 2014. 

 
Fonte: Série Histórica FUNCEME (2016). 

Com tantos resultados apresentados numericamente, vale a avaliação de cada 

módulo, considerando suas especificidades, a fim de melhor compreender os resultados 

já colocados.  

Conforme visto anteriormente, a cobertura composta pela poda triturada 

apresentou o pior resultado entre as camadas estudadas. Este resíduo é composto 

102,8

72,6

96,1

150 157,4

8 10,5
0 0 0 3,2 7,1

0

30

60

90

120

150

180

Precipitação média mensal (mm) em 2014



105 

basicamente por material orgânica (Figura 47), que, em contato com a água da chuva, 

tem suas reações de decomposição aceleradas após a assimilação da água pelo sistema. 

Além disso, a madeira triturada fica mais esponjosa e, portanto, assimila maior volume 

de água. Nesse caso a própria camada era um composto, que, apesar de ser de lenta 

decomposição, proporcionava dela mesma a liberação de gases. 

Figura 47 – Detalhe da Poda Triturada (célula experimental) 

 
Fonte: Autora (2014). 

Na Figura 48, os valores médios obtidos para a poda triturada nas medições 

iniciais podem ser resultado da degradação inicial da madeira recentemente triturada 

para ser depositada no módulo. A madeira in natura possui em seus sistemas de 

vascularização compostos orgânicos facilmente degradáveis. Depois de seca, essa 

madeira comprime os espaços existentes e diminui sua capacidade de assimilação de 

água, o que justificaria as elevadas emissões nos primeiros períodos e a diminuição ao 

fim do experimento.  

Figura 48 – Concentração de CH4 no módulo poda triturada por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
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período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

As comparações com o controle demonstram que a poda passa, enquanto há 

disponibilidade de água, por um processo de adaptação à função de cobertura, 

alcançando valores equivalentes e até mesmo inferiores aos valores de controle ao fim 

das coletas, como é o caso dos ensaios finais. 

Já quando o assunto é a liberação de CO2, apenas um resultado foi 

satisfatório quando comparado ao controle, o da 10ª medição, onde o branco emitiu gás 

com 0,1% de CO2 e a fibra de coco com 0% de CO2. De maneira geral, a incapacidade 

inicial de reter metano é semelhante à de reter dióxido de carbono, assim as Figuras 48 e 

49 demonstram forte semelhança nas concentrações medidas. 

Figura 49 – Concentração de CO2 no módulo poda triturada por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

A fibra de coco utilizada neste experimento foi seca naturalmente por um 

mês antes de ser utilizada no módulo; isso se deve à elevada umidade e matéria orgânica 

do próprio fruto quando está verde como mostra a Figura 50.  

Figura 50 – Secagem da fibra de coco (célula experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 
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A capacidade de oxidação da fibra do coco é altíssima, tão logo o mesmo 

seja triturado, estando minutos depois com a coloração mais escurecida. Quando seco, o 

volume é reduzido em relação ao seu volume inicial triturado, devido à perda de 

umidade e este foi o material utilizado no preenchimento do módulo. 

Outro fator importante a considerar é que seria inviável o uso em larga 

escala deste material se o mesmo tivesse de ter separada a fibra do seu endocarpo (parte 

rígida do fruto que abriga o albúmen ou polpa e o líquido nutritivo). Assim, a maior 

parte degradável do fruto também faz parte deste material e, portanto, mesmo após seco 

ao sol, restos de matéria orgânica, quando umedecidas pela água da chuva, podem 

continuar a se decompor. 

Embora tenha sido tomado o cuidado de secar o material antes de usá-lo no 

preenchimento do módulo, com o passar do tempo do experimento, a acomodação do 

material provocou um recalque notável variando de 3 a 5 cm no segundo período e 19 a 

23 cm no último período, conforme exemplo da Figura 51, o que não ocorreu nos 

demais módulos, o que leva à conclusão de que o material continua a perder volume 

com o passar do tempo. 

Figura 51 – Recalque no módulo fibra de coco nos sexto e oitavo períodos (célula experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 

No que tange à emissão de gases, a camada apresentou resultados 

satisfatório, sendo capaz de obter melhor efeito que a camada convencional no oitavo 

período e efeitos iguais nos 5º, 9º, 10º e 11º períodos. Observando a Figura 52, entende-

se que a camada fibrosa, mesmo depois de acomodada, permite a passagem de água 

para a célula, auxiliando nas reações de decomposição da camada mais superficial de 
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resíduo, o que explica o aumento de gás após o início do período chuvoso (a partir do 

terceiro período de medição). 

Figura 52 – Concentração de CH4 no módulo fibra de coco por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

 

A elevada concentração de CO2 nas emissões de gases nesta camada fica 

evidente na observação da Figura 53. As reações de decomposição iniciais que ocorrem 

nesse material são essencialmente aeróbias e acontecem devido à presença de matéria 

orgânica, como a polpa e o elevado teor de umidade presente na fibra. Essas reações 

têm como produto o CO2 e, portanto, os elevados níveis desse gás podem significar a 

soma das reações que ocorrem da própria camada de cobertura e o gás proveniente do 

resíduo. 

Figura 53 – Concentração de CO2 no módulo fibra de coco por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 
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O Resíduo de Construção Civil – RCC é um material tão incógnito quanto o 

próprio resíduo constante nas células de aterros. É impossível prever que tipo de 

material vai compor o RCC. Sabe-se que quanto menor a granulometria do material 

maior a capacidade de vedação a camada terá.  

Deve ser levado em consideração se o material tem mesmo apenas material 

inerte ou inorgânico ou se tem a ele misturado matéria orgânica de outras fontes que não 

a construção civil. Para este experimento, o material destinado como RCC continha 

grande quantidade de areia e brita o que diminui a proporção de tijolos, telhas e 

cerâmicas e compõe uma camada mais uniforme como pode ser visto na Figura 54. 

Figura 54 – Material componente do módulo RCC (célula experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 

Aparentemente, a composição do RCC não foi suficiente para impedir o 

escape de gás para a atmosfera. Com valores tão destoantes dos valores alcançados pela 

camada convencional, o bom resultado obtido no décimo período (Figura 55), com as 

emissões de CH4, pode ser estatisticamente desconsiderado.  Tratando das 

concentrações de CO2 emitidas pela camada de RCC, a Figura 56 mostra que no quarto 

e décimo períodos a camada reteve CO2 tão bem quanto a camada de cobertura e, 

excetuando-se os períodos 3 e 9, os demais apresentaram valores satisfatórios, se 

comparados aos demais materiais utilizados. A explicação pode estar na natureza do 

material, com componentes básicos e muitas vezes inertes que podem contribuir com o 

equilíbrio das reações aeróbias superficiais. 
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Figura 55 – Concentração de CH4 no módulo RCC por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

 
Figura 56 – Concentração de CO2 no módulo RCC por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 
 

A capina seca apresentou também um comportamento padrão frente aos 

períodos de chuvas coincidentes aos períodos de coleta, porém, na Figura 58 é possível 

perceber um pico inicial seguido por uma queda nas concentrações de CH4 no 1° e 2° 

período de coleta de dados. Conforme explicitado anteriormente, a capina consiste no 

produto da limpeza de ruas e terrenos baldios, sendo composta basicamente por plantas 

de pequeno porte e matéria terrosa acompanhante.  

A porção orgânica dessa mistura entra em decomposição logo após a morte, 

o que pode explicar o pico inicial. Como se tratam de plantas de pequeno porte e baixa 

resistência, as elevadas temperaturas aceleram seu processo de secagem, acomodando o 

material na camada de cobertura, o que justificaria a diminuição no 2° período. Os 
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demais períodos sofreram influência das chuvas, assim como os outros módulos 

testados. Ainda assim, a camada de capina seca teve bons resultados quando comparada 

à camada convencional. 

Figura 57 – Concentração de CH4 no módulo capina seca por período. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

 

Por se tratar de matéria orgânica e ter acesso ao oxigênio, a capina seca 

pode não ser a melhor opção na diminuição das emissões de CO2 (Figura 58). 

Figura 58 – Concentração de CO2 no módulo capina seca por período (célula experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

No experimento piloto, as camadas vegetadas foram significativamente mais 

eficientes que as demais camadas testadas, porém no experimento com a Célula 

Experimental houve um pico exagerado da concentração do gás CH4 nos 1º e 2° 

períodos de medição, como é possível visualizar na Figura 59. Estes picos podem ser 

explicados pelo fato de que, anteriormente à instalação do módulo, a terra antes 
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compactada foi limpa (retirada pela raiz a vegetação anteriormente plantada), retirada 

para coleta de material em decomposição abaixo da camada e em seguida escarificada 

para o plantio das sementes de capim Mombaça.  Do plantio até a germinação levou-se 

o tempo de quase um mês, o mesmo tempo entre a 1ª e 2ª coletas, tempo para adaptação 

e acomodação do material, que não podia ser fortemente compactado. 

Figura 59 – Concentração de CH4 no módulo Capim Mombaça por período de coleta (célula 
experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

Como em qualquer sistema equilibrado, a disputa entre espécies é constante 

e devido ao grande número de vetores de sementes no aterro sanitário (aves, répteis e 

roedores), ação dos ventos ou outro meio de transporte, os esporos, sementes ou mudas 

chegaram ao módulo em questão, como é possível visualizar na Figura 60. Dentre as 

espécies encontradas, estavam a mamona, nim, melancia e outras espécies de porte 

inferior. Tais espécies, embora não sejam de grande porte, têm maior enraizamento que 

as gramíneas, podendo, em seu crescimento, ter provocado fissuras na camada 

analisada. As espécies invasoras foram retiradas manualmente após ser produzida a 

imagem da Figura 60.  

Figura 60 – Detalhe do módulo Capim Mombaça em concorrência com outras espécies (célula 
experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 
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Pelo motivo já explicitado, nos primeiros períodos a camada de Capim 

Mombaça permitiu a passagem de um percentual maior de CO2 pela camada de 

cobertura. Com o passar do tempo, independente do regime de chuvas (já que o mesmo 

era regado todos os dias), o capim Mombaça evoluiu em seu crescimento e, 

consequentemente, em suas funções metabólicas e, portanto, na produção de O2 a partir 

da fotossíntese, o que não significa que houve uma maior retenção de CO2 pela camada 

de cobertura, mas, sim, um ajuste na proporção de gases dentro da câmara da placa de 

fluxo que marcou uma média de 18,7% de O2 durante o experimento (Figura 61). 

Figura 61 – Concentração de CO2 no módulo Capim Mombaça por período de coleta (célula 
experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

A grama Esmeralda, embora não tenha tido o melhor resultado numérico em 

quatro dos onze períodos analisados, demonstrou ser, de maneira geral, a melhor 

camada de cobertura na função de barreira para o gás das células de RSU. 

Estatisticamente apresentou o melhor resultado geral quando comparadas às demais 

camadas analisadas, não havendo diferença estatística significativa quando comparada 

com a camada convencional. 

Mesmo que se trate de uma camada vegetada, diferentemente do capim 

Mombaça, a grama Esmeralda já tem sistema radicular formado (tapetes), de modo que, 

após a escarificação do solo, em poucos dias ela já está fixa ao solo, formando uma 

camada fortemente aderida por suas raízes finas e curtas que não provocam dano à 

estrutura de compactação da camada de cobertura. 

Considerando fatores já expostos, tais como o microclima da camada de 

vegetação, a retenção de líquido que uma camada de vegetação é capaz de conduzir e as 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Período

[C
O

2
] 

(%
)

Concentração de CO2 no módulo Capim Mombaça por período

Capim

Branco



114 

condições climáticas, principalmente pelo fato de que no período chuvoso a incidência 

solar diminui, em poucos meses a camada de grama Esmeralda já estava em pleno 

desenvolvimento, tendo inclusive que ser cortada para se continuar com as coletas.  Tal 

como o capim, a manutenção deste módulo foi necessária, uma vez que plantas 

concorrentes passaram a figurar no espaço destinado ao módulo, como mostra a Figura 

62. Esta adaptação assegurou os ótimos resultados que podem ser visualizados na 

Figura 63. 

Figura 62 – Grama crescida e espécies concorrentes sobre o módulo grama Esmeralda (célula 
experimental). 

 
Fonte: Autora (2014). 

 
Figura 63 – Concentração de CH4 no módulo grama esmeralda por período de coleta (camada 

experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

Com a fotossíntese ocorrendo constantemente, igualmente ao que ocorreu com 

o capim Mombaça, a produção de O2, em detrimento da concentração de CO2 na placa, 

ou até mesmo pelo seu consumo devido às reações fotossintéticas, podem ter alterado as 

concentrações fornecidas de CO2 pelo equipamento, o que não significa que houve uma 

maior retenção ou emissão de CO2 pela camada de cobertura, mas, sim, um ajuste na 
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proporção de gases dentro da câmara da placa de fluxo, que, para a grama Esmeralda, 

marcou uma média de 18,8% de O2 durante o experimento (Figura 64). 

Figura 64 – Concentração de CO2 no módulo grama Esmeralda por período de coleta (célula 
experimental). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 
09/05/2014; 4º período – 03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 
18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º 
período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 
29/12/2014. 

 

Fluxo mássico de gases emitido pelas camadas de cobertura da célula experimental 

As Tabelas 15 e 16 apresentam os resultados de fluxo mássico de CH4 e 

CO2 no período analisado, nas camadas de cobertura da célula experimental. A ampla 

faixa de variação de fluxo, tanto do CH4 quanto para o CO2, indica que vários fatores 

externos à célula são responsáveis por esta variação. No entanto, os valores encontrados 

não fogem aos relatados na literatura por Santos (2012).  

Nessas tabelas o branco é o material que mais aparece com os melhores 

resultados em 10 dos 11 períodos analisados, seguido da grama Esmeralda, com 7 em 

11 ensaios. É válido salientar que, para o fim a que se destina a camada de cobertura, os 

melhores resultados são os menores fluxos mássicos registrados. 

No primeiro período, a grama Esmeralda obteve a melhor média de fluxo 

mássico de metano, 0,01x10-2 g/m².s, seguido do branco, com 0, 14x10-2 g/m².s, mas o 

menor valor registrado foi para capina seca, -2,70x10-2  g/m².s, enquanto o máximo foi 

para poda triturada e capim Mombaça, 5,9 x10-2  g/m².s cada um. Já para o fluxo 

mássico do dióxido de carbono, as melhores médias são para o branco e a fibra de coco, 

0,49x10-2 g/m².s e 5,55x10-2 g/m².s, respectivamente. O menor valor registrado foi para 

capina seca, -29,74x10-2 g/m².s, enquanto o máximo foi para poda triturada, 997,76x10-2 

g/m².s. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1° 2° 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Período

[C
O

2
] 

(%
)

Concentração de CO2 no módulo Grama Esperalda por período

Grama

Branco



116 

Tabela 15 – Fluxo de gás pelas camadas de cobertura alternativas na célula experimental (a). 
Camada de 
cobertura 

Fluxo CH4  (g/m2.s)   Fluxo CO2 (g/m2.s) 
Min Máx Med SD Min Máx Med SD 

  1º Período - Medição 01 
BC -0,0015 0,0540 0,0014 0,00994 0,0000 0,1485 0,0049 0,02711 
Poda Triturada 0,0117 0,5957 0,0498 0,1043 0,0724 9,9776 0,7424 1,7800 
Fibra de Côco 0,0000 0,1072 0,0058 0,0199 -0,3684 2,7997 0,0555 0,5249 
Capina Seca -0,0270 0,2703 0,0098 0,0499 -0,2974 2,2301 0,1031 0,4105 
RCC 0,0000 0,0539 0,0040 0,0098 0,0000 2,0738 0,1311 0,3676 
Capim Mombaça 0,0000 0,5931 0,0245 0,1075 -0,0989 0,8897 0,0900 0,1592 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0020 0,0001 0,0004 0,0000 2,3120 0,1460 0,4114 
  2º Período - Medição 02 
BC -0,0270 0,0540 -0,0010 0,01221 0,0000 0,1484 0,0049 0,02710 
Poda Triturada 0,0112 0,5529 0,0512 0,0972 0,1075 9,2603 0,7098 1,6427 
Fibra de Côco -0,0134 0,1607 0,0033 0,0299 0,0000 1,9156 0,0872 0,3462 
Capina Seca -0,0034 0,1627 0,0046 0,0299 0,0000 0,8950 0,0431 0,1612 
RCC 0,0000 0,1077 0,0036 0,0197 0,0485 1,9257 0,1352 0,3387 
Capim Mombaça 0,0000 0,4853 0,0223 0,0876 -0,2224 1,3345 0,0631 0,2523 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0051 0,0014 0,0015 -0,0737 0,5900 0,0140 0,1112 
  3º Período - Medição 03 
BC -0,0005 0,5921 0,0197 0,10811 -0,1480 1,0362 0,0043 0,19946 
Poda Triturada 0,0000 1,2000 0,0651 0,2150 0,1251 6,8871 0,5377 1,2122 
Fibra de Côco -0,0134 0,6991 0,0212 0,1281 0,0000 1,3310 0,0636 0,2400 
Capina Seca -0,0034 0,6470 0,0208 0,1183 -0,0890 10,3795 0,3134 1,9013 
RCC -0,0004 0,7014 0,0233 0,1281 -0,2473 23,8886 0,7222 4,3761 
Capim Mombaça 0,0011 0,5931 0,0267 0,1071 0,0291 0,5931 0,1024 0,0993 
Grama Esmeralda -0,0049 0,5912 0,0189 0,1081 0,0000 0,0493 0,0129 0,0136 
  4º Período - Medição 04 
BC -0,0008 0,5937 0,0197 0,10840 -0,0742 0,7421 0,0164 0,13817 
Poda Triturada -0,0048 0,8432 0,0272 0,1541 0,0093 1,5941 0,0970 0,2845 
Fibra de Côco -0,0012 0,7448 0,0261 0,1359 0,0000 0,5852 0,0230 0,1062 
Capina Seca -0,0017 0,6483 0,0218 0,1183 0,0000 0,0495 0,0069 0,0100 
RCC 0,0000 0,7014 0,0285 0,1276 0,0000 0,2968 0,0312 0,0640 
Capim Mombaça -0,0008 0,5894 0,0196 0,1076 0,0000 0,1474 0,0049 0,0269 
Grama Esmeralda -0,0011 0,7012 0,0230 0,1281 -0,0247 0,2967 0,0080 0,0547 
  5º Período - Medição 05 
BC -0,0270 0,5399 0,0177 0,09886 -0,1213 2,3756 0,0446 0,44113 
Poda Triturada -0,0009 0,7263 0,0331 0,1314 0,0000 2,1399 0,1532 0,3866 
Fibra de Côco -0,0012 0,6443 0,0211 0,1177 0,0000 0,8859 0,0471 0,1588 
Capina Seca -0,0133 0,5869 0,0185 0,1074 0,0000 0,5869 0,0489 0,1020 
RCC -0,0268 0,6436 0,0179 0,1183 0,0000 1,0325 0,0695 0,1826 
Capim Mombaça 0,0000 0,5935 0,0198 0,1084 0,0000 0,4451 0,0232 0,0799 
Grama Esmeralda -0,0090 0,6464 0,0203 0,1183   0,0000 0,4444 0,0174 0,0807 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 
10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 
11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 
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Tabela 16 – Fluxo de gás pelas camadas de cobertura alternativas na Célula Experimental (b). 
Camada de 
cobertura 

Fluxo CH4  (g/m2.s)   Fluxo CO2 (g/m2.s) 
Min Máx Med SD Min Máx Med SD 

  6º Período - Medição 06 
BC 0,0000 0,1606 0,0061 0,02922 0,0000 0,1473 0,0049 0,02688 
Poda Triturada -0,0009 0,6659 0,0244 0,1212 -0,0470 2,1130 0,1067 0,3824 
Fibra de Côco -0,0090 0,4838 0,0149 0,0886 0,0000 0,1478 0,0073 0,0267 
Capina Seca -0,0012 0,4778 0,0156 0,0873 0,0194 0,5840 0,0553 0,1006 
RCC -0,0004 0,4826 0,0160 0,0881 0,0303 1,6219 0,1233 0,2845 
Capim Mombaça 0,0000 0,4191 0,0140 0,0765 0,0000 0,1441 0,0048 0,0263 
Grama Esmeralda -0,0009 0,4772 0,0158 0,0871 0,0555 1,4582 0,1446 0,2496 
  7º Período - Medição 07 
BC 0,0000 0,1626 0,0062 0,02956 0,0000 0,1491 0,0050 0,02722 
Poda Triturada -0,0169 0,5580 0,0182 0,1020 -0,0697 2,2321 0,0915 0,4058 
Fibra de Côco -0,0049 0,4848 0,0153 0,0887 -0,0048 0,5925 0,0221 0,1089 
Capina Seca -0,0087 0,4718 0,0145 0,0864 -0,0721 8,7946 0,2737 1,6095 
RCC 0,0000 0,4173 0,0139 0,0762 0,0587 0,8606 0,1847 0,1739 
Capim Mombaça 0,0000 0,4337 0,0145 0,0792 0,0000 0,2981 0,0167 0,0534 
Grama Esmeralda -0,0090 0,4326 0,0138 0,0791 0,0248 0,5949 0,0534 0,1027 
  8º Período - Medição 08 
BC -0,0135 0,5422 0,0159 0,09946 -0,0032 0,2922 0,0147 0,05905 
Poda Triturada -0,0263 0,3701 0,0089 0,0685 0,0000 0,1454 0,0198 0,0251 
Fibra de Côco -0,0007 0,0530 0,0017 0,0097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Capina Seca 0,0000 0,3165 0,0106 0,0578 0,0000 0,1451 0,0057 0,0264 
RCC 0,0000 0,0007 0,0002 0,0002 0,0371 0,1482 0,0832 0,0253 
Capim Mombaça 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0147 0,2914 0,0341 0,0501 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0007 0,0000 0,0001 -0,0032 1,0291 0,0336 0,1880 
  9º Período - Medição 9 
BC 0,0000 0,0007 0,0001 0,00021 0,0023 0,1464 0,0155 0,02960 
Poda Triturada 0,0000 0,0176 0,0046 0,0043 0,0000 0,0725 0,0293 0,0205 
Fibra de Côco 0,0000 0,0005 0,0001 0,0002 -0,0012 0,2945 0,0096 0,0538 
Capina Seca 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7355 0,0480 0,1302 
RCC 0,0000 0,3712 0,0156 0,0672 -0,0486 22,3099 0,7318 4,0755 
Capim Mombaça 0,0000 0,0011 0,0003 0,0003 0,0000 0,5902 0,0211 0,1075 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 -0,0487 0,1461 -0,0020 0,0304 
  10º Período - Medição 10 
BC -0,0270 0,0540 -0,0013 0,01223 -0,0742 0,1484 -0,0018 0,03374 
Poda Triturada -0,0008 0,2660 0,0088 0,0486 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Fibra de Côco 0,0000 0,0048 0,0007 0,0011 -0,0017 0,2933 0,0099 0,0535 
Capina Seca -0,0088 0,1060 0,0038 0,0194 -0,0056 1,6040 0,0533 0,2929 
RCC 0,0000 0,3209 0,0107 0,0586 0,0000 0,1471 0,0049 0,0268 
Capim Mombaça -0,0181 0,0543 -0,0007 0,0113 0,0755 0,7471 0,1795 0,1575 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1438 0,0048 0,0262 
  11º Período - Medição 11 
BC -0,0015 0,0535 0,0013 0,00987 -0,0022 0,5888 0,0191 0,10761 
Poda Triturada 0,0000 0,0174 0,0010 0,0039 -0,0717 1,0047 0,0295 0,1865 
Fibra de Côco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5852 0,0206 0,1066 
Capina Seca 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5913 0,0457 0,1035 
RCC 0,0000 0,8512 0,0293 0,1552 0,0517 0,5852 0,1019 0,0939 
Capim Mombaça 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 0,0000 0,2962 0,0125 0,0537 
Grama Esmeralda 0,0000 0,0021 0,0009 0,0008   0,0000 1,1823 0,0561 0,2129 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  a 
10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 08/12/2014 e 
11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 
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O segundo período teve comportamento semelhante ao primeiro, sendo a 

grama o módulo de melhor desempenho na retenção de metano, depois da camada 

convencional, com 0,14x10-2 g/m².s. O menor fluxo registrado foi para a fibra de coco, 

com -1,34x10-2 g/m².s, e a poda, com o maior fluxo, na ordem de 55,29x10-2 g/m².s de 

metano. Para o fluxo mássico de dióxido de carbono, o branco ainda foi a melhor 

cobertura seguida da grama. 

O terceiro período teve igualmente o branco e a grama como os melhores 

materiais na retenção do gás metano, com menores fluxos, mas, dessa vez, a grama 

obteve melhor resultado que o branco. A mesma situação se observa para o fluxo de 

dióxido de carbono, porém com o branco tendo melhor resultado que a grama. 

No quarto período, o branco novamente e o capim Mombaça tiveram o 

mesmo desempenho médio e mínimo quanto ao fluxo mássico de metano. O valor mais 

alto registrado para esse período foi novamente para poda triturada, com 0,8432 g/m².s. 

Os mesmos módulos que tiveram os melhores resultados repetiram seu desempenho 

para o fluxo de dióxido de carbono, sendo o capim Mombaça o de melhor desempenho 

entre os dois. 

No quinto período, o branco e o RCC tiveram as melhores médias de fluxo 

mássico de metano, 1,77x10-2 g/m².s e 1,79x10-2 g/m².s, respectivamente. O mínimo 

valor registrado foi para o branco e o máximo novamente para poda triturada, com 

72,63x10-2 g/m².s. Quanto ao fluxo mássico de dióxido de carbono, os módulos 

vegetados, grama Esmeralda e capim Mombaça, tiveram melhor resultado médio e o 

branco aparece com o menor valor registrado bem como o maior valor registrado. 

Em observância à Tabela 16, percebe-se que o sexto período trouxe 

resultados satisfatórios para seis dos sete módulos estudados. O branco, com melhor 

média de fluxo mássico de metano, 0,61x10-2 g/m².s, seguido dos demais módulos que 

não apresentaram diferença estatística em suas médias, com exceção da poda triturada 

que apresentou a pior média de fluxo mássico, 2,44x10-2 g/m².s, mesmo tendo 

apresentado o menor valor registrado para o período. Com relação ao fluxo mássico 

médio de dióxido de carbono, o branco e o capim Mombaça apresentaram os melhores 

valores. 

O sétimo período apresentou resultados semelhantes aos já mencionados 

para o branco e a grama Esmeralda, tanto para os fluxos mássicos de metano quanto 
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para o dióxido de carbono, sendo o branco o de melhor desempenho entre os dois. A 

capina seca, no entanto, apresentou o pior resultado para o fluxo de dióxido de carbono, 

879,46x10-2 g/m².s, bem acima dos demais módulos estudados. 

 

No oitavo período, novamente os módulos vegetados tiveram melhor 

desempenho, ambos com fluxo médio em 0,0x10-2 g/m².s. Já para o fluxo de dióxido de 

carbono, o branco tomou lugar do capim e figurou novamente, juntamente com a grama 

Esmeralda, como os melhore módulos. 

As camadas vegetadas e o branco tiveram melhores médias de fluxo 

mássico para o nono período, sendo que o branco e o capim Mombaça obtiveram 

valores negativos e a grama Esmeralda obteve 0,0x10-2 g/m².s. Os valores mínimos para 

todos os módulos foi zero e o máximo foi de 37,0x10-2 g/m².s, para os RCC. A menor 

média de fluxo mássico de dióxido de carbono foi da grama Esmeralda, único módulo a 

apresentar um valor negativo para sua média no período, -0,2x10-2 g/m².s. Seis dos sete 

módulos avaliados obtiveram fluxo máximo menor que 1,0x10-2 g/m².s, o que chama 

atenção para o sétimo módulo, RCC, ter apresentado valor máximo de 2230,99x10-2 

g/m².s. 

Para o décimo período, novamente as camadas vegetadas e o branco tiveram 

os melhores resultados para o fluxo mássico de metano. Já para o fluxo de dióxido de 

carbono, as melhores médias apresentadas foram para o branco, -0,18x10-2 g/m².s, a 

grama Esmeralda com 0,48x10-2 g/m².s e, surpreendentemente, poda triturada, com 

média de fluxo mássico de 0,0 g/m².s. 

O último período apresentou resultados satisfatórios para quase todos os 

módulos. A média de fluxo mássico esteve entre 0,0 g/m².s a 0,13x10-2 g/m².s, para seis 

módulos, tendo o sétimo módulo, RCC, um valor médio de fluxo mássico de 2,93 

g/m².s. O valor mínimo registrado foi -0,15x10-2 g/m².s, para o branco e zero para os 

demais módulos. Em se tratando do fluxo mássico de dióxido de carbono, os módulos 

mais eficientes foram o capim Mombaça e o branco.  

Após essas observações conclui-se que: (I) o fluxo mássico emitido pelas 

camadas de cobertura varia constantemente e irregularmente, não sendo possível 

afirmar com clareza que um ou outro módulo tem melhor ou pior desempenho, uma vez 

que, em algum momento, por algum motivo extrínseco ao sistema, a camada vai 
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apresentar um resultado não satisfatório; (II) com tantas variáveis agindo ao mesmo 

tempo no sistema seria impossível um comportamento constante e previsível.  

Porém, observando a Figura 65 é possível perceber um comportamento 

semelhante dos módulos, de maneira geral, quando ao centro há uma elevação do fluxo 

mássico em todas as coberturas analisadas. Percebe-se ainda que essa elevação está 

localizada entre os períodos 3 a 8, que equivalem ao intervalo de tempo de maio a 

outubro.  

A Figura 65, embora com valores diferentes, tem em seu aspecto uma forte 

semelhança com a Figura 43, já apresentado, e o mesmo segue a tendência de resposta 

às chuvas. Quando há incremento na produção de gás é evidente e aceitável que o fluxo 

também aumente, já que a camada de cobertura é a mesma para os dois casos. 

Figura 65 – Fluxo de CH4 (g/m².s) x 10-2 emitido pelas camadas analisadas na célula experimental. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 21/02/2014 a 01/03/2014; 2º período – 10/03/2014  a 17/03/2014; 3º período– 06/05/2014  a 09/05/2014; 4º período – 
03/06/2014  a 10/06/2014; 5º período – 16/06/2014  a 20/06/2014; 6º período – 18/08/2014  a 25/08/2014; 7º período – 07/09/2014  
a 10/09/2014; 8º período – 14/10/2014  a 18/10/2014; 09º período – 04/11/2014  a 07/11/2014; 10º período – 01/12/2014  a 
08/12/2014 e 11º período – 18/12/2014  a 29/12/2014. 

 

Segundo dados da FUNCEME (2016), o mês de abril e maio marcaram o 

calendário de chuvas daquele ano como sendo os de maior volume precipitado (Tabela 

8). A terceira coleta foi realizada em maio, onde, na figura, inicia-se o comportamento 

crescente no fluxo mássico de gás metano pelas camadas analisadas. É possível então 

atribuir ao aumento de umidade no solo e na célula o crescimento gradativo no fluxo do 

gás. É possível concluir também que, após o período chuvoso, a célula retém água e 

continua em plena produção até que os níveis de umidade decresçam, impelindo as 

linhas de figura entre os ensaios 8 e 9.   
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Ainda observando os valores contidos nas Tabelas 15 e 16, é possível 

impugnar valores negativos de fluxo mássico. Abichou et al. (2006) observaram, em 

seus estudos de fluxo de emissão de gases, em um aterro sanitário na Flórida (USA), 

zonas de elevado, médio e baixo fluxo de gases, sendo também constatadas zonas de 

fluxo negativo de emissões conforme a Figura 66. O mapa do contorno da superfície 

mostra as emissões líquidas da superfície resultante da diferença entre o volume de 

emissões positivas e o volume de emissões negativas. Lopes et al. (2010) observaram 

fluxos nulos de CH4 em ensaios realizados em locais da camada onde havia intensa 

vegetação e mencionam que fatores como baixa concentração e gradiente de pressão 

nulo, aliados a um maior grau de compactação proporcionou a retenção total dos gases 

pela camada de cobertura. 

Figura 66 – Mapa típico de contorno de superfície de um aterro sanitário na Flórida. 

 

Adaptado de Abichou et al. (2006). 

Retomando a discussão sobre os fatores externos que influenciam no fluxo de 

gás pela camada de cobertura, Santos (2012) esclarece que as características geotécnicas 

do solo usado como camada de cobertura em um aterro permitem a configuração de 

diferentes cenários que determinam a emissão ou retenção do gás. Uma área melhor 

compactada diminui a possibilidade de existir espaços vazios em seu interior. 

A escolha de materiais (os argilosos são os mais recomendáveis) para serem 

usados na cobertura de um aterro, bem como a espessura da camada (no mínimo a 

recomendada de 60 cm) garante uma maior retenção de gases, facilita a movimentação 

de veículos sobre a massa de resíduos coberta e evita desmoronamentos e acidentes 

(SANTOS, 2012). 

A profundidade responde pela pressão do gás no interior da célula e, quanto 

maior for a profundidade, maior será a pressão do gás para escapar pela camada de 
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cobertura ou pelas laterais. Assim, um mesmo aterro pode apresentar áreas com maior 

ou menor fluxo (SANTOS, 2012). 

Outro fator preponderante é a idade dos resíduos, já que os mais recentes 

emitem maior volume de gás em aterros, principalmente se tiverem maior conteúdo de 

compostos facilmente degradáveis, sendo que a recirculação do lixiviado sobre o platô 

do aterro potencializa a produção de gás nas duas situações (SANTOS, 2012). 

O clima da região influi no volume e na qualidade do gás produzido, já que a 

chuva, quando infiltra na massa de resíduos, distribui umidade, nutrientes e 

microrganismos pela coluna de resíduos, aumentando as reações de degradação e 

potencializando a geração de gás (SANTOS, 2012). O contrário também é verdadeiro. 

Se há pouca umidade na célula, o processo de digestão fica mais lento e com menor 

geração de gás. 

4.3.2.  Módulos em posição hexagonal 

 

Após diversas discussões sobre o comportamento e desempenho das camadas 

de cobertura no experimento anterior, quanto à função de vedação da célula, 

questionou-se a participação das camadas convencionais abaixo das camadas vegetadas 

e a influência da proximidade do dreno nos resultados encontrados. Dessa forma foi 

imperativo compor o experimento denominado módulos em posição hexagonal, na 

conformação anteriormente apresentada na Figura 25. Assim, os módulos estariam sob a 

mesma influência do dreno.  

Candiani e Silva (2011) concluíram que o ganho na captação de gás é maior se 

forem impermeabilizadas as bases dos drenos verticais da célula, o que sugere que na 

região circundante ao dreno a concentração de gás é maior que nas áreas mais distantes 

dele. Sugestão amparada pela propriedade física do gás, que, por sua densidade, busca 

caminhos mais livres para escapar para atmosfera, papel essencial do dreno de gás das 

células de aterro. Dessa forma, a concentração de gás nas proximidades das instalações 

dos drenos naturalmente será maior que nas áreas mais afastadas.  

Outra dúvida a ser sanada seria a real influência da camada convencional 

quando sobre ela é plantada uma vegetação. Partindo dessa prerrogativa, entende-se 

que, frente às demais camadas testadas, as camadas vegetadas estariam em vantagem já 
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que as mesmas são sobrepostas à camada original da célula. Dessa forma, foram 

escolhidas duas camadas com desempenho mediano para serem sobrepostas e 

comparadas às mesmas camadas sem sobreposição à camada original. Os materiais 

escolhidos foram RCC, devido ao péssimo resultado apresentado inicialmente no 

experimento piloto e ao resultado mediano que apresentou na Célula Experimental, e a 

capina seca, para avaliar até que ponto a matéria em decomposição influencia 

negativamente na função de vedação da célula, como se propõe com as biocovers.  

Este levantamento de dados foi realizado paralelamente à coleta de dados da 

célula experimental entre os meses de julho a dezembro de 2014. Porém, os resultados 

já apresentados juntamente com as análises realizadas em laboratório, sugerem que o 

gás na célula experimental já estaria na fase metanogênica, ou no fim dela, e, por isso, 

os resultados das camadas de cobertura apresentaram concentrações baixas de gás. 

Assim, a área escolhida para a fase do experimento com módulos em posição hexagonal 

deveria estar sobre uma célula em plena produção de gás, portanto, foi escolhida a área 

na porção norte do platô da célula central que está a 12 m acima do nível em que foi 

realizado o experimento piloto, após uma expansão vertical do aterro. 

4.3.2.1. Emissão de gases pela camada convencional de cobertura 

Concentração de gases emitidos pela camada de cobertura convencional 

A cobertura usada convencionalmente no ASMOC compreende o solo nativo 

local onde está instalado o aterro. Como dito anteriormente, trata-se de um solo 

composto por 26,4% de areia grossa, 19,2% de areia fina, 33,4% de silte e 21,0% de 

argila e densidade de 1,22 g/cm³. 

Mais uma vez, as concentrações dos gases CH4 e CO2 durante as medições 

aumentaram ao longo do tempo total de coleta de dados de 188 minutos, igualmente ao 

que ocorreu na célula experimental e como descrito por Santos (2012). 

A cobertura convencional permitiu o escape de, em média, 0,5% de metano, 

semelhante ao resultado encontrado para a célula experimental, e 0,8% de dióxido de 

carbono contra 0,3% da célula experimental, enquanto que o dreno, por sua vez, 

contribuiu com a média de 54,42% de metano e 35,18% de dióxido de carbono para a 

atmosfera. Isto significa que a camada convencional foi capaz de reter 99,1% do metano 

e, como na célula experimental, 97,7% do dióxido de carbono emitidos pela célula 
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central, figurando como uma boa opção de material vedante para uso como camada de 

cobertura. 

A Tabela 17 confirma essa viabilidade quando, tratando sobre a concentração 

das emissões de gases pela camada de cobertura convencional (branco), os valores 

apresentados têm uma variação média de 0,0% a 0,8% de metano e 0,3% a 1,9% de 

dióxido de carbono. O valor máximo de CH4 emitido foi de 1,2% e o de CO2 foi de 

4,3%, ambos no sexto período. Os valores mínimos foram 0,0% a 0,8% de CH4 e 0,1% 

a 0,4% de CO2 emitidos para atmosfera que também podem ser confirmados na Figura 

67. 

Tabela 17 – Desempenho da camada de cobertura convencional (branco) na retenção de gás fugitivo na 
célula central. 

Branco CH4 CO2 
Período 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Média 0,4 0,3 0,8 0,1 0,0 1,1 0,8 0,3 0,8 0,3 0,6 1,9 
Moda 0,5 0,3 0,8 0,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,7 
Mínimo 0,2 0,3 0,8 0,0 0,0 1,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 
Máximo 0,6 0,4 1,1 0,1 0,0 1,2 1,5 0,6 1,9 0,5 1,0 4,3 
Desvio padrão 0,11 0,04 0,06 0,02 0,00 0,03 0,48 0,14 0,50 0,06 0,26 1,14 

Fonte: Dados obtidos pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 
15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

 

Figura 67 – Concentração de CH4 na camada convencional (Branco) na célula central, por período. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

 

A Figura 67 expõe o comportamento geral da camada de cobertura da célula 

central, quanto à emissão de CH4 para atmosfera.  Ao observar a média de emissão 

percebe-se uma alternância de comportamento intercalada por emissões nulas no quinto 
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período. Segundo Brito Filho (2005), o aumento da temperatura estimula a 

movimentação de partículas de gás, contribuindo para sua difusão e dispersão. Essas 

movimentações induzem ao deslocamento horizontal e vertical do gás pela camada de 

resíduo, podendo resultar na migração do gás até a interface resíduo-camada, 

aumentando a pressão sobre a camada e forçando a liberação do gás.  

Fluxo mássico de gases emitido pela camada de cobertura convencional 

A Tabela 18 mostra os valores de fluxo mássico para os gases CH4 e CO2 

que passaram pela camada de cobertura convencional da célula central do ASMOC 

durante o período experimental dos módulos em posição hexagonal. 

A média geral do fluxo mássico de CH4 emitido pela camada de cobertura 

foi de 0,77 g/m².s.10-2 e de 1,54x10-2 g/m².s, para CO2. Os menores volumes alcançados 

foram -5,39x10-2 g/m².s e -1,79x10-2 g/m².s de CH4, nos 3º e 4º ensaios, 

respectivamente. Os ensaios 3 e 6 foram os que obtiveram os maiores fluxos mássicos, 

com 59,31x10-2 g/m².s e 59,47x10-2 g/m².s, respectivamente.  Com relação às médias de 

emissão de fluxo, os piores resultados também foram entre os ensaios 3 e 6, com 

1,14x10-2 g/m².s e 1,99x10-2 g/m².s de CH4, enquanto que os melhores resultados foram 

observados no 5º período, com fluxo nulo. Para este experimento, a variação total de 

fluxo pela camada de cobertura foi de -5,39x10-2 g/m².s a 59,47x10-2 g/m².s para 

metano, e -74,14x10-2 g/m².s e 207,59x10-2 g/m².s para dióxido de carbono. 

Tabela 18 – Fluxo mássico de CH4 e CO2 na camada de cobertura convencional (branco) da célula 
central. 

Período 
Fluxo CH4  (g/m2.s)   Fluxo CO2 (g/m2.s) 

Min Máx Med SD Min Máx Med SD 
1º 0,0000 0,1074 0,0071 0,0192 0,0102 0,1477 0,0251 0,0264 
2º -0,0034 0,2167 0,0064 0,0397 0,0000 0,1490 0,0091 0,0266 
3º -0,0539 0,5931 0,0114 0,1106 -0,7414 2,0759 -0,0290 0,4365 
4º -0,0179 0,0538 0,0012 0,0105 -0,0740 0,5917 0,0092 0,1115 
5º 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2963 0,0175 0,0528 
6º 0,0000 0,5947 0,0199 0,1086   0,0288 0,5947 0,0603 0,1019 

Fonte: Autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 
07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 
Min – Mínimo; Máx – Máximo; Med – Média; SD – Desvio Padrão 
 

 
Como igualmente ao comentado por Maciel (2003) e Santos (2012), o fluxo 

decresceu conforme o decorrer do ensaio da placa estática de fluxo. O mesmo foi 

observado neste experimento. 
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Também neste experimento foi observada forte inconstância nos dados 

coletados, principalmente quando se trata do fluxo mássico de CO2, com variações 

amplas a estreitas conforme mostra a Figura 68. O mesmo foi relatado por Santos 

(2010) e Silva et al. (2013). 

Figura 68 – Fluxo mássico de CH4 e CO2 na camada de cobertura convencional da célula central. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 
 

Pelo mesmo motivo mencionado anteriormente, este fato se deve às 

características peculiares e únicas de cada célula. Fatores externos influenciam 

fortemente no comportamento de uma célula de aterro durante sua decomposição. Tais 

fatores foram amplamente discutidos no item 4.3.1.2 e justificam tantas variações de 

valores. Porém, de maneira geral, a média de fluxo mássico no decorrer dos períodos 

estudados manteve-se com certa estabilidade e com o mesmo comportamento alternado 

mencionado anteriormente. Isso se deve ao fato de se tratar de uma célula em plena 

produção de gás, com valores altos de emissão de gás no dreno e submetida a elevadas 

pressões devido sua produção intensa de gases. 

4.3.2.2. Emissão de gases pelas camadas experimentais 

Concentração de gases emitidos pelas camadas experimentais 

A Tabela 19 traz resultados surpreendentes quanto aos valores médios de 

emissão de CH4 e CO2 presentes no biogás para os diferentes materiais de cobertura 

testados, quando comparadas à camada convencional usada nos módulos em posição 

hexagonal. A grama Esmerada conseguiu reter 50,8% mais CH4 e 24,6% mais CO2 que 
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a camada de cobertura, e o capim Mombaça emitiu 13,4% menos CH4 que a camada 

convencional.  

A capina, apesar de emitir 12,4% a mais de CH4 que a camada 

convencional, melhorou em quase três vezes seu desempenho com relação ao 

experimento anterior. Já a camada sobreposta de capina seca-Cx emitiu 17,2% menos 

CH4 e 85,5% menos CO2 que a camada convencional.  

Tabela 19 – Concentração média, máxima e mínima de CH4 e CO2 nas seis camadas de cobertura 
analisadas e capacidade de retenção desses gases nas camadas testadas em relação à camada controle 

(célula central). 

Camada de 
cobertura 

Média Retenção de 
CH4 em 

relação ao 
branco (%) 

Retenção de 
CO2 em 

relação ao 
branco (%) 

Retenção de 
O2 em 

relação ao 
branco (%) 

Emissão de 
CH4 em 

relação ao 
branco (X) 

Emissão de 
CO2 em 

relação ao 
branco (X) 

Emissão de 
O2 em 

relação ao 
branco (X) 

CH4 CO2 O2 

Branco 0,5 0,8 19,6 ― ― ― ― ― ― 
RCC - Cx 0,4 0,1 20,4 -17,2% -85,5% 4,2% - 0,8 X - 0,1 X + 1,0 X 
Capina - Cx 0,4 1,2 19,2 -12,9% 59,0% -1,8% - 0,9 X + 1,6 X - 1,0 X 
Capina  0,5 0,5 20,5 12,4% -39,3% 5,0% + 1,1 X - 0,6 X + 1,1 X 
RCC   8,9 10,0 11,7 1820,9% 1205,8% -40,4% + 19,2 X + 13,1 X - 0,6 X 
C. Mombaça 0,4 1,3 18,6 -13,4% 69,9% -4,8% - 0,9 X + 1,7 X - 1,0 X 
Grama 0,2 0,6 19,7 -50,8% -24,6% 1,0% - 0,5 X - 0,8 X + 1,0 X 

Fonte: Autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 07/10/14 
a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

O RCC foi o material com o pior resultado entre todos os módulos 

analisados, 1820,9% a mais de emissão de CH4 e 1205,8% de emissão de CO2 para a 

atmosfera, se comparada à camada convencional. Isso significa 20 vezes mais CH4 e 13 

vezes mais CO2 que a camada de cobertura convencional da célula central. Já se for 

considerada a camadas sobreposta de RCC-Cx, a diminuição na emissão de CH4, 

comparada à camada de cobertura, é de 12,9% e de 59,0% menos CO2.  

De um modo geral, os resultados para este experimento foram bem mais 

satisfatórios que o experimento executado na célula experimental, além de ser bem mais 

elucidativo quanto às emissões fugitivas pela camada de cobertura. Isso se deve aos 

resultados encontrados para os módulos sobrepostos à camada convencional e a 

equidistância entre os módulos e o dreno.  

Para iniciar a discussão é importante lembrar que a célula central está em 

plena produção de gás, com emissões na ordem de 48,2% a 62,0% de CH4 no dreno, 

enquanto que a célula experimental tem produção variando de 12,06% a 32,7%.  

Ao contrário deste, no experimento anterior, a grama Esmeralda não poderia 

ter mostrado todo seu potencial, uma vez que a produção de gás na célula experimental 

não é tão eficiente, por questões já discutidas. Menos gás significa menos pressão, então 
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o pouco gás produzido na célula era encaminhado para o dreno, caminho mais fácil para 

o gás percorrer. Mas se isso é verdade, o que justificaria, então, valores tão altos 

perdidos pelas camadas da célula experimental?  

É função da engenharia construir e promover de maneira inteligente e 

eficiente a captação de gás em um aterro sanitário. A célula central é uma célula de 

resíduos real, com volume muitas vezes maior que a célula experimental e construída 

sob uma base de engenharia bem mais eficiente na captação de gás que a célula 

experimental, com uma rede de drenos verticais interligados a drenos horizontais 

abrangendo toda a célula, portanto, é de se esperar que a maior parte do gás produzido 

ali se encaminhe para os drenos, evitando bolsões de gás e pressão sobre o sistema de 

cobertura, uma vez que é projetada para este fim.  

Devido ao seu tamanho reduzido, a célula experimental possui apenas um 

dreno central, ligado ao sistema de drenagem de fundo, sem drenagem horizontal. A 

falta de opções de drenagem faz com que o gás produzido em locais distintos da célula, 

que eventualmente não alcancem o dreno por encontrar alguma barreira física, forme os 

chamados bolsões, que evoluem com muito mais pressão sobre a camada de cobertura 

do que na célula ricamente drenada. 

Observando a Figura 69, percebe-se a similaridade no comportamento da 

camada convencional com as camadas experimentais, confirmando os bons resultados 

obtidos na tabela anterior, com exceção dos módulos com RCC. 

Os módulos sobrepostos sobre a camada convencional objetivavam elucidar 

a questão da vantagem que os módulos vegetados supostamente tinham sobre os demais 

módulos, uma vez que a camada original não era retirada e, sim, acrescentada de uma 

camada vegetada.  

O resultado modesto dos RCC nos ensaios na célula experimental foi 

agravado pelo péssimo resultado que este módulo obteve nos módulos em posição 

hexagonal. Porém, quando se compara este módulo ao mesmo material sobreposto à 

camada de cobertura, nota-se uma redução de 17% na emissão de CH4 em relação à 

camada convencional (Figura 70). Este dado indica que os RCC são, realmente, um 

material de composição indefinida e, por isso, uma péssima opção para figurar como 

camada de cobertura, pois naturalmente é incapaz de impedir as emissões de gases 

sozinho. Porém, pode ser usado como camada auxiliar à camada convencional, já que 
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sua sobreposição melhorou em mais de 100% a redução na emissão de CH4 para 

atmosfera. 

Figura 69 – Média geral da concentração de CH4 e CO2 nas camadas de cobertura experimentadas nos 
módulos em posição hexagonal (célula central) de julho a dezembro de 2014. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 
05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 
15/12/14 a 17/12/14. 
 
 

Figura 70 – Média geral das concentrações de CH4 e CO2 emitidas nas camadas RCC e RCC-Cx nos 
módulos em posição hexagonal (célula central) de julho a dezembro de 2014. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 
 

A mesma relação foi apresentada pela capina seca e com a capina seca 

sobreposta à camada de cobertura convencional. A capina seca por si só não foi capaz 

de melhorar as emissões de gases para atmosfera, uma vez que no experimento com a 

célula experimental resultou em 33,9% de emissão de CH4 para atmosfera contra 12,4% 
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no experimento dos módulos em posição hexagonal, uma melhoria de 63,4% na 

capacidade de reter o gás.  Quando essa camada é sobreposta à camada convencional a 

redução na emissão de CH4 para atmosfera é de -12,9% com relação ao branco, embora 

o sucesso na redução não seja equivalente ao de CO2 (Figura 71). Numericamente, o 

módulo sobreposto continua com um melhor desempenho quando comparado ao 

módulo de camada única, o que confirma as especulações feitas anteriormente, e que 

moldaram este experimento. 

Figura 71 – Média geral da concentração de CH4 e CO2 nas camadas capina seca e capina seca-Cx nos 
módulos em posição hexagonal (célula central) de julho a dezembro de 2014. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 
05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 
a 17/12/14. 

Mais uma vez, a camada sobreposta respondeu melhor que a camada 

convencional. Isso prova que a camada convencional confere vantagem com relação às 

camadas sobrepostas estudadas, admitindo que as camadas vegetadas seriam 

beneficiadas pela camada convencional sobre a qual são plantadas. Além disso, as 

espécies cultivadas podem não apresentar o mesmo resultado, simplesmente por serem 

plantas, como prova a Figura 72. 

As Figuras 70 e 71 levantam uma outra questão sobre a sobreposição de 

camadas, quando a capina sobreposta e o RCC sobreposto apresentam comportamentos 

bem diferentes; enquanto a capina sobreposta é bem semelhante ao seu módulo 

equivalente (camada única em contato direto com o resíduo), o RCC sobreposto é bem 

diferente da sua camada equivalente (camada única em contato direto com o resíduo). 
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Figura 72 – Média geral da concentração de CH4 e CO2 nas camadas Capim Mombaça e Grama 
Esmeralda nos módulos em posição hexagonal (célula central) de julho a dezembro de 2014. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

 

A Tabela 20 mostra os valores de concentração médios, mínimos e máximos 

percentuais apresentados nas placas de fluxo estático por cada módulo analisado. O 

RCC obteve as médias de emissão de CH4 mais elevadas entre todos os módulos 

analisados, sendo mais elevados nos três primeiros períodos, onde variaram de 13,9% a 

20,9%, diminuindo para 0,1% no 4º  5 º períodos e indo a 4,6% no ultimo períodos. 

Porém, esses resultados não foram suficientes para colocá-lo em situação de ser 

considerado para uso em coberturas. Os resultados iniciais para este módulo fizeram 

dele o pior material de cobertura testado. 

A grama Esmeralda obteve resultados melhores que a camada convencional 

em todos os períodos. Sendo a melhor opção para ser usada como camada alternativa de 

cobertura. 

Depois do RCC, o módulo com pior desempenho foi a capina, com 

resultados no primeiro e terceiro períodos acima dos encontrados para a camada 

convencional, estando os demais valores iguais ou melhores que o branco. 

O capim Mombaça teve resultados melhores ou iguais à camada 

convencional em 4 dos 6 períodos analisados, sendo o primeiro e último os de maior 

percentual. Tanto de maneira generalizada como em analise realizada por período, o 

capim Mombaça apresentou resultado mediano em comparação à camada de cobertura 

convencional, pois, apesar de estar apenas no primeiro período com valores acima do 

branco, os demais períodos apresentaram valores acima dos obtidos pela camada 
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sobreposta de Capina-Cx, o que torna este último módulo mais eficiente que o capim 

Mombaça. 

Tabela 20 – Desempenho dos módulos estudados nos módulos em posição hexagonal (célula central) por 
período de medição. 

M
éd

ia
 

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Branco 0,4 0,3 0,8 0,1 0,0 1,1 
RCC-Cx 1,2 0,2 0,8 0,1 0,0 0,1 
Capina-Cx 1,0 0,2 0,8 0,1 0,0 0,2 
Capina 1,1 0,3 1,0 0,5 0,0 0,2 
RCC 13,9 20,9 13,9 0,1 0,1 4,6 
Capim 1,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,4 
Grama 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 0,2 

M
ín

im
o

  

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Branco 0,2 0,3 0,8 0,0 0,0 1,1 
RCC-Cx 1,1 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 
Capina-Cx 1,0 0,2 0,8 0,1 0,0 0,2 
Capina 1,1 0,3 0,9 0,5 0,0 0,1 
RCC 9,8 17,5 5,0 0,1 0,0 1,2 
Capim 1,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,4 
Grama 0,2 0,1 0,7 0,0 0,0 0,2 

M
áx

im
o

  

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Branco 0,6 0,4 1,1 0,1 0,0 1,2 
RCC-Cx 1,2 0,2 0,8 0,1 0,0 0,2 
Capina-Cx 1,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0,3 
Capina 1,1 0,4 1,4 0,6 0,1 0,3 
RCC 16,8 22,1 20,3 0,2 0,2 6,6 
Capim 1,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0,4 
Grama 0,3 0,2 0,8 0,1 0,1 0,3 

D
es

vi
o

 p
ad

rã
o

  

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Branco 0,11 0,04 0,06 0,02 0,00 0,03 

RCC-Cx 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 

Capina-Cx 0,05 0,05 0,00 0,00 0,03 0,05 

Capina 0,00 0,03 0,11 0,03 0,02 0,03 

RCC 2,49 1,06 5,13 0,02 0,05 1,83 

Capim 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,01 

Grama 0,05 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 

 Fonte: Elaorada pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 
05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 
a 17/12/14. 

A fim de melhor compreender o discrepante resultado obtido pelo RCC, foi 

elaborada a Figura 73 e, complementar a ela a Figura 74, excluindo-se o RCC para 

melhor visualização dos resultados comparativos dos módulos com a camada 

convencional. 
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Figura 73 – Concentração média de CH4 nos períodos de coleta para os diferentes módulos analisados 
(célula central – Módulos em posição hexagonal). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

 

Figura 74 – Concentração média de CH4 nas camadas alternativas de cobertura nos diferentes períodos de 
coleta, excluindo o RCC (célula central – Módulos em posição hexagonal). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º 
período – 07/10/14 a 15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14. 

A Figura 74 deixa visível a alternância de comportamento com relação às 

concentrações de CH4 no gás emitido pelas camadas estudadas. Assim como para o 

fluxo, as variações de umidade, temperatura e aumento de teor de oxigênio no perfil do 

solo em virtude de variações climáticas (chuvas, pressão atmosférica e temperatura) 

propiciam, nesse caso, uma tendência irregular no gráfico, uma vez que há no sistema 
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pouca umidade e a forma alternada do gráfico se dá pelas variações de temperatura e 

pressão, conforme já discutido.  

Fluxo mássico de gases emitido pelas camadas experimentadas 

A Tabela 21 mostra os valores de fluxo mássico para os gases CH4 e CO2 

que passaram pelas camadas experimentais na célula central (módulos em posição 

hexagonal) do ASMOC durante o período da pesquisa. 

Mais uma vez é possível perceber a ampla faixa de variação de fluxo, tanto 

do CH4 quanto para o CO2, o que indica que vários fatores externos à célula são 

responsáveis por esta variação. No entanto, os valores encontrados não fogem aos 

relatados por Santos (2012).  

De acordo com a Tabela 21, a grama Esmeralda foi o material que mais 

apareceu com os melhores resultados em 5 dos 6 períodos analisados, seguido do 

branco, 4 em 6 ensaios. É válido salientar que, para o fim a que se destina a camada de 

cobertura, os melhores resultados são os menores fluxos mássicos registrados. 

No primeiro período, a grama Esmeralda obteve a melhor média de fluxo 

mássico de metano, 0,50x10-2 g/m².s, seguido do branco, com 0,71x10-2 g/m².s; o menor 

valor registrado também foi para a grama Esmeralda, -0,21x10-2 g/m².s, enquanto o 

máximo foi para o RCC, com 516,6 x10-2 g/m².s. Já para o fluxo mássico do dióxido de 

carbono, as melhores médias são para o capim Mombaça e o RCC-Cx, 1,0x10-2 g/m².s e 

1,57x10-2 g/m².s, respectivamente. O menor valor registrado foi para o capim Mombaça, 

-0,10x10-2 g/m².s, enquanto o máximo foi para RCC, 1188,73x10-2 g/m².s. 

O segundo período teve comportamento semelhante ao primeiro, sendo a 

grama o módulo de melhor desempenho na retenção de metano, com 0,21x10-2 g/m².s. 

O menor e maior fluxo registrados foi para o RCC, com -5,20x10-2 g/m².s e 1149,38x10-

2 g/m².s de metano. Para o fluxo mássico de dióxido de carbono, o RCC-Cx foi a melhor 

cobertura, seguido do branco, com 0,31 x10-2 g/m².s e 0,91 x10-2 g/m².s 

respectivamente. 

O terceiro período teve, igualmente ao primeiro, o branco e a grama como 

os melhores materiais na retenção do gás metano, com menores fluxos médios, com 

0,21 x10-2 g/m².s e 0,36 x10-2 g/m².s, respectivamente. Os menores valores mínimos 

também foram atribuídos ao branco e à grama. Para o fluxo de CO2, o branco apresen- 
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Tabela 21 – Fluxo de gás pelas camadas de cobertura alternativas nos módulos em posição hexagonal. 
Camada de 
cobertura 

Fluxo CH4  (g/m2.s)   Fluxo CO2 (g/m2.s) 
Min Máx Med SD Min Máx Med SD 

  1º Período – Medição 1 
BC 0,0000 0,1074 0,0071 0,0192 0,0102 0,1477 0,0251 0,0264 
RCC - Cx -0,0004 0,6505 0,0217 0,1188 0,0000 0,2981 0,0157 0,0541 
Capina - Cx -0,0017 0,5888 0,0192 0,1076 0,0360 0,5888 0,0642 0,0994 
Capina Seca 0,0000 0,5965 0,0199 0,1089 0,0000 0,2982 0,0189 0,0555 
RCC 0,0006 5,1661 0,2374 0,9320 0,0706 11,8873 0,6192 2,1311 
Mombaça 0,0000 0,5433 0,0182 0,0992 -0,0010 0,2988 0,0100 0,0546 
G. Esmeralda -0,0021 0,1639 0,0050 0,0300 0,0039 0,6011 0,0380 0,1081 
  2º Período – Medição 2 
BC -0,0034 0,2167 0,0064 0,0397 0,0000 0,1490 0,0091 0,0266 
RCC - Cx 0,0000 0,1075 0,0036 0,0196 -0,0092 0,1478 0,0031 0,0274 
Capina - Cx 0,0000 0,1063 0,0037 0,0194 0,0000 0,1462 0,0182 0,0250 
Capina Seca -0,0179 0,2149 0,0045 0,0400 -0,0369 0,2955 0,0069 0,0549 
RCC - Camada 
Única -0,0520 11,4938 0,3668 2,1016 -0,0715 36,6138 1,2004 6,6886 
Mombaça -0,0015 0,1639 0,0050 0,0300 0,0000 0,4507 0,0225 0,0810 
G. Esmeralda -0,0136 0,1091 0,0021 0,0204 0,0000 0,4499 0,0288 0,0800 
  3º Período – Medição 3 
BC -0,0539 0,5931 0,0114 0,1106 -0,7414 2,0759 -0,0290 0,4365 
RCC - Cx -0,0015 0,4298 0,0140 0,0785 0,0000 0,1477 0,0050 0,0270 
Capina - Cx 0,0000 0,4296 0,0143 0,0784 -0,0036 3,3969 0,1128 0,6203 
Capina Seca -0,0048 0,5821 0,0185 0,1065 -0,0263 0,5821 0,0168 0,1073 
RCC - Camada 
Única 0,0423 2,6349 0,1836 0,4647 0,1339 5,9417 0,4474 1,0408 
Mombaça 0,0000 0,3766 0,0129 0,0687 0,0000 0,4438 0,0293 0,0786 
G. Esmeralda -0,0272 0,4347 0,0110 0,0803 0,0000 0,4482 0,0246 0,0802 
  4º Período – Medição 4 
BC -0,0179 0,0538 0,0012 0,0105 -0,0740 0,5917 0,0092 0,1115 
RCC - Cx 0,0000 0,0540 0,0018 0,0099 0,0000 0,1486 0,0050 0,0271 
Capina - Cx 0,0000 0,0540 0,0018 0,0099 -0,0085 1,4843 0,0471 0,2714 
Capina Seca -0,0036 0,3020 0,0096 0,0553 0,0000 0,4153 0,0188 0,0750 
RCC - Camada 
Única 0,0000 0,0525 0,0018 0,0096 0,0000 0,2889 0,0144 0,0521 
Mombaça -0,0270 0,0540 -0,0015 0,0122 -0,0495 5,4899 0,1689 1,0051 
G. Esmeralda -0,0009 0,0545 0,0016 0,0100 0,0000 0,2997 0,0106 0,0546 
  5º Período – Medição 5 
BC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2963 0,0175 0,0528 
RCC - Cx 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1484 0,0049 0,0271 
Capina - Cx 0,0000 0,0006 0,0001 0,0002 0,0000 0,0134 0,0030 0,0029 
Capina Seca 0,0000 0,0108 0,0004 0,0020 -0,0029 0,1486 0,0054 0,0276 
RCC - Camada 
Única -0,0013 0,0531 0,0023 0,0098 0,0000 0,2920 0,0197 0,0520 
Mombaça 0,0000 0,0006 0,0000 0,0001 0,0000 0,5827 0,0384 0,1031 
G. Esmeralda 0,0000 0,0004 0,0000 0,0001 0,0025 0,1478 0,0176 0,0293 
  6º Período – Medição 6 
BC 0,0000 0,5947 0,0199 0,1086 0,0288 0,5947 0,0603 0,1019 
RCC - Cx 0,0000 0,0010 0,0003 0,0003 -0,0092 0,1481 0,0028 0,0275 
Capina - Cx 0,0000 0,1083 0,0038 0,0197 0,0000 1,4887 0,0497 0,2718 
Capina Seca -0,0003 0,1072 0,0045 0,0200 0,0000 0,7368 0,0455 0,1308 
RCC - Camada 
Única 0,0145 0,6330 0,0599 0,1095 0,0726 2,0309 0,1823 0,3506 
Mombaça -0,0054 0,2250 0,0068 0,0412 -0,0049 1,4436 0,0535 0,2626 
G. Esmeralda -0,0052 0,1469 0,0038 0,0271   0,0044 0,3751 0,0231 0,0668 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 
15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14.  
Min – Mínimo; Máx – Máximo; Med – Média; SD – Desvio Padrão 
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tou uma média negativa, -2,90 x10-2 g/m².s. 

No quarto período, o capim Mombaça teve a melhor média de fluxo 

mássico, inclusive negativo, com -0,15 x10-2 g/m².s., seguido do branco e, depois, da 

grama Esmeralda, que, embora numericamente com valores maiores que o capim, 

apresentaram 0,12 x10-2 g/m².s e 0,16 x10-2 g/m².s de CH4. O valor mais alto registrado 

para esse período foi capina seca com -2,70 x10-2 g/m².s. O módulo que apresentou 

melhor resultado para o fluxo médio de dióxido de carbono foi o RCC-Cx, sendo o 

capim Mombaça o que apresentou o menor e maior fluxo mássico registrado para o 

período. 

No quinto período, o branco, RCC-Cx, capim Mombaça e a grama 

Esmeralda, tiveram as melhores médias de fluxo mássico de metano, 0,0 g/m².s para 

todos. O mínimo valor registrado foi para o RCC, -0,13x10-2 g/m².s, bem como o 

máximo 5,31x10-2 g/m².s.; de maneira geral, foi o melhor período para as emissões de 

fluxo durante o experimento dos módulos em posição hexagonal. Quanto ao fluxo 

mássico de dióxido de carbono, os módulos vegetados, as camadas sobrepostas, tiveram 

melhor resultado médio e a capina seca aparece com o menor valor registrado, e o 

capim Mombaça com o maior valor. 

No último período, o RCC-Cx apresentou fluxo mássico de 0,03x10-2 g/m².s 

de CH4, seguido da capina-Cx. O capim Mombaça apresentou o valor de fluxo mais 

baixo no período, -0,54x10-2 g/m².s e o RCC o mais alto, 63,30 x10-2 g/m².s de CH4. 

Para as emissões de dióxido de carbono, a capina-Cx se mostrou mais eficiente, com 

fluxo médio de 0,28 x10-2 g/m².s.  

Como é possível perceber, a inconstância dos resultados de fluxo é 

congruente com os já encontrados no experimento anterior bem como na literatura 

(SANTOS, 2012), -0,21 x10-2 g/m².s. a 1149,38 x10-2 g/m².s. Essa variação fica mais 

visível na Figura 75, que, apesar da inconstância nos valores, segue uma tendência 

similar entre os módulos e ao comportamento de concentração já apresentado da Figura 

73, porém com valores diferentes. 

Tais valores e comportamentos são justificados por valores externos que 

alteram a característica de cada célula, dando-lhe comportamento especialmente único, 

como já foi abordado anteriormente. 
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Figura 75 – Fluxo de CH4 (g/m2.s) x 10-2  emitido pelas camadas analisadas nos módulos em posição 
hexagonal célula central). 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
*1º período – 15/07/14 a 18/07/14; 2º período – 05/08/14 a 08/08/14; 3º período – 01/09/14 a 05/09/14; 4º período – 07/10/14 a 
15/10/14; 5º período – 03/11/14 a 06/11/14 e 6º período – 15/12/14 a 17/12/14.  

 

4.4. Análise Nictemeral 

 

A dificuldade em realizar as medições devido às condições climáticas que, 

muitas vezes, impediam a realização das mesmas e motivos adversos colocados pela 

direção do ASMOC muitas vezes inviabilizaram a coleta de dados de forma a forçar os 

ensaios em dias e horários que fossem possíveis, muitas vezes bem diferentes do 

planejado.  

A literatura diz que o clima (ventos, chuvas e temperatura) influencia no 

processo de degradação do resíduo, bem como na produção de biogás. A fim de sanar 

mais um questionamento, foi realizado um experimento chamado de análise nictemeral, 

que consiste em analisar a produção de gás da célula por 24 horas e acompanhar sua 

variação conforme mudam as condições climáticas no intervalo de um dia. Para isso, 

foram realizadas duas medições em dias de ocorrência de chuvas e duas em dias secos e 

ensolarados.  

Park e Shin (2001) observaram que o aumento do fluxo do gás está 

diretamente relacionado com a elevação da temperatura do solo na camada. Ao longo 

das 24 horas do dia, o fluxo de gases entre as 20:00 e as 04:00 horas foi mínimo, 
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comparado com medições realizadas das 12:00 às 18:00 horas. Esse fato foi observado 

em diferentes épocas do ano, onde as temperaturas do solo variam de -10 ºC a 35 ºC. 

Diferentemente das condições climáticas descritas por de Park e Shim 

(2001), as temperaturas durante os quatro meses do estudo variaram de 23,1 °C a 36,8 

°C e, diferente do que disseram os autores, as maiores concentrações de gás ocorreram 

durante a madrugada na primeira coleta realizada em novembro, durante o fim da 

manhã na segunda coleta realizada em janeiro, durante o fim da tarde na terceira coleta 

realizada em março e durante a madrugada na quarta coleta realizada em abril. 

A Tabela 22 traz as médias de precipitação mensal para os meses em que 

foram medidas as concentrações. Apesar de ter chovido durante os meses de janeiro de 

2014 e janeiro de 2015, os dias em que foram realizadas as medições foram de sol forte, 

dia claro e sem chuvas. 

Tabela 22 – Precipitação mensal nos períodos de coleta do esperimento. 

Nictimeral  Período 

Precipitação mensal 

Normal 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Desvio 
(%) 

Normal 
(mm) 

Média 
(mm) 

Desvio 
(%) 

1 nov/14 3.4 8.2 141.7 3,4 3,2 -6,7 
2 jan/15 106,5 106 -0,5 102,8 50,4 -51 
3 abr/15 277,9 685,2 146,6 282,7 325,4 15,1 
4 mai/15 287,9 712 147,3 287,4 313 8,9 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

A Tabela 23 traz os resultados para os ensaios da análise nictemeral 

realizada de novembro de 2014 a abril de 2015. Dela é possível perceber que as 

temperaturas não foram um fator preponderante no comportamento das emissões de 

gases, uma vez que o intervalo da faixa de temperatura variou de 31,9 °C a 36,8% nos 

dois primeiros períodos sem chuva, e de 23,1 °C a 29,3 °C nos dois meses mais 

chuvosos, e que nos períodos sem chuva a variação na emissão de gás alcançou valores 

mais altos e com intervalos menores, ou seja, foram mais constantes ao logo do dia, 

enquanto que nos meses com chuva a faixa de variação da emissão de gás teve 

intervalos maiores durante as emissões diárias. 

As Figuras 76 a 79 refletem essas variações durante o período das coletas 

para análise nictemeral. De fato, não há variações significativas nas emissões diárias de 

biogás, de forma que as coletas de dados podem ser feitas em quaisquer horários sem 

que haja prejuízos à interpretação dos dados coletados. 
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Tabela 23 – Resultado geral da análise nictemeral (célula central – módulos em posição hexagonal). 

Período 1º - 08 e 09 de Nov/14 
2º - 09 e 10 de   

Jan/15 
3º - 23 e 24 de Mar/15 

4º - 23 e 24 de  
Abr/15 

Parâmetro 
CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

O2 
(%) 

Temp. 
do gás 
(°C) 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

O2 
(%) 

Temp. 
do gás 
(°C) 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

O2 
(%) 

Temp. 
do gás 
(°C) 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

O2 
(%) 

Temp. 
do gás 
(°C) 

Média 58,5 40,2 0,0 34,7 55,8 44,2 0,0 34,9 56,9 42,9 0,2 25,2 57,1 41,0 0,1 27,4 
Mínima 57,0 40,0 0,0 31,9 55,4 43,8 0,0 31,9 53,8 41,8 0,0 23,1 43,2 33,5 0,0 25,4 
Máxima 59,2 41,7 1,3 36,8 56,2 44,6 0,1 36,1 57,9 44,7 4,4 26,7 58,6 41,7 4,0 29,3 
Moda 58,8 40,2 0,0 35,4 55,6 44,4 0,0 35,4 57,3 42,8 0,0 26,1 57,4 41,5 0,0 29,2 
Desvio 
Padrão 

0,6 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 0,0 1,2 0,8 0,6 0,7 1,1 2,4 1,3 0,6 1,2 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Figura 76 – Nictemeral - 08 e 09/11/2014 (célula central). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 

Figura 77 – Nictemeral - 09 e 10/01/2015 (célula central). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Figura 78 – Nictemeral - 23 e 24/03/2015 (célula central). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 
Figura 79 – Nictemeral - 22 e 23/04/2015 (célula central). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 

4.5. Caracterização físico-química das camadas de coberturas experimentais e 

convencionais 

 

O solo do local do estudo é denominado Tecnossolo, gerado por atividades 

humanas e encontrado principalmente em áreas urbanas e áreas industriais (ROSSITER, 

2007). Tais solos formam um novo grupo de solo na Base de Dados de Referência 

Mundial para Recursos do solo (WRB) (FAO, 2006) caracterizado principalmente por 

material de origem antropogênica de natureza orgânica e mineral, cuja origem pode ser 

natural ou não, podendo conter calcário, solos transportados de outros locais, matérias 

tóxicas, e sofrerem compactação. 
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As características físicas e químicas das diferentes amostras são 

apresentadas na Tabela 24. 

Tabela 24 – Características físicas e químicas das amostras dos perfis de solos das unidades 
experimentais. 

Amostras 
Areia 
Grossa 
g.kg-1 

Areia 
Fina 
g.kg-1 

Silte 
g.kg-1 

Argila        
g kg-1 

Classificação 
(Textural) 

T1           
cmolckg-1 

C                    
g kg-1 

Branco CE 264 192 334 210 Franca 9,93 6,84 
Branco M 516 221 218 45 Franco arenosa 21 9,48 
RCC M 508 350 126 16 Areia franca 20,5 4,92 
RCC CE 463 274 187 76 Franco arenosa 15,3 8,58 

RCC-Cx M 584 295 104 17 Areia 21,7 2,94 
Poda CE 264 274 280 182 Franco arenosa 22,3 55,2 
Coco CE 21 203 653 123 Franco siltosa 45,1 109,8 
Grama M 551 290 116 43 Areia franca 21,6 9,12 
Grama CE 260 210 357 173 Franca 16,5 7,62 
Capim CE 233 210 312 245 Franca 11,6 6,78 
Capim M 528 281 141 50 Areia Franca 21,4 13,5 
Capina CE 456 278 187 79 Franco arenosa 16,8 19,32 
Capina M 599 343 34 24 Areia 17,9 22,08 

Capina-Cx M 478 285 162 75 Areia 18 10,56 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Os teores de argila dos solos variaram entre 16 e 210 g kg -1; os de silte, 

entre 34 e 653 g kg -1; os de areia grossa, entre 21 e 599 g kg -1; e os de areia fina, entre 

o 192 e 350 g kg -1, que resulta em variação nas classes texturais desde areia franca até 

franco siltosa. A granulometria foi dependente da litologia: o solo derivado de arenito 

apresentou menor teor de argila; os derivados de siltitos/folhelhos, teores intermediários 

de argila; e os derivados de basalto, teores de argila mais elevados. O teor de carbono 

(C) variou de 2,94 a 109,80 g kg-1, sendo classificado baixo na maioria das amostras.  

A capacidade de troca de cátions (CTC) é utilizada tanto para a 

caracterização pedológica como para a avaliação da fertilidade do solo (RAIJ et al., 

1979). A CTC das amostras variarou de 45,1 a 9,9 cmolckg-1, confirmando a 

dissimilitude entre os materiais utilizados na construção do solo de cobertura. 

Na Tabela 25, são apresentados os dados de densidade de solo, densidade de 

partículas e de condutividade elétrica. 

As características dos solos construídos avaliadas neste estudo indicam 

sérias deficiências no processo de construção dos solos, cujas consequências ambientais 

desfavoráveis são a restrição ao desenvolvimento vegetal adequado. 
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Tabela 25 – Densidade de solo, densidade de partículas e de condutividade elétrica das amostras dos 
perfis de solos das unidades experimentais. 

Amostras 
Densidade 

do solo 
(g/cm³) 

Densidade 
de 

Partículas 
(g/cm³) 

CE 
(dS/m) 

Branco M 1,22 2,54 2,11 
Branco CE 1,44 2,56 3,4 

RCC M 1,5 2,34 1,56 
RCC CE 1,48 2,6 0,07 

RCC-Cx M 1,54 2,56 2,02 
Poda CE 0,76 2,18 0,85 
Coco CE 0,67 2,05 1,36 
Grama M 1,49 2,57 2,38 
Grama CE 1,26 2,5 6,92 
Capim CE 1,21 2,52 1,41 
Capim M 1,27 2,54 2,43 
Capina CE 1,41 2,53 1,18 
Capina M 1,41 2,53 1,38 

Capina-Cx M 1,47 2,57 1,84 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

As características químicas dos materiais utilizados na construção de perfis 

do solo das amostras das unidades experimentais na Célula Experimental se encontram 

na Tabela 26. 

Tabela 26 - Características químicas dos módulos da célula experimental. 
Parâmetro Branco  RCC  Poda  Coco  Grama  Capim  Capina 
pH(H2O) 7,7 8 606 4,8 6,7 7,7 8 
M.O. (g/kg) 11,79 14,79 95,16 189,3 13,14 11,69 33,31 
C (g/kg) 6,84 8,58 55,2 109,8 7,62 6,78 19,32 
CE (dS m-1) 2,11 0,07 0,85 1,36 6,92 1,41 1,18 
P(mg/kg) 35 120 142 2,3 11 11 74 
Na+ (cmolc kg-1) 0,6 0,21 0,68 0,74 3,44 0,63 0,28 
K+ (cmolc kg-1) 1,32 0,45 0,83 0,95 1,71 0,94 1,65 
Ca2+ (cmolc kg-1) 5,9 12,9 13 14,7 5,5 7 11,8 
Mg2+ (cmolc kg-1) 1,8 1,1 4,6 3,3 4,5 2,5 2,4 
H+Al3+ (cmolc kg-1) 0,33 0,66 3,3 25,41 1,32 0,5 0,66 
Al 3+ (cmolc kg-1) 0 0 0,25 0,6 0,2 0 0 
t (cmolc kg-1) 9,6 14,7 19 19,7 15,2 11,1 16,1 
T (cmolc kg-1) 9,9 15,3 22,3 45,1 16,5 11,6 16,8 
PST (%) 6 1 3 2 21 5 2 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

A capacidade de troca de cátions (CTC a pH 7,0 ou T) de um solo, de uma 

argila ou do húmus representa a quantidade total de cátions retidos à superfície desses 

materiais em condição permutável (Ca2+ + Mg2+ + K+ + H+ + Al3+) (RAIJ et al., 1996). 

Os dados encontrados variaram de 9,9 a 45,1 cmol kg-1, respectivamente, para a amostra 

branco e a amostra fibra de coco triturada. Na amostra grama Esmeralda, também 

notaram-se os maiores valores de matéria orgânica (M.O), 189,30 g/kg; e de carbono 

(C), 109,80 g/kg, corroborando com os valores encontrados por Nogueira et al., (2000), 



143 

sendo eles:  pH = 5,4; condutividade elétrica (CE) =1,8 dS/m; capacidade de troca 

catiônica (CTC ou T) = 92. Apesar disto, as fibras de coco não possuem os nutrientes 

para as plantas, portanto é preciso fornecê-los de acordo com as necessidades da espécie 

a ser cultivada, adicionando-se adubos. 

Outra amostra que apresentou valores expressivos de matéria orgânica 

(M.O), fósforo assimilável (P) e de carbono (C) em relação ao branco, foi a poda 

triturada, 95,16 g/kg, 142 mg/kg e 55,20 g/kg, respectivamente. Tais dados se devem à 

decomposição da madeira e das folhas. 

As características dos solos construídos e avaliados nas amostras grama 

Esmeralda e capim Mombaça mostram condições favoráveis ao desenvolvimento 

vegetal que devem ser melhoradas com o acréscimo de adubos e de água, de acordo 

com a necessidade de cada espécie. 

Na amostra RCC, ocorre uma enorme diferenciação de matérias-primas e 

técnicas construtivas que afetam, de modo significativo, as características dos resíduos 

gerados na construção civil, principalmente quanto à composição e à quantidade. Outros 

aspectos, como o desenvolvimento econômico e tecnológico da região, as técnicas de 

demolição empregadas, e a estação do ano também podem interferir indiretamente na 

sua composição (CABRAL e MOREIRA, 2011). 

De modo geral, podem existir componentes inorgânicos e minerais, como 

concretos, argamassas e cerâmicas, e componentes orgânicos, plásticos, materiais 

betuminosos, etc. De acordo com Angulo e John (2002), a variação da composição (em 

massa) é estimada, em geral, em termos de seus materiais. Isto explica à variação dos 

dados encontrados na amostra de RCC. 

As características químicas dos materiais utilizados na construção de perfis 

do solo das amostras das unidades experimentais na célula central (módulos em posição 

hexagonal) se encontram na Tabela 27. 

Observa-se que o uso da caixa nas amostras de RCC não mostram valores 

expressivos que possam diferenciar tais amostras. O mesmo ocorre para amostra 

Capina-Cx em relação à amostra Capina. Porém, tais amostras apresentam valores bem 

menores de matéria orgânica (M.O), carbono (C) e fósforo (P) em relação à amostra do 

branco. Tal diferença é justificada pela junção de vários tipos de solo que formam a 
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camada convencional (final) dos aterros, de inversão dos horizontes do solo, tornando o 

fósforo imobilizado das camadas mais profundas disponível na camada superficial. 

Tabela 27: Características químicas dos módulos dos módulos em posição hexagonal (célula central). 

Parâmetro 
RCC-Cx  Grama  Capim  Capina  

Capina-
Cx  

Branco  RCC  

pH(H2O) 8,1 8,5 8 7,5 7,8 8 8,1 
M.O. (g/kg) 5,06 15,72 23,27 38,07 18,21 16,34 8,48 
C (g/kg) 2,94 9,12 13,5 22,08 10,56 9,48 4,92 
CE (dS m-1) 2,02 2,38 2,43 1,38 1,84 3,4 1,56 
P(mg/kg) 32 122 165 121 130 133 49 
Na+ (cmolc kg-1) 0,43 1,41 0,84 0,6 0,42 1,39 0,58 
K+ (cmolc kg-1) 0,38 1,84 2,22 1,01 0,93 1,86 0,45 
Ca2+ (cmolc kg-1) 18,5 13,6 14,6 13 14 14 18 
Mg2+ (cmolc kg-1) 2,4 4,6 3,6 1,5 2,2 3,8 1,5 
H+Al3+ (cmolc kg-1) 0 0,17 0,17 1,82 0,5 0 0 
Al 3+ (cmolc kg-1) 0 0 0 0,05 0 0 0 
t (cmolc kg-1) 21,7 21,4 21,3 16,1 17,5 21 20,5 
T (cmolc kg-1) 21,7 21,6 21,4 17,9 18 21 20,5 
PST (%) 2 7 4 3 2 7 3 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Nas amostras relativas à grama Esmeralda e capim Mombaça observam-se 

dados relevantes tanto de matéria orgânica (M.O), fósforo (P), carbono (C) para a 

implantação de espécies vegetais como forma de revegetação de aterros desativados. O 

aporte de matéria orgânica foi notado pela significativa presença de material orgânico 

intacto (principalmente raízes), na camada coletada (0-20cm), sendo observado também 

por Rosa et al. (2007). O mais importante a observar são os dados de capacidade de 

troca de cátions (CTC ou T), acima de 21 cmolckg-1, classificado como muito bom, de 

acordo com Alvarez et al. (1999).  

Ronquim (2010) relata que a capacidade de troca iônica dos solos 

representa, portanto, a graduação da capacidade de liberação de vários nutrientes, 

favorecendo a manutenção da fertilidade por um prolongado período e reduzindo ou 

evitando a ocorrência de efeitos tóxicos da aplicação de fertilizantes. Se a maior parte 

da CTC do solo está ocupada por cátions essenciais como Ca2+, Mg2+ e K+, pode-se 

dizer que esse é um solo bom para a nutrição das plantas. 

Além disto, devem ser observadas as exigências nutricionais de cada espécie 

e em cada fase do crescimento vegetativo, a fim de suprir as necessidades das plantas 

com o emprego da irrigação e de aplicação de adubos e corretivos, objetivando o 

desenvolvimento completo das culturas. 
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A análise destes resultados aponta para um potencial uso agrícola da terra 

com finalidade de revegetação da área que fica sem uso quando do encerramento das 

atividades de um aterro sanitário. Porém, demonstra também que a qualidade do solo 

construído e o seu potencial de uso dependem diretamente do material utilizado na sua 

construção. Com isto, é indispensável selecionar, já na fase inicial do aterro, materiais 

adequados à composição do solo que será construído sobre a camada final no fim da 

vida útil dos aterros. 

A contaminação do solo e da água, a prévia seleção dos materiais a serem 

utilizados na construção dos solos, bem como a disposição uniforme dos mesmos 

durante o processo de construção, são medidas que devem ser consideradas na 

reabilitação de áreas a céu aberto, por exemplo, os aterros sanitários. Por se tratar de 

uma ação antrópica, tais solos estão sujeitos à evolução pedogênica sob processos ainda 

pouco conhecidos, como por exemplo, a formação dos tecnossolos, enfatizando a 

necessidade de mais estudos na área. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Conclusões 

 

As análises físico-químicas dos resíduos indicaram, por meio de resultados 

consistentes, que a célula experimental estava em sua fase final de metanogênese e se 

deslocando para a fase de maturação, devido seu volume reduzido de resíduos e não 

pela idade. Os valores encontrados eram consistentes com os descritos na literatura e, 

portanto, assumem a veracidade descrita. 

A célula experimental demonstrou ainda estar produzindo gás, uma vez que 

seu sistema seja umidificado. Neste experimento, as camadas estudadas não obtiveram 

os bons resultados esperados, mas marcaram observações importantes quanto ao 

comportamento do gás em células de aterro. 

A produção de gás de aterro segue rigorosamente o regime de chuvas ao 

qual está submetido. Dentre os fatores externos à célula, a umidade é a mais importante, 

pois pode determinar os níveis de produção de uma célula.  

Dentre os módulos estudados na célula experimental, a grama Esmeralda 

teve o melhor desempenho estando estatisticamente igual à camada convencional 

quanto à retenção de gás. 

Uma célula de resíduos não planejada e indevidamente drenada subsidia o 

maior escape de gás pela camada de cobertura, independente de qual material é 

composta.  

A célula central, onde foi realizado o experimento denominado módulos em 

posição hexagonal está em plena produção e teve melhores resultados quanto aos 

módulos comparados com o experimento na célula experimental e com a camada 

convencional de cobertura.  

A camada de cobertura confere vantagem às coberturas vegetadas, uma vez 

que as duas camadas são complementares e sua função de retenção é potencializada. As 

camadas de RCC e Capina que foram sobrepostas à camada de cobertura apresentaram 

melhores resultados que os módulos que estavam em contato direto com o resíduo. 



147 

Materiais como RCC possuem caracterização inconsistente, o que dificulta a 

utilização deste material no aterro, mas, por apresentar características alcalinas, podem 

servir de camadas auxiliares nas manutenções do aterro sanitário. 

As regiões próximas ao dreno acabam por abrigar mais gás devido sua 

condição de concentrador do gás, mas a influência da proximidade do dreno aos 

módulos vai depender de fatores externos tais como ventos, incidência solar, engenharia 

de execução e manutenção das estruturas do aterro. 

A determinação das emissões de gases pelas camadas de cobertura só é 

realmente possível após a acomodação dos materiais à camada de cobertura, bem como 

sua compactação. O período de adaptação do material pode representar aumento na 

produção e escape de gás para a atmosfera. 

O bom desempenho de crescimento e desenvolvimento das espécies 

vegetais indicam que o ambiente que parece ser hostil tem condições de abrigar espécies 

e mantê-las na necessidade de revegetação de uma área degradada de aterro sanitário.  

 

5.2 Recomendações 

 

É importante a realização de trabalhos complementares a este com o fim de 

elucidar questões como as movimentações dos gases na camada de resíduo. Como 

sugestão, propõe-se maior número de repetições de um mesmo módulo, em locais 

distintos, mas sob influências externas semelhantes.  

Recomenda-se testar outras espécies de plantas para verificar se o bom 

desempenho da grama, como obtido neste trabalho, deve-se à espécie ou a um grupo de 

espécies e seus componentes microbiológicos acompanhantes.  

É imprescindível que ações de gestão ambiental sejam desenvolvidas a fim 

de conscientizar a população das necessidades de reduzir o consumo, reutilizar materiais 

e gerir os resíduos de maneira eficiente e produtiva para a sociedade. Dessa forma a 

gestão dos resíduos no aterro pode ser realizada de modo a priorizar o uso do biogás 

como fonte de energia, diminuindo custos financeiros e, principalmente, ambientais. 
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