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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é mostrar o projeto que será aplicado no aterro sanitário de 

Itapira. Tendo como base as estimativas de gases a serem produzidos o presente 

trabalho visa o seu tratamento, para isso está sendo realizada uma pesquisa 

tecnológica baseada em método exploratório, bibliográfica e estudo de caso com 

elaboração de um projeto executivo de um sistema de coleta e tratamento de gases 

para o município de Itapira. 

Os resultados preliminares mostraram que a tecnologia apresentada para tratamento 

dos gases é eficiente, com isso pretende-se contribuir com o funcionamento do aterro, 

com o meio ambiente e com a população da região. 

Palavras-chave: Gestão de resíduos sólidos, Biogás e Aterro Sanitário de Itapira.  

2. INTRODUÇÃO 

O tratamento final dos resíduos sólidos urbanos é um dos grandes desafios 

enfrentados na atualidade. Neste cenário, nasce como alternativa a criação de aterros 

sanitários, por se tratar de uma técnica econômica e segura. Entretanto em aterros 

ocorre a decomposição dos resíduos sólidos gerando gás Metano, conhecido como 

Biogás, que contribui na formação do efeito estufa e consequentemente com o 

aquecimento global. A fim de reduzir estes e outros impactos buscas constantes de 

tratamentos são realizadas. Com base nisso o presente trabalho apresenta o estudo 

e projeto do sistema de coleta e tratamento dos gases produzidos no aterro sanitário 

de Itapira. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é pesquisar a melhor tecnologia prática disponível para 

a coleta e tratamento de Biogás gerado em Aterros Sanitários. Têm por objetivo 

específico realizar um estudo na literatura técnica nacional e internacional para coletar 

parâmetros, critérios e regulamentos que permita projetar um sistema de coleta e 

tratamento de gases tecnicamente exequível, economicamente viável e 

ambientalmente correta. 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa tecnológica se baseia principalmente no método indutivo, através de 

pesquisas do tipo exploratórias, bibliográfica e estudo de caso. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

O aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

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

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia (NBR 8419, 1992). Em 

um aterro sanitário, os resíduos depositados passam por uma série de etapas 

biológicas de decomposição, resultando assim em diferentes tipos de produtos, 

destacadamente o biogás, composto principalmente por metano e dióxido de carbono. 

O aterro sanitário estudado está localizado na cidade de Itapira, São Paulo. A área 

destinada ao empreendimento é de 60.000 m2 e a população projetada para 2035 foi 

de 83.351 habitantes que irá produzir, em média, 61 toneladas por dia de resíduos 

sólidos domésticos urbanos e rurais - classe 2 – de acordo com a norma NBR 10.004. 

As estimativas de geração de gás do aterro sanitário foram feitas com auxílio do 

Software de modelagem Landgem, resultando para o período 1998 a 2073, os dados 

apresentados nas figuras 1 e 2 sobre emissão, em ton.e m3 por ano, respectivamente. 

Figura 1 - Gráfico das emissões em t/ano 

 

                             Fonte: AUTORES, 2018 

Figura 2 - Gráfico das emissões em m³/ano 

 

                               Fonte: AUTORES, 2018 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A vazão média estimada de metano por dreno foi de 11,3 m³/h.  Com base nesse dado 

foi elaborado um anteprojeto geométrico do sistema de coleta, drenagem, transporte 

e queima, resultando num sistema contendo basicamente drenos horizontais (sobre a 

base), drenos verticais (atravessando o maciço, 34 chaminés), campânulas (sobre as 

chaminés), rede de tubos de polietileno (transporte), acessórios de controle (válvulas, 

manômetros e conexões) que os transportaram até um queimador central do tipo flare 

enclausurado. Espera-se como resultado final ter um projeto executivo tecnicamente 

exequível e economicamente viável, que permita construir um sistema de coleta, 

transporte e incineração que transforme o metano e os orgânicos não metanogênicos 

em dióxido de carbono e água, evitando assim, alteração significativa da qualidade do 

ar na área de influência do Aterro Sanitário. 
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