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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Monitoramento dos Gases do Aterro Sanitário a ser construído no 

município de Remígio/PB apresenta os critérios a serem observados durante o 

monitoramento das emissões gasosas geradas pelo aterro sanitário, objetivando avaliar de 

forma quantitativa e qualitativa o biogás produzido pela decomposição dos resíduos. 

Este documento foi elaborado levando em consideração as recomendações 

constantes nas normas da ABNT, em especial a NBR 8419/1992 e a NBR 13896/1997, 

os critérios existentes na legislação brasileira e os conhecimentos apresentados na 

literatura científica.  

 

 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos aterros sanitários há a geração de gases devido à decomposição biológica da 

matéria orgânica em condições anaeróbias. Também chamado de biogás, gás bioquímico 

ou gás de aterro, essas emissões gasosas constituem uma mistura de gases composta 

principalmente por dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), considerados gases de 

efeito estufa. 

O processo de degradação dos resíduos gera líquidos percolados e gases 

contaminantes, provocando movimentos de diferentes naturezas no interior do maciço de 

resíduos. Por isso, a importância do gerenciamento desses gases, a fim de se evitar 

problemas na estabilidade da massa de resíduos. 

Além disso, o ambiente externo também é afetado pelos gases que escapam e 

chegam até a atmosfera, causando poluição do ar. O problema é intensificado pela 

composição dos gases que apresentam mau cheiro, podendo causar incômodos à 

vizinhança e riscos de doenças, se o aterro não for operado e monitorado adequadamente. 

Apesar da captação dos gases pelo sistema de drenagem de gases, uma grande 

parte deste gás (25 a 55%) atravessa o sistema de cobertura (camada de solo) na forma de 

emissões fugitivas, de acordo com Franqueto et. al., (2020). Por isso, são necessárias 

técnicas de controle e de monitoramento dos gases em aterro de modo a minimizar 

emissões dessa natureza. 

O monitoramento do biogás atua como um indicador da eficiência do processo de 

tratamento dos resíduos, podendo representar um instrumento de detecção de eventuais 

falhas ou interferências. 

O resultado do monitoramento também possibilita a avaliação do potencial 

energético dos gases gerados, sobre a viabilidade da recuperação energética do gás 

produzido captado.  

Na fase de desativação do aterro, o monitoramento dos gases possibilita a 

avaliação da eficiência da camada de cobertura do aterro. No encerramento, funciona 

como um mecanismo de controle, pois possibilita avaliar se o maciço de resíduos está 

estabilizado ou se o processo de degradação da matéria orgânica continua. 

Portanto, a quantificação das emissões fugitivas de gases pela cobertura dos 

aterros sanitários é um importante parâmetro a ser monitorado quando se pretende 

implantar (ou aprimorar) sistemas de aproveitamento energético, servindo ainda para 
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avaliar a eficiência da camada e do sistema de drenagem, além de permitir o controle 

ambiental desses empreendimentos (MACIEL et al., 2009). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

• Monitorar a geração de gases no aterro sanitário; 

• Avaliar a eficiência do sistema de drenagem dos gases; 

• Evitar a poluição atmosférica; 

• Possibilitar a avaliação da estabilização dos resíduos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O monitoramento dos gases é um fator primordial no gerenciamento dos aterros 

sanitários, sendo necessária a caracterização do biogás e das emissões fugitivas. Vários 

métodos são aplicados para quantificar as emissões gasosas das camadas de cobertura do 

aterro para a atmosfera, sobretudo medições com a técnica de câmara de fluxo. Esta 

técnica é amplamente aplicada pela adaptabilidade e fácil utilização, sendo possível medir 

simultaneamente fluxos de metano, dióxido de carbono, compostos orgânicos ou 

quaisquer outros gases com propriedade odorante (FRANQUETO et. al., 2020), por isso 

será a adotada neste Programa. 

O método tem como princípio o acúmulo de um determinado volume de gases 

dentro de uma estrutura (câmara de fluxo) que é disposta acima de uma camada de 

cobertura de solo, proporcionando maior precisão, simplicidade e flexibilidade para 

medição de gases, conforme exemplo mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Exemplo da utilização de câmara de fluxo 

 

 

Fonte: Maciel (2003). 

 

No modo de operação estático da câmara de fluxo as amostragens de ar são obtidas 

do interior da câmara em intervalos de tempo previamente determinados, resultando numa 

variabilidade de concentrações dos gases. Para as análises das concentrações são    

utilizados sistemas automatizados, ou posteriormente, as amostras são levadas ao 

laboratório para análise por cromatografia gasosa (FRANQUETO et. al., 2020). 

A fim de evitar a saturação de metano, as amostragens devem ser realizadas 

considerando intervalos de tempo de zero minuto, 1 minuto, 2 minutos e 5 minutos. As 

concentrações dos gases, a temperatura e a pressão serão obtidas por meio de analisador 

de gás portátil, podendo ser utilizado o modelo Landtec Gem (Figura 2) 

 

Figura 2 – Exemplo de monitor de extração de gases para aterros 

 

Fonte: clean.com.br/Produto/Detalhe/169 

 

Este método é vantajoso devido à sua simplicidade e baixo custo de operação, bem 

como a facilidade no transporte, além de já ser amplamente utilizado no mercado. 

Destaca-se também o fato de possibilitar a determinação da emissão pontual de diversos 
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gases, facilitando a interpretação dos resultados quanto à possíveis falhas operacionais do 

empreendimento.  

O número de amostragens na área a ser monitorada irá variar de acordo com a fase 

do empreendimento, a quantidade de células em operação e finalizadas, bem como a 

dimensão das placas utilizadas, devendo-se optar preferencialmente pelas placas com 

dimensões de 0,6x0,6m, pois estas são as mais utilizadas nas pesquisas sobre o assunto. 

Considerando que o metano é o gás que mais vem sendo estudado, Maciel (2003) 

reuniu os valores das taxas de emissões superficiais do metano medidas em placas de 

fluxo estáticas, bem como algumas características da cobertura e os fatores que mais 

influenciam os níveis de liberação desse gás em diferentes casos reportados na literatura. 

O que serve como comparação para os resultados a serem obtidos neste monitoramento. 

 

Tabela 1 – Emissões superficiais de metano em aterros por placas de fluxo 

estáticas 

 

Fonte: Maciel, 2003 
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Contudo, inúmeros são os fatores que afetam a quantidade e a qualidade de gases 

emitidos pelos aterros. Maciel (2003) dividiu esses fatores em três grupos principais de 

acordo com a sua natureza, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Principais grupos de fatores que influenciam as emissões de gases 

 

Fonte: Maciel, 2003 

 

Portanto, os relatórios de monitoramento dos gases devem incluir informações 

sobre os fatores ambientais para subsidiar a análise dos dados de medição da concentração 

e vazão dos gases gerados no aterro. 

Considerando a recomendação da ABNT-NBR 13896/1997 a respeito de que todo 

aterro deve ser projetado de maneira a minimizar as emissões gasosas e promover a 

captação e tratamento adequado das eventuais emanações, para o Aterro Sanitário de 

Remígio prevê a instalação de 25 (vinte e cinco) poços de captação de gases interligado 

com o sistema de drenagem de lixiviado. Os poços de captação serão formados com tubos 

de concreto de 500 mm. No entorno desses tubos serão dispostos rachão de pedra em 

largura mínima de 20 cm. Telas de aços serão colocadas para garantir a estabilidade da 

estrutura do sistema, formando uma coluna de drenagem dos gases, conforme 

exemplificado na Figura 4. 
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Figura 4 – Exemplo de sistema de drenagem de gases em aterros sanitários 

 

Fonte: https://www.votorantim.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/9072/Prefeitura-conclui-quarta-

celula-do-aterro-sanitario 

 

Na extremidade superior dos poços de captação serão instalados queimadores de 

gases. A queima do biogás promove a conversão do metano em gás carbônico, 

funcionando como um tratamento para o gás gerado no aterro.  

A vazão de biogás captada pelos tubos de drenagem será verificada através de um 

termo-anemômetro colocado na parte interna do dreno. A temperatura dos gases será 

medida por meio de termômetros digitais. De acordo com Audibert (2011) devem ser 

realizadas leituras de velocidade do biogás em três posições do dreno, comumente no eixo 

e em dois pontos periféricos. A partir das leituras parciais de velocidade será determinada 

a velocidade média do biogás na saída do dreno. Em posse da medida interna do tubo do 

dreno vertical, é possível se determinar a área e, posteriormente, a vazão do biogás.  

 

3. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

Este programa deverá ser executado por professional especialista na medição e 

avaliação de biogás. Os materiais necessários a execução da metodologia proposta 

consiste em: placa de controle de fluxo, analisador de gás portátil, sonda de temperatura, 

termômetro digital e termo-anenômetro. 
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4. CRONOGRAMA 

 

Considerando que a literatura descreve que a produção de gases em aterros 

sanitários começa a ocorrer em níveis viáveis somente a partir do 6º ao 8º mês após o 

início da deposição dos resíduos na célula, então este programa de monitoramento iniciará 

no oitavo mês após o início das operações. Porém, a partir do segundo ano de operação 

do empreendimento, o monitoramento será semestral, conforme cronograma a seguir. 

 

Quadro 1 – Cronograma de execução do Programa de Monitoramento dos Gases 

a partir do segundo ano de operação  

Atividade 
Tempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campanha de medição e avaliação do 

biogás      x      X 

Emissão de relatórios de monitoramento      x      X 

 

Este programa será executado durante toda a vida útil do aterro e também após o 

seu encerramento, seguindo a frequência estabelecida de medições a cada 6 meses. Este 

monitoramento servirá como indicador da estabilização do maciço de resíduos depositado 

na célula. Sendo assim, as campanhas de medição terão continuidade enquanto houver a 

geração de gases. Recomenda-se o acompanhamento por período igual ao de operação. 

Neste caso, até 35 anos após o encerramento do aterro. Contudo, a periodicidade das 

medições e o tempo de monitoramento poderá ser revisto em função da geração dos gases, 

em comparação a série histórica dos resultados a serem obtidos, a partir dos relatórios 

gerados por profissionais habilitados. 

Ressalta-se que o acompanhamento do adequado funcionamento do sistema de 

drenagem dos gases e queimadores será contínuo, concomitantemente à supervisão da 

operação do empreendimento. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS  

 

A partir da execução deste programa espera-se alcançar os objetivos propostos, 

principalmente fornecer subsídios para acompanhar a adequada operação e fechamento 

do aterro sanitário, a partir dos resultados obtidos tanto do fluxo de gases drenados, 

quanto das emissões fugitivas, para avaliar a eficiência da camada de cobertura, visando 

a minimização dos impactos ambientais.  

 

6. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;  

• Instituições de Ensino e Pesquisa;  

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade civil. 

 

 

7. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 

A partir de pesquisa mercadológica relacionada ao setor, o custo previsto para 

execução deste programa no primeiro ano de operação do aterro sanitário é de 8.651,71 

reais. 

Levando em consideração que o empreendimento ainda não iniciou sua instalação 

e até que obtenha licença de operação, ressalta-se que o tempo decorrido pode impactar 

significativamente em mudanças no orçamento previsto para execução deste programa,  

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor e poderá 

ser executada pela Alfa Consultoria Ambiental e Projetos de Engenharia e empresas 

terceirizadas. 
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