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Resumo 

O aumento na produção de resíduos sólidos 
torna possível utilizar o biogás como uma fonte 
alternativa de energia, deste modo é importante 
determinar a composição e prever a quantidade que 
será gerada. Portanto, foram coletadas e analisadas 
amostras de biogás do aterro sanitário da cidade de 
Maringá-PR, a vazão de biogás foi determinada e uma 
previsão da quantidade de biogás foi gerada, por meio 
do método proposto pelo IPCC (2006). As vazões foram, 
em média, de (1,63 ± 1,71) Nm3/h, (2,82 ± 2,34) Nm3/h e 
(352,0 ± 13,8) Nm3/h para os pontos 1, 2 e 3, 
respectivamente. As concentrações médias de CH4, CO2 

e ar no biogás do aterro são, respectivamente, de 
54,85%, 44,04% e 7,16%. Assim, é demonstrado que 
biogás do aterro de Maringá, apresenta uma 
composição favorável para ser utilizado como fonte de 
energia e pode trazer benefícios tanto à economia 
quanto ao meio ambiente.  

Introdução  

O aumento na geração de resíduos urbanos 
pede que soluções para a destinação e aproveitamento 
desses resíduos sejam pesquisadas. Sendo um produto 
da digestão anaeróbica dos resíduos orgânicos 
depositados nos aterros sanitários, o biogás pode ser 
considerado como uma importante fonte alternativa de 
geração energia, devido ao seu alto poder calorífico 
[1,2]. Assim, é de grande interesse determinar a 
composição do biogás e quanto metano pode ser 
produzido antes de implementar um projeto de 
aproveitamento em um aterro.    

Material e Métodos 

O estudo foi dividido em uma parte experimental e uma 
parte em campo, no Aterro Sanitário da cidade de 
Maringá – PR. Para a coleta das amostras de biogás 
foram utilizadas ampolas gasométricas e a análise do 
material coletado foi feita por meio de cromatografia a 
gás.  

A vazão do biogás foi determinada utilizando-se da 
velocidade experimental, medida por meio de um 
anemômetro, da área dos drenos, e da temperatura, 
considerando as Condições Normais de Temperatura e 
Pressão (CNTP) [4]. A estimativa da produção de biogás 
no aterro de Maringá, foi realizada seguindo a 
metodologia do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) [5] e utilizou-se dos dados do aterro 
sanitário entre os anos de 2012 e 2018.  

Resultados e Discussão 

Durante o ano de 2019, foram realizadas 12 
coletas de biogás no aterro sanitário em três pontos de 
coleta. Em média, as vazões de biogás foram de (1,63 ± 
1,71) Nm3/h para o ponto 1, de (2,82 ± 2,34) Nm3/h para 
o ponto 2 e de (352,0 ± 13,8) Nm3/h para o ponto 3.  

Somado a isso, o resultado da análise por 
cromatografia traz que as concentrações médias dos 
componentes no biogás do aterro foram de 7,16% para o 
ar, 44,04% para CO2 e 54,85% para CH4. Portanto, 
pode-se inferir que não há nenhum composto altamente 
corrosivo no biogás analisado.  

A projeção da produção de biogás no aterro foi 
feita até o ano de 2042 e traz um aumento na produção 
atingindo um valor de 6,54 Gg no ano final da projeção, 
podendo este valor variar dependendo das condições do 
aterro.  

Conclusões 

Com a análise das concentrações dos 
componentes do biogás, da vazão e da estimativa da 
produção até o ano de 2042, o biogás do aterro de 
Maringá – PR é uma potencial fonte de energia para a 
cidade, contribuindo com o meio ambiente e com a 
economia local.   
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