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RESUMO 

 

A degradação da qualidade ambiental resultante das atividades humanas tem sido 

um entrave na busca pelo desenvolvimento sustentável especialmente pelos países em 

desenvolvimento. Diante disso, é de grande relevância o investimento em tecnologias 

ambientais que ofereçam soluções para prevenir, diminuir e/ou mitigar afluências de 

substâncias, emissões e consumo de energia, além de desenvolver soluções para reaproveitar 

subprodutos e minimizar os problemas da geração de resíduos. Um dos problemas ambientais 

de maior atenção na literatura é o efeito estufa, que ocasiona o aquecimento global devido à 

retenção de calor promovida por gases na atmosfera, dentre eles o gás carbônico (CO2), 

metano (CH4), Clorofluorcarbonetos (CFCs), Óxido Nitroso (N2O), Ozônio (O3) e outros. O 

metano é 23 vezes mais poluente que o gás carbônico apesar de estar em menor quantidade na 

atmosfera. Com ênfase nessa problemática, o biogás - mistura de gases poluentes de qualidade 

associada à elevada quantidade de metano presente - vem sendo estudado para mitigar danos 

ambientais como o aumento do efeito estufa citado, e por ser uma fonte de energia renovável, 

favorece para que a matriz energética brasileira seja mais diversificada e limpa. Os aterros 

sanitários amplamente utilizados como disposição final dos resíduos no Brasil são uma das 

fontes geradoras desses gases através da decomposição dos resíduos sólidos principalmente 

pelo processo de digestão anaeróbia, podendo ser uma alternativa para aproveitamento de 

emissões na utilização como energia térmica, elétrica e também como combustível de 

automóveis, em substituição ao gás natural. O presente trabalho de conclusão de curso tem 

como objetivo principal apresentar as principais vantagens e desafios necessários para 

utilização do biogás de aterro sanitário como uso energético e tem como objetivos específicos 

apresentar os principais métodos de purificação do biogás para remoção de CO2 e H2S 

respectivamente, apresentar as regulamentações necessárias e a viabilidade do uso através do 

exemplo da usina de biogás no aterro ASMOC localizado em Fortaleza. A proposta 

metodológica utilizada é classificada, quanto aos objetivos, como sendo exploratória e 

descritiva e, quanto aos procedimentos, como bibliográfica e documental. O resultado 

quantitativo encontrado foi que o impacto da emissão atual de metano brasileira oriunda da 

decomposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é 10% em relação ao total de emissões e 

os resultados qualitativos foram compilados em uma tabela que explicita as vantagens e 

desvantagens do uso da técnica. 
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ABSTRACT 

 

The degradation of environmental quality resulting from human activities has been an 

obstacle in the quest for sustainable development especially by developing countries. 

Therefore, investing in environmental technologies that offer solutions to prevent, reduce and 

/ or mitigate inflows of substances, emissions and energy consumption, and to develop 

solutions to reuse by-products and minimize the problems of waste generation is of great 

relevance. One of the most important environmental problems in the literature is the 

greenhouse effect, which causes global warming due to the retention of heat promoted by 

gases in the atmosphere, among them carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, Oxide 

Nitrous, Ozone and others. Methane is 23 times more polluting than carbon dioxide despite 

being in the lowest amount in the atmosphere. With emphasis on this problem, biogas - a 

mixture of quality pollutant gases associated with the high amount of methane present - has 

been studied to mitigate environmental damages, such as the increase of the cited greenhouse 

effect and because it is a renewable energy source, favors Brazilian energy matrix is more 

diversified and cleaner. Landfills widely used as final waste disposal in Brazil are one of the 

sources of these gases through the decomposition of solid residues mainly by the anaerobic 

digestion process, and can be an alternative for the use of emissions in the use as electric 

energy and also as fuel of replacement of natural gas. The main objective of this work is to 

present the main advantages and challenges required for the use of landfill biogas as energy 

use and its specific objectives are to present the main methods of purification and cleaning of 

the biogas for the removal of CO2 and H2S respectively, to present the necessary regulations 

and feasibility of use through the example of the biogas plant in the ASMOC landfill located 

in Fortaleza. The methodological proposal used is classified, as regards the objectives, as 

exploratory and descriptive and, as far as the procedures, as bibliographical and documentary. 

The quantitative result was that the impact of the current emission of Brazilian methane from 

the Urban Solid Waste (USW) decomposition is 10% in relation to the total emissions and the 

qualitative results were compiled in a table that explains the advantages and disadvantages of 

the use of the technique. 

 

 Keywords: Biogas. Solid Waste. Anaerobic Digestion. Purification. Sanitary landfills.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população juntamente com a industrialização aumenta a geração 

de lixo no meio urbano e a falta de tratamento deste contribui para a degradação do meio 

ambiente. Considerando essa problemática dos resíduos sólidos pode-se deduzir o conceito de 

inesgotabilidade do lixo, que pode ser traduzido como irreversibilidade, porque a origem e 

produção dos resíduos são oriundas de processos irreversíveis. (LIMA, 2004). 

 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004) define Resíduos 

Sólidos como resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 
disponível.  

 
Dentre a classificação dos Resíduos Sólidos, é de interesse para o 

processo de produção do biogás a fração orgânica, que segundo Lima (2004, p. 13, 
grifo nosso), representa a quantidade, em peso seco, de matéria orgânica contida na 
massa do lixo em geral, é subdividido em: matéria orgânica não putrescível, 
incluindo papel, papelão, madeira, trapos, estopa, couro etc. e matéria orgânica 
putrescível, composta por verduras, folhas, resto de alimentos, carnes, animais 
mortos etc. Em países em desenvolvimento, o teor de matéria orgânica costuma 
representar a maior fração em peso. 

 

O Brasil está classificado como um país em desenvolvimento e atualmente a 

maior parte dos resíduos sólidos gerados com alto teor de matéria orgânica não são 

aproveitados, são encaminhados para locais específicos apenas para serem armazenados. O 

primeiro destino utilizado no Brasil são os lixões, que segundo Vilhena (2018), são formas 

inadequadas de disposição final de resíduos sólidos municipais, que se caracterizam pela 

simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública.  

O segundo local de armazenamento são os aterros controlados, que são técnicas 

de disposição de resíduos sólidos municipais no solo sem causar danos ou riscos à saúde 

pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza alguns 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada 

de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Esta forma de disposição é 

poluente, ainda que localizada, porque, similarmente ao aterro sanitário, a área de 

disposição é minimizada. Geralmente, não dispõe de impermeabilização de base 

(comprometendo a qualidade das águas subterrâneas) nem de sistemas de tratamento do 
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percolado (termo empregado para caracterizar a mistura entre o chorume, produzido pela 

decomposição do lixo, e a água de chuva que percola o aterro) ou do biogás gerado. Esse 

método é preferível ao lixão mesmo sendo uma forma de disposição inadequada e de 

qualidade inferior aos aterros sanitários devido aos problemas ambientais que causa e aos 

seus custos de operação. (VILHENA 2018) 

Por fim, a Norma Brasileira 8419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT (1992) define aterro sanitário como uma técnica de disposição de resíduos sólidos 

urbanos sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais. Este método de armazenamento é o mais adequado e utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se for necessário. Na Figura 1 abaixo se pode analisar os 

componentes técnicos dessa obra: 

 

Figura 1 – Aterro Sanitário 

 
Fonte: CEMPRE (2018) 

 

O Biogás é a mistura de gases produzida no processo fermentativo da biomassa, 

tendo por constituinte energético o metano, além de gás carbônico e outros gases em menor 
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proporção, variável em função da composição do resíduo e das condições do reator. 

(PROSAB, 2003 apud Pierre & Quezada Doria, 1995). 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), no Brasil em 2016, aproximadamente 42 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos foram enviados para aterros sanitários, o meio de disposição adequada, 

equivalente a 58,4% do total. Juntamente, aproximadamente 30 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos foram destinados à lixões ou aterros controlados, os meios de disposição 

inadequadas, equivalente a 41,6% do total, como podemos ver na Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 – Disposição Final dos RSU coletados no Brasil (Ton/ano) 
 

 
Fonte: Abrelpe (2016) 

 

De acordo com o Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB, 

2003) Na América Latina, a fração orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos está 

sendo disposta, predominantemente, em aterros sanitários e em lixões que, usualmente, não 

possuem infraestrutura básica que atendam aos pré-requisitos mínimos da engenharia 

sanitária e ambiental, permitindo que o lixiviado gerado (de elevada concentração de 

matéria orgânica e de determinados metais pesados) seja lançado de forma inadequada no 
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meio ambiente. Além disso, o biogás oriundo do processo de degradação anaeróbia dos 

resíduos orgânicos é normalmente lançado diretamente na atmosfera. 

Segundo Strauch; Albuquerque. (2008, apud CORLEY; MARSCHEIDER-

WEIDEMANN, 1996, p. 71, grifo nosso), apesar de todos os esforços empreendidos na 

gestão de resíduos, há uma opinião amplamente difundida de que sempre haverá resíduos 

que não podem ser aproveitados e que precisarão ser dispostos em aterros. O aterro tem a 

função de conter resíduos por longos períodos de tempo com uma mínima emissão de 

poluentes gasosos e líquidos. Para tanto, necessita de isolamento do solo e do ar, bem como 

formas de coleta, contenção e tratamento de chorume. Esse tempo, de muitas décadas e até 

séculos, representa um custo constante de manutenção e renovação do isolamento, motivo 

pelo qual o aterramento de resíduo inerte e de volume menor se torna mais atrativo, mesmo 

que seja mais caro no primeiro momento.  

Diante dos dados apresentados, os países em desenvolvimento desperdiçam um 

alto potencial energético oriundo de resíduos sólidos em aterros sanitários. No Brasil, a 

fração orgânica no geral é destinada aos aterros e lixões, perdendo seu valor econômico, 

ocupando volume e gerando impactos ambientais. Apesar dessa realidade, alguns estudos 

estão sendo realizados e projetos sendo implantados em algumas regiões do País para 

movimentar essa cadeia produtiva que ainda é uma tecnologia pouco difundida, mas 

bastante promissora. 

Apesar da concentração de esforços observada pelo crescente número de 

instalações em todo o mundo, as tecnologias de produção de gás metano em aterro sanitário 

de resíduos sólidos ainda devem ser estudadas com maior afinco para minimizar as incertezas 

inerentes aos seus processos, operação, manutenção, custos e regulamentação necessária para 

instalação de usinas de biogás e aproveitamento do subproduto orgânico. Todos esses fatores 

devem ser levados em conta no estudo de viabilidade de um projeto. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Geral 

 

O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso é analisar as vantagens e 

os desafios necessários para utilização do biogás de aterro sanitário como fonte de energia. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Apresentar os principais métodos de purificação do biogás  

b) Apresentar as regulamentações necessárias e políticas em consonância com o emprego 

da técnica 

c) Apresentar exemplo de implantação de usina de biogás no Aterro Sanitário 

Metropolitano Oeste de Caucaia localizado em Fortaleza.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Contextualização Ambiental 

 

Em um relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

formada pela ONU (1987), estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável, que 

pressupõe o atendimento às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. 

É importante entender esse conceito e adaptar para o assunto em questão, pois 

existem formas de incentivar o desenvolvimento econômico em consonância com o 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, tais como: redução na fonte geradora, incentivo 

ao reuso, à reciclagem e tecnologias de tratamento com ou sem aproveitamento energético. 

Os recursos naturais são classificados em dois grandes grupos: os renováveis e o 

não renováveis. O primeiro grupo são aqueles que, depois de serem utilizados, ficam 

disponíveis novamente graças aos ciclos naturais enquanto o segundo grupo são aqueles que 

não podem ser reaproveitados após a sua utilização, como os minerais energéticos ou se 

renovam, mas em um período de tempo que não é relevante para a existência humana, como 

os minerais não energéticos. A Figura 3 abaixo esquematiza a classificação para melhor 

entendimento: 

 

Figura 3 – Classificação dos Recursos Naturais 

 
Fonte: adaptado de (BRAGA et al., 2005) 
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A biomassa é a matéria vegetal produzida pelo Sol por meio da fotossíntese. Ela pode 

ser queimada no estado sólido ou convertida para outros estados (líquido ou gasoso). O biogás 

é produzido pela conversão de biomassa sólida em gás.  (BRAGA et al., 2005). 

O aproveitamento do biogás se encaixa como uma tecnologia de tratamento com 

aproveitamento energético, tendo como objetivo a redução dos riscos oferecidos pelo resíduo 

à saúde e ao meio ambiente. No caso do tratamento do rejeito de resíduo urbano, o objetivo é 

reduzir o risco advindo de aterros, onde o resíduo biologicamente ativo produz gases e 

chorume. O tratamento dos resíduos elimina suas características reativas e reduz o seu volume 

antes do aterramento. A reatividade é definida em função do percentual de carbono orgânico 

degradável presente no resíduo, que dirá se ele poderá ou não formar chorume no aterro.  

A questão dos resíduos sólidos é um tema de interesse coletivo, profundamente 

influenciado por setores econômicos, manifestações da sociedade, aspectos culturais e 

conflitos políticos. A visão da sociedade sobre a questão dos resíduos sólidos tem incorporado 

novos elementos, notando-se avanços significativos na importância que se confere à questão. 

Consequentemente, cada vez mais espaço na mídia e nas discussões políticas é ocupado pelos 

problemas associados aos resíduos sólidos. (STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008). 

A gestão dos Resíduos Sólidos é um desafio para a sociedade e para a gestão 

pública devido a muitos motivos, tais como: diversidade dos resíduos, crescimento 

populacional, ritmo crescente do consumo, ampliação das áreas urbanas e da forma histórica 

de gestão que se mostra ineficiente e errônea. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE/2010), a população brasileira cresceu 12% na última década e a geração de 

resíduos cresceu 90%, um dado que chama atenção pra relação desproporcional do 

crescimento da população com o volume de resíduos.  

Um estudo realizado pela empresa do Reino Unido, PricewaterhouseCoopers 

(PwC, 2014), analisou e comparou a geração de resíduos e os gastos envolvidos de cidades 

brasileiras e internacionais. Nessa comparação, observou-se uma similaridade na quantidade 

de resíduo gerado por habitante/ano. As grandes capitais no mundo cada vez mais se 

assemelham em estrutura e no modelo de consumo de sua sociedade, resultando em uma 

similaridade na geração de seus resíduos sólidos. Entre as cidades brasileiras, há uma 

proporcionalidade em relação à geração de resíduos e os gastos com sua gestão. Quanto 

menor a cidade, menor o padrão de geração de resíduos e dos gastos. Entretanto, a média de 
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gastos com o sistema de limpeza urbana nas cidades internacionais ainda é bastante superior 

que nas cidades brasileiras, como podemos ver na Figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 – Gastos e geração de resíduos per capita nas cidades brasileiras em 

comparação com cidades internacionais 

 
Fonte: Pwc (2014) 

 

O acondicionamento, a coleta, o transporte e tratamento/destino final dos resíduos 

sólidos estão incluídos como atividades do setor de saneamento, que é definido como o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeito 

deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social.  (MOTA, 2016). 

Segundo Lima (2004), a disposição inadequada do lixo sem qualquer tratamento 

pode poluir o solo, alterando suas características físicas, químicas e biológicas, constituindo-

se num problema de ordem estática e, mais ainda, numa séria ameaça à saúde pública.  

 A poluição resulta do lançamento ou liberação, em um ambiente, de matéria ou 

energia, em quantidade ou intensidade tais que o tornem impróprio às formas de vida que ele 

normalmente abriga, ou prejudiquem os seus usos. É oriunda do lançamento de resíduos dos 

próprios processos biológicos humanos (dejetos), ou resultantes de atividades, nas formas 

sólidas (lixo), líquida (esgotos), gasosa ou de energia (calor, som, radiativa). Ao lançar esses 

resíduos no solo, no ar ou na água, provocam-se alterações que podem ser caracterizadas 
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como poluição, ou seja, serem prejudiciais às pessoas, a outros seres, e aos usos do recurso 

ambiental. (MOTA, 2016) 

Outros problemas ambientais e sociais são advindos do gerenciamento 

inadequado, dentre eles: a modificação da paisagem natural e artificial, o assoreamento e 

eutrofização de corpos hídricos, a redução da qualidade do ar pela emissão de gases 

resultantes da decomposição da matéria orgânica e pela queima dos resíduos sólidos, a 

proliferação de moscas, baratas, ratos, dentre outros vetores e a presença de catadores 

realizando uma atividade com sérios riscos de transmissão de doenças. 

Além das consequências locais de poluição, há uma problemática de maior escala: 

o efeito estufa e o aquecimento global, fenômenos naturais que vem sendo agravados devido 

às diversas atividades humanas, como por exemplo: a queima dos resíduos sólidos à céu 

aberto e a decomposição destes nos lixões e aterros sanitários. O fenômeno natural acontece 

quando os raios solares alcança a terra, sendo uma parcela refletida antes de atingir a 

superfície. A parte da radiação que não é refletida é posteriormente reemitida pela Terra, sob a 

forma de calor. Alguns gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico (CO2), torna a 

mesma opaca à radiação térmica que tenta sair do espaço, devolvendo-a à Terra, ocasionando 

o aquecimento global, fenômeno conhecido como efeito estufa. (BRAGA et al., 2005). 

O CO2 não é o único gás responsável pelo efeito estufa, apesar de atualmente 

representar 55% do fenômeno. O restante é causado pelo metano (CH4), responsável por 15%, 

e pelos clorofluorcarbonos (CFCs), que contribuem com 20%, cabendo 10% ao óxido nitroso 

(N2O), ozônio (O3) e outros (MOTA 2016 apud GOLDEMBERG, 1989).  

Segundo Mota (2016), “O metano, embora em menor quantidade, tem um 

potencial cerca de 23 vezes maior que o CO2, de causar dano ao ambiente.” 

As consequências do efeito estufam ainda são motivos de estudos e previsões, não 

podendo ser feitas estimativas com precisão, uma vez que são muitos e complexos os 

componentes do sistema climático. Pode-se citar como exemplo de impactos conhecidos: a 

elevação da temperatura, as alterações nas precipitações pluviométricas e a elevação do nível 

do mar (MOTA, 2016). 
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3.1.1 Panorama do Biogás 

 

O gás metano é o combustível do biogás, portanto, será mais puro quanto maior 

for seu teor, estando seu poder calorífico diretamente relacionado com a quantidade existente 

na mistura gasosa. É um gás combustível produzido basicamente por fontes naturais, como 

por exemplo: pântanos, oceanos e águas doces e por fontes antropogênicas - controladas ou 

influenciadas pelo homem – por exemplo: as plantações de arroz, a fermentação entérica, a 

queima da biomassa, o manejo de resíduos sólidos, o uso de combustíveis fósseis e as perdas 

de gás natural. O manejo de resíduos inclui, como fontes principais de emissão de metano, o 

tratamento de efluentes e a disposição de resíduos sólidos em lixões e aterros sanitários 

(CASSINI, 2003). 

Nas décadas de 1950 e 1960, a alta disponibilidade de fontes de energia 

tradicionais não impulsionou a recuperação do biogás na maioria dos países desenvolvidos; 

apenas em países com poucos recursos de capital e energia, como a Índia e a China, o biogás 

desempenhou papel de certa importância, principalmente em pequenos aglomerados rurais. A 

partir da crise energética dos anos 1970 o gás metano dos digestores anaeróbios voltou a 

despertar o interesse geral, conduzindo a aumento de sua produção nos países europeus. 

Apesar de crescente o número de instalações em todo o mundo, os métodos de 

metanização em aterros sanitários de RSU ainda devem ser estudados com maior 

profundidade, para que as incertezas possam, em futuro próximo, ser minimizadas. Os 

principais entraves desses métodos estão relacionados à real capacidade de produção e 

recuperação, à impossibilidade de um rígido controle de parâmetros como a umidade, pH, 

potencial redox, temperatura, teor de sólidos voláteis e à presença de substâncias inibidoras do 

processo biológico na massa de resíduos. Existem outros problemas como a variação da 

composição do gás, que reduz o poder calorífico, dificultando seu emprego direto e exigindo 

equipamentos de elevado custo para purificá-lo. O armazenamento do gás também é um 

problema significativo que, geralmente, torna o processo de exploração de gás do aterro 

extremamente dispendioso, em função dos custos dos dispositivos de armazenagem. (LIMA, 

2004). 

Atualmente há três situações possíveis para o aproveitamento do biogás. A 

primeira situação é a queima direta (aquecedores, fogões, caldeiras), a segunda é a conversão 

de biogás em eletricidade e a terceira é a utilização em substituição ao gás natural em veículos 
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automotores. Além disso, o biogás pode ser utilizado em sistemas de iluminação a gás, 

portanto permite a produção de energia elétrica e térmica.  As Figuras 5 e 6 abaixo 

apresentam dois exemplos do uso do biogás oriundo de aterros sanitários: 

 

Figura 5 – Queima direta em flares 

 
Fonte: CEMPRE (2018) 

 

Figura 6 – Sistema de captação do biogás e geração de energia elétrica 

 
Fonte: Pecora, Velázquez e Coelho (2009) 

 

Em vários países o biogás produzido em aterros sanitários é aplicado como fonte 

energética em processos sanitários, e em alguns casos há até a comercialização do biogás para 

uso nas indústrias. O biogás chegou a ser utilizado, experimentalmente, em caminhões de 

coleta de lixo em São Paulo e também em alguns carros da frota da Companhia de 
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Saneamento do Paraná. Em Piraí do Sul, o biogás foi canalizado para uso doméstico e 

aquecimento de água. É considerado uma das fontes energéticas mais econômicas e de fácil 

aquisição pelas pequenas propriedades rurais. Apresenta grande vantagem diante de outros 

combustíveis, pois é produzido pela degradação de resíduos orgânicos, sendo uma fonte de 

energia renovável (CASSINI, 2003).  

A escolha da técnica de tratamento dos resíduos é dada pelas características do 

resíduo. Se há substâncias perigosas orgânicas (dioxinas, furanos, PCBs, HCB, entre outros) 

no resíduo, essas devem ser determinadas e separadas. Alguns compostos são destruídos a 

altas temperaturas, sendo indicada a incineração ou co – processamento, outros por processos 

químicos ou biológicos, como na compostagem e biodigestão. Os metais pesados não são 

destruídos por nenhum processo, apenas podem ser concentrados, para ocuparem menos 

espaço em um aterro especializado, serem mais fáceis de controlar, ou para atingirem um grau 

de pureza suficiente para torna-los comercialmente interessantes (ex.: recuperação de prata de 

filmes ou cromo de resíduos de couro pela incineração). A biodigestão é um dos tratamentos 

que, ao mesmo tempo em que elimina características de periculosidade dos resíduos, 

aproveita o resíduo em matéria (biocomposto) ou energia (elétrica ou térmica) (CASSINI, 

2003). 

No Brasil, a recuperação do metano produzido pela decomposição anaeróbica de 

resíduos sólidos em aterros não é uma prática comum. Isso porque até recentemente (2010) 

não havia legislação regional ou nacional que exigisse a captura e a queima do metano dos 

aterros devido a razões de segurança ou ambiental. Além disso, os aterros sanitários que 

possuem um sistema de queima de gás de aterro passivo ou aberto no Brasil geralmente não 

controlam a eficiência da coleta de gás de aterro, a eficiência da queima ou o número de 

chaminés realmente acesas (Magalhaes et al., 2010). Somente após a criação dos mercados de 

carbono, por exemplo, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), os primeiros 

projetos de recuperação de gás de aterro foram introduzidos. No entanto, o Brasil tem 5565 

municípios e o número total de projetos de MDL é de cerca de 31 (UNFCCC, 2012) e, 

portanto, representa apenas uma pequena fração dos aterros sanitários no Brasil. Há poucos 

dados disponíveis sobre a recuperação atual de metano nos aterros sanitários no Brasil. 

Segundo um estudo de Magalhães et al. (2010), utilizando os resultados do Sistema Nacional 

de Dados de Saneamento (SNIS), mais de 50% dos aterros sanitários no Brasil não possuem 

coleta de metano. Os autores desse estudo enfatizam, no entanto, que esse valor é conservador 
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e pode não refletir a existência de sistemas passivos de captura de gás de aterro comumente 

usados em aterros sanitários em todo o país. Após a análise de 226 aterros sanitários no 

Brasil, Magalhães et al. (2010) recomendam que, se não houver dados mais detalhados sobre 

a recuperação de metano, um valor de recuperação de metano de 0,4% deve ser adotado 

(MWH B.V. AND UTRECHT UNIVERSITY, 2012). 

As estimativas das emissões globais de metano, provenientes dos aterros, oscilam 

entre 20 e 70 Tg/ano, enquanto que o total das emissões globais pelas fontes antropogênicas 

equivale a 360 Tg/ano, indicando que os aterros podem produzir cerca de 6 a 20 % do total de 

metano (MMA 2018 apud IPCC, 1995). 

De acordo com a Figura 7 abaixo analisada do Sistema de Estimativa de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa (SEEG), a emissão brasileira de metano em 2016 estava estimada 

em aproximadamente 18 milhões de toneladas por ano, sendo que a categoria de resíduos 

sólidos contribuíam com aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano, ou seja, cerca de 

17% desse total. 

 

Figura 7 – Contribuições nas emissões de metano no Brasil 

 
Fonte: SEEG (2018) 

 

A queima desse biogás, portanto, além de ser estritamente necessária para 

amenizar os impactos ambientais advindos do metano, uma vez que este contribui mais que o 

gás carbônico para o aumento do efeito estufa, poderá reintegrar de maneira rápida, o carbono 
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a seu ciclo natural, propiciando ainda seu aproveitamento como fonte de energia calorífica, 

até então pouco explorada. 

Ainda observando os dados disponíveis no Sistema de Estimativa de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa (SEEG), gerou-se um gráfico mais detalhado das emissões. Utilizou-se 

dentro da categoria de resíduos sólidos filtros para escolha do tipo de processo emissor, da 

atividade emissora e do tipo de resíduo sólido. Sendo assim, escolhendo-se o processo 

emissor como tratamento de Resíduos Sólidos, a atividade emissora a Disposição Final e o 

tipo de Resíduo Sólido sendo RSU, a emissão de metano em 2016 é de aproximadamente 1,9 

milhões de toneladas/ano, responsável então por cerca de 10% do total, como pode ser visto 

na Figura 8 abaixo: 

 

Figura 8 – Emissões de metano oriunda da disposição resíduos sólidos no Brasil 

 
Fonte: SEEG (2018) 

 

3.1.2 Características do Biogás 

 

O biogás é um gás incolor, normalmente inodoro quando não contém muitas 

impurezas, insolúvel, leve e de fraca densidade, constituído principalmente de metano, gás 

carbônico e outros gases em pequenas concentrações. Mais leve que o ar, diferentemente do 

butano e do propano, apresenta menores riscos de explosão na medida em que a sua 
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acumulação se torna mais difícil. Sua baixa densidade implica, em contrapartida, que ele 

ocupe volume significativo e que sua liquefação seja mais difícil, o que lhe confere algumas 

desvantagens em relação ao transporte e utilização. No processo da degradação anaeróbia, os 

compostos orgânicos são convertidos em novas células bacterianas e em vários compostos 

que, juntos, formam o biogás. Em condições normais de produção, o biogás não é tóxico 

graças a seu baixo teor de monóxido de carbono (inferior a 0,1%), por outro lado, em razão 

das impurezas, o metano é muito corrosivo, principalmente pela presença do gás sulfídrico, 

que ataca, além de outros materiais, o cobre, o latão e o aço, dependendo de sua concentração. 

Para teores elevados, da ordem de 1% (excepcionais nas condições normais de produção do 

biogás), torna-se tóxico e mortal. (CASSINI, 2003) 

 A presença do sulfureto de hidrogênio pode ser um problema quando ocorre a 

combustão do gás e seus produtos são inalados, dado que a formação do dióxido de enxofre 

(SO2) é extremamente nociva, causando perturbações pulmonares. Outros gases contidos no 

biogás não são tóxicos ou nocivos. O gás carbônico, em proporção significativa (25% a 40%), 

ocupa boa parte do volume útil e obriga, quando não suprimido, o aumento das capacidades 

de armazenamento. O vapor de água pode ser corrosivo para as canalizações depois de 

condensado.  (CASSINI, 2003) 

Denomina-se combustível qualquer matéria cuja combinação com outra origine 

uma reação exotérmica. No que se refere ao estado físico encontram-se presentes nas formas 

sólida, líquida e gasosa, normalmente situando-se nas categorias: carvão, hidrocarbonetos 

líquidos e hidrocarbonetos gasosos. 

O poder calorífico é a quantidade de energia liberada pela combustão completa de 

uma quantidade do mesmo, medido em unidade de volume, molar ou massa de gás. 

(HALOUA et al., 2012). O poder calorífico se divide em superior e inferior. O poder 

calorífico superior (PCS) é aquele em que a combustão se efetua a volume constante, no qual 

a água formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado desta condensação 

é recuperado. (JESUS; RODRIGUES, 2011 apud BRIANE; DOAT,1985).  

Sendo assim, o PCS é sempre maior ou igual ao poder calorífico inferior (PCI).   

A Tabela 1 abaixo apresenta e compara as propriedades do biogás com outros 

gases combustíveis: 
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Tabela 1 – Propriedade dos gases 

 
Fonte: (FNR, 2010) 

 

A reação de combustão deste gás é exotérmica, liberando 191,755 kcal/mol de 

energia nas condições-padrão de 25°C e 1 atm (191,755 kcal/mol = 802,3 kJ/mol = 222,84 

watt-hora/mol). (CASSINI, 2003). 

 Para estimar a composição e o quantitativo do biogás a ser produzido no aterro, 

pode ser utilizado o modelo matemático do IPCC - Waste Model (MMA, 2018). 

 
3.1.3 Exploração de Aterros 

 

Para poder explorar o biogás de aterro comercialmente, o aterro sanitário deve 

receber no mínimo, 200 ton./dia de resíduos, ter uma capacidade mínima de recepção da 

ordem de 500000 toneladas, altura mínima de carregamento de 10 metros e não ter sido 

depositado mais do que 5 a 10 anos antes de iniciar a recuperação do biogás (STRAUCH; 

ALBUQUERQUE, 2008). 

A forma de explorar o gás metano de aterros depende de condições particulares, 

que somente podem ser observadas através da experimentação, da pesquisa. Portanto, 

generalizar um processo ou método seria improcedente, uma vez que cada local apresenta 

uma realidade com características próprias que afetam a produção e qualidade dos detritos. 

Fatores como o clima, hábitos e costumes, sazonalidade, aspectos socioeconômicos etc. 

diferem em cada sociedade, por mais próxima ou interligada que esta esteja de outra. Todas 

essas condições de contorno devem ser consideradas, mas sua validade aplica-se a casos 

particulares.  

Alguns procedimentos tornam o projeto muito caro, como é o caso da 

impermeabilização de fundo e da superfície final do aterro. Os próprios drenos de captação 

têm custos elevados. É necessário analisar os procedimentos para que não inviabilize 

economicamente a exploração. Portanto, cada vez mais é necessário buscar tecnologias locais 

adaptáveis para o local do projeto. A adequação da realidade é imprescindível para prefeituras 
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e órgãos que tratam da limpeza pública possam tirar algum proveito do árduo trabalho de 

dispor adequadamente os resíduos gerados no meio urbano (LIMA, 2004). 

A produção de biogás é desejável do ponto de vista de seu aproveitamento como 

matriz energética, por outro, diversos riscos estão associados à migração do biogás em 

aterros, sendo que nem mesmo sua progressiva diluição diminui seu perigo potencial, haja 

vista que a mistura do gás metado com o ar é inflamável ainda que em baixas proporções (5% 

a 15%) (CASSINI 2003 apud Gandolla, 2000). 

Devem ser citados, ainda, os problemas relativos à emanação de maus odores, 

notadamente pela presença de gás sulfídrico, assim como os prejuízos ambientais ocasionados 

pela emissão de gases responsáveis pelo feito estufa, tais como metano e dióxido de carbono.  

Todavia, é a geração de líquidos lixiviados a principal preocupação no que tange à 

degradação ambiental dos sítios localizados próximos ao local de disposição final dos 

resíduos sólidos. Em função da significativa variabilidade de suas características, dependente 

de inúmeros fatores, quase sempre de difícil determinação, além da imprevisibilidade das 

vazões aplicadas e da elevada carga poluente, o tratamento desses efluentes tem se mostrado 

um grande desafio (CASSINI apud Libânio, 2000). 

É necessário, portanto, a implantação de um plano de monitoramento amplo e 

consistente, com proposição de tarefas viáveis e aproveitamento satisfatório das informações 

geradas, torna-se ainda mais relevante, viabilizando controle eficiente e de rápida resposta às 

eventuais falhas dos mecanismos ou barreiras de contenção de poluentes: camadas de solo 

pouco permeáveis na base e superfície dos aterros, geossintéticos, unidades de tratamento e 

outras.  

Por meio do monitoramento ambiental, é possível avaliar o desempenho desses 

sistemas de contenção, bem como a eficácia das medidas mitigadoras propostas para 

minimização de outros possíveis impactos inerentes à operação de aterros (emissão de 

partículas e poeiras, ruídos, odores). Ademais, o monitoramento ambiental pode fornecer 

importantes informações acerca da evolução temporal das condições de digestão anaeróbia 

dos resíduos sólidos aterrados, possibilitando a identificação e correção de situações anômalas 

de temperatura, umidade, pressão, acidez e outros.  

Por sua vez, o monitoramento geotécnico de aterros sanitários busca inferir, por 

meio das observações dos deslocamentos horizontais e verticais sofridos pela massa de 

resíduos aterrados, a magnitude das deformações e esforços atuantes, o que torna possível a 
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identificação de situações potenciais de risco de ruptura, usualmente relativas à estabilidade 

dos taludes de contenção, as quais implicariam a perda da integridade física de elementos 

estruturais e equipamentos estabelecidos no local.  

 

3.2 Legislação Ambiental 

 

Uma política ambiental, seja por meio de regulamentação que estabeleça padrões 

de emissão, de lançamento, de ocupação e uso do solo e de recursos em geral, seja por meio 

de mecanismos econômicos como a taxação das cargas poluidoras, deve ter como resultado 

mínimo uma redução da deterioração da qualidade ambiental, quando comparada com a que 

ocorreria caso essa política não fosse implantada (BRAGA et al., 2005). 

A Lei nº 6938/81 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que 

foi o marco inicial da inserção da questão ambiental no Brasil, estabelecendo princípios, 

objetivos e instrumentos a fim de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

A introdução da matéria ambiental na Lei Maior, a Constituição Federal de 1988 

foi um marco histórico de inegável valor. O Capítulo VI referente especificamente ao Meio 

Ambiente, incorpora várias disposições da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

atribuindo o caráter constitucional à essas disposições. Outro instrumento legal de grande 

destaque foi a Lei nº 9605/98, de Crimes Ambientais, que atribui penalidades derivadas de 

condutas lesivas ao Meio Ambiente. No art. 54 § 2º inciso V dessa Lei tipificou como crime 

os lixões com penalidade de multas. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 

12305/2010 que estabeleceu a obrigatoriedade do fim de lixões até agosto de 2014. Apesar de 

todos os aparatos jurídicos, os lixões continuam a existir no Brasil e continua sendo uma 

problemática que envolve a questão de saúde pública e o Meio Ambiente. Segundo o Art. 

9o   dessa Política, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa política 

impulsiona a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais. A definição de resíduos sólidos pela PNRS são materiais, 
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substâncias, objetos ou bens descartados resultantes 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. Enquanto que rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada.  

A Lei n.º 16.032/2016 instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Ceará, 

que em consonância com a Política Federal, incentiva o desenvolvimento de sistemas de 

gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e o 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 

energético, através da execução de planos de resíduos sólidos. Sendo assim, o aproveitamento 

do biogás de aterro sanitário é incentivado por todas as políticas, sendo uma destinação final 

ambientalmente adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

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

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível (ANP) é o órgão 

regulador das atividades que integram as indústrias de petróleo e gás natural e de 

biocombustíveis no Brasil.  A qualidade do biometano oriundo de aterros sanitários e estações 

de tratamento de esgoto é regulamentada através da Resolução ANP nº 685/2017. A resolução 

estabelece regras a serem atendidas para aprovação do controle da qualidade e a especificação 

do Biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto destinado ao 

uso veicular e às instalações residenciais, industriais e comerciais que estão contidas no 

Regulamento Técnico ANP nº 1/2017, parte integrante desta Resolução, e as obrigações 

quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que 

comercializam o produto no território nacional. Define também a diferença entre biogás - gás 

bruto obtido da decomposição biológica de resíduos orgânicos e biometano - gás constituído 

essencialmente de metano, derivado da purificação do Biogás. 

Em relação às análises, o produtor de biometano fica obrigado a realizar as 

análises em linha do teor de metano, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, gás sulfídrico e 

ponto de orvalho de água, além de emitir diariamente o certificado da qualidade, considerando 



32 

 

 

 

a média ponderada de todas as análises realizadas no período. É dever do produtor também 

analisar o teor de siloxanos e de halogenados por meio de análises laboratoriais. 

Segundo o Probiogás (2016), com relação à regulamentação, é imprescindível a 

identificação e a disseminação das normas e diretrizes que se aplicam desde a fase de 

licenciamento e regularização ambiental da instalação, pois, devido ao caráter multidisciplinar 

dos projetos de biogás, podem ser aplicadas muitas das legislações já existentes em outras 

áreas, como de meio ambiente, saneamento, energia, infraestrutura, agricultura, entre outras. 

Além das medidas já existentes, cabe ao setor buscar adequação às normas internacionais 

vigentes, buscando garantir adequação e agilidade ao processo de regularização ambiental, e, 

por conseguinte, garantir a segurança operacional do empreendimento e a redução de passivos 

ambientais que possam estar associados à atividade.  

 

3.3 Processo de Digestão Anaeróbia 

 

Na engenharia ambiental, o conceito de digestão anaeróbia vem sendo aplicado na 

concepção de sistemas de tratamento de águas residuárias, que são os efluentes industriais 

líquidos e esgotos domésticos, em aterros de resíduos sólidos e digestores de lodo oriundo de 

esgotos sanitários e biomassa vegetal com ou sem aproveitamento energético do biogás. 

Os aterros sanitários são reatores biológicos onde as principais entradas são os 

resíduos e a água e as principais saídas são os gases e o chorume. A decomposição da matéria 

orgânica ocorre por dois processos - decomposição aeróbia e anaeróbia respectivamente. O 

primeiro processo ocorre normalmente no período de deposição do resíduo e logo após este 

período, a redução do O2 presente nos resíduos dá origem ao segundo processo (MMA, 

2018). 

As condições anaeróbias são criadas quando os resíduos em decomposição 

consomem todo o oxigênio na massa de resíduos. Em condições anaeróbicas, os resíduos 

continuam a degradar-se e produzir quantidades significativas de gases, especialmente o 

metano e gás carbônico. A decomposição anaeróbica dos resíduos ocorre tipicamente durante 

um período de 30 a 50 anos, durante os quais o metano é gerado. A produção de CO2 a partir 

da queima ou decomposição aeróbica da biomassa é diferente do metano, considerado 

biogênico, pois o carbono no CO2 é sequestrado quando a biomassa se regenera (IPCC, 

2006). 
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O processo de digestão anaeróbia é um método biológico de geração de produtos 

combustíveis a partir do rendimento da atividade microbiana presente na matéria orgânica dos 

resíduos sólidos. Essa conversão biológica do lixo em combustíveis gasosos, atualmente, pode 

ser realizada por processos controlados (biodigestores) e nos aterros sanitários de lixo. 

(LIMA, 2004). 

O processo realizado por biodigestores é denominado sistema fechado e encontra-

se em estado avançado de desenvolvimento científico, existindo amplo suporte tecnológico 

que permite seu emprego em escala, sem envolver riscos desnecessários. É de interesse nessa 

pesquisa os sistemas abertos, que são aterros energéticos que não dispõem da mesma base 

tecnológica, e seu emprego devem ser propostos com cautela e ciência do risco. 

É interessante frisar que os sistemas abertos ou aterros energéticos envolvem 

processos em regime permanente ou contínuos, visto que a própria disposição e aterramento 

dos detritos são feita de forma permanente. Então, quando o processo de decomposição é 

iniciado, este passa a evoluir exponencialmente em função do tempo de disposição. 

Entretanto, a geração de gás em aterros somente torna-se viável a partir de 1,5 a 2 anos de 

aterramento (LIMA, 2004 apud MALONE et al, 1983). 

O principal parâmetro que influencia o sucesso da tecnologia é o percentual de 

umidade da matéria orgânica putrescível presente nos resíduos sólidos urbanos, que depende 

diretamente do sistema coletor primário, da estação do ano, do índice de precipitação 

pluviométrica local e do tipo de resíduo que está sendo gerado. No geral, os dados em nível 

nacional apontam para porcentual de umidade sempre superior a 50%. A matéria orgânica 

putrescível apresenta características ligeiramente ácidas, com valores de pH em torno de 5,0 e 

relação C/N variando de 20 a 30. Salienta-se que pode ser considerada desprezível a presença 

de metais pesados na matéria orgânica putrescível dos resíduos sólidos urbanos, pelo menos 

quando é adotado o sistema de coleta diferenciada (CASSINI, 2003). 

 

3.3.1 Microbiologia da Digestão Anaeróbia 

 

O processo de digestão anaeróbia é simplificadamente considerado como de duas 

fases, acidogênica e metanogênica, este pode ser subdividido em várias rotas metabólicas, 

com a participação de diversos grupos microbianos. 
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A hidrólise é a primeira fase do processo e consiste na degradação de materiais 

mais complexos (polímeros) em moléculas menores, que podem atravessar a parede celular 

das bactérias fermentativas e assim serem assimilados por esses microorganismos. Segundo 

Chernicharo (2007), dentre os gêneros de bactérias hidrolíticas, destacam-se: 

Clostridium, Micrococcus e Staphylococcus, os gêneros produtores das lipases, 

enzimas que degradam lipídeos a ácidos graxos. Bacteroides, Butyvibrio, Clostridium, 

Fusobacterium, Selenomonas, Streptococcus, Proteus, Peptococcus e Bacillus, os gêneros 

produtores de proteases, enzimas que degradam proteínas em aminoácidos. Clostridium, 

Staphyloccoccus, Acetivibrio, Eubacterium, os gêneros produtores de amilases, enzimas que 

degradam polissacarídeos a açúcares menores. 

Após a fase da hidrólise, os produtos encontram-se solúveis para serem 

metabolizados pelo processo de fermentação na segunda fase chamada acidogênese. Os 

microorganismos acidogênicos fermentam os compostos orgânicos mais simples em ácidos 

orgânicos e novas células bacterianas.  

Segundo cherchinaro (2007) a acidogênese é efetuada por diversos 

microorganismos, dentre os gêneros mais comuns: Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus, 

Butyribacterium, Propionibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, 

Pseudomonas, Desulfobacter, Micrococcus, Bacillus e Escherichia. 

Na terceira fase, chamada de acetogênese, as bactérias sintróficas acetogênicas 

oxidam os ácidos orgânicos, os compostos intermediários, em substrato para os 

microorganismos metanogênicos. Segundo cherchinaro (2007) os gêneros conhecidos 

responsáveis nessa fase são Syntrophobacter e Syntrophomomas. Nessa fase, a alta 

quantidade de H2 reduz o pH do meio aquoso além de prejudicar as reações acetogênicas, que 

só ocorrem se a concentração de produtos (hidrogênio e acetato) estiverem em baixas 

concentrações. Portanto, há necessidade da atuação de bactérias consumidoras de hidrogênio 

para evitar falha no processo e prosseguir para a quarta e última fase chamada metanogênese. 

A metanogênese conclui o processo de digestão anaeróbia de conversão dos 

compostos orgânicos em dióxido de carbono e metano através de microorganismos anaeróbios 

estritos chamados arqueas, distinto de bactérias típicas. Há a atuação de dois grupos distintos 

no processo final, as arqueas metanogênicas acetoclásticas, que usam acetato como fonte de 

carbono e energia e as arqueas metanogênicas hidrogenotróficas, que utilizam o gás carbônico 

como fonte de carbono e aceptor final de elétrons e o hidrogênio como fonte de energia. 
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Segundo cherchinaro (2007), os gêneros principais das hidrogenotróficas são: Methanosarcina 

e Methanosaeta e das hidrogenotróficas são: Methanobacterium, Methanospirillum, 

Methanobrevilbacter e Methanocorpusculum.  

As rotas metabólicas estão esquematizadas na Figura 9 abaixo para melhor 

compreensão do processo global: 

 
Figura 9 – Rotas metabólicas da digestão anaeróbia 

 
Fonte: adaptado de Chernicharo (2007) 

 

Toda a produção de biogás é toda feita por bactérias e arqueas nesse processo de 

digestão anaeróbia, portanto fatores que afetam a sobrevivência das mesmas afetarão 

diretamente a formação do biogás. Alguns dos fatores mais importantes e que devem ser 

controlados são: Impermeabilidade do ar, Temperatura, Alcalinidade e pH, Teor de água e 

Nutrientes. 
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3.4 Purificação do Biogás  

 

A formação majoritária do biogás mencionada anteriormente é metano e gás 

carbônico. Entretanto, outros componentes como o ácido sulfídrico, a amônia, siloxanos, 

vapor d’água, ácidos graxos voláteis, etc estão presentes. 

O biogás se apresenta como um potencial combustível para geração de energia e 

pode ser utilizado com os mesmos padrões do gás natural fóssil depois de passar por um 

processo de purificação. A alta concentração de H2S presente no biogás pode corroer 

motores, dutos e estruturas de armazenamento. Além disso, após a remoção de H2S, a 

presença de CO2 no biogás reduz o seu poder calorífico quando usado como combustível e 

aumenta a emissão de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos quando realizada sua 

queima em motores.  (MIYAWAKI, 2014 apud PORPATHAM et al., 2007). Como a 

presença de contaminantes no biogás prejudica o processo de combustão e diminui a 

eficiência do uso deste biocombustível, a purificação apresenta-se como uma importante 

melhoria desta tecnologia. Portanto, todos os gases, com exceção do metano (CH4), devem 

ser removidos (METCALF; EDDY; TCHOBANOGLOUS, 2003). 

A composição do biogás é um parâmetro essencial para a identificação do sistema 

mais adequado de purificação, que visa eliminar os contaminantes como gás sulfídrico, 

umidade e também diminuir a concentração de dióxido de carbono contribuindo para 

melhorar a sua combustão (MIYAWAKI, 2014 apud COELHO et al., 2006). 

A escolha de uma tecnologia economicamente viável para purificação de biogás é 

diretamente relacionada com a qualidade e quantidade do biogás bruto que será purificado, da 

utilização final desse gás, dos parâmetros que afetam o sucesso da digestão anaeróbia e dos 

tipos de substratos utilizados para sua produção. Na literatura o histórico de técnicas 

utilizadas pelo homem de separação para obter produtos de seu interesse é longa, dentre elas a 

centrifugação, destilação, decantação, precipitação etc. Diversos artigos, teses e dissertações 

no meio acadêmico vêm sendo produzidos apresentando novos métodos físicos, químicos e 

biológicos no intuito de investigar sobre o sequestro de CO2 e limpeza do biogás. 

Na elevação do poder de queima do biogás, a ordem de remoção começa 

primariamente pela remoção do gás carbônico. Em seguida, a remoção de compostos 

nitrogenados e, por último, levando em conta o aspecto da corrosividade, a remoção do ácido 

sulfídrico (SOUZA-FILHO, 2016). 
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A purificação do gás de aterro pode ser mediante absorção física, absorção 

química, e também utilizando a separação por membrana. Nos processos de absorções física e 

química, um componente então é absorvido de forma preferencial, fazendo-se o uso de um 

solvente adequado para tal serviço. Daí, tal separação com o uso de membrana implica a 

utilização de uma membrana semipermeável para separar o dióxido de carbono do metano. 

No futuro, serão desenvolvidas membranas de caráter semipermeáveis que permitirão a 

passagem de dióxido de carbono, de ácido sulfídrico e vapor d´água, enquanto o metano sofre 

retenção. Entretanto, um outro método para que haja a purificação do gás de aterro sanitário é 

a adsorção (METCALF; EDDY; TCHOBANOGLOUS, 2003). 

Para a resolução desse problema, pode-se usar a técnica de adsorção química, que 

consiste no uso de superfícies de materiais alumino-silicatos ou simplesmente zeólitas, para o 

aprisionamento de moléculas de gás carbônico por meio de forças intermoleculares regidas 

por parâmetros de temperatura e pressão. Tal técnica aprofunda-se no processo em que uma 

substância é capaz de reter partículas após um determinado tempo durante contato 

intermolecular entre um fluido e um sólido (SOUZA-FILHO, 2016 apud ATKINS e PAULA, 

2008).  

A adsorção possui vantagens bastantes interessantes, como baixo custo, alta 

eficiência de separação, simplicidade de execução operacional e insensibilidade notável às 

substâncias tóxicas (SOUZA-FILHO, 2016 apud KARAOGLU; DOGAN; ALKAN, 2010). 

 Uma revisão bibliográfica realizada por Miyawaka (2014) resumiu os parâmetros 

mais importantes das tecnologias de purificação do biogás listadas na literatura, conforme 

Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2 - Descrição das características dos métodos de purificação de biogás 

 
Fonte: (MIYAWAKI, 2014) 

 

3.5 Usina de Gás Natural Renovável no ASMOC 

 

Um acordo foi firmado entre os municípios de Fortaleza e Caucaia para utilizar o 

ASMOC como disposição final de seus resíduos. Localizado em Caucaia, é utilizado desde 

1992 por este município e desde 1998 por Fortaleza. A área do aterro pertence ao Governo do 

Estado e a operação é de responsabilidade do Município de Fortaleza. O município de 

Caucaia se beneficia pela disposição gratuita de seus resíduos no aterro, como compensação 

pelo passivo ambiental instalado em seu território (2012). 

Em 2011 se iniciou o projeto de implantação para ampliação do ASMOC para 

atender a uma necessidade básica de infra-estrutura porque o atual se encontra com sua vida 

útil reduzida e em fase de planejamento de desativação e fechamento. Segundo o relatório de 

impactos ambientais do projeto realizado em 2011, suas atividades de deposição funcionam 

em 3 turnos, recebendo os resíduos de 280 veículos, entre caçambas, compactadores e 

caminhões poli guindastes de trabalho contínuo, que realizam até 600 viagens por dia (2012). 

Atualmente foi instalada a primeira estação de Gás Natural Renovável em 

Fortaleza, o que ampliou em 20% a oferta do produto pela Companhia de Gás do Ceará no 

Estado. A meta é expandir a capacidade da planta em 50%, em até dois anos, que hoje é de 
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100 mil m³/dia. O objetivo é que a produção diária chegue a 150 mil m³, tornando-se a maior 

estação do tipo no País. A usina GNR Fortaleza apresentada na Figura 10 abaixo foi 

inaugurada em 16/04/2018 no ASMOC (2018). 

 

Figura 10 – GNR Fortaleza 

 
Fonte: Ecometano (2018) 

 

O empreendimento é o primeiro do gênero no Norte Nordeste e é fruto de uma 

parceria entre o poder público e a iniciativa privada: Governo do Ceará, Prefeitura de 

Fortaleza, CEGÁS e a GNR Fortaleza. A CEGÁS será a primeira distribuidora brasileira a 

injetar gás natural renovável na rede de gasodutos que fornece o produto para clientes 

industriais, comerciais, residenciais e veiculares (2018). 

A CEGÁS foi a responsável pela construção de uma estação de transferência e de 

um gasoduto de 23 km pela que transporta o gás natural produzido no ASMOC, totalizando 

um investimento de R$ 22 milhões. O gasoduto funciona desde dezembro de 2017 em caráter 

experimental e alimenta prioritariamente a CERBRÁS, indústria de cerâmica localizada em 

Maracanaú e maior consumidora de gás do Estado. Com necessidade de 73 mil m³ por dia, foi 

homenageada na solenidade pela CEGÁS por ser a primeira indústria brasileira a usar gás 

natural renovável canalizado em seu processo produtivo. O projeto se adequa à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada e sancionada em 2010 (2018). 

O biogás é purificado e convertido em gás natural renovável pela GNR Fortaleza. 

São produzidos aproximadamente 84 mil m³ de biometano por dia, e, futuramente, a planta 

será ampliada para produzir até 150 mil m³ de gás diariamente, tornando-se, assim, a maior do 

país, até o momento, em volume de GNR especificado segundo a Resolução ANP nº 

685/2017. A fundação Núcleo de Tecnologia do Ceará (NUTEC) é a parceira responsável 

pela coleta de gases da planta da GNR e o Laboratório de Resíduos Sólidos (LARSE) dessa 

fundação é o primeiro do estado qualificado para analisar biogás e biometano (2018). 
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Há uma dificuldade na realização das análises orientadas pelo regulamento 

técnico ANP Nº 1/2017 da Resolução ANP Nº 685 devido ao rigor de atendimento de 

diversos parâmetros, com análises que podem ser diárias, semanais e mensais. As Tabelas 3 e 

4 abaixo apresentam as especificações necessárias para o biometano oriundo de aterros e 

estações de tratamento de esgoto: 

 

Tabela 3 - Especificação do Biometano 

 
Fonte: Adaptado de ANP (2017) 
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Tabela 4 – Continuação da especificação do Biometano 

 

 
Fonte: adaptado de ANP (2017) 
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4 METODOLOGIA 

 

Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) as pesquisas são enquadradas em sete grandes áreas: 1. Ciências Exatas e da 

Terra; 2. Ciências Biológicas; 3.Engenharias; 4. Ciências da Saúde; 5. Ciências Agrárias; 

6. Ciências Sociais Aplicadas; e 7. Ciências Humanas. Este trabalho se classifica na área 

de Engenharias. 

Segundo Gil (2010), um sistema proposto pela Universidade de Adelaide 

(2008) define categorias de pesquisas segundo sua finalidade, tais como: Pesquisa básica 

pura, com o único propósito de ampliação do conhecimento sem qualquer preocupação 

com seus possíveis benefícios. Pesquisa básica estratégica, voltadas à aquisição de novos 

conhecimentos direcionados a diversas áreas com vistas à solução de reconhecidos 

problemas práticos. Pesquisa aplicada, direcionadas à aquisição de conhecimentos para 

aplicação em uma situação específica e por fim, desenvolvimento experimental, um 

trabalho sistemático que utiliza conhecimentos derivados da pesquisa da pesquisa ou 

experiência prática com vistas à produção de novos materiais, equipamentos, políticas e 

comportamentos, ou à instalação ou melhoria de novos sistemas e serviços. 

Nessa classificação essa pesquisa se encaixa como básica estratégica por 

apresentar diversos problemas de diferentes áreas do conhecimento (Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Biologia, Química, etc) a serem enfrentados para o aproveitamento do 

biogás. 

A pesquisa também se classifica segundo os objetivos gerais como exploratória, 

que segundo gil (2010) têm o propósito de proporcionar familiaridade com o problema, para 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante 

flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno 

estudado. A coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve: 1. 

Levantamento bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas que tiveram experiências prática com 

o assunto; e 3. Análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

A coleta de dados foi obtida de artigos, teses, manuais, anais de eventos 

científicos, relatórios técnicos e outros meios eletrônicos previamente realizados por outros 

autores, além de material impresso como livros da biblioteca da Universidade Federal do 

Ceará.  
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Dentre os diversos delineamentos de pesquisa, esse trabalho se constituiu de uma 

pesquisa bibliográfica e seguiu as etapas seguintes: Escolha do tema, levantamento 

bibliográfico preliminar, formulação do problema, busca das fontes, leitura do material, 

oganização lógica do assunto e redação do texto. 

O tema foi previamente escolhido pela afinidade da autora com Resíduos Sólidos 

e por estar voluntariamente estagiando no Laboratório de Resíduos Sólidos e Efluentes 

(LARSE). O biogás é um tema bastante estudado em biodigestores e a falta de informações 

em relação ao seu uso em sistemas abertos foi a motivação para este trabalho. A primeira 

etapa para realização desse trabalho foi a seleção de artigos relacionados ao assunto. Em 

seguida, os artigos foram lidos e as partes significativas escolhidas para construção do 

trabalho em si. Posteriormente, os livros disponíveis na biblioteca central da Universidade 

Federal do Ceará foram utilizados como base teórica para fundamentação do tema. 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) almeja analisar como o aproveitamento 

energético de Aterros Sanitários pode ser uma solução para os Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), destacando as vantagens e os empecilhos relatados na bibliografia de forma a 

incentivar a técnica, além de enaltecer os efeitos dessa tecnologia nas mudanças climáticas e 

na prevenção de doenças e na promoção do Meio Ambiente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os dados quantitativos apresentados do Sistema de Estimativas de 

Emissões de Gases Estufas (SEEG) mencionados anteriormente na Figura 8, a emissão de 

metano brasileira oriunda da decomposição dos RSU por si só não tem grande impacto em 

relação às outras fontes poluidoras, apenas 10% do total, porém se observa um crescimento da 

emissão ao longo dos anos. Esse dado orienta a problemática que o problema vai avançar ao 

longo dos próximos anos se não houver um monitoramento e implantação de projetos de 

aproveitamento energético. 

  Além disso, analisando os dados quantitativos da Figura 4, as cidades brasileiras 

ainda estão em atraso em investimentos no setor de Serviço de Limpeza Urbana, pois a média 

de quantidade de resíduo gerada per capita anual é aproximadamente o dobro da média de 

gastos com SLU.  É notório também salientar que nesse gráfico as cidades brasileiras estão 

atrasadas também em relação às cidades internacionais, que possuem uma média de 

quantidade de resíduo per capita anual similar às cidades brasileiras e aproximadamente o 

dobro da média de gastos com SLU.  

Os resultados qualitativos foram gerados dessa revisão bibliográfica e compilados 

na tabela 5 abaixo: 
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Tabela 5 – Vantagens e Desvantagens do Uso do Biogás em Aterros Sanitários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em face aos desafios, algumas soluções podem ser discutidas. Em relação às 

estimativas da capacidade de produção/recuperação e à impossibilidade de um rígido controle 

dos parâmetros da biodigestão, é necessário que pesquisas experimentais e grupos de estudos 

sejam desenvolvidos e aperfeiçoados nas Universidades com dados coletados in situ 

aperfeiçoem, com tentativas preferenciais de parcerias com a iniciativa privada e com os 

órgãos públicos. 

Vantagens 

•Processo natural de tratamento de resíduos 
 

•RSU brasileiro com alto teor de matéria 
orgânica 

 
•Aterros sanitários é a forma de disposição 

mais utilizada no Brasil 
 

•Atribui valor econômico ao RSU 
 

•Utilização de recurso natural renovável 
 

•Diversificação da matriz energética 
 

•Redução da emissão de gases de efeito 
estufa 

 
•Geração de combustível renovável de alta 

qualidade compatível com Gás Natural 
Fóssil 

 
•Adequação à políticas ambientais 

 
•Fomenta a iniciativa privada 

 
•Redução da poluição atmosférica, hídrica e 

do solo 
 

•Aumento da vida útil dos aterros sanitários 
 

•Ampliação da Reciclagem 
 

•Não há limitação geográfica 
 

•Geração de biofertilizante e biolíquido ricos 
em nutrientes 

Desvantagens 

• Incertezas da real capacidade de produção e 
recuperação 

 
• Impossibilidade de um rígido controle de 

parâmetros 
 

•Variação da composição do gás  
 

•Custos com triagem, equipamentos, 
tecnologias de purificação, armazenamento e 

transporte  
 

•Necessidade de efetivo controle e 
monitoramento geotécnico 
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Para minimizar os problemas relacionados à variação da composição do gás, que 

afeta diretamente o poder calorífico e o rendimento do combustível, a utilização dessa energia 

como forma complementar a outra se mostrou eficaz no exemplo apresentado da GNR 

Fortaleza, aonde o GNR de origem fóssil se mescla com o GNR Renovável, sendo assim, o 

projeto não depende unicamente das variações de produção do Biogás. 

Em relação à gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e redução de custos de 

empreendimentos em função do ganho de escala, pode-se adotar a formação de consórcios 

municipais, visando aumentar a capacidade instalada dos empreendimentos de biogás, 

otimizando sua viabilidade econômica. Além disso, a iniciativa privada pode assumir a 

responsabilidade de investimentos, facilitando o emprego da técnica juntamente com a 

iniciativa pública, como o exemplo da empresa GNR apresentado. 

                   Em relação ao monitoramento geotécnico, é necessária uma equipe técnica 

treinada e capacitada que elabore planos de contenção, monitoramento e controle dos 

parâmetros, com medição de indicadores e análise temporal dos mesmos, a fim de estabelecer 

ações e estratégias para mitigar problemas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Devido às inúmeras vantagens apresentadas no trabalho com o emprego da técnica 

e também pela versatilidade do uso do biogás, o aproveitamento energético deve ser 

incentivado no Brasil a fim de obter benefícios econômicos, ambientais e sociais e contribuir 

na busca do desenvolvimento sustentável, premissa básica das políticas públicas atuais 

brasileiras, atendendo às necessidades globais. 

As desvantagens apresentadas tem forte relação com a falta de dados e 

especificações de projetos em andamento ou implantados no Brasil, o que mostra que a 

técnica de biodigestão em aterros ainda é pouco explorada no País. É ampla a cadeia 

produtiva envolvida para que a tecnologia seja mais difundida, envolvendo diversos setores e 

mudança de mentalidade dos profissionais que atuam nos ramos de Saneamento, Energia, 

Engenharia e afins. O exemplo prático da GNR Fortaleza foi de total relevância para melhor 

compreensão do tema e pela confirmação da necessidade da aproximação da Academia e da 

Iniciativa Pública e Privada.  

Foram apresentadas as políticas consonantes, as regulamentações necessárias, os 

principais métodos de melhoria do poder calorífico do Biogás e o exemplo de aplicação da 

GNR Fortaleza. Conclui-se, portanto, que os objetivos gerais e específicos da tese foram 

atingidos. 
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