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FILTROS BIOLÓGICOS NO TRATAMENTO DA VAZÃO DE BASE D E 

CÓRREGOS URBANOS 

Liliane F. Armelin1; José Rodolfo S. Martins2; Frederico A. Lage Filho3; Monica F. do A. Porto4. 

RESUMO – A urbanização trouxe inúmeros problemas ambientais e dentre estes a questão da poluição 
dos recursos hídricos. Nos dias atuais, tem sido observada a contaminação de cursos da água de bacias 
hidrográficas urbanas por esgoto doméstico, mesmo sendo a área servida por rede coletora. Ligações 
clandestinas na rede pública de drenagem e deficiências na manutenção da rede de esgoto pública são 
as principais causas deste processo. As conseqüências são rios e córregos urbanos poluídos que acabam 
afetando a população da bacia hidrográfica pela emissão de odores desagradáveis, atração de roedores e 
insetos e problemas de saúde pública. Este artigo apresenta uma investigação da poluição de um 
córrego urbano que culminou com a implantação e avaliação de filtros biológicos nos leitos de corpos 
da água com o objetivo da redução da carga orgânica e conseqüente melhora da qualidade ambiental da 
área afetada. 

ABSTRACT – Urbanization brought several environmental problems with it, mainly the pollution of 
water resources. Contamination of water bodies in urban watersheds has been observed nowadays, 
even if the area in question is served by a sewage collection system. Unlawful connections to the public 
drainage system and deficiencies regarding public sewage collection system maintenance are the main 
reasons for it. Consequences of pollution dissemination in urban creeks and rivers are vile odor 
emissions, rodent and insect infestations and public health problems. This work presents results of  a 
case study regarding an investigation on urban creek pollution which culminated in the installation and 
assessment of biofilters in the creek´s bed in order to reduce the inflowing organic loads with 
consequent improvement of the water quality downstream of those units. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A poluição de cursos d’água em áreas urbanas causa grandes incômodos às populações devido a 

emissão de odores desagradáveis, provenientes da degradação da matéria orgânica, atração de insetos e 

roedores que podem causar doenças, além da degradação ambiental da área. A origem das cargas 

poluidoras se concentra na ausência de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, no lançamento ilegal 

de esgotos e na chamada carga difusa, que atinge os elementos de drenagem durante os eventos de 

chuva. Esta comunicação tem por finalidade avaliar o desempenho de filtros biológicos implantados em 

leitos de córrego com a finalidade de melhora da qualidade da água. 

O estudo fundamentou-se na análise do desempenho dos filtros biológicos horizontais, 

implantados no leito do córrego Araçatuba, a partir do monitoramento da água tratada. A redução da 

carga orgânica foi avaliada através de coletas periódicas temporárias de amostras de água na entrada e 

saída de cada uma das estruturas, a fim de observar a redução da carga orgânica.  

 

2 – CARACTERÍSTICAS DO CÓRREGO ARAÇATUBA 

 

O Córrego Araçatuba é afluente do Ribeirão dos Meninos no município de Santo André, região 

metropolitana de São Paulo. Este córrego drena uma pequena bacia hidrográfica de aproximadamente 

26.000 m2 e totalmente consolidada. No passado, foi executado no seu leito um reservatório de 

contenção de cheias cuja finalidade é reter a água da sub-bacia Bom Pastor e desta forma não 

sobrecarregar o Ribeirão dos Meninos.  

A sub-bacia Bom Pastor está totalmente urbanizada e caracteriza-se por ocupação residencial 

com algum comércio para atendimento da população local. As moradias variam de padrão médio na 

sua grande maioria, para padrão baixo. A ocupação sub-normal está reduzida a uma dezena de casas 

que se instalaram na área do reservatório. 

A área é servida totalmente por redes de abastecimento de água e coletora de esgoto, as ruas são 

pavimentadas e contam com rede de drenagem, que lança as águas pluviais no córrego e no 

reservatório. A coleta de lixo é regular e, no entanto, observa-se a presença de esgoto doméstico nas 

águas, caracterizada por odores característicos e aspecto desagradável, o que leva a população local a 

solicitar continuamente sua ‘canalização’, como forma evitar o contato com a área insalubre.  

O SEMASA- Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André, responsável pelos serviços de 

distribuição de água, coleta de esgoto, drenagem e resíduos sólidos, realizou serviços de investigação 

de ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais, regularizando alguns pontos de 
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extravasamento, porém a questão não foi totalmente resolvida. Assim, optou

tratamento no leito do córrego por meio de filtros biológicos ou biofiltros com o objetivo de melhora da 

qualidade da água e integração do córrego à paisagem urbana. A Figura 1 mostra u

área em estudo, com a localização dos biofiltros.

 

 

Figura 1 – Localização dos filtros biológicos no Córrego Araçatuba

 

3 – FILTROS BIOLÓGICOS  

 

Filtros biológicos são reatores que podem apresentar zonas aeróbias e anaeróbias preenchido

com meio suporte, em cuja superfície ocorre a fixação e o desenvolvimento de microrganismos na 

forma de biofilmes e em cujos interstícios também podem proliferar microrganismos na forma de 

grânulos e flocos. Nesses reatores, o meio suporte encontra

Dentre tais reatores, os filtros biológicos de infiltração destacam

operacional, além de operação e monitoramento mais simples. Tais reatores geralmente são dos mais 

indicados para o tratamento de despejos predominantemente solúveis, visto que os riscos de 

entupimento do meio suporte aumentam proporcionalmente à concentração de sólidos em suspensão. 
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No entanto, a otimização do meio suporte pode permitir o tratamento de despejos com concentração de 

sólidos suspensos relativamente alta (Stronach et al., 1986). Um abordagem alternativa eficaz é a 

implantação de um pré-tratamento do tipo sedimentador para reter sólidos suspensos a montante do 

filtro biológico. Despejos que proporcionam maior produção de sólidos biológicos podem resultar em 

maior risco de entupimento e, conseqüentemente, em maior frequência de limpeza do meio suporte 

(Young & Dahab, 1983). Estudos realizados com esgoto sanitário, cuja concentração de matéria 

orgânica situa-se em torno de 500 mg DBO/l, indicaram resultados apenas razoavelmente satisfatórios 

(Carvalho, 1994). De acordo com Stronach et al. (1986), tal fato deve-se à baixa taxa de crescimento 

dos microrganismos anaeróbios, e é mais pronunciado quando a taxa de carregamento orgânico é 

elevada.  

Dentre os parâmetros de projeto de biofiltros, o tempo de detenção hidráulico é o que mais 

interfere no desempenho dos filtros anaeróbios (Young, 1990), de maneira que sua redução geralmente 

piora o desempenho dos mesmos, devido ao desequilíbrio do sistema produção/remoção de ácidos 

voláteis (Kennedy & Droste, 1986). Uma vez que o tipo de despejo e a configuração dos filtros podem 

interferir no valor do tempo de detenção hidráulico de projeto, recomenda-se que sua determinação 

deva ser feita através de estudos em escala piloto. Geralmente, os filtros são operados eficientemente 

com temperaturas entre 25 e 35 0C.  

 

3.1 Critérios de projeto – hipóteses de cálculo 

Filtros anaeróbios trabalham com taxas de carga na faixa de 1 a 4,8 kg DQO solúvel por m3 e 

por dia (Pacheco Jordão e Arruda Pessoa, 1982). Assumiu-se que a DQO em suspensão seja removida 

na bacia de sedimentação implantada a montante da primeira estrutura, correspondendo a um valor 

variando em uma faixa de 2,5 a 12 kg DQO  por m3 e por dia, assumindo que cerca de 40 % da DQO 

total é solúvel (Metcalf & Eddy, 2003). 

Por sua vez, Metcalf & Eddy (2003) recomendam 5 a 10 kg DQO total por m3 e por dia. Para 

filtros biológicos aeróbios submersos, Hirakawa et al. (2002) recomendam até 4 kg DQO tot por m3 e 

por dia, e tempos de detenção hidráulica na faixa de 0,7 a 2,2 horas. Como o comportamento 

microbiológico de degradação no filtro biológico híbrido deve ser intermediário ao comportamento de 

filtro anaeróbio e filtro aeróbio, a taxa de carga de dimensionamento deve ser considerada do mesmo 

modo, podendo ser acima de 4,0, mas abaixo de 10 kg DQO por m3 e por dia, por segurança.  
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Escolhemos de modo conservador a taxa de carga de dimensionamento igual a 6,0 kg DQO 

tot./m3 x dia. Pode-se assumir que a temperatura ambiente tipicamente estará acima de 15 o C ao longo 

de quase todo um ano típico.  

 

3.2 Dimensões necessárias para o filtro biológico 

Foi determinado o valor médio de DQO = 183 mg/L levando em consideração os 8 valores 

obtidos ao longo do canal de drenagem em duas campanhas de amostragem em tempo seco de julho e 

setembro, quando a concentração de poluentes costuma ser a mais crítica devido à escassez de chuvas. 

Para vazão média máxima Q de 4L/s estabelecida a partir de estudo hidrológico anterior, obtém-

se uma carga orgânica em termos de DQO igual a 63, 2 kg DQO tot./m3 x dia. Para a taxa de carga de 

dimensionamento, obtém-se um volume útil de biofiltro igual a 10,5 m3.  

Para comportamento hidráulico do mesmo como o de um reator tubular, e com altura na faixa 

de 0,4 a 1,8 m (recomendação de Campos et al., 1999), definiu-se dimensões aproximadas de altura 

(0,7 m), comprimento (11 m) e largura (1,4 m) que sofreram pequenas modificações na ocasião da 

obra. O volume resultante V é 10,8 m3. A relação comprimento/largura é de 7,9, acima de 5,0, aceitável 

para reator tubular. 

O tempo de detenção hidráulica (Th) mínimo do sistema foi determinado da seguinte forma: 

Th mínimo = V/Q = 10,8/ 0,004 = 2700 s = 0,75 hrs  A vazão mínima, em torno de 0,5 L/s, 

proporciona Th = 6,0 hrs aproximadamente. 

Este valor de Th mínimo é aceitável sob o ponto de vista de filtro aeróbio. Porém, deve-se 

considerar que o meio suporte aumentou consideravelmente o tempo de detenção hidráulica: decidiu-se 

pela instalação de chicanas no seu interior, para aumento de tempo de percurso do fluxo da água dentro 

do filtro. Outros objetivos da instalação de chicanas foram os de evitar curto circuitos e caminhos 

preferenciais de escoamento. As Figuras 2 e 3 mostram esquematicamente um filtro biológico, com a 

presença de trincheira do tipo sedimentador para remoção de sólidos suspensos indicada na Figura 3. 
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Figura 3 – Esquema de funcionamento do filtro biológico com chicanas

 

3.3 Operação do filtro biológico

Com relação ao desenvolvimento da microbiota no biofiltro, previu

organismos anaeróbios, facultativos e aeróbios. A ventilação natural no local de implantação deverá 

impedir o desenvolvimento de maus odores.

O filtro funciona como um reator anaeróbio/facultativo de fluxo descendente com leito afogado.  

Tal concepção apresenta facilidades para

aparecer com o tempo de operação, porém o risco de entupimento do leito é reduzido po

formado no interior do mesmo é gradativamente arrastado pelo efluente.

Prevê-se que os mecanismos b

participação tanto do biofilme formado como de lodo floculento e granulado. Seja a velocidade de 
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Figura 2 – Planta do filtro biológico 
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Com relação ao desenvolvimento da microbiota no biofiltro, previu-

facultativos e aeróbios. A ventilação natural no local de implantação deverá 

impedir o desenvolvimento de maus odores. 

O filtro funciona como um reator anaeróbio/facultativo de fluxo descendente com leito afogado.  

Tal concepção apresenta facilidades para remoção de excesso de lodo - que poderá eventualmente 

aparecer com o tempo de operação, porém o risco de entupimento do leito é reduzido po

formado no interior do mesmo é gradativamente arrastado pelo efluente. 
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fluxo lenta ou rápida, esse tipo de biofiltro é indicado tanto para altas como para baixas cargas 

orgânicas. A Figura 4 mostra uma unidade de biofiltro implantada, funcionando afogada.  

 

 

Figura 4 – Filtro biológico 2 implantado 

 
3 – RESULTADOS 

 

Os dados do monitoramento dos filtros (vide Tabelas a seguir) foram organizados em quadros de 

forma que fosse possível a determinação da eficiência do tratamento realizado.  

 A remoção de matéria orgânica e sólidos mostrou-se muito variável, sendo muito eficiente em 

determinados períodos e pouco eficiente em outros. O sistema apresentou bastante fragilidade em 

relação a despejos químicos, com queda de eficiência a patamares negativos, como pôde ser observado 

no filtro 2 que foi implantado em local sujeito a estas interferências, pois a estrutura eventualmente 

recebe despejos consideráveis de oficina mecânica a montante. 
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Tabela 1 – Determinação da eficiência de remoção da carga orgânica e sólidos (Filtro 1) 

Variável 03/07/2008 Rem. 
(%) 

15/07/2008 Rem. 
(%) 

28/07/2008 Rem. 
(%) 

15/08/2008 Rem. 
(%) 

10/09/2008 Rem. 
(%)   entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  

DQO 
(mg/l) 

58 21 64 18 11 39 18 0 100 75 62 17 29 17 41 

DBO 
(mg/l) 

14 10 29 10 6 40 13 4 69 20 18 10 15 10 33 

SST 
(µs/cm2) 

52 46 12 40 38 5 30 22 27 39 25 36 26 8 69 

Dias 8 20 33 51 77 

Variável 29/10/2008 Rem. 
(%) 

10/12/2008 Rem. 
(%) 

21/01/2009 Rem. 
(%) 

21/03/2009 Rem. 
(%) 

  
  

  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída      

DQO 
(mg/l) 

12 4 67 120 98 18 10 8 20 26 21 19       

DBO 
(mg/l) 

8 2 75 50 41 18 8 7 13 11 10 9       

SST 
(µs/cm2) 

28 12 57 238 84 65 18 18 0 26 16 38       

Dias 125 167 209 269   

Tabela 2 – Determinação da eficiência de remoção de metais (Filtro 1) 

Variável 03/07/2008 Rem. 
(%) 

15/07/2008 Rem. 
(%) 

28/07/2008 Rem. 
(%) 

10/09/2008 Rem. 
(%) 

29/10/2008 Rem. 
(%) 

21/01/2009 Rem. 
(%)   entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  

Ferro 
(mg/l) 

7,80 11,00 -41 5,70 5,20 9 0,01 6,30 -250 0,51 0,37 28 2,75 0,84 69 0,47 0,01 98 

Manganês 
(mg/l) 

0,26 0,32 -23 0,15 0,28 -87 0,06 0,21 -250 0,07 0,08 -14 0,10 0,04 62 0,01 0,01 2 

Zinco 
(mg/l) 

0,07 0,04 43 0,03 0,06 -100 0,03 0,07 -133 0,08 0,09 -10 0,12 0,08 35 0,11 0,02 81 

Dias 8 20 33 77 125 209 

Tabela 3 – Determinação da eficiência de remoção da carga orgânica e sólidos (Filtro 2) 

Variável 15/08/2008 Rem. 
(%) 

10/09/2008 Rem. 
(%) 

29/10/2008 Rem. 
(%) 

12/12/2008 Rem. 
(%) 

21/01/2008 Rem. 
(%) 

21/03/2008 Rem. 
(%)   entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  

DQO 
(mg/l) 

21 14 33 18 25 -39 5 5 0 94 34 64 9 8 11 26 21 19 

DBO 
(mg/l) 

9 5 44 10 14 -40 3 3 0 38 20 47 5 5 0 11 10 9 

SST 
(µs/cm2) 

23 11 52 12 12 0 15 28 -87 84 60 29 18 18 0 26 16 38 

Dias 31 56 105 147 188 248 

Tabela 4 – Determinação da eficiência de remoção de metais (Filtro 2) 

Variável 28/07/2008 Rem. 
(%) 

10/09/2008 Rem. 
(%) 

29/10/2008 Rem. 
(%) 

21/01/2009 Rem. 
(%)   entr. saída  entr. saída  entr. saída  entr. saída  

Ferro 
(mg/l) 

0,05 2,8 -140 0,69 0,31 55 2,89 2,65 8 1,19 0,44 63 

Manganês 
(mg/l) 

0,05 0,12 -140 0,08 0,04 54 0,13 0,09 32 0,04 0,05 -40 

Zinco 
(mg/l) 

0,05 0,08 -60 0,07 0,09 -29 0,06 0,02 67 0,14 0,05 65 

Dias 13 56 105 188 
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As Figuras 5 a 8 mostram a evolução temporal de variáveis de qualidade dos filtros biológicos 

Figura 5 – Remoção da poluição orgânica e sólidos no filtro biológico 1 

Figura 6 

Figura 7 – Remoção da poluição orgânica e sólidos no filtro biológico 2 
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Figura 6 – Remoção de metais no filtro biológico 1 

 

Remoção da poluição orgânica e sólidos no filtro biológico 2 
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Figura 8 

 Em relação à remoção de metais, no início da operação dos filtros observou

suas concentrações. Com o passar do tempo, este processo foi se estabilizando e iniciou

O incremento inicial ocorreu devido aos materiais utilizados na construçã

liberam metais provenientes da sua composição.

 

4 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados experimentais permitiram a elaboração das seguintes conclusões:

- A carga poluidora da vazão de base do córrego Araçatuba é muito variável, fator este qu

dificulta o desempenho dos filtros biológicos;

- A retenção de sólidos, prevista a montante do filtro biológico 1, desempenhou papel importante 

no incremento da eficiência do dispositivo, o qual trabalhou melhor que o filtro biológico 2. O 

aparecimento de uma de oficina mecânica que não havia antes lançado despejos no córrego 

estudado, prejudicou o desempenho do filtro biológico 2;

- Os resultados do monitoramento mostram evidências que os filtros biológicos não trabalham da 

mesma forma durante todo o tempo, 

volta das 11 horas e mesmo assim, observa

dos fatores que influi neste processo é a variação da vazão que altera o tempo de detenção 

hidráulica; 

- Apesar de serem projetados para a remoção da carga orgânica, filtros biológicos podem 

remover também metais; 

de Recursos Hídricos 

 

Figura 8 – Remoção de metais no filtro biológico 2 

 

remoção de metais, no início da operação dos filtros observou

suas concentrações. Com o passar do tempo, este processo foi se estabilizando e iniciou

O incremento inicial ocorreu devido aos materiais utilizados na construção das estrutu

liberam metais provenientes da sua composição. 

Os resultados experimentais permitiram a elaboração das seguintes conclusões:

A carga poluidora da vazão de base do córrego Araçatuba é muito variável, fator este qu

dificulta o desempenho dos filtros biológicos; 

A retenção de sólidos, prevista a montante do filtro biológico 1, desempenhou papel importante 

no incremento da eficiência do dispositivo, o qual trabalhou melhor que o filtro biológico 2. O 

uma de oficina mecânica que não havia antes lançado despejos no córrego 

estudado, prejudicou o desempenho do filtro biológico 2; 

Os resultados do monitoramento mostram evidências que os filtros biológicos não trabalham da 

mesma forma durante todo o tempo, As coletas foram realizadas sempre no mesmo horário, por 

volta das 11 horas e mesmo assim, observa-se que a remoção da poluição é muito variável. Um 

dos fatores que influi neste processo é a variação da vazão que altera o tempo de detenção 

ar de serem projetados para a remoção da carga orgânica, filtros biológicos podem 
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Remoção de metais no filtro biológico 2  

remoção de metais, no início da operação dos filtros observou-se incremento das 

suas concentrações. Com o passar do tempo, este processo foi se estabilizando e iniciou-se a remoção. 

o das estruturas, os quais 

Os resultados experimentais permitiram a elaboração das seguintes conclusões: 

A carga poluidora da vazão de base do córrego Araçatuba é muito variável, fator este que 

A retenção de sólidos, prevista a montante do filtro biológico 1, desempenhou papel importante 

no incremento da eficiência do dispositivo, o qual trabalhou melhor que o filtro biológico 2. O 

uma de oficina mecânica que não havia antes lançado despejos no córrego 

Os resultados do monitoramento mostram evidências que os filtros biológicos não trabalham da 

As coletas foram realizadas sempre no mesmo horário, por 

se que a remoção da poluição é muito variável. Um 

dos fatores que influi neste processo é a variação da vazão que altera o tempo de detenção 

ar de serem projetados para a remoção da carga orgânica, filtros biológicos podem 
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5 – RECOMENDAÇÕES 

 

Existe ainda muito a ser estudado para maior conhecimento deste assunto. Para uma melhora na 

eficiência dos filtros biológicos é necessário a execução de uma estrutura de montante que possa 

regularizar a vazão e uniformizar a poluição. Dessa forma, os filtros não operam sobrecarregados e são 

submetidos sempre ao mesmo tempo de detenção hidráulico. Adicionalmente, a instalação de um 

sistema de ventilação forçada (por meio de cones coletores de vento direcionado ao interior do 

biofiltro) pode melhorar sobremaneira a eficiência de biodegradação de cargas orgânicas nos biofiltros. 

A realização do monitoramento consistiu na retirada de amostras de entrada e saída dos filtros 

biológicos, com apenas alguns minutos de intervalo de tempo. Ocorre que a passagem da água pela 

estrutura leva no mínimo 45 minutos, segundo os critérios utilizados para a determinação do tempo de 

detenção hidráulico e sendo assim, as amostras coletadas pertencem a conjuntos diferentes, sem haver 

correspondência temporal entre as amostras a montante e a jusante do biofiltros. Algumas mudanças na 

sistemática da realização do monitoramento podem corrigir esta questão. 
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