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ESTUDO DA POTENCIALIDADE DE TRATAMENTO DE UM FILTRO 
BIOLÓGICO INSERIDO NA REDE DE DRENAGEM URBANA 

Priscila Karina Altvater1; Daniel Costa dos Santos2 & Michael Mannich3 

RESUMO - O despejo de esgoto doméstico na rede de drenagem urbana é um problema grave 
encontrado no sistema de esgotamento sanitário. Uma forma eficaz e barata para tratar esses efluentes é 
utilizar processos biológicos como o filtro biológico, inserido internamente em tubulações de drenagem 
urbana. Na busca por processos simples e de baixo custo para o tratamento de efluentes, o presente 
trabalho objetiva estudar o potencial de tratamento de um filtro biológico de fluxo horizontal em rede de 
drenagem urbana, utilizando um material reciclável, de fácil acesso a comunidades de baixa renda. Com 
este tratamento foi observada a oxidação biológica, onde a remoção da matéria orgânica atingiu níveis 
satisfatórios, com valores médios de eficiência de remoção de DQO e DBO de respectivamente 49 e 
59%.  

 

ABSTRACT - The dumping of domestic sewage in the system of urban drainage is a problem 
found in the wastewater system. A cheap and effective way to treat these effluents is to use 
biological processes such as biological filter, inserted internally into the urban drainage pipes. In the 
search for simple procedures and low cost for the treatment of effluents, this paper aims to study the 
potential treatment of a biological filter for horizontal flow in urban drainage system, using a 
recyclable material, easy access to low-income communities . This treatment was observed to 
biological oxidation, where the removal of organic matter has reached satisfactory levels, with 
average efficiency removal values of COD and BOD from 49 and 59% respectively. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o crescente aumento da população, cresce o volume de resíduo gerado. O esgoto 

doméstico tornou-se um dos grandes problemas da atualidade, com coleta ineficiente, não atingindo 

nem a metade da população. Como se isso não bastasse, grande parte do esgoto coletado não é 

tratado e é despejado em galerias pluviais. 

No Paraná, dos 748 distritos existentes, 592 não possuem rede coletora de esgoto e destes, 

238 distritos utilizam tanques sépticos (TS) como destino final do esgoto. (IBGE, 2002). Segundo o 

SNIS (2003) 50% dos domicílios são conectadas à rede de coleta de esgoto, mas apenas 27% do 

esgoto gerado é tratado, um índice muito baixo que deve ser elevado. A população que não conta 

com sistema de tratamento de esgoto tem seus efluentes lançados in natura nos cursos d’água, além 

das ligações irregulares, com rede de esgoto conectada a galerias pluviais, sendo esta, a principal 

causa da poluição dos corpos d’água no Brasil. Em Curitiba, a população do ano de 1999 era de 

1.614.156, com 959.827 pessoas atendidas por rede coletora de esgoto, 27.972 moradores que 

possuíam fossas sépticas, e 770.652 pessoas, daquelas que tinham seu esgoto coletado era realmente 

tratado (SANEPAR, 1999). 

O lançamento de esgotos nos corpos d’água sem um tratamento anterior pode causar a 

extinção do oxigênio dos rios, eutrofização dos lagos, além de odor e cor indesejáveis. A principal 

fonte de poluição dos corpos d’água no Brasil é o lançamento de esgotos domésticos não tratados. 

No Rio de Janeiro e São Paulo, esses lançamentos de esgotos constituem cerca de 70% da poluição 

das águas. (PACHECO JORDÂO, 1995) 

Muitas vezes a falta de tratamento do esgoto deve-se ao alto custo dos sistemas. É por isso 

que cada vez mais os sistemas biológicos são utilizados. Os sistemas biológicos apresentam um 

custo baixo de implementação e manutenção (ANDRADE NETO, 1993). 

Em diversos países ainda há um preconceito contra sistemas naturais, até mesmo por não 

se ter equipamentos mecânicos, implicitamente considerado por alguns como garantia de eficiência. 

No Brasil, o sistema de lagoas de estabilização está totalmente estabelecido e parece haver pouco 

preconceito contra o mesmo (ANDRADE NETO, 1993). Assim, procura-se desenvolver 

tecnologias para tratamento de águas residuárias que sejam mais eficientes e com o menor custo 

possível, reduzindo consumo de energia e de substâncias químicas, além de possibilitar o reuso da 

água. Neste contexto, considerando a importância do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis 

para o tratamento de esgoto, o foco da pesquisa é o tratamento in situ de corpos d’água por um filtro 

biológico construído com material descartável.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Local de Estudo 

O suporte para a massa aderida foi instalado em uma tubulação que recebe água de nascente 

misturada com esgoto, segundo moradores locais, proveniente do Hospital Erasto Gaertner e de 

quadra de esportes. Esse córrego é afluente do Rio Belém, fazendo parte da Bacia do Alto Iguaçu 

(Figura 1). Essa tubulação encontra-se ao lado do prédio do curso de Ed. Física e tem 10 metros de 

comprimento com 1 metro de diâmetro (Figura 2).  

 

 
● Córrego em estudo 

Figura 1 – Localização hidrográfica do córrego em estudo 
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Figura 2 –  Detalhe da tubulação sob estudo 

 Segundo dados da Sanepar, no Bairro Jardim Botânico, região do local em estudo, das 1545 

residências, 1355 possuem rede coletora na região, mas apenas  883 residências estão ligadas a ela,  

e ainda 193 não possuem rede coletora de esgoto; com um total de 43% das residências com destino 

irregular do esgoto. Para toda a Bacia do Belém, a qual engloba 23 bairros, são 35,2% das 

residências com destino irregular do esgoto. FRENDRICH (2002) relatou o grau de poluição e 

degradação da qualidade das águas da Bacia do Rio Belém, com observações de lançamentos de 

esgotos sanitários através de galerias pluviais. 

 A Figura 3 representa o desenho esquemático do sistema de tratamento: 

 

Figura 3– Material suporte no interior da tubulação 

 O objetivo deste trabalho foi formular um processo de tratamento de efluentes que diminuísse 

a poluição das águas em rede de drenagem urbana, não constituindo um processo principal de 

tratamento, o qual deve ser atribuído às estações de tratamento de esgoto. Portanto, com esse 

trabalho não espera-se tirar a responsabilidade das prefeituras e órgãos responsáveis pela destinação 

e tratamento dos esgotos domésticos, e sim diminuir a poluição à curto prazo das águas de 

drenagem urbana. 
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2.2 Material utilizado 

Para a construção do suporte para a massa aderida optou-se por utilizar garrafas PET 

(polietileno tereftalato) por ser um material reciclável e de fácil aquisição. Como a garrafa PET 

apresenta um peso específico muito baixo e  superfície muito lisa, o que dificulta a aderência do 

filme biológico. Para adequar esse material como meio suporte ideal lixou-se as garrafas e dentro de 

cada garrafa foram colocadas tiras das mesmas também lixadas. Para cada garrafa foi costurada 

uma garrafa cortada em tiras em seu interior com fio de nylon, conforme Figura 4. Isso aumentou o 

peso da garrafa e sua rugosidade. Foram utilizadas 240 garrafas ao total, 120 para a base e 120 para 

as tiras internas dispostas em 3 fileiras com aproximadamente 8 metros cada uma. As garrafas 

foram instaladas utilizando-se corda de nylon para amarrá-las à parede da tubulação.  

 

 

Figura 4 – Material suporte feito de garrafa PET 

 

2.3 Caracterização das amostras 

 Preliminarmente foi feito uma caracterização do córrego que passava pela tubulação. Foram 

feitas análises de DQO e DBO5, e medidos Oxigênio Dissolvido e Temperatura. Após a instalação 

da base para massa aderida foram feitas análises de DQO, Oxigênio Dissolvido, DBO5 e 

Temperatura. 

Deveria ter sido feito um levantamento topográfico da tubulação para se obter a vazão a cada 

coleta, que é um dado muito importante na avaliação da eficiência de tratamento, mas devido à 

indisponibilidade de tempo este estudo não foi feito. 
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2.3.1      Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A Demanda Química de Oxigênio corresponde à quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a fração orgânica de uma amostra que seja oxidável pelo permanganato de potássio em 

solução ácida. A vantagem da DQO sobre a DBO é que permite respostas mais rápidas, além de 

englobar não somente a demanda de oxigênio satisfeita biologicamente mas sim tudo o que é 

suscetível de demandas de oxigênio. (PACHECO JORDÃO, 1995) 

As análises de DQO seguem as normas contidas no “Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater” (APHA, 1995), método de refluxo aberto. 

 

2.3.2  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

 O ensaio da DBO consiste em se medir o consumo de oxigênio em uma amostra de líquido 

durante o tempo de 5 dias e a uma temperatura de 20ºC.   

 Pode se dizer que a Demanda Bioquímica de Oxigênio é a matéria orgânica biodegradável do 

esgoto. A remoção da DBO em um sistema biológico pode ser dividida em duas fases: uma alta 

remoção da DBO representada por matéria orgânica em suspensão, em estado coloidal e em solução 

e em seguida uma remoção lenta e progressiva da matéria biodegradável em solução. A remoção 

inicial de DBO depende das características físicas e químicas da matéria orgânica em consideração, 

e  pode ser realizado através de (AZEVEDO NETTO, 1977): 

1) Remoção da matéria em suspensão aglutinada em flocos biológicos. Tal remoção é rápida e 

depende da mistura de lodo com o efluente. 

2) Remoção da matéria coloidal por adsorção em flocos biológicos 

3) Absorção de matéria orgânica solúvel pelos microorganismos do sistema biológico de tratamento 

As análises de DBO seguem as normas contidas no “Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater” (APHA, 1995). 

 

2.3.3 Oxigênio Dissolvido (O.D.) 

 Em efluentes, o oxigênio dissolvido é o fator que determina se as mudanças biológicas são 

produzidas por organismos aeróbios ou anaeróbios. Os organismos aeróbios usam o oxigênio livre 

para a oxidação da matéria orgânica e inorgânica e produz substâncias finais mais estáveis. 

(SAWYER, 1978) 

 A manutenção dos níveis de oxigênio dissolvido no corpo d’água permite uma vida aquática 

desejada. Os rios requerem uma concentração mínima de O.D. em torno de 4 mg/L para o 

desenvolvimento de peixes de melhor qualidade. O lançamento de poluição orgânica nos corpos 

d’água gera uma demanda bioquímica de oxigênio sobre a disponibilidade de oxigênio no corpo 
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d’água, a modo de satisfazer as necessidades impostas pelos microorganismos. (PACHECO 

JORDÃO, 1995) 

 A determinação do oxigênio dissolvido foi feita com o uso de um oxímetro logo após a coleta. 

 

2.3.4   Temperatura 

 A Temperatura pode afetar as reações biológicas de duas maneiras: influenciando as taxas das 

reações enzimáticas e afetando a taxa de difusão do substrato nas células (GRADY JR, 1999). 

 

3.        RESULTADOS E DISCUSSÂO 

3.1  Comportamento na remoção da matéria orgânica 

 Antes da implementação do meio suporte fez-se uma investigação da qualidade da água do 

córrego. Foram feitas coletas semanais e analisados os parâmetros DQO, DBO, O.D. e Temperatura 

(Tabela 1). As coletas foram feitas na entrada da tubulação, não se fazendo portanto um estudo da 

influência da parede da tubulação sobre a remoção da matéria orgânica. 

TABELA 1 – Caracterização do córrego 

DIA O.D (mg/L) DQO (mgO2/L) DBO (mgO2/L) T (°C) 

10/11/04 1,6 147 N.M. 19,5 

17/11/04 3,8 20,5 17,96 22,5 

24/11/04 3,0 132,3 N.M. 22,2 

08/12/04 2,35 147 N.M. 22,7 

14/12/04 4,2 10 N.M. 21,4 

N.M. - Não medido 

 Este córrego é classificado como rio classe 3 por ser afluente do rio Belém, mas se 

compararmos os dados de análises com a Resolução Conama n.º 357 este córrego está fora de 

classe, estando mais parecido com um rio classe 4, com O.D. ≥ 2, chegando a valores menores, e a 

DBO5 maior que 10 mg/L, o que demonstra a má-qualidade da água. 

TABELA 2 – Classificação dos Rios 

Classe do rio O.D. DBO5 (mg/L) 

1 ≥6 ≤3 

2 ≥5 ≤5 

3 ≥4 ≤10 

4 ≥2 Não citado* 

* Para as águas classificadas como 4, o padrão de DBO não é citado, mas estabelece ausência de odor e materiais flutuantes. Fonte: Resolução 

Conama n.º 357 
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Após a instalação do meio suporte, passou-se a fazer coletas semanais e posteriormente 

quinzenais, estudando os parâmetros DBO e DQO na entrada (afluente), e na saída (efluente) após 

passar pelo meio suporte. (Tabela 3) 

TABELA 3 – Dados observados e laboratoriais 

DIA DQOA 

(mg/L) 

DQOE 

(mg/L) 

DBOA 

(mg/L) 

DBOE 

(mg/L) 

T (°C) Observações* Observações** 

21/02/05 166 166 N.M. N.M. 23,3 M.O. mais 
concentrada 

Lâmina normal 

28/02/05 105 105 48,55 48,55 24,4 M.O. menos 
concentrada 

Lâmina elevada 

23/03/05 65,7 54,9 N.M. N.M. 22,4 M.O. menos 
concentrada 

Lâmina normal 

27/04/05 44,9 17,43 15,89 8,52 22,8 M.O. mais 
concentrada 

Lâmina normal 

04/05/05 96,3 64,2 N.M. N.M. 14,1 M.O. mais 
concentrada 

Lâmina elevada 

17/05/05 88,07 50,42 35,40 20,40 22,2 M.O. mais 
concentrada 

Lâmina normal 

01/06/05 28,79 29,35 13,30 15,14 17,5 M.O. menos 
concentrada 

Lâmina elevada 

09/06/05 392 35,25 163,20 17,58 22,1 M.O. mais 
concentrada, 

forte odor 

Lâmina elevada 

N.M. – Não Medido 
* Observações visuais sobre as características físicas do escoamento 
**Observações visuais sobre a altura da lâmina do escoamento. 

 
As Figuras 5 e 6 apresentam as eficiências de remoção de DQO e DBO encontradas, 

respectivamente. 
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Figura 5 – Eficiência de Remoção de DQO 
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Figura 6 - Eficiência de Remoção de DBO 

A eficiência de remoção de DQO máxima encontrada foi de 91%. Conforme Tabela 4, no 

estudo conduzido por MANN (1999) a eficiência máxima chegou a valores próximos de 80%, para 

SIRIANUNTAPIBOON esse valor chegou a 89%, MELO (2000) encontrou níveis de remoção de 

DQO variando de 19 a 87% para o reator anaeróbio em estudo, como foi descrito no item 3.1.3.2 e 

3.1.3.3. 

TABELA 4 – Eficiência de tratamento encontrada na literatura 

Processos biológicos Remoção de DQO Remoção de DQO 

 Filtro em estudo 
42,37 a 89,2% 

média de 59,3% 
16,44 a 91% 

média de 49% 

Mann 
- 

máxima de 80% 

Sirianuntapiboon 
máxima 83% 

máxima 89% 

Jorge 
19 a 35% 

- 

Valas de Filtração 
75 a 95% 

- 

Melo 
- 

19 a 87% 

  

Em uma amostra foi encontrada uma eficiência de remoção negativa, próxima de zero. Isso 

pode ser explicado pela autólise celular do lodo sedimentado, liberando substâncias, como já foi 

visto por MELO (2000).  
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 Para a eficiência de remoção de DBO5 encontrou-se o valor máximo de 89%. No estudo feito 

por SIRIANUNTAPIBOON (2005), com filtro biológico aerado, atingiu-se 83%; JORGE ( 2002) 

encontrou valores de remoção variando entre 19 e 35% em seu estudo utilizando gabiões. As Valas 

de Filtração apresentam o valor esperado re remoção de DBO5 entre 75 e 95%. 

 Pode ser observado que com carga orgânica maior do afluente, a oxidação biológica é maior, 

isso corresponde ao encontrado na literatura pois muitos autores alcançaram eficiências maiores 

com reatores alimentados com águas residuárias com maior concentração de DQO e sólidos. 

 

3.2   Comportamento mecânico 

Por ser um material muito leve, as garrafas PET não se apresentaram como um bom meio 

suporte, após 16 dias da instalação elas se apresentaram amassadas e levadas pela correnteza do 

córrego, que é muito intensa em períodos de chuva. Durante um dia de chuva intensa, uma das 

fileiras de garrafas se desprendeu do tubo e houve perda quase total desta fileira restando duas 

fileiras efetivas para o filtro biológico, observar Figura 7. 

 

Figura 7 – Duas fileiras de garrafas remanescentes (02/03/2005) 

  Os galhos, folhas e lixo  trazidos com a correnteza amassaram e obstruíram as garrafas, 

impedindo a passagem da água, necessitando uma manutenção freqüente do tubo. (Figura 8) 
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Figura 8- Garrafas amassadas e obstruídas (02/03/2005) 

 Após dois meses da instalação do meio suporte pôde se observar a formação do filme biológico, 

Figura 9 e Figura 10. 

 

 

Figura 9 – Vista da parte interna de um meio suporte (17/04/2005) 
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Figura 10 – Meio suporte visto de cima (17/04/2005) 

 

4.        CONCLUSÕES 

O despejo de esgoto doméstico na rede de drenagem urbana é um problema grave 

encontrado no sistema de esgotamento sanitário. Uma forma eficaz e barata para tratar esses 

efluentes é utilizar processos biológicos como o filtro biológico, inserido internamente em 

tubulações de drenagem urbana. Obviamente essa seria uma solução apenas a curto prazo pois a 

solução correta seria eliminar todas as ligações clandestinas e providenciar o destino destes 

efluentes para a rede coletora de esgoto. 

A oxidação biológica foi observada, onde a remoção da matéria orgânica atingiu níveis 

satisfatórios, com valores médios de eficiência de remoção de DQO e DBO de respectivamente 49 e 

59 % (desconsiderando eficiências negativas), alcançando em um determinado dia valores máximos 

de 91% e 89%, o que poderiam ser aumentados com o uso de um material suporte mais adequado. 

As garrafas PET não se apresentaram como um bom material suporte.  Por ser muito leve e fraca 

não resistia ao fluxo mais intenso do escoamento e amassava facilmente.  

A construção e operação deste sistema é muito simples, não requere o suprimento de 

oxigênio, mas deve ser construído com um material mais resistente e com um gradeamento 

preliminar ou uma grade envolvendo o material suporte, para que possa barrar a entrada de resíduos 

que provocam a obstrução do suporte. 
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