
210 Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 210-228 | Jul a Set, 2022

Érika Romana Gomes1* | Perboyre Barbosa Alcântara1 | Francisco Gleson dos Santos Moreira1 |  
José Cássio Ferreira de Sales1

Influência de condições climáticas na 
composição do biogás gerado no lixão 
municipal de Juazeiro do Norte – CE
Influence of climate conditions on the composition of biogas  
generated in Juazeiro do Norte – CE municipal dump

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2022.062

 Data de entrada: 
03/09/2019    

 Data de aprovação: 
24/06/2021

ORCID ID
Gomes ER   https://orcid.org/0000-0002-6302-0418
Alcântara PB   https://orcid.org/0000-0002-0518-4000

Moreira FGS   https://orcid.org/0000-0003-2964-2552
Sales JCF   https://orcid.org/0000-0002-3818-3813

Resumo
O estudo da geração do biogás tem sido realizado principalmente em aterros sanitários, sendo escassas as 

informações sobre as suas concentrações em lixões, especialmente no semiárido brasileiro. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade dos principais componentes do biogás, metano (CH4
) e dió-

xido de carbono (CO
2
) no lixão de Juazeiro do Norte-CE. A investigação de campo consistiu na instalação de 

dispositivos para o monitoramento da qualidade do biogás por meio de um detector de gases. O monitora-

mento foi realizado considerando condições climáticas distintas, período chuvoso e de estiagem, para avaliar 

a influência de cada estação no processo biodegradativo dos resíduos. Os resultados indicaram concentra-

ções de CH4
 baixas (1 a 17%) e, na maioria dos casos, inferiores às de CO

2
 e de oxigênio (O

2
), principalmente 

durante a estação seca. Entretanto, na estação chuvosa, os valores de CH
4
 (55 a 63%) e de CO

2
 (40 a 50%) 

foram semelhantes à faixa observada em aterros.

Palavras-chave: Biogás. Aterro Sanitário. Semiárido Brasileiro.

Abstract
The study of biogas generation has been carried out mainly in landfills, with little information about its concentra-

tions in dumps, especially in the Brazilian semiarid. Therefore, the objective of this work was to analyze the quality of 

the main components of biogas, methane (CH4) and carbon dioxide (CO2), in Juazeiro do Norte-CE dump. The field 

investigation consisted of the installation of biogas quality monitoring devices by means of a gas detector. Monitor-

ing was carried out considering different climatic conditions, rainy and drought periods, to evaluate the influence of 

each season on the biodegradation process of the waste. The results indicated low (1 to 17%) CH4 concentrations 

and, in most cases, lower than those of CO2 and oxygen (O2), especially during the dry season. However, in the rainy 

season, the values of CH4 (55 to 63%) and CO2 (40 to 50%) were similar to the range observed in landfills.

Keywords: Biogas. Brazilian semiarid. Sanitary landfill.
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1 INTRODUÇÃO
O biogás é produzido a partir de uma série de 

reações químicas e biológicas que normalmen-

te ocorrem na massa de resíduos disposta em 

aterros sanitários, por meio da ação de micror-

ganismos no processo de decomposição anaeró-

bia. Esse processo é complexo e envolve muitas 

classes de bactérias e várias fases intermediárias 

(BEHERA; MEHER; PARK, 2015; MAJDINASAB; 

ZHANG; YUAN, 2017). O gás de aterro é uma mis-

tura de gases e possui entre 45 e 60% de metano 

(CH
4
), 40 e 60% de gás carbônico (CO

2
) e 0,1 % de 

oxigênio (O
2
) e outros gases em menor proporção 

(TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VINIL, 1993).

A geração e a composição do biogás nos aterros 

dependem, fundamentalmente, da composição 

dos resíduos, mas a taxa de bioconversão do 

material orgânico em biogás pode ser influen-

ciada por diversos outros fatores, que incluem 

aspectos ambientais, o manejo do aterro e os 

parâmetros físico-químicos, que estão na maio-

ria das vezes relacionados entre si (ALCÂNTARA 

e JUCÁ, 2010).

Por outro lado, o CH
4
 é um gás inflamável que 

pode dar origem a uma variedade de perigos se 

migrar e se acumular em uma propriedade ou 

espaços confinados. Caso gerado em quantida-

de suficiente, esse gás, em concentrações entre 

5 e 15%, pode formar uma mistura explosiva 

com o ar. Também pode atuar como asfixian-

te e, em determinadas circunstâncias, pode ser 

tóxico (TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002; NWA-

CHUKWU; ANONYE, 2013).

Além disso, o metano liberado em aterros é um 

dos principais fatores que contribuem para o 

aquecimento global e, ao mesmo tempo, é uma 

fonte de energia limpa e sustentável se geren-

ciado adequadamente (BEHERA; MEHER; PARK, 

2015; PARK et al., 2016).

Conforme DAS et al. (2016), a ausência de aten-

ção do setor público contribui para que uma 

enorme quantidade de gás metano seja liberado 

na atmosfera. Isso ocorre porque a disposição 

inadequada dos resíduos em lixões pode levar a 

riscos como poluição do solo, contaminação de 

águas subterrâneas e poluição do ar. Nesse sen-

tido, de acordo com a ABRELPE (2017), no Brasil, 

aproximadamente 40,9% dos resíduos coleta-

dos tiveram disposição ambiental inadequada 

em aterros controlados e lixões. No Nordeste, o 

quadro é ainda mais alarmante, pois, dos Resí-

duos Sólidos Urbanos (RSU) recolhidos na região, 

64,6%, ou 28.351 toneladas diárias, foram dis-

postos inadequadamente.

Esses locais não possuem sistema de coleta de 

lixiviado, sistema de monitoramento e coleta de 

biogás, impermeabilização de base, compac-

tação, nivelamento e cobertura de resíduos. A 

ausência dessas instalações acarreta problemas 

como contaminação do lençol freático, emis-

são de GEE, risco de incêndio e explosão, risco à 

saúde humana e problemas sanitários (KUMAR; 

SHARMA, 2014).  

Nesse contexto, o vazadouro a céu aberto é a 

principal forma de destinação final e “trata-

mento” dos resíduos sólidos urbanos gerados 

no município de Juazeiro do Norte-CE, localiza-

do no semiárido nordestino. Trata-se, portanto, 

de um grande problema ambiental e tende a se 

agravar pelo crescente consumo de bens des-

cartáveis, visto que o município está notada-

mente em um processo de crescimento acelera-

do, onde o padrão de vida, e consequentemente 

os hábitos e consumo da população local, tem 

mudado nos últimos anos, contribuindo assim 

para alterar a qualidade e a quantidade dos re-

síduos sólidos gerados.

O semiárido brasileiro destaca-se, principalmen-

te, pela escassez e má distribuição de precipita-

ções pluviométricas e elevadas temperaturas, 

o que torna interessante o estudo da geração, 

composição e concentração do biogás em lixões 
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localizados nessa região, para verificar a influên-

cia dessas variáveis climáticas.

Aliado a isso, os estudos da concentração de bio-

gás gerado pela disposição de RSU são realizados 

quase que exclusivamente em aterros sanitários, 

sendo que a escassez de pesquisas nessa temáti-

ca em lixões margeia o potencial de poluição at-

mosférica oriunda da emissão do biogás desses 

espaços. Fato este que justifica,  amplia e torna 

mais relevante a realização do presente estudo.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 

investigar e avaliar os principais componentes 

do biogás (CH4
 e CO

2
) gerado pela biodegrada-

ção dos RSU no lixão municipal de Juazeiro do  

Norte-CE em períodos climáticos distintos.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

O presente estudo foi desenvolvido no município 

de Juazeiro do Norte-CE (Fig. 1), localizado na por-

ção sul do estado do Ceará, situado na Região Me-

tropolitana do Cariri (RMC), entre as coordenadas 

geográficas 7º12”47’ de latitude sul e 39º18”55’ 

de longitude oeste de Greenwich, com extensão 

territorial de 248,558 Km² (CEARÁ, 2017) e popula-

ção estimada de 271.926 habitantes (IBGE, 2018).

 
 Figura 1 - Localização e mapa básico do município de Juazeiro do Norte-CE

 Fonte: O Autor

O clima do município é caracterizado como Tro-

pical Quente Semiárido e Tropical Quente Semi-

árido Brando com precipitação média anual de 

925,1 mm, distribuída, principalmente, nos meses 

de janeiro a maio, e temperatura média de 24º C 

a 26º C (CEARÁ, 2017). Cálculos de balanço hídri-

co mostram um excesso da precipitação sobre a 

evapotranspiração nos meses de janeiro a abril, e 

déficit no restante do ano. (ALCÂNTARA, 2011).

Segundo Moura et al. (2007), essas condições 

climáticas são típicas do semiárido brasileiro, 

caracterizado por chuvas escassas, entre 300 e 

800 mm, e distribuídas de forma irregular espa-

ço-temporalmente, geralmente concentrada em 

poucos meses do ano; além de temperaturas os-

cilando entre 23 e 27 °C e elevada evaporação, 

em torno de 2.000 mm.ano-1, o que gera um ba-

lanço hídrico negativo ao longo dos anos.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 210-228 | Jul a Set, 2022



213

Quanto ao local de disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos de Juazeiro do Norte - CE (Fig. 2), 

campo experimental deste estudo, localiza-se às 

margens da Rodovia Padre Cícero (CE 060), sob 

coordenadas 07º 09' 18' latitude sul e 39º 18' 

42'' longitude oeste de Greenwich, na zona rural 

e a, aproximadamente, 5 km do centro da cidade. 

Essa unidade de processamento dos RSU, de-

nominado aterro controlado pelo Poder Público, 

consiste em um lixão, com início de operação em 

2002, e cujas atividades ainda estão em opera-

ção. Entre os anos de 2011 e 2013 foram depo-

sitados no lixão, aproximadamente, 191,58 t/dia 

de resíduos (SNIS, 2019), consistindo no maior 

vazadouro a céu aberto da Região Metropolitana 

do Cariri. 

Cabe ressaltar, ainda, que o lixão municipal não 

dispõe de qualquer infraestrutura para con-

tenção dos vetores e poluentes decorrentes da 

disposição dos RSU nessa área. Dessa forma, os 

resíduos são dispostos sobre o solo in natura, 

não havendo coleta e tratamento dos líquidos e 

gases gerados durante o processo de decompo-

sição anaeróbia da matéria orgânica. Nesse con-

texto, a única medida adotada pela Gestão do 

município é o eventual recobrimento do lixo com 

solo proveniente do próprio vazadouro.

2.2 Procedimentos de investigação 

A investigação de campo foi realizada nos anos 

de 2011, 2012 e 2013, sob condições climáticas 

distintas. Dessa forma, as medições ocorreram 

no período chuvoso (meses de janeiro a maio) e 

no período seco (junho a dezembro), e tiveram 

como premissa determinar as concentrações dos 

gases metano e dióxido de carbono na interfa-

ce solo-resíduo do lixão municipal de Juazeiro do 

Norte-CE.

Para isso, realizou-se inicialmente um estudo das 

regiões de interesse, analisando-se a dinâmica 

operacional e as características do vazadouro. 

Posteriormente, foram definidas áreas onde se-

riam instalados os dispositivos de leitura para 

estimativa das concentrações dos principais 

componentes do biogás. As áreas selecionadas 

foram identificadas por A1, A2 e A3, conforme 

apresentado na Fig. 2. 

 
Figura 2 - Localização dos dispositivos de leitura de gases na área do lixão municipal de Juazeiro do Norte-CE

Fonte: Google Earth (2019)
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Em cada área (A1, A2 e A3) foram definidas su-

báreas ou pontos para a instalação dos dispo-

sitivos de leitura, denominados de Pn (P1, P2, 

P3, etc.). Diante disso, buscou-se distribuir os 

dispositivos de leitura de forma uniforme em 

cada área, levando em consideração os sítios do 

vazadouro que se encontravam inoperantes no 

período da pesquisa. 

No Tabela 1 é apresentado o período de realiza-

ção das medições, a denominação e quantidade 

dos pontos instalados em cada área delimitada 

na pesquisa.

Tabela 1 - Detalhamento das áreas investigadas por estação climática

Área Ano da investigação Período de realização das 
medições

Pontos de instalação dos 
dispositivos de medição Quantidade de pontos

A1 2011
Chuvoso P1, P2, P3, P4 4

Seco P5, P6, P7, P8, P9, P10 6

A2* 2012 Chuvoso P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 7

A3 2013
Chuvoso P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 8

Seco P9, P10, P11, P12, P13, P14 6

*Medições realizadas somente na estação chuvosa devido a questões logísticas e manutenção do aparelho de medição dos gases.

2.3 Procedimento de instalação dos 
dispositivos de leitura

Com a finalidade de avaliar as concentrações do 

biogás sob a camada de cobertura, haja vista que 

no lixão não há drenos verticais, foram instala-

dos dispositivos de leitura de gases, construídos 

com CAP de PVC. Dispositivos semelhantes fo-

ram utilizados por Mariano e Jucá (2010) e Mo-

reira (2018). 

 A instalação de cada dispositivo consistiu na exe-

cução de um furo superficial na camada de co-

bertura de solo até atingir o maciço sanitário (Fig. 

3), sobre o qual se aplicou uma camada de brita 

com espessura de, aproximadamente, 50 mm. Em 

seguida foi inserido um CAP de PVC (diâmetro de 

100 mm e altura de 70 mm) com uma tela na parte 

inferior para evitar obstrução do mesmo. Na parte 

superior do CAP instalou-se um tubo flexível para 

a conexão do equipamento de leitura do biogás.

 
Figura 3 - Esquema ilustrativo da instalação dos dispositivos para a leitura das concentrações do biogás

1. Escavação do solo de cobertura; 2. Colocação de camada de brita; 3. Instalação de CAP de PVC; 4. Instalação de tubo flexível e reaterro do furo; 5. Detector de gás. 
Fonte: O Autor.
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A Fig. 4 exibe as etapas de instalação dos  

dispositivos de leitura em campo de acor-

do com a representação esquemática ante-

rior, bem como a leitura da concentração do  

biogás com o aparelho Eagle Series Portable 

Multi-Gas Detector.

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 4 - Etapas de instalação dos dispositivos de leitura. (a) Furo superficial; (b) Preenchimento com brita;  
(c) (d) Inserção do CAP; (e) Cobertura do dispositivo de leitura; (f) Medição do biogás com o aparelho portátil

Fonte: O Autor.

A estimativa das concentrações de metano (CH
4
), 

dióxido de carbono (CO
2
), oxigênio (O

2
) e sulfeto 

de hidrogênio (H
2
S) fez-se por meio de um de-

tector de gases (Eagle Series PortableMulti-Gas 

Detector) dotado de um sistema de sucção acio-

nado automaticamente, conforme ilustrado na 

Fig. 4f. As leituras foram realizadas nas três áreas 

(A1, A2, A3), conforme a dinâmica de operação 

do vazadouro, com o objetivo de abranger um 

maior percentual da área total do lixão. 

Os valores das concentrações dos gases foram 

expressos em porcentagem de volume (% VOL.) 

e em Partes Por Milhão (PPM) para valores re-

lativamente baixos. A detecção de metano e de 

dióxido de carbono é realizada por meio de um 

sensor IR com faixa máxima de leitura de 0% - 

100% e 0% -50 %, respectivamente. Já as fai-

xas de medição do O2
 e H

2
S são 0 a 100% e 0 a  

100 ppm, respectivamente. 

Inicialmente foi previsto um monitoramento sema-

nal de cada um dos pontos, que compreende cada 

área de investigação, período de três anos, consi-

derando a estação chuvosa e a estação seca, que 

caracteriza a região semiárida. Entretanto, devido 

às dificuldades enfrentadas durante o período de 

estudo para a instalação e manutenção dos dispo-

sitivos de leitura, as medidas das concentrações dos 

gases foram realizadas conforme as possibilidades 

de acesso aos pontos que dependia, entre outros as-

pectos, da dinâmica de operação do vazadouro. 

Por se tratar de lixão onde ocorre um fluxo diário 

de catadores e a disposição dos resíduos é feita de 

forma quase aleatória, sem delimitações de áreas e 

sem fiscalização adequada, frequentemente ocor-

riam perdas dos dispositivos, inviabilizando as lei-

turas em períodos regulares. Em épocas de chuvas 

e durante várias ocorrências de queima dos resídu-

os, era inviável o monitoramento dos gases, sendo 
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necessário prolongar o intervalo de medição e/ou 

reinstalar os dispositivos na área investigada. 

2.4 Dados climáticos, Levantamento 
bibliográfico e Correlação de Pearson

Os dados climáticos da Região do Cariri, tais como 

precipitação, temperatura e isolação, foram solicita-

dos ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 

estação meteorológica de Barbalha - CE (coordena-

das geográficas 07º19’ de latitude Sul e 39º18’ de 

longitude WGr e altitude de 410 m). Essa estação 

está localizada a uma distância de, aproximadamen-

te, 17 km da área investigada e foi escolhida por ser 

a mais próxima do vazadouro municipal. 

Foi realizado, ainda, levantamento bibliográfico para 

obtenção de informações sobre a composição gra-

vimétrica e o teor de umidade dos resíduos sólidos 

urbanos dispostos no lixão municipal de Juazeiro do 

Norte - CE. Essas informações são importantes para 

análise da geração e composição do biogás.

Após análise dos dados, foi aplicado o método es-

tatístico denominado Correlação de Pearson, que 

consiste em avaliar uma possível associação linear 

entre duas variáveis contínuas, conforme descrito 

por Mukaka (2012). As variáveis analisadas foram 

concentração de CH4
, de CO

2
 e de O

2
, e precipita-

ção pluviométrica. Nesse sentido, os coeficientes 

de correlação foram interpretados de acordo com 

o especificado por Devore (2006) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Coeficiente de correlação de Pearson

r Definição

0,00 a 0,19 Correlação bem fraca

0,20 a 0,39 Correlação fraca

0,40 a 0,69 Correlação moderada

0,70 a 0,89 Correlação forte

0,90 a 1,00 Correlação muito forte

Fonte: Devore (2006).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Composição Gravimétrica dos resíduos

A composição gravimétrica consiste na ob-

tenção dos percentuais em peso dos princi-

pais componentes dos resíduos sólidos urba-

nos, tais como: papel, papelão, plástico, vidro, 

matéria orgânica, etc. Dessa forma, o conhe-

cimento dessa composição permite uma ava-

liação preliminar da degradabilidade, do poder 

de contaminação ambiental e das possibilida-

des de reutilização, reciclagem e valorização 

energética dos RSU, sendo, portanto, de gran-

de importância na definição das tecnologias 

mais adequadas ao tratamento e disposição 

final dos resíduos.

A composição média dos RSU destinados ao li-

xão municipal de Juazeiro do Norte-CE (Fig. 5) 

apresentou 58,5% de matéria orgânica e 6,8% 

de papel e papelão. Esses valores estão dentro 

do esperado para cidades do interior da região 

Nordeste. De acordo com Tchobanoglous, Thei-

sen e Vinil (1993), o teor médio de matéria orgâ-

nica e papel e papelão em localidades com bai-

xa industrialização situa-se na ordem de 6,3% e 

5,5%, respectivamente. 

Nesse sentido, observa-se que 65,3% dos resí-

duos do município são compostos de materiais 

facilmente e moderadamente degradáveis, o que 

constitui um elevado potencial de geração de 

biogás. No entanto, a decomposição anaeróbia 

da fração orgânica dos RSU depende, também, 

dos fatores ambientais da região em que o aterro 

está inserido, tais como, temperatura, precipi-

tação, umidade, etc. Diante disso, as concentra-

ções dos gases (CH4 e CO2), em aterros de resí-

duos, podem variar significativamente ao longo 

do tempo e de acordo com as condições climá-

ticas locais.
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Matéria orgânica
58.5%

Plástico
17.4%

Papel e 
papelão

6.8%

Compósito
3.9%

Vidro
3.3%

Metal
3.3%

Borracha
0.7%

Madeira
0.2%

Trapos e outros
5.9%

Figura 5 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Juazeiro do Norte-CE
Fonte: Alcântara (2011).

3.2 Condições Climáticas de Juazeiro do Norte- CE

Nas Fig. 6 a 8 é possível observar as principais 

variáveis climáticas, no período de 2011 a 2013, 

que podem influenciar, direta ou indiretamente, 

na bioconversão da matéria orgânica nos gases 

metano e dióxido de carbono. 
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Figura 6 - Variáveis climáticas para Juazeiro do Norte- CE no ano 2011
Fonte: O Autor. Com base em dados do INMET (2014).
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Figura 7 - Variáveis climáticas para Juazeiro do Norte- CE no ano 2012
Fonte: O Autor. Com base em dados do INMET (2014).
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Pode-se observar que a temperatura média anu-

al, para os três anos, oscilou no intervalo de 25º 

C a 28,4º C. De acordo com Gardner e Probert 

(1993), as arqueas metanogênicas geralmente 

prosperam na faixa de 15 a 45 °C, sendo que a 

faixa de produtividade máxima consiste em 32 a 

35 °C. Já Matheri et al. (2018) consideram que há 

três faixas distintas de temperatura em que pode 

ocorrer a geração de biogás, cujas denominações 

são psicrofílica, mesofílica e termofílica. A faixa 

psicrofílica varia de 10 °C a 20 °C; a mesofílica, 

de 20 °C a 40 °C, com temperatura ótima entre 

35 °C e 37 °C, enquanto a termofílica varia de 

50 °C a 65 °C, com valor ótimo de 55 °C. Nesse 

sentido, durante todo o período em estudo, esse 

parâmetro mostrou-se favorável ao processo de 

biodegradação anaeróbia dos RSU. 

Por outro lado, verifica-se que, nos três anos 

analisados, o padrão de distribuição das precipi-

tações ao longo dos meses variou bastante. De 

modo geral, como é característico da região, as 

chuvas se concentram na primeira metade do 

ano, especialmente nos quatro primeiros meses. 

No ano de 2012 (Fig. 7), as chuvas ficaram abaixo 

da média histórica que é de 925,1 mm (CEARÁ, 

2012) e, em 2013 (Fig. 8) as precipitações tive-

ram uma melhor distribuição, com volumes con-

sideráveis até o mês de junho. A Fig. 9 ilustra a 

paisagem típica do lixão no período chuvoso.
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Figura 8 - Variáveis climáticas para Juazeiro do Norte- CE no ano 2013
Fonte: O Autor. Com base em dados do INMET (2014).

 
Figura 9 - Paisagem típica do lixão de Juazeiro do Norte e do entorno no período de janeiro a maio

Fonte: O Autor.
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A análise do solo superficial da área do lixão, 

no período das chuvas, revelou teor de umi-

dade média de 9,5% (base seca)1, enquanto 

a umidade média dos resíduos foi de 47,5 % 

(base úmida)2. Convém ressaltar que os valores 

de teor de umidade de solos, por definição,  re-

ferem-se à base seca. Porém, quando se trata 

de resíduos sólidos, é mais comum, na litera-

tura, a umidade se referir à base úmida. Sendo 

assim, as umidades dos resíduos medidas nes-

te trabalho vão se referir sempre à base úmida, 

e os valores da literatura que se referem à base 

seca serão evidenciados.  

De acordo com Leikam (2002), os processos de 

biodegradação dos resíduos são atenuados 

quando a umidade dos resíduos é inferior a 35% 

(base úmida), de modo que nem todo  carbono 

biologicamente degradável poderá ser converti-

do em CH4
 e CO

2
. 

1  Teor de umidade (h) na base seca: ℎ =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥100  

   Sendo: h = teor de umidade (%); Ma = massa de água (g); Ms = massa da amostra seca (g)

2  Teor de umidade (h’) na base úmida: ℎ′ =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥100  

  Sendo: h’ = teor de umidade (%); Ma = massa de água (g); Mu = massa da amostra úmida (g)

Porém, com a umidade elevada dos RSU e do solo 

de cobertura do lixão municipal, bem como devi-

do à infiltração da água das chuvas, observa-se 

de janeiro a julho uma grande geração de lixiviado 

no vazadouro. No período chuvoso, o pH médio do 

lixiviado foi 7,7. Segundo Kurbanova et al. (2015), 

as arqueas metanogênicas desenvolvem-se pre-

ferencialmente em um pH ótimo de 7,0, cuja am-

plitude de oscilação pode ser de 6,6 a 8,0. Diante 

disso, essas condições de umidade dos RSU (47,5 

%) e pH do lixiviado próximo da neutralidade favo-

recem a decomposição anaeróbia e, consequen-

temente, a geração de biogás.

A segunda metade do ano é caracterizada pelo pe-

ríodo de estiagem, embora precipitações possam 

ocorrer esporadicamente e de forma mal distribu-

ída, especialmente em meados de novembro e no 

mês de dezembro. No período seco, a paisagem 

muda radicalmente, como ilustrado na Fig. 10.

 
Figura 10 - Paisagem típica do lixão de Juazeiro do Norte e do entorno no período de agosto a dezembro

Fonte: O Autor.
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As análises do solo superficial do lixão no perí-

odo seco indicaram umidade média (base seca) 

de 2,1%. Já as amostras de resíduos, coletadas 

em profundidades de até 50 cm, resultaram em 

valores de umidade (base úmida) em torno de 

23 %. Como consequência da baixa umidade 

dos RSU, reduzidas precipitações, elevados va-

lores de insolação e de temperatura (Fig. 6, 7 

e 8), bem como os altos índices de evaporação 

que caracteriza a região semiárida, no período 

seco não é possível observar o fluxo de lixiviado 

na área do aterro.

Nesse sentido, as condições de baixa umidade 

dos RSU, no lixão municipal, não favorecem o 

processo de decomposição anaeróbia da maté-

ria orgânica. Dados da literatura sugerem que a 

geração máxima de biogás ocorre para valores 

de umidade (base seca) entre 60 e 80 % (37,5 

a 44,4 %, na base úmida) (FARQUHAR; ROVERS, 

1973) e que a umidade dos resíduos abaixo de 

25 % (GURIJALA; SUFILTA, 1993) não possibi-

lita o desenvolvimento adequado dos micror-

ganismos e, portanto, a geração de biogás se  

reduz drasticamente.

Ressalta-se que as precipitações observadas 

(Fig. 6 a 8) na segunda metade do ano (período 

seco) normalmente não alteram de forma signi-

ficativa as condições de umidade dos resíduos. 

Isso ocorre porque as chuvas na estação seca são 

geralmente esporádicas e mal distribuídas espa-

cialmente; aliadas às temperaturas mais eleva-

das no período, bem como à umidade relativa do 

ar mais baixa, favorecem a evaporação da água 

já na parte superficial da camada de cobertura. 

Essas condições inviabilizam a infiltração do lí-

quido até o maciço sanitário.

Cabe destacar que no ano de 2011 (Fig. 6) ocor-

reram precipitações atípicas no mês de outu-

bro, com acúmulo mensal em torno de 204,3 

mm, e nos meses de novembro e dezembro tam-

bém ocorreram precipitações acima de 50 mm. 

Diante disso, no referido período é possível que 

tenha ocorrido o estabelecimento de condições 

mais adequadas ao processo de biodegradação 

anaeróbia dos RSU, quando comparadas aos 

períodos secos (Fig. 7 e 8) dos anos de 2012 e 

2013 respectivamente.

3.3 Concentração do Biogás no lixão municipal 
de Juazeiro do Norte- CE

As medidas das concentrações do biogás foram 

realizadas em três Áreas (Fig. 2) distintas do li-

xão, no período de 2011 a 2013, e em duas épo-

cas do ano (estação chuvosa e seca).

Área 1 (A1)

Na Área 1 (Fig. 11) foram realizadas leituras nos 

meses de fevereiro, março, outubro, novembro e 

dezembro de 2011, em 10 pontos distintos, sen-

do 4 no período chuvoso (Fig. 11a) e 6 no período 

seco (Fig. 11b).
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 (a) Período Chuvoso 2011 – Área 1

 (b) Período Seco 2011 – Área 1

Figura 11 - Concentrações de gases no lixão de Juazeiro do Norte (CH
4
 e CO

2
 em % Vol):  

(a) Período Chuvoso; (b) Período Seco

As análises indicaram que, no período chuvoso  

(Fig. 11a), o biogás apresentou concentração mé-

dia da ordem de 52,5% de CH
4
 e de aproximada-

mente 47% de CO
2
. Essas concentrações apresen-

tam valores próximos aos observados em aterros 

sanitários. Em um aterro experimental na Região 

Metropolitana do Recife, Maciel e Jucá (2011) ob-

servaram concentrações médias de CH4
 e CO

2
 de 

54,3 ± 2,7% e 40,7 ± 2,9%, respectivamente, du-

rante um período de monitoramento de 18 meses. 

Já Rey et al. (2013) analisaram a concentração 

dos principais componentes do biogás em di-

ferentes aterros localizados na Espanha. Os au-

tores observaram concentrações variando de 

32 a 58% para o CH4
 e 31 a 54% para CO

2
. Para 

Sevimoğlu e Tansel (2013), essa composição de 

biogás é típica dos aterros que estão em estados 

ativos de decomposição anaeróbia. 

Os elevados valores de CH
4
 e CO

2
 observados 

na Área 1 (Fig. 11a) podem ser justificados pela 

maior espessura de lixo depositado nesse local. 

Esses resíduos são provenientes, essencialmente, 

da coleta regular, que tem elevado teor de mate-

riais biodegradáveis. Como observado anterior-

mente, a composição média do lixo, determinada 

logo após a descarga dos RSU no lixão municipal, 

apresentou teores de matéria orgânica na ordem 

de 58,5% e de papel e papelão em torno de 6,8%.

Por outro lado, as condições climáticas no perío-

do (Fig. 6) possibilitaram a manutenção de teores 

de umidade na massa de resíduos (adequados à 

evolução do processo de decomposição em con-

dições anaeróbias. A umidade elevada do solo de 

cobertura (9,5 %) e do lixo (47,5 %) contribuem, 

também, para a evolução do processo biodegra-

dativo, pois dificulta a entrada de ar atmosférico 
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no maciço sanitário e mantém o ambiente em 

condições anaeróbias.

Já na Fig. 11b, observa-se que, durante o período 

seco, ocorreu uma redução significativa nas con-

centrações do biogás. Na maioria das medições, 

as concentrações de CH
4
 estiveram abaixo de 6%, 

e as de CO
2
, próximas de 10%. Isso ocorreu, pos-

sivelmente, porque nos quatro meses anteriores 

(junho a setembro) praticamente não houve pre-

cipitação. Esse fator contribuiu para a redução do 

teor de umidade dos RSU a valores muito baixos, 

diminuindo drasticamente a atividade microbia-

na. Por outro lado, a redução da umidade dos resí-

duos e do solo de cobertura possibilita a entrada 

de ar no maciço sanitário, o que torna o ambiente 

aeróbio ou semiaeróbio. Porém observou-se uma 

concentração de metano um pouco mais elevada 

no mês de outubro (25 %), o que deve estar asso-

ciado às precipitações atípicas neste mês. 

Dessa forma, quando ocorre o retorno das chu-

vas, a condição de aerobiose e semiaerobiose 

não se altera de imediato e, portanto, demanda 

um certo tempo para a readaptação dos micror-

ganismos ao novo ambiente, especialmente as 

archea metanogênicas, que são bastante sensí-

veis à presença de oxigênio (O2
). Entretanto, com 

o tempo e manutenção das precipitações, o am-

biente anaeróbio se estabelece e há um cresci-

mento na produção de metano, como pode ser 

observado nas últimas leituras do mês de de-

zembro de 2011 (Fig. 11 b), cuja concentração de 

CH
4
 atingiu valor de 45%.

Área 2 (A2)

A Fig. 12 apresenta as concentrações dos gases na 

Área 2, no ano de 2012, para a estação chuvosa. 
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S em % vol) no período chuvoso- Fev. e Mar. 2012

Observa-se que na maioria dos pontos as con-

centrações de metano ficaram acima de 30%, 

atingindo um máximo de 58,9% no ponto P7, 

caracterizando o estabelecimento da fase meta-

nogênica, embora a concentração média de CO2
 

(32%) tenha sido relativamente baixa. Novamen-

te, na estação chuvosa, são observadas concen-

trações de metano mais elevadas. Entretanto, 

mais baixas do que aquelas observadas na Área 

1 para esse período.

Cabe destacar que concentrações médias de 

CH4
 na ordem de 4 % e 17 % foram observadas 

nos pontos P2 e P3, respectivamente. Esses va-

lores de CH
4
 e de CO

2
 (Fig. 12) podem ser de-

correntes da presença de uma elevada concen-

tração de resíduos industriais nas proximidades 

dos pontos de leitura, especialmente resíduos 

da indústria de calçados e de curtumes, que 

são de difícil biodegradação (Fig. 13a e 13b). 

Por outro lado, frequentemente ocorre a quei-
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ma do lixo em pequenas regiões do lixão ou de 

forma generalizada, envolvendo grande parte 

da área de disposição dos RSU como ilustrado 

na Fig.13c. 

 
 Figura 13 - Áreas de acúmulo de resíduos industriais (a), de curtume (b) e eventos de queima  

(c) no lixão de Juazeiro do Norte-CE
Fonte: O Autor.

Esses incêndios ocorrem espontaneamente, 

principalmente nos meses de setembro a de-

zembro, e de forma intencional, uma vez que os 

catadores, conforme relato dos mesmos, ateiam 

fogo ao lixo para facilitar, posteriormente, a re-

tirada de metais. Com a queima frequente dos 

resíduos, há uma redução dos materiais biode-

gradáveis, principalmente nas regiões em que a 

espessura da camada de solo é menos espessa. 

Essas circunstâncias contribuem, também, para 

a redução das concentrações do biogás, mesmo 

no período chuvoso. 

Durante esse período foi possível medir as con-

centrações de outros gases, além do CH4
 e CO

2
, 

como o oxigênio (O
2
) e o sulfeto de hidrogênio 

(H
2
S) na Área 2. As concentrações de oxigênio 

variaram de 8% a 12%, indicando condições 

aeróbias ou semiaeróbias, principalmente em 

trechos com elevada concentração de resíduos 

industriais (Fig. 13a) pontos P2 e P3. Vale ressal-

tar, ainda, que no ano de 2012, por questões de 

logísticas e manutenção e calibração dos equi-

pamentos de medição, não foram realizadas as 

leituras na Área 2 no período seco.

Área 3

A Fig. 14 apresenta as concentrações dos gases 

medidos na Área 3, no ano de 2013, para a esta-

ção chuvosa e a estação seca.
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 (a) Período Chuvoso 2013 – Área 3

 (b) Período Seco 2013 - Área 3

Figura 14 - Valores médios das concentrações de gases no lixão de Juazeiro do Norte (CH
4
, CO

2
, O

2
 e H

2
S em % vol.):  

a) Período Chuvoso; b) Período Seco

Semelhante ao observado nos anos anteriores, as 

concentrações de CH
4
 e CO

2
 no período chuvoso 

(Fig. 14a) foram relativamente elevadas (acima 

de 47% para o metano e 38% para o dióxido de 

carbono), caracterizando a fase metanogênica 

de produção de gases. Esse aspecto, verificado 

nos pontos P1, P2, P3, P5 e P7, foi favorecido pe-

las condições de umidade e de temperatura, bem 

como pelas características de biodegradabilida-

de dos resíduos aterrados.  

No entanto, foram verificadas concentrações 

menores de CH
4
 e CO

2
 nos pontos P4, P6 e P8, 

cujos valores oscilaram entre 26 e 34% para 

o metano e 24 e 30% para o dióxido de carbo-

no. Esses resultados podem estar relacionados 

aos tipos de resíduos depositados nesses pon-

tos, cujas características de biodegradabilidade 

seriam mais lentas ou por se tratar de resíduos 

mais antigos, e, portanto, mesmo sob condições 

climáticas favoráveis apresentariam menores 

concentrações dos gases analisados.

Já na estação seca (Fig. 14 b), novamente, foram 

observadas concentrações de CH
4
 e CO

2
 muito 

baixas e valores de O
2
 elevados. Esses resulta-

dos sugerem que no lixão Municipal de Juazeiro 

do Norte-CE, localizado na região semiárida do 

Brasil, o fator que mais interferiu no processo 

de decomposição anaeróbia dos resíduos foi a 

umidade, haja visto que a temperatura ambiente 

média, próxima de 25 °C, em todos os anos anali-

sados, mostrou-se favorável ao desenvolvimento 

dos microrganismos metanogênicos. 

A redução da umidade no solo favorece o fluxo 

de oxigênio para o interior da massa de resíduos, 

o que possibilita a digestão por via aeróbia, prin-

cipalmente nas regiões com menor espessura e 
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nas camadas mais superficiais de RSU. Diante 

disso, o processo de decomposição da matéria 

orgânica deveria ser bastante acelerado nessas 

regiões, o que acarretaria a rápida estabilização 

da fração orgânica dos resíduos. No entanto, isso 

parece não ocorrer porque a diminuição do teor 

de água do maciço sanitário, na época de estia-

gem, dificulta ou impossibilita biodegradação. 

Esse aspecto ocasiona o retardamento do pro-

cesso digestivo microbiano, mesmo sob condi-

ções aeróbias, haja vista que os microrganismos 

necessitam de condições ótimas de umidade 

para desenvolverem suas funções metabólicas.

Os valores de H2S foram observados apenas nos 

pontos P1 e P5 (Fig. 14 a) com concentrações 

que variam de 37 a 68 PPM; devido à escala, os 

valores não aparecem nos gráficos. Nos demais 

pontos não foi possível detectar concentrações 

desse gás.

3.4 Correlação entre os parâmetros analisados

Na Tabela 3 são apresentados os coeficientes de 

Correlação de Pearson para os parâmetros me-

tano (CH4), dióxido de carbono (CO2), oxigênio 

(O2) e Precipitação (Precip.).

Tabela 3 - Correlação de Pearson entre a precipitação 
e os principais componentes do biogás

 CH4 CO2 O2 Precip.

CH
4

1

CO
2

0,903 1

O
2

-0,670 -0,858 1

Precip. 0,615 0,650 -0,356 1

Pode-se observar na Tabela 3 que há uma cor-

relação positiva muito forte (0,903) entre o CH
4
 

e o CO
2
, haja vista que são os principais gases 

formados pela decomposição anaeróbia da ma-

téria orgânica, ou seja, são gerados simultanea-

mente no processo biodegradativo dos RSU. Por 

outro lado, tendo em vista que a geração de me-

tano e dióxido de carbono ocorre em condições 

anaeróbias, verifica-se correlação negativa for-

te e negativa moderada, respectivamente, entre 

O
2
 - CO

2
 (-0,858) e O

2
 - CH

4
 (-0,670), ou seja, o 

aumento da concentração de oxigênio inibe a 

formação de biogás por promover condições ae-

róbias ou semiaeróbias no meio.

Já quanto à influência da precipitação, nota-se 

uma correlação moderada positiva no que se re-

fere a geração de CH
4
 (0,615) e de CO

2
 (0,650). 

Nesse sentido, um aumento nos índices pluvio-

métricos conduz a uma elevação nas taxas meta-

bólicas das arqueas metanogênicas. Contudo, os 

valores medianos dessas correlações permitem 

inferir que outros fatores também influenciam 

o processo biodegradativo dos resíduos, entre 

eles: (i) a espessura e grau de compactação da 

camada de solo de recobrimento, que pode difi-

cultar a infiltração de água precipitada; (ii) a es-

pessura do maciço sanitário; e (iii) o tipo/carac-

terística dos resíduos dispostos no vazadouro e, 

consequentemente, o teor de matéria orgânica. 

Aspectos estes já bastante discutidos nas seções 

anteriores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A composição gravimétrica dos resíduos de Jua-

zeiro do Norte - CE, com 65,3 % de materiais fa-

cilmente e moderadamente degradáveis, favore-

ce a geração de biogás, haja visto que o lixão com 

aproximadamente 10 anos de operação contém 

um volume considerável de resíduos. Entretan-

to, como sugerem os resultados, a conversão do 

material orgânico em biogás é dependente das 

condições climáticas da região. 

No período das chuvas, os teores de umidade do 

lixo e da camada de cobertura favorecem o pro-

cesso de biodegradação em condições anaeró-

bias. Nesse sentido, nos três anos de investigação, 
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os resultados indicaram que as concentrações de 

metano (CH
4
) e de dióxido de carbono (CO

2
), em 

diversos pontos e durante a estação chuvosa, es-

tiveram dentro da faixa de valores relatados na 

literatura para aterros sanitários (50% a 60% de 

CH4; 40% a 50% de CO
2
). 

Já no período seco, alterando-se apenas as con-

dições de umidade do ambiente em decorrência 

das chuvas, em pontos do vazadouro com con-

dições semelhantes, às concentrações de CH
4
 

e de CO
2
 foram baixas, e os valores de oxigênio 

(O
2
) mais elevados. Isso ocorre porque a redução 

da umidade no solo favorece o fluxo de oxigênio 

para o interior da massa de resíduos, o que pos-

sibilitaria a digestão por via aeróbia, principal-

mente nas regiões com menor espessura e nas 

camadas mais superficiais de resíduos. Notada-

mente, no período seco ocorre uma sensível mu-

dança na dinâmica do processo de biodegrada-

ção, denotado pela variação muito significativa 

das concentrações de CH
4
 e CO

2
 do biogás. 

Importante ressaltar que o fator que mais inter-

feriu no processo de decomposição anaeróbia dos 

resíduos foi a umidade, haja visto que a tempera-

tura ambiente média variou pouco ao longo dos 

anos e estava dentro de uma faixa favorável ao 

crescimento dos microrganismos metanogênicos.

Em relação à dinâmica de operação do vazadou-

ro, durante o período de estudo, não foi possível 

observar uma regularidade ou plano em relação 

às atividades de descarga, espalhamento, com-

pactação e cobertura do lixo. Os pontos de des-

carga dos resíduos mudam frequentemente e os 

procedimentos de espalhamento, compactação 

e cobertura do lixo, feitos com o auxílio de um 

trator de esteira, só ocorrem de forma esporádi-

ca;  uma grande parte dos resíduos permanece 

sem cobertura de solo. 

Por outro lado, a estrutura física e operacional 

do “lixão” não permite um controle da entrada 

de resíduos, o que possibilita a disposição de re-

jeitos industriais e de serviço de saúde e não se 

consegue evitar  nem controlar eventos frequen-

tes de queima dos resíduos que em certas ocasi-

ões perduram por dias ou até semanas. 

Finalmente, os resultados indicam também uma 

influência da dinâmica de operação do lixão na 

geração do biogás. Mesmo na estação chuvosa, 

nos pontos com elevada concentração de resídu-

os industriais, ou ainda, possivelmente, devido a 

queima dos resíduos, falta de cobertura do lixo, 

seções com resíduos mais antigos e a menor es-

pessura de massa de resíduos em alguns pontos, 

foram medidas concentrações de CH
4
 e CO

2 
mui-

to baixas.

As elevadas concentrações de metano observa-

das em alguns períodos são preocupantes, pois 

não existe sistema de drenagem e tratamento do 

biogás, permitindo que o mesmo seja emitido li-

vremente para a atmosfera. Importante destacar 

que, durante alguns períodos, o lixo recebe uma 

cobertura de solo, porém sem a instalação de 

drenos de gás, o que aumenta o risco de desliza-

mento da massa de lixo pela formação de bolsões 

de gás e também o risco de pequenas explosões, 

considerando que são frequentes os focos de in-

cêndio, aumentando, assim, as possibilidades de 

acidentes com os operários e catadores que atu-

am no local.
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