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SISTEMA BIOLÓGICO ALTERNATIVO PARA PÓS-TRATAMENTO DE 

ESGOTO 
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RESUMO --- A situação crítica de tratamento de esgoto doméstico no país requer alternativas 
para evitar a poluição hídrica. Com este intuito foi projetado e operado um sistema para pós-
tratamento de um tanque séptico. O sistema denominado tratamento tubular de esgoto é constituído 
de um leito filtrante e se baseia na oxidação biológica da matéria orgânica. Foram avaliadas as 
eficiências de remoção quanto à matéria orgânica e sólidos, encontrando-se eficiências médias de 
remoção de DQO e sólidos suspensos de 51 e 43% respectivamente. 

ABSTRACT --- The critical situation of domestic wastewater treatment in Brasil requires 
alternatives to prevent water pollution. With this intention was projected an operated a system to 
treat a tank septic’s effluent.  The system denominated tubular treatment of wastewater is 
constituted of a bed and base on the organic matter oxidation. We evaluate the efficiency removal 
of organic matter and solids, obtaining medium values of DQO and Suspended Solids removal of 
51, and 43% respectively. 
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1 - INTRODUÇÃO 

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).  

Todavia, em muitos casos apesar de empregado o sistema de tanques sépticos, a eficiência é 

apenas razoável. A maior contribuição deste tratamento é na remoção de sólidos sedimentáveis e na 

degradação anaeróbia da matéria orgânica dissolvida. A DBO e DQO apresentam índices de 

eficiência da ordem de 40 %. Isto posto, é interessante complementar este sistema de baixo custo ou 

um pós-tratamento de modo que aumente a eficiência total, contribuindo para redução da carga 

despejada em corpos hídricos.  

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Os processos biológicos de tratamento de efluentes dependem da ação de microorganismos 

presentes no efluente e baseiam-se nos princípios da oxidação biológica. Embora as estruturas 

físicas sejam diferentes, o processo biológico é essencialmente o mesmo em todos os sistemas com 

base para o crescimento biológico, que podem ser em meio suspenso ou em meio aderido. 

(Hammer, 1996). 

Os sistemas de crescimento aderido em comparação com os sistemas de crescimento suspenso 

como lodo ativado, requerem pouco espaço  e são de operação flexível. Sistemas com biofilmes, 

incluem “trickling filters”, filtros biológicos aerados (BAFs), filtros biológicos rotatórios de contato 

(RBCs), reatores anaeróbios de leito fluidizado (RALFs) e reatores de leito em movimento (MBRs). 

Um processo efetivo do biofilme deve satisfazer o seguinte (Rodgers, 2003): 

- A bactéria necessária para o processo deve aderir ao suporte 

- O efluente deve ter um eficiente contato com o biofilme 

- O crescimento do biofilme deve ser controlado para que não ocorra o entupimento no suporte e  

- Deve-se fornecer oxigênio para a água para que ocorra a degradação da matéria orgânica 

2.1 – Filme Biológico  

Quando o filtro biológico recebe esgoto sobre o material suporte começa a se desenvolver 

uma população microbiana característica habitante da película gelatinosa que envolve o material 

num ambiente tipicamente aeróbio devido à circulação de ar nos vazios do leito. Essa película 

recebe a denominação de biofilme. Um esquema de biofilme é mostrado na Figura 1. O biofilme 

cresce aderido a um suporte sólido, que é geralmente impermeável, quando em contato com o ar 

absorve-o, enriquecendo-se de oxigênio, o que favorece o desenvolvimento rápido dos organismos 

presentes alimentados pela matéria orgânica do esgoto dissolvida ou finamente suspensa. Os 
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materiais solúveis são consumidos rapidamente enquanto as partículas maiores são capturadas pela 

película gelatinosa para formar o biofilme. Então as partículas são aderidas e reduzidas à moléculas 

pequenas que podem ser metabolizadas por enzimas extracelulares (Grady Jr., 1999). 

Em geral o biofilme pode ser dividido em duas zonas, a base e a superfície. As duas zonas 

contêm um agrupamento de microrganismos e outros materiais particulados agregados por uma 

matriz de polímeros extracelulares. Estes polímeros, que são excretados pelos microorganismos, 

imagina-se que sejam os mesmos polímeros envolvidos na biofloculação. A espessura do biofilme 

depende muito das características hidrodinâmicas, mas também da natureza dos microorganismos 

constituintes (Grady Jr., 1999). 

  

Figura 1 – Estrutura do biofilme   

Fonte: Jordão & Pessoa (1995) 

2.1.1 Tratamento Tubular de Esgoto  

O Sistema de Tratamento Tubular de Esgoto (STTE) é constituído de uma tubulação com 

material de enchimento em seu interior e tem como princípio a aderência da camada biológica nesse 

material de enchimento, a qual irá promover a degradação da matéria orgânica por oxidação 

biológica.  

 Um estudo preliminar foi feito utilizando garrafas de Polietileno Tereftalato (PET) como meio 

suporte e recheio (Figura 2), e inserido em uma rede de drenagem urbana. A remoção da matéria 

orgânica atingiu níveis satisfatórios, com valores médios de eficiência de remoção de DQO e DBO 
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de respectivamente 49 e 59 %.  Porém, 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. Com isso, nesse estudo será utilizado um tubo de PVC como material suporte, por ser 

um material muito mais resistente que as garrafas PET (Altvater, 2005).  

 

  

Figura 2 – Material suporte feito de garrafa PET 

Fujii (1997) realizou um estudo com um sistema de filtração biológica  dentro de um canal 

poluído , na Tailândia, utilizando pedras como material de enchimento. Os valores encontrados pelo 

autor para remoção de DBO foram de 40 a 67% e para a DQO de 50 a 60%. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesse trabalho foi projetado e operado um sistema em escala de bancada (semi-piloto), com as 

unidades Tanque Séptico e Tratamento Tubular de Esgoto tratando esgoto sintético que simulou o 

esgoto doméstico. O sistema foi instalado na Universidade Federal do Paraná, no Campus Centro 

Politécnico, em área anexa ao Departamento de Hidráulica e Saneamento. As análises do 

monitoramento do esgoto sintético bruto e tratado em cada uma das unidades foram realizadas no 

laboratório de Engenharia Ambiental. Na Figura 3 é apresentado esquematicamente o sistema. 
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Figura 3 – Sistema TS-STTE 

3.1 Tratamento Tubular de Esgoto 

O sistema foi construído com tubo de PVC como material suporte, a Figura 4 ilustra a unidade 

de tratamento tubular de esgoto em estudo. Como material de enchimento foram usadas tiras de 

garrafa PET lixadas (Figura 5) as quais já se apresentaram como um bom material para a aderência 

de massa microbiológica, como foi observado em estudo anterior (Altvater, 2005). 

 

Figura 4 – Unidade de tratamento tubular de esgoto 
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 Figura 5– Recheio do tubo 

Foi feito um período de adaptação e crescimento do filme biológico do tubo, para isso foi 

realizada uma alimentação periódica de lodo anaeróbio e nutrientes. Neste caso foi escolhido leite 

em pó por ser rico em nitrogênio e fósforo. 

3.2 Esgoto Sintético 

O sistema operou tratando esgoto sintético simulando o esgoto doméstico/sanitário, devido a 

questões de segurança sanitária e dificuldade de canalização de esgoto até o local. A composição 

básica do despejo sintético utilizado foi a mesma formulação desenvolvida por Torres (1992), 

conforme Tabela 1 . O esgoto sintético produzido foi armazenado por um período de 4 dias, num 

tanque de armazenamento (TA) com capacidade de 160 litros, mantido sob condições naturais, 

sendo que após esse período o esgoto sintético não utilizado era descartado e substituído. 

Tabela 1 – Composição do esgoto sintético 

Constituintes 1L 

COMPOSTO ORGÂNICO 

Extrato de Carne 0,2 

Amido (g) 0,01 

Farinha de trigo (g) 0,0 

Sacarose (g) 0,0175 

NH4Cl (g) 0,006375 

Óleo (mL) 0,051 

Detergente (gotas) 2 

Celulose (g) 0,03 

SAIS MINERAIS 

NaCl (g) 0,25 

MgCl26H2O (g) 0,0007 

CaCl2.2H2O (g) 0,0045 

KH2PO4 (g) 0,0264 
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SOLUÇÃO TAMPÃO 

Bicarbonato de Sódio (g) 0,2 

Fonte: Torres (1992) 

No topo do TA foi instalado um misturador lento que operou ininterruptamente e promoveu a 

constante mistura do despejo sintético, reduzindo a sedimentação dos sólidos no tanque. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As tabelas 2 e 3 apresentam os resultados das análises para matéria orgânica, turbidez e 

sólidos. 

Tabela 2: Resultados de Alcalinidade e Matéria Orgânica 

pH DQO (mg/L) DQOsolúvel (mg/L) DBO (mg/L)       Parâmetro 

Dia TS Tubo TS Tubo TS Tubo TS Tubo 

15/set   168,3 97,02   72,91 35,68 

22/set   310,53 154,06     

25/set 7,09 6,95 286,45 191,37 159,6 195,6   

28/set 6,95 6,7 368,74 102,2   179,92 39,68 

11/out 6,94 7 227,7 146,52   127,04 71,37 

24/out 7,31 7 390,94 267,28   236,84 155,35 

17/nov 7,16 7,1 136,8 45,6 136,8 45,6   

30/nov   239,4 91,2     

15/dez 6,65 6,88 442,8 145,55   303,22 36,56 

20/dez 6,84 9,88 494,05 235,75   244,44 48,4 

Tabela 3: Resultados de Turbidez e Sólidos 

Turbidez (NTU) 
Sólido Suspensos 

(mg/L) 

Sólidos Totais 

(mg/L) 
Parâmetro 

Dia 
Temp (°C) 

TS Tubo TS Tubo TS Tubo 

15/set 26 7,41 8,32 260 70 1242 848 

22/set 18 11,73 14,19 150 68 1012 756 

25/set 18 24,59 9,39 84 20 846 738 

28/set 20 35 6,27 178 74 924 978 

11/out 21 7,53 6,03 72 28 858 530 

24/out 23 15,68 13,47 80 28 564 796 

17/nov 25 9,9 7,36     

30/nov 26 63 30,83 102 60 1086 886 
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15/dez  24,81 27,49     

20/dez  18,7 6,46 110 62 950 962 

A figura 6 apresenta a eficiência de remoção da DQO e DBO. 
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 Figura 6: Eficiência de Remoção de DQO e DBO. 

Foram feitas apenas duas análises de DQO solúvel por apresentarem resultados não 

satisfatórios. Na primeira análise a DQO solúvel de saída foi maior que a de entrada, isso pode ser 

explicado em função da solubilização da matéria orgânica, aumentando a matéria orgânica solúvel. 

Na segunda análise não houve remoção de DQO solúvel, podemos concluir que o tubo removeu 

apenas matéria suspensa ou sedimentável. O tubo apresentou eficiências médias de remoção de 

DQO e DBO de respectivamente 51,3 e 62,6%. No dia 20 a remoção de DQO e DBO foi maior que 

70%. Podemos observar que quanto maior a matéria orgânica do efluente, maior é a remoção 

realizada pelo tubo. 

A figura 7 apresenta a eficiência de remoção dos sólidos totais e suspensos. 
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 Figura 7: Eficiência de Remoção dos Sólidos 

 Os sólidos totais no tubo foram menores que os do tanque séptico, como esperado, com 

exceção de dois dias, onde pode ter ocorrido o desprendimento de biofilme do tubo, acarretando em 

um aumento dos sólidos. 

Quanto aos Sólidos Suspensos, observaram-se concentrações de SS menores na saída do tubo 

quando comparada à saída do tanque séptico, obtendo-se valores de eficiência média de 43%. 

Conforme Figura 7, obtiveram-se maiores eficiências de remoção para os sólidos suspensos em 

comparação com os sólidos totais. Cabe destacar que foram obtidos dados negativos para a 

eficiência de remoção de sólidos suspensos, isso pode ter ocorrido pelo desprendimento do biofilme 

aderido nas tiras de plástico do tubo. 

5 – CONCLUSÕES 

Este trabalho tem como objetivo a construção de um sistema simples e de baixo custo para 

servir de alternativa a sistemas de tratamento de esgoto em locais desprovidos de coleta. A idéia 

inicial seria a instalação destes sistemas em galerias de água pluvial com o intuito de diminuir a 

poluição hídrica causada por ligações clandestinas, o que seria uma solução apenas em curto prazo, 

pois a solução correta seria providenciar o destino destes efluentes para a rede coletora de esgoto. 
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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 51 e 

62%. Este sistema se apresenta como um bom pós-tratamento de esgoto, mas se for usado como 

tratamento primário necessita de um gradeamento ou caixa de sedimentação preliminar afim de 

retirar os sólidos presentes para que não ocorra a obstrução do material de enchimento.  
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