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Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar a aplicabilidade de filtro biológico percolador 

empregado no pós-tratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico. O sistema 

experimental foi instalado e monitorado nas dependências físicas da Estação Experimental de 

Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitários (EXTRABES). A operação do sistema experimental foi 

dividida em três etapas: na primeira etapa, aplicou-se taxa de aplicação superficial de 2,39 

m3/m2.dia, na segunda etapa, de 2,84 m3/m2.dia e 4,70 m3/m2.dia na etapa 3). O tempo de duração de 

cada ciclo foi de 08 horas nas etapas 1 e 2, o que correspondeu a um quantitativo de 03 ciclos diários 

e, na etapa 3, a duração dos ciclos foi de quatro horas, totalizando um quantitativo de seis ciclos 

diários. Cada ciclo foi dividido nas seguintes fases: alimentação, descarga e repouso. O FBP 

proporcionou polimento ao efluente do reator UASB, com eficiência de remoção de DQO e DBO5 de 

63% e 36%, respectivamente. Com relação à remoção de material nitrogenado, as maiores eficiências 

de remoção de nitrogênio amoniacal e consequentemente conversão a nitrato, foram alcançadas na 

segunda etapa do monitoramento, operando com taxa de aplicação superficial de 2,84 m3/m2.dia, 

carga de 0,2 kg N-NH4+/m3dia, produzindo efluente que atende aos padrões de lançamento 

estabelecidos pela legislação vigente. 
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PERFORMANCE OF PERCOLATOR BIOLOGICAL FILTER IN POST 

TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE AND WASTEWATER. 
 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the applicability of the trickling filter used in the aftercare of 

landfill leachate and domestic sewage. The experimental system was installed and monitored the 

physical facilities of Biological Experimental Wastewater Treatment Plant (EXTRABES). The 

functioning of the experimental system was divided into three phases: the first phase, applied surface 



 

 

application rate of 2.39 m3/m2.dia the second stage, of 2.84 m3/m2.dia and 4.70 m3/m2.day in step 3. 

The duration of each cycle was 08 hours for steps 1 and 2, which corresponds to a daily amount of 03 

cycles and step 3, the cycle time was four hours for a total number of six daily cycles. Each cycle is 

divided into the following phases: feeding, discharge and rest. The BPF since the polishing effluent 

from the UASB reactor with COD and BOD5 removal efficiency of 63% and 36%, respectively. With 

regard to the removal of nitrogenous material, the higher ammonia nitrogen removal efficiency and 

thus the conversion nitrate were obtained in the second step of monitoring, operating with surface 

application rate of 2.84 m3/m2.day, load 0.2 kg N-NH4+/m3dia, producing effluent that meets 

discharge standards established by law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Lixiviado de aterro sanitário é definido como o líquido resultante da umidade natural, da 

agua de constituição presente na matéria orgânica dos resíduos, dos produtos da degradação biológica 

dos materiais orgânicos e água de infiltração na camada de cobertura e interior das células de 

aterramento, somado aos materiais dissolvidos ou suspensos extraídos da massa de resíduo 

(MORAVIA et al., 2013).  

De acordo com Contrera et al., (2013), o lixiviado de aterro sanitário apresenta coloração 

escura, elevada concentração de nitrogênio amoniacal, matéria orgânica biodegradável e refratária, 

sais inorgânicos e metais pesados.   

O tratamento convencional de lixiviado de aterro sanitário pode ser classificado em três 

grandes grupos: (1) transferência de lixiviado: recirculação e tratamento combinado com esgoto 

doméstico, (2) biodegradação: processo aeróbio e anaeróbio e (3) métodos físicos e químicos: 

oxidação química, adsorção, precipitação química, coagulação/floculação, sedimentação/flotação e air 

stripping (RENOU et al., 2008).  

Os processos de tratamentos biológicos têm sido estudados e aplicados na remoção da 

matéria orgânica, nitrogênio e metais pesados de lixiviados (MASSAROTO, 2010). A biodegradação 

é realizada por microrganismos que podem degradar os compostos orgânicos formando dióxido de 

carbono e lodo, sob condições aeróbias, ou biogás sob condições anaeróbias (RENOU et al. 2008). 

O tratamento de águas residuárias por digestão anaeróbia possui algumas vantagens 

dentre as quais destacam-se a baixa produção de lodo, reduzindo os custos de tratamento, estabilização 

e disposição final; baixa demanda energética, uma vez que não requer equipamentos de aeração para o 

suprimento de oxigênio; como também a produção de metano, gás combustível de elevado teor 

calorífico (XIE et al., 2014).  

Apesar das vantagens, o tratamento anaeróbio apresenta algumas lacunas: remoção 

insatisfatória de nitrogênio, fósforo e patógenos, sendo necessário um sistema de pós-tratamento; a 

partida do processo pode ser lenta, na ausência do lodo de semeadura adaptado; dependendo do 

resíduo a ser tratado, este pode conter substâncias inibidoras as bactérias anaeróbias, podendo 

comprometer à eficiência do processo (CHERNICHARO, 2007). 

Dentre os sistemas anaeróbios de tratamento de águas residuárias, os reatores anaeróbios 

de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) estão sendo empregados com sucesso no tratamento 

de lixiviado de aterro sanitário. Possibilita remoção de DQO 65-76% e remoção de DBO5 acima de 

90% (KWARCIAK & BOHDZIEWICZ, 2008), necessitando de um pós-tratamento para polimento do 

seu efluente e seu enquadramento aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental 

(CHERNICHARO, 2007). 



 

 

Diante das possibilidades de combinação sequencial dos sistemas anaeróbios e aeróbios, a 

associação de reatores UASB e filtros biológicos percoladores (FBP) torna-se uma alternativa atraente, 

uma vez que os FBP possuem vantagens relevantes em relação a outros sistemas aeróbios. Podem ser 

destacadas a baixa demanda energética e a menor complexidade em termos de equipamentos, 

resultando em maior simplicidade operacional. 

Nesse contexto, o presente trabalho avaliou o desempenho de um filtro biológico 

percolador aplicado ao pós-tratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico proveniente 

de reator UASB.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O sistema experimental, em escala piloto, foi constituído de reator anaeróbio de fluxo 

ascendente com manta de lodo (UASB) seguido de filtro biológico percolador (FBP), instalados em 

série. A Figura 1 apresenta a planta baixa do sistema de tratamento. 

O reator UASB, com volume total de 42 L foi construído com tubo de PVC de 2,37 m de 

altura e seção transversal circular de 150 mm. O reator UASB foi alimentado com substrato 

constituído por lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico, nas proporções de 1% de lixiviado de 

aterro sanitário mais 99% de esgoto doméstico nas etapas 1 e 3, e 10% de lixiviado de aterro sanitário 

mais 90% de esgoto doméstico na etapa 2, com o intuito de produzir efluente para alimentação do 

filtro biológico percolador. As características do substrato afluente e do efluente do reator UASB, 

encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Concentrações médias do substrato afluente e do efluente do reator UASB. 

Parâmetro Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 Af Ef Af Ef Af Ef 

pH 7,5 7,7 8,0 8,2 7,1 7,3 

Alcalinidade Total 471 489 887 984 412 440 

Ácidos Graxos Voláteis 111 85 295 187 109 77 

DQO Total 567 227 1502 812 553 166 

DQO Filtrada 207 103 967 536 205 119 

DBO5 265 137 889 453 221 81 

Nitrogênio Amoniacal 75 72 60  67 61 57 

Af: afluente; Ef: efluente 

  

O filtro biológico percolador, com volume total de 35 L foi construído em tubo de PVC 

de seção transversal circular de 150 mm. Possuía uma altura útil de 1,80 m, que abriga o meio suporte 

(brita nº 04, com coeficiente de espaço vazio igual a 0,47).    

O sistema de distribuição do afluente do FBP, situado na extremidade superior do 

mesmo, foi confeccionado com uma placa de aço de diâmetro igual ao tubo de PVC perfurada com 

orifícios distribuídos proporcionalmente na área da placa, promovendo a distribuição uniforme do 

liquido sobre o meio suporte. O afluente foi distribuído sobre a placa com o auxílio de dois tubos de 

PVC, com 20 mm de diâmetro, perfurados e dispostos em forma de cruz.  

O FBP era alimentado de forma intermitente, com taxas de aplicação superficial de 2,39 

m3/m2.dia (etapa 1), 2,84 m3/m2.dia (etapa 2) e 4,70 m3/m2.dia (etapa 3). O tempo de duração de cada 

ciclo foi de 08 horas nas etapas 1 e 2, o que correspondeu a um quantitativo de 03 ciclos diários e, na 

etapa 3 a duração dos ciclos foi de quatro horas, totalizando um quantitativo de seis ciclos diários. 

Cada ciclo foi dividido nas seguintes fases: alimentação, descarga e repouso.  

As análises químicas dos afluentes e efluentes eram realizadas com frequência semanal e 

obedeceram às normas preconizadas pelo Standard Methods for the Examination of Water and 



 

 

Wastewater (APHA, 2012). Durante o período de monitoramento foram analisados os parâmetros 

contidos na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Parâmetros, procedimentos metodológicos e referências. 

PARÂMETROS MÉTODOS REFERÊNCIAS 

pH Eletrométrico APHA 4500 H+ B 

Alcalinidade Total  Potenciométrico APHA 2320 B 

Nitrogênio Amoniacal  Titrimétrico APHA 4500-NH3 B/C 

Nitrito  Colorimétrico APHA 4500 NO2
- B 

Nitrato  Colorimétrico Yang et al. (1998) 

DQO total  Titrimétrico APHA 5220 C 

DBO5 Titulométrico APHA 5210 B 

 
Na Figura 1 encontra-se a representação esquemática do sistema de tratamento 

experimental. 

 

Figura 1 – Representação esquemática do sistema de tratamento experimental. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Na Figura 2 apresenta-se o comportamento do potencial hidrogeniônico (pH) no afluente 

e efluente do FBP nas três diferentes etapas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comportamento da variação temporal do pH no FBP. 

 
Pode-se constatar que durante a operação do sistema, as magnitudes do pH no afluente foram 

de 7,73, 8,21, 7,29 unidades de pH para a primeira, segunda e terceira etapa, respectivamente. Nos 

reatores aeróbios, o pH tem influência direta na atividade das bactérias nitrificantes. O processo de 

nitrificação ocorre no intervalo de pH de 7,5 a 8,6 (METCALF e EDDY, 2003) e valores fora desse 

intervalo podem inibir o processo. Observa-se o decréscimo dos valores de pH nas três etapas de 

monitoramento, porém, maior redução foi constatada na terceira etapa, sendo decrescidas 0,7 unidades 

de pH. Os valores de pH no efluente do FBP para as etapas 1, 2 e 3 foram de 7,47, 7,66, 6,61 

respectivamente. O pH do efluente final atendeu aos padrões de lançamento em corpos receptores que 

pode está situado na faixa de 5,0 a 9,0 de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011. 

O comportamento da alcalinidade total no substrato e no efluente do FBP nas três etapas 

do monitoramento encontra-se na Figura 3.  

 

Figura 3 - Comportamento da concentração média de alcalinidade total no FBP. 



 

 

      
                                                                

A alcalinidade é constituída por espécies químicas que contribuem para o tamponamento 

do meio, evitando variações bruscas do pH. Nas águas residuárias, a alcalinidade é devido a presença 

dos íons carbonato (CO3
2-), bicarbonato (HCO3-) e hidroxila (OH-). No FBP as concentrações de 

alcalinidade total foram reduzidas nas três etapas, porém, é possível observar considerável diferença 

entre as eficiências de reduções das mesmas. Na primeira etapa, verificou-se um baixo consumo de 

alcalinidade, equivalente a 14%. Este baixo consumo indica que o tempo de repouso no FBP foi 

insuficiente, não possibilitando condições satisfatórias ao processo eficiente de nitrificação. Nas etapas 

seguintes, comportamentos semelhantes foram observados, apresentando eficiências de remoções de 

31% (etapa 2) e 35% (etapa 3), ocorrendo maior nitrificação e estabilização do sistema.  

A redução de alcalinidade total no FBP ocorre devido ao consumo para a oxidação do 

nitrogênio amoniacal a nitrito, em decorrência da adição de íons H+ que são liberados durante o 

processo de nitrificação. De acordo com Metcalf e Eddy (2003), para cada 1 mg/L de amônia oxidada, 

são necessárias 7,14 mg/L de alcalinidade total. Os dados experimentais expressam que para cada 1 

mg/L de amônia oxidada foram consumidas 8,2, 8,0 e 4,8 mg CaCO3/L nas etapas 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

Na Figuras 4 observa-se o comportamento da concentração média de nitrogênio 

amoniacal presente no afluente e efluente do FBP.  Na Figura 5, encontra-se as concentrações de 

nitrito e nitrato provenientes do processo de nitrificação que ocorre no FBP.  

 

Figura 4 - Comportamento da concentração média de nitrogênio amoniacal no FBP. 



 

 

 
 

Figura 5 - Comportamento da concentração de nitrito e nitrato no efluente do FBP. 

 
No FBP ocorre a conversão do nitrogênio amoniacal, na presença de oxigênio, a nitrito e, 

posteriormente a nitrato, durante o processo de nitrificação.  A eficiência média de remoção de 

nitrogênio amoniacal no efluente do FBP foi de 21%, 72% e 61% nas etapas 1, 2 e 3 respectivamente, 

produzindo efluente com concentração de 59 mg N-NH4
+.L-1 (etapa 1), 17 mg N-NH4

+.L-1 (etapa 2) e 

24 mg N-NH4
+.L-1 (etapa 3). As condições operacionais da etapa 2 produz efluente que atende os 

padrões de lançamento do CONAMA 430/2011, cujo valor máximo permitido é 20 mg N-NH4
+.L-1. 

Durante todo o período experimental observou-se baixas concentrações de nitrito e 

eficientes conversões a nitrato, principalmente nas etapas 2 e 3 produzindo efluentes com 

concentração média de 10 mg N-NO3
-.L-1, 38 mg N-NO3

-.L-1e 32 mg N-NO3
-.L-1 (etapas 1, 2 e 3).  

Avaliando a aplicabilidade de filtros percoladores aeróbios na remoção de matéria 

orgânica e nitrogênio em esgoto sanitário efluente de reator anaeróbio compartimentado, Franchin 

(2006) obteve efluente com 16,8 mg.L-1 de nitrato, tendo a brita como meio suporte e taxa de 

aplicação hidráulica (1,9 m3/m2.dia).  

Os dados da concentração da DQO total no afluente e efluente do FBP são apresentados 

na Figura 6. 

 

Figura 6 - Comportamento da concentração média de DQO total no FBP. 



 

 

 
As concentrações médias afluente de DQO total nas etapas 1, 2 e 3 foram de 227 mg 

O2/L, 812 mg O2/L e 166 mg O2/L. As eficiências de remoção de DQO total foram de 62% (etapa 1), 

11% (etapa 2) e 63% (etapa 3) produzindo efluente final com concentração média de DQO total de 86, 

723 e 61 mg/L, respectivamente, nas etapas 1, 2 e 3. 

Na Figura 7 encontra-se o comportamento da concentração média da DBO5 no afluente e 

efluente do FBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Comportamento da concentração média de DBO5 no FBP. 

 



 

 

 

Analisando os dados obtidos ao longo do monitoramento do sistema experimental, 

apresentados na Figura 7 verificou-se diminuição da concentração DBO5. Para que ocorra o processo 

de nitrificação é necessário o consumo de material orgânico através da síntese da matéria orgânica. As 

eficiências médias de remoção de DBO5 foram de 34% (etapa 1), 17% (etapa 2) e 36% (etapa 3). O 

comportamento encontra-se dentro do esperado, visto que os FBPs são empregados para um polimento 

final, sendo a maior parte da matéria orgânica removida no tratamento preliminar (reator UASB).

  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados obtidos pode-se constatar a viabilidade de se empregar um filtro 

biológico percolador como pós tratamento de reator UASB, no tratamento de lixiviado de aterro 

sanitário mais esgoto doméstico. O FBP propiciou remoções de matéria orgânica de até 63% em 

termos de DQO, e 36% em relação a concentração de DBO5, atuando como polimento final ao 

efluente do reator UASB. Com relação à remoção de material nitrogenado, as maiores eficiências de 

remoção de nitrogênio amoniacal e consequentemente conversão a nitrato, foram alcançadas na 

segunda etapa do monitoramento, operando com taxa de aplicação superficial de 2,84 m3/m2.dia, carga 

de 0,2 kg N-NH4+/m3dia, produzindo efluente que atende aos padrões de lançamento estabelecidos 

pela legislação vigente. 
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