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Biogás 

Produzido pela decomposição de resíduos sólidos  
– 50-55% de metano e 40-45% de dióxido de 

carbono 
A quantidade e composição depende da idade e das 
características do resíduo 
O aumento da quantidade de orgânicos aumenta a 
produção de biogás 
Pode ser utilizado para gerar energia 
A produção de biogás termina com término da 
decomposição 



Elementos de um Sistema de Coleta de Biogás 

Pontos de coleta do biogás 
– Poços verticais de extração  
– Coletores horizontais / trincheiras 
– Ligação com respiradouros, tubulações de 

limpeza do sistema de coleta de chorume, etc 
Equipamentos e poços de monitoramento  
Rede de tubulações  
Gerenciamento do condensado 
Soprador de biogás / estação de combustão 
(flare,motor, etc) 
 
 
 



Aterro Sanitário Moderno 
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Poço Típico de Extração Vertical 

Revestimento perfurado na parte 
inferior do poço  
Tampa de bentonita para 
impedir a infiltração de ar 
Revestimento maciço na parte 
superior do poço 
Cabeça do poço incorpora: 
– Válvula controladora de 

vazão 
– Entrada de monitoramento 

de pressão 
– Dispositivo de monitoramento 

de fluxo (opcional) 
– Termômetro 

 



Poços de Extração Vertical – Exemplos 



Líquidos do Aterro e Impactos no SCCB 

Condensado - o que é? 
– Produto líquido gerado pelo resfriamento do vapor de 

água presente no biogás 
Chorume - o que é? 
– Precipitação, escoamento vindo da massa de resíduos 
– Umidade dos resíduos 
– Umidade gerada durante a decomposição 

Consequências da manipulação indevida de condensados 
– Inundação de poços de biogás 
– Vácuo insuficiente nos poços 
– Bloqueio parcial / integral do sistema de coleta de 

biogás 



Líquidos do Aterro e Impactos no SCCB 

A geração de biogás e chorume começa assim 
que os resíduos são colocados no aterro 
A migração de chorume é normalmente para 
baixo devido a carga de pressão do chorume 
armazenado no aterro e devido a gravidade 
Camadas impermeáveis de solo ou de outros 
materiais no aterro sanitário podem interceptar 
o movimento descendente do chorume 
produzindo fluxo lateral 



Líquidos do Aterro e Impactos no SCCB 

Fossas de condensado 
– Projetados em locais 

estratégicos (pontos 
baixos) do sistema de 
coleta para que a água 
acumule nesses pontos  

– O volume de condensado 
depende da temperatura 
e do fluxo de biogás  

– É assumido que o biogás é 
100% saturado com água 

– A temperatura típica do 
biogás varia entre 32° e 
54° C 
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Líquidos do Aterro e Impactos no SCCB 

Os líquidos precisam ser gerenciados para maximizar o 
fluxo de biogás dos poços de biogás 
Líquidos podem danificar os sopradores, flares e 
equipamentos  
Líquidos dificultam a coleta eficiente do biogás  
– O acúmulo de chorume pode impedir o fluxo de 

biogás para o poço 
– O acúmulo de chorume no poço pode causar o 

inundamento do poço  
Reduzir o raio de influência 
Problemas de Conformidade 

 
 



Monitoramento de Líquidos nos 
Poços de Biogás 

Revisão dos dados de campo ligados ao poço 
– % de metano; dados de fluxo 

Registros de perfilagem de poços 
Poços em boas condições; determinar a distância 
até os líquidos 
Dispositivo mecânico 
 

 



Remoção de Líquidos 
Reduzir ou eliminar a recirculação de chorume 
Melhorar a cobertura diária; cobertura intermediária; instalar 
a cobertura final  
Melhorar o controle de águas pluviais 
Poço de extração dupla (Instalar bombas no poço) 
– Bombas 
– Compressor de Ar 
– Manômetro / Contador de cíclos 
– Força da rede / tubulação de ar 
– Gerenciamento do líquido 
– Manutenção 

 



Poços de Extração Dupla – Exemplos  
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