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Abstract 

 

The aim of this study was to experimentally determine the concentrations and flows (mass and volume) of CH4 and 

CO2 through the cover layer of a small conventional experimental landfill built in the Metropolitan Region of 

Fortaleza (State of Ceará, northeastern Brazil). The experiment was carried out on a 784 m
3
 trench with 440 tons of 

solid waste freshly collected, compacted and covered by a 60 cm-thick layer of silty-clayey soil. Estimates of 

greenhouse gas emissions through the cover layer were tested with a static flow plate on five parallel points and in 

two campaigns (after six months and after one year). In the first year, the gases emitted through the cover layer were 

composed on average as follows: CO2 11.6%, CH4 6.5%, O2 9.1% and 72.7% of other gases. In the second campaign 

there was an increase in the concentration of the two main gases of interest (CO2: 0.3 times; CH4: 0.4 times) and a 

decrease in the others (O2: 0.2 times and OG: 0.1 times), with the following rates: CO2 14.9%, CH4 9.4%, O2 7.2% 

and 68.5% of other gases. With regard to the mass flows, there was an increase between the two campaigns (mean 

values): CH4: 2.5 x 10
-3

 and 3.6 x 10
-3

 g/m
2
.s (1

st
 and 2

nd
 campaigns, respectively), CO2: 1.2 x 10

-2
 and 1.5 x 10

-2
 

g/m
2
.s (1

st
 and 2

nd
 campaigns, respectively). The volume flows were (mean values): 4.0 x 10

-6
 and 5.7 x 10

-6
 m

3
/m

2
.s 

for CH4 (1
st
 and 2

nd
 campaigns, respectively) and 7.0 x 10

-6
 and 8.8 x 10

-6
 m

3
/m

2
.s for CO2 (1

st
 and 2

nd
 campaigns, 

respectively). The concentrations (%) were proportional to the characteristics of the studied solid wastes, to the time 

elapsed from coverage, to the quantity of waste and to the cell height in both the first and second campaigns. 
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DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS DOS GASES METANO E DIÓXIDO DE CARBONO 
NA COBERTURA DE UM ATERRO SANITÁRIO EXPERIMENTAL NO 

NORDESTE BRASILEIRO 
 
 
Resumo 
 
O objetivo desse trabalho foi determinar, experimentalmente, as concentrações e os fluxos (mássico e volumétrico) 

dos gases CH4 e CO2 na camada de cobertura convencional de um aterro sanitário experimental de pequeno porte 

construído na Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará, Nordeste, Brasil). O experimento compreendeu uma 

trincheira de 784 m
3
, com 440 toneladas de resíduos sólidos recém coletados, compactados e cobertos por uma 

camada de 60 cm de espessura de solo silto-argiloso. As estimativas das emissões de gases pela camada de 

cobertura foram realizadas por meio de ensaios com placa de fluxo estático em cinco pontos paralelos e em duas 

campanhas (após seis meses e após um ano). Os gases emitidos pelo solo da camada de cobertura foram compostos, 

na primeira campanha, em média, por 11,6% de CO2, 6,5% de CH4, 9,1% de O2 e 72,7% de outros gases. Na 

segunda campanha, houve um aumento na concentração dos dois principais gases de interesse (CO2: 0,3 vezes e 

CH4: 0,4 vezes) e redução nos demais (O2: 0,2 vezes e OG: 0,1 vezes), como se observa: 14,9% de CO2, 9,4% de 

CH4, 7,2% de O2 e 68,5% de outros gases. Em relação aos fluxos mássicos houve aumento entre as campanhas 

(média): 2,5 x 10
-3

 e 3,6 x 10
-3

 g/m
2
.s de CH4 (1ªC e 2ªC, respectivamente), 1,2 x 10

-2
 e 1,5 x 10

-2
 g/m

2
.s de CO2 (1ªC 

e 2ªC). Os fluxos volumétricos foram (média): 4,0 x 10
-6

 e 5,7 x 10
-6

 m
3
/m

2
.s de CH4 (1ªC e 2ªC) e 7,0 x 10

-6
 e 8,8 x 

10
-6

 m
3
/m

2
.s de CO2 (1ªC e 2ªC). As concentrações (%) foram proporcionais às características dos resíduos sólidos 

estudados, ao tempo de aterramento, quantidade de resíduos e altura da célula, tanto na primeira quanto na 

segunda campanha. 
 
Palavras-chaves: resíduos sólidos, aterro sanitário, gases de aterro. 
 
 
Introdução 
 

Os aterros sanitários são empreendimentos projetados de acordo com normas específicas de engenharia que 
permitem reduzir danos e riscos à saúde pública, à segurança de seu entorno e ao ambiente natural. Porém, os aterros 
(KJELDSEN e FISCHER, 1995; JOHANNESSEN, 1999; THEMELIS e ULLOA, 2007) têm gerado preocupações 
ambientais relativas à eliminação de resíduos, principalmente no que diz respeito à poluição da água, odores, riscos 
de explosão, danos à vegetação e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
 
Os GEE gerados em aterros sanitários, especialmente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), alcançam a 
atmosfera em vários momentos: durante o preenchimento do aterro, por processos de percolação nas camadas de 
cobertura e através do sistema de drenagem vertical.  
 
Conforme alguns estudos (MCLENNAN, 2003; KORHONEN e DAHLBO, 2007), a produção de gases em aterros 
sanitários tem início a partir dos três primeiros meses de compactação dos resíduos sólidos e se estende até, 
aproximadamente, 15 - 20 anos após a desativação da área. Desta forma, outros estudos (MARION e PETER, 1998; 
MOSHER, CZEPIEL e HARRISS, 1999; HEDGE, CHAN e YANG, 2003; WANG-YAO et al., 2006; ABICHOU et 
al., 2006; ISHIGAKI et al., 2008) observaram variados fluxos de CH4 e CO2 pelas camadas de cobertura (GEE). 
 
No Brasil, estudos sobre essas emissões (MACIEL, 2003; GUEDES, 2007; FERNANDES, 2009; BERTO NETO, 
2009) também apontam para fluxos que variam em função de diversos fatores: tipo de área de disposição, 
características físicas dos solos aplicados nas camadas de cobertura, forma de compactação dos RSU, idade dos 
resíduos, estação do ano, horário de medição, altura das camadas de resíduos, questões relacionadas à pressão e 
temperatura interna e externa do aterro etc. 
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A emissão desses gases pela camada de cobertura é uma condição insustentável, representa desperdício de uma 
importante fonte de energia renovável e contribui para o agravamento das mudanças climáticas, trazendo riscos à 
integridade do clima. Estudos feitos (AYALON, AVNIMELECH e SCHECHTER, 2001; ABICHOU et al., 2006) 
apontam que o CH4 é 20 - 23 vezes mais potente na indução do efeito estufa quando comparado com o CO2, 
tomando como referência um horizonte de tempo de 100 anos. 
 
Combater essas emissões não é tarefa simples e nem prioritária em função da atribulada rotina operacional dos 
aterros sanitários e da não adequação de algumas áreas de disposição para o desenvolvimento de pesquisas 
aprofundadas sobre esse tema, o que justifica a construção de células experimentais, nas quais é possível controlar, 
sistematicamente, a quantidade e qualidade dos RSU, acompanhar os processos de espalhamento, compactação e 
recobrimento, estabelecer a altura ideal da camada de resíduos, entre outros cuidados.  
 
Nesta pesquisa, uma Célula Experimental (CE) foi instalada numa área não utilizada do Aterro Sanitário 
Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará, Nordeste, Brasil).  
 
 
Objetivo 
 
Determinar, experimentalmente, as concentrações e os fluxos (mássico e volumétrico dos gases CH4 e CO2 na 
camada de cobertura convencional da CE - solo natural). 
 
 
Material e Métodos 
 
A Célula Experimental (CE) foi construída numa área não utilizada do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de 
Caucaia (ASMOC), que dista aproximadamente 30 km, pelas BR-222 e BR-020, do centro de Fortaleza (Ceará, 
Nordeste, Brasil).  
 
Em função do tamanho da área disponibilizada para a CE e do nível d'água encontrado na área (6,0 m), uma 
trincheira de 784 m3 (4 metros de profundidade x 14 metros de comprimento x 14 metros de largura) foi aberta com 
escavadeira hidráulica Caterpillar 320DL. 
 
A quantidade de resíduos disposta no experimento (440 toneladas) foi controlada por meio do processo de pesagem 
eletrônica dos caminhões na cabine de controle existente na portaria do ASMOC e do acompanhamento de 50 
veículos compactadores até a CE. Cabe destacar que a CE experimental foi preenchida e coberta em um único dia. 
Os operadores das máquinas foram orientados a cumprir 5-6 passadas sobre a massa de resíduos, para permitir a 
obtenção de uma densidade de 0,6 toneladas/m3. 
 
A cobertura da CE teve 60 cm de espessura e foi realizada com o solo proveniente da escavação da área de estudo. O 
solo da camada de cobertura da CE pode ser classificado como areia fina silto-argilosa, apresentando: entre 23 - 29% 
de argila, 30 - 35% de silte, 18 - 24% de areia fina, 11 - 18% de areia média, 4 - 5% de areia grossa, 1 - 4% de 
pedregulho; Limite de Liquidez (LL) entre 27 - 31%, Limite de Plasticidade (LP) entre 13 - 17% e Índice de 
Plasticidade (IP) entre 12 - 15%; Umidade ótima entre 11,100 - 12,200% e massa específica seca entre 1,989 - 2,008 
g/cm3; Permeabilidade à água entre 2,0 - 3,4 x 10-5 cm/s. 
 
Os resíduos sólidos destinados à CE tinham a seguinte composição física: restos de alimentos (35,8%), outros 
(12,6%), 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%). 
 
A densidade aparente média dos RSU despejados fora da CE foi de 188 kg/m3, mostrando que eles receberam apenas 
a compactação do veículo coletor e ressaltando a importância do rigor no processo de compactação destes quando 
colocados dentro da CE, para se alcançar o triplo da massa por m3 (desejável). O menor valor encontrado foi 147 



4 
 

kg/m3 e o maior 223 kg/m3. Os resultados da densidade aparente que mais se repetiu durante os ensaios foi 200 kg/m3 
(Moda), e a dispersão (Desvio padrão) entre os dados foi igual a 18. 
 
O teor de umidade presente nos resíduos sólidos, após 24 horas no interior da Estufa (1ª pesagem) variou de 10,5% 
(amostra nº9) a 19,6% (amostra nº2) e a média das dez amostras analisadas ao mesmo tempo na Estufa foi 15,1%. 
 
As estimativas das emissões de gases pela camada de cobertura foram realizadas por meio de ensaios com placa de 
fluxo estático. Nessa modalidade, os gases sofrem recirculação entre o leitor de concentração e o interior da placa 
através de conexões de borracha, compondo um ciclo fechado.  
 
Considerando a área útil da superfície da CE (~ 98 m2) disponível para servir como setor de referência “branco” 
(camada de cobertura convencional), cinco pontos foram monitorados entre 06 e 10 de fevereiro de 2012 (primeira 
campanha) e 13 e 17 de agosto de 2012 (segunda campanha), sendo que cada ponto (chamados P1, P2, P3, P4 e P5) foi 
acompanhado durante um dia nos dois turnos. Os RSU estavam há seis meses aterrados (primeira campanha) e há um 
ano (segunda campanha). 
 
A distribuição aproximada desses pontos é mostrada na Figura 1, observando-se uma sequência paralela de 
localização. 

 
Figura 1 - Pontos de medição dos gases na camada de cobertura convencional, 2011 

 
Foram confeccionadas cinco placas com chapa de aço em forma de degrau e na parte superior da cada placa foi 
fixada com parafuso e fita dupla face 3M uma peça quadrada (40 cm por 40 cm) de acrílico de 0,5 cm de espessura, 
com dois pequenos orifícios que recebiam as conexões de borracha do leitor de gases. A Figura 2 mostra a estrutura 
da placa e um dos exemplares. 

 
Figura 2 - Vista do esquema da placa e de uma unidade confeccionada, 2011 
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A placa confeccionada seguiu o modelo proposto por Maciel (2003), sendo considerada adequada para estudos in 

situ, pela simples instalação, baixo custo e precisos resultados pontuais. Cada placa confeccionada para esta pesquisa 
possuía uma área útil de 0,16 m2 e volume de 8 litros.  
 
Para fixação da placa na camada de cobertura realizava-se a marcação do seu perímetro no solo, escavação manual 
pelas laterais externas da placa, colocação da placa sobre a camada escavada e reposição do solo manualmente. 
 
O equipamento utilizado para medir a concentração dos gases foi o detector portátil da marca GEM2000 
(LANDTEC). Esse equipamento permite a leitura simultânea das percentagens volumétricas de CH4, CO2 e O2, além 
da temperatura interna e da pressão dos gases. 
 
O princípio de detecção do metano e do gás carbônico pelo GEM2000 baseia-se na capacidade que esses gases têm 
de absorver radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. Já a detecção do oxigênio é feita mediante célula 
eletroquímica interna.  
 
Na pesquisa em questão, o GEM2000 foi programado para (i) realizar uma leitura (chamada de ciclo) a cada 5 
minutos e (ii) ler a concentração dos gases durante 30 segundos sem interrupções. O monitoramento dos gases em 
cada ensaio de placa durou 180 minutos, tanto no turno da manhã quanto da tarde. 
 
O fluxo do gás foi calculado por meio de uma expressão conhecida na literatura referente a estudos sobre a emissão 
de gases em camadas de cobertura (PARK e SHIN, 2001; HEDGE, CHAN e YANG, 2003; ABICHOU et al., 2006; 
STERN et al., 2007; SCHEUTZ et al., 2008; ZHANG, HE e SHAO, 2008; XU, TOWNSEND e REINHART, 2010; 
CAPACCIONI et al., 2011): 

 
J = Vp . ρgás . ∆C  (Equação 1) 
A          ∆t 

 
Em que: J = fluxo do gás, expresso em kg/m2.s; Vp = volume útil da placa de fluxo (0,008m3); A = área de solo 
coberta pela placa (0,16m2); ρgás = densidade do gás a determinada temperatura (kg/m3); ∆C/∆t  = 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: 

 
ρCH4(t) = ρCH4(0°C) . 273 (Equação 2) 

 (273 + t) 
 

ρCO2(t) = ρCH4(t) . PMCO2 (Equação 3) 
 PMCH4 
 
Em que: 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. 
 
Resultados 

 
As concentrações dos gases CH4 e CO2 no interior da placa durante as campanhas (1ª C: 06 a 10 de fevereiro de 
2012, 2ª C: 13 a 17 de agosto de 2012) aumentaram ao longo dos 180 minutos de monitoramento (média dos Pontos 
1 a 5). A Figura 3 mostra o comportamento das concentrações durante o monitoramento. 

Figura 3 - Concentração (%) de CH4 e CO2 na placa (cobertura da CE, duas campanhas) 
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Legenda: 1ª C - 1ª Campanha; 2ª C - 2ª Campanha 

 
Os gases emitidos pelo solo da camada de cobertura (“branco”) foram compostos, na primeira campanha, em média, 
por 11,6% de CO2, 6,5% de CH4, 9,1% de O2 e 72,7% de outros gases. Na segunda campanha, houve um aumento na 
concentração dos dois principais gases de interesse (CO2: 0,3 vezes e CH4: 0,4 vezes) e redução nos demais (O2: 0,2 
vezes e OG: 0,1 vezes), como se observa: 14,9% de CO2, 9,4% de CH4, 7,2% de O2 e 68,5% de outros gases. Outras 
variáveis calculadas estão na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Resultados das concentrações dos gases na camada de cobertura (duas campanhas) 

 
Dados da semana de monitoramento (%) 

Variável Calculada 
CH4 CO2 O2 OG OG 

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 

Moda 7,6 13,5 12,0 17,2 9,0 6,0 70,5 65,0 
Mínimo 0,2 0,3 0,4 0,6 6,0 4,0 63,5 55,7 
Máximo 10,8 14,8 19,1 23,2 13,0 10,7 88,2 89,6 
Desvio padrão 2,6 3,6 4,6 5,5 1,5 1,5 6,0 8,0 

Comportamento entre as Campanhas 
Aumento da média 0,4 X 0,3 X - - 
Redução da média - - 0,2 X 0,1 X 

   Legenda: 1ª C - 1ª Campanha; 2ª C - 2ª Campanha 

 

Como se observa na Tabela 1, da primeira para a segunda campanha de monitoramento a concentração de CH4 que 
mais se repetiu no interior da placa (Moda) foi 7,6 (1ªC) e 13,5% (2ªC), para o CO2 foi 12,0 e 17,2% e para O2 foi 9,0 
e 6,0%.  
 
Observou-se ainda que a menor concentração de CH4 foi 0,2 (1ªC) e 0,3% (2ªC) e a maior 10,8 (1ªC) e 14,8% (2ªC). 
Para o CO2, menores valores: 0,4 e 0,6%; maiores valores: 19,1 e 23,2%. Para o O2, menores valores: 6,0 e 4,0%; 
maiores valores: 13,0 e 10,7%. 
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Observou-se um aumento na dispersão dos dados referentes às concentrações de todos os gases de uma campanha 
para outra, exceto para o oxigênio (mesmo desvio padrão). Já os fluxos estão consolidados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Fluxos mássicos e volumétricos dos gases pela cobertura (duas campanhas) 

 

Variável Calculada 
CH4 CO2 

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 

Média 
mássico g/m2.s 

2,5 x 10-3 3,6 x 10-3 1,2 x 10-2 1,5 x 10-2 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máximo 1,3 x 10-2 2,9 x 10-2 6,9 x 10-2 8,6 x 10-2 

Comparação entre Campanhas 
Aumento da média 0,4 X 0,3 X 

Média 
volumétrico m3/m2.s 

4,0 x 10-6 5,7 x 10-6 7,0 x 10-6 8,8 x 10-6 

Máximo 2,0 x 10-5 4,6 x 10-5 4,0 x 10-5 5,0 x 10-5 

Comparação entre Campanhas 
Aumento da média 0,4 X 0,3 X 

   Legenda: 1ª C - 1ª Campanha; 2ª C - 2ª Campanha 

 

A ampla faixa de variação do fluxo indica que existem vários fatores que interferem na emissão desses gases, como 
as características geotécnicas do solo, a qualidade e espessura da camada de cobertura, as pressões dos gases no 
contato solo-resíduo, a idade dos resíduos, as condições climáticas da região etc., assim entendidos: 
 
- As características geotécnicas do solo empregado na cobertura de um aterro permitem a criação de múltiplos 
cenários de emissão ou retenção, ou seja, se o solo estiver mais compactado numa determinada área em relação à 
outra, deverá existir um menor número de espaços vazios em seu interior, com consequente menor fuga dos gases.  
 
- Se os materiais de cobertura forem escolhidos com maior rigor (solos argilosos são melhores que solos arenosos 
devido à coesão entre as partículas) e a espessura da camada de cobertura atender às recomendações das normas 
(maior que 60 cm), espera-se que o aterro retenha um volume maior de gases, além de facilitar a movimentação de 
veículos sobre a massa de resíduos coberta e aumentar a estabilidade da área, evitando desmoronamentos e acidentes.  
 
- As pressões dos gases no interior do aterro tendem a aumentar com a profundidade da massa de RSU e a tendência 
natural desses gases é escapar para a atmosfera, seja pela cobertura, seja pelas laterais do aterro. Assim, um mesmo 
aterro pode apresentar áreas com maior ou menor fluxo.  
 
- A idade dos resíduos também deve ser considerada em estudos sobre gases: aterros ''novos'' tendem a emitir um 
maior volume de gás quando comparados a aterros ''velhos'', especialmente em função da degradação dos resíduos 
classificados como facilmente degradáveis, sendo que a recirculação do lixiviado sobre o platô do aterro potencializa 
a produção de gás nas duas situações.  
 
- As condições climáticas da região influem no volume e na qualidade do gás emitido pelo aterro, já que as águas 
pluviais que caem sobre a área e a porção que infiltra na massa de resíduos distribui umidade, nutrientes e 
microrganismos, aumentando as reações de degradação, potencializando a geração de gás. Da mesma forma, baixa 
umidade implica em um processo de digestão mais lento com menor geração de gás.  
 
Os resultados dos fluxos medidos na cobertura da CE durante as duas campanhas estão dentro dos intervalos 
constantes na literatura, como se observa na Tabela 3, sendo importante considerar as particularidades de cada uma 
das áreas de disposição de resíduos sólidos estudadas pelos autores. 
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Tabela 3 - Fluxos de gases em camadas de cobertura relatados na literatura 
 

Autor(es)/ano 
Emissão superficial 

CH4 CO2 

Park e Shin (2001) 
0,0055 - 2,4137 m3/m2/h 

(1,5 x 10-6 - 6,7 x 10-4 m3/m2.s)* 
0,0121 - 2,639 m3/m2/h 

(3,4 x 10-6 - 7,3 x 10-4 m3/m2.s)* 

Marion e Peter (1998) 
0,1 - 0,4 m3/m2/h 

(2,8 x 10-5 - 1,1 x 10-4 m3/m2.s)* 
- 

Hedge, Chan e Yang (2003) 
0,99 - 157,56 mg/m2/h 

(2,8 x 10-7 - 4,4 x 10-5 g/m2.s)* 
48,46 - 99,21 mg/m2/h 

(1,3 x 10-5 - 2,8 x 10-5 g/m2.s)* 

Laurila et al. (2006) 
0,5 - 74 m3/ha/h 

(1,4 x 10-8 - 2,1 x 10-6 m3/m2.s)* 
- 

Milke, Holman e Khire (2006) 
0,005 - 1,49 g/m2/min 

(8,3 x 10-5 - 2,5 x 10-2 g/m2.s)* 
- 

Stern et al. (2007) 
18,1 g/m2/h 

(5,0 x 10-3 g/m2.s)* 
- 

Scheutz et al. (2008) 
29 g/m2/d 

(3,4 x 10-4 g/m2.s)* 
- 

Jha et al. (2008) 
1,0 - 23,5 mg/m2/h 

(2,8 x 10-7 - 6,5 x 10-6 g/m2.s)* 
39,0 - 906 mg/m2/h 

(1,1 x 10-5 - 2,5 x 10-4 g/m2.s)* 

Georgaki et al. (2008) 
17 g/m2/h 

(4,7 x 10-3 g/m2.s)* 
33 g/m2/h 

(9,2 x 10-3 g/m2.s)* 

Johnsson (2010) 
0,0004 - 0,06 g/m2/h 

(1,1 x 10-7 - 1,7 x 10-5 g/m2.s)* 
1,26 - 4,45 g/m2/h 

(3,5 x 10-4 - 1,2 x 10-3 g/m2.s)* 

Capaccioni et al. (2011) 
3,8 g/m2/d 

(4,4 x 10-5 g/m2.s)* 
13,1 g/m2/d 

(1,5 x 10-4 g/m2.s)* 

Nava-Martinez, Garcia-Flores e Wakida (2011) 
0,17 - 2441,81 g/m2/h 

(4,7 x 10-5 - 6,8 x 10-1 g/m2.s)* 
- 

Maciel (2003) 1,2 - 4,2 x 10-3 g/m2/s - 

Fernandes (2009) 
23,24 - 337,67 g/dia/m2 

(2,7 x 10-4 - 3,9 x 10-3 g/m2.s)* 
29,09 e 233,24 g/dia/m2 

(3,4 x 10-4 - 2,7 x 10-3 g/m2.s)* 

Berto Neto (2009) 
5,66 - 148,20 g/m2/d 

(6,6 x 10-5 - 1,7 x 10-3 g/m2.s)* 
17,78 - 223,04 g/m2/d 

(2,1 x 10-4 - 2,6 x 10-3 g/m2.s)* 

Mariano e Jucá (2010) 
7 - 146 kg/m2/ano 
(2,2 x 10-4 g/m2.s)* 

- 

Lúcia Lopes et al. (2010) 
35,20 - 151,95 g/m2/d 

(4,1 x 10-4 - 1,8 x 10-3 g/m2.s)* 
58,07 - 644,74 g/m2/d 

(6,7 x 10-4 - 7,5 x 10-3 g/m2.s)* 

Dados encontrados (médias) 

2,5 x 10-3 g/m2.s ou 
4,0 x 10-6 m3/m2.s (1ª C) 

3,6 x 10-3 g/m2.s ou  
5,7 x 10-6 m3/m2.s (2ª C) 

1,2 x 10-2 g/m2.s ou 
7,0 x 10-6 m3/m2.s (1ª C) 

1,5 x 10-2 g/m2.s ou 
8,8 x 10-6 m3/m2.s (2ª C) 

* unidade convertida para a utilizada neste trabalho, facilitando a comparação. C = Campanha 
 
Observou-se que os maiores valores aconteceram durante a tarde, podendo o aumento natural da temperatura na 
massa de lixo decorrente das reações de biodegradação, bem como o aumento da temperatura externa ao aterro 
(turno mais quente do dia) terem influenciado, já que se reduz a saturação do solo em função da evaporação 
superficial da água e aumenta-se o número de espaços vazios, permitindo um maior fluxo. 
 
Conforme Brito Filho (2005), aumentos de temperaturas estimulam o movimento da partícula de gás, tendendo 
também a aumentar a difusão do gás; dessa forma, o gás pode se dispersar mais rápido em condições de temperatura 
mais elevada. Embora o aterro mantenha por si mesmo a temperatura geralmente estável, ciclos de esfriamento e 
aquecimento podem causar ruptura na superfície do solo, causando a migração do gás de aterro para cima ou 
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horizontalmente. O solo frio sobre o aterro pode prover uma barreira física para a migração ascendente do gás, 
causando a migração horizontalmente do gás de aterro através do solo (BRITO FILHO, 2005, p.127).   
 
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 20h00 e as 04h00 horas foi 
mínimo, comparado com medições realizadas das 12h00 às 18h00 horas. Esse fato foi observado em diferentes 
épocas do ano, onde as temperaturas do solo variam de -10º C a 35ºC. 

 
 
Conclusão 
 
- As concentrações (%) do CO2 e CH4 na CE foram proporcionais às características dos RSU estudados, ao tempo de 
aterramento, quantidade de RSU e altura da célula, tanto na primeira quanto na segunda campanha, sendo que o 
primeiro gás sempre apresentou concentração superior à do segundo. 

 
- A concentração do gás CH4 teve um crescimento mais regular (menor desvio padrão) que a concentração de CO2. 
 
- na primeira campanha, o fluxo médio geral de CO2 (em g/m2.s) na cobertura da CE foi 4,8 vezes maior que o fluxo 
de CH4 e, em termos volumétricos, essa diferença foi de 1,8 vezes. Na segunda campanha, esses valores foram de 4,2 
vezes (fluxo mássico) e 1,5 vezes, mostrando que a concentração de CH4 estava sugerindo sua elevação. 
 
- no ensaio de placa, o acúmulo nas concentrações (%) do CO2 e do CH4 foram maiores no turno da tarde, sugerindo 
relação com o aumento da temperatura. 
 
- o fluxo médio de CH4 (em g/m2.s) aumentou 40% da primeira para a segunda campanha no turno da manhã e 38% 
no turno da tarde. Em termos volumétricos (m3/m2.s), o aumento entre as campanhas foi de 44% (manhã) e 39% 
(tarde). 
 
- o fluxo médio de CO2 (em g/m2.s) aumentou 36% da primeira para a segunda campanha no turno da manhã e 23% 
no turno da tarde. Em termos volumétricos (m3/m2.s), o aumento entre as campanhas foi de 31% (manhã) e 22% 
(tarde). 
 
- os fluxos de CH4, mássicos e volumétricos, aumentaram mais (%) que os fluxos de CO2 da primeira para a segunda 
campanha, sugerindo que a CE deverá iniciar sua fase metanogênica breve. 
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