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Resumo
Na Norma Brasileira NBR 12.209/2011, o Filtro Biológico Percolador - FBP apresenta a possibilidade de uso 

de meio suporte plástico, com novos valores para os parâmetros de referência. Para tanto, os parâmetros de 

projeto, como a carga orgânica volumétrica (COV), a taxa de aplicação superficial (TAS) e a profundidade do 

filtro (H), foram alterados para se adequarem melhor às particularidades desse meio suporte. Nesse sentido, 

este trabalho visa apresentar uma análise crítica dos valores limites estabelecidos para esses parâmetros, por 

meio de cálculos teóricos. Observou-se que as vantagens associadas à utilização do meio suporte plástico, 

de possibilidade de aplicação de COV elevada e de elevada profundidade de meio suporte (até 12 m), com a 

consequente redução de área ocupada, não são facilmente alcançadas. Ao se elevar a profundidade do meio 

suporte ao limite determinado pela Norma, alcança-se uma carga orgânica volumétrica bastante inferior 

àquela sugerida para este fim e taxas de aplicação superficial superiores ao limite máximo recomendado. 

Alcança-se no máximo 9,0 m de profundidade, considerando-se o FBP precedido pelo Reator UASB, com  

TAS = 75 m3.m-2.d-1 e COV = 1,0 kgDBO.m-3.d-1. Para a mesma TAS e COV = 1,5 kgDBO.m-3.d-1foi possível alcan-

çar somente 6,0 m de profundidade de meio suporte.

Palavras-chave: Tratamento de esgoto. Carga orgânica volumétrica. Taxa de aplicação superficial. Profundi-

dade do filtro.

Abstract
In Brazilian Standard NBR 12.209/2011, trickling filters (TF) present the possibility of using plastic-based packing 

media, with new values for the reference parameters. Therefore, the design parameters, such as organic loading 

rate (OLR), hydraulic loading rate (HLR) and filter depth (H), were altered to better suit the particularities of this 

support medium. In this sense, this work aims to present a critical analysis of the limit values established for these 

parameters, through theoretical calculations. It was observed that the use of plastic-based packing media allows 

higher H (up to 12 m) and lower footprint. However, the possibility of applying higher OLR (main advantage) is not 
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1 INTRODUÇÃO
A importância do tratamento de esgotos asso-

ciado às condições adequadas de saneamento é 

indispensável para a manutenção da qualidade 

ambiental e a preservação da saúde humana. O 

lançamento de efluentes em corpos d’água sem 

tratamento prévio contribui para a degradação 

dos mesmos e para a proliferação de diversos ti-

pos de doenças parasitárias e infecciosas.

Para que os projetos das Estações de Tratamento de 

Esgoto - ETE sejam elaborados de forma eficiente, 

é indispensável que o responsável tenha capacita-

ção técnica e recursos suficientes. No entanto, se-

gundo Jordão e Pessoa (2017), as novas estações de 

tratamento não se restringem apenas às exigências 

ambientais, de saúde pública, estéticas ou legais. 

Nesses casos são também consideradas de forma 

equitativa exigências tecnológicas, econômicas e 

mesmo os anseios da comunidade. Dessa forma, 

os responsáveis pelos projetos devem manter cada 

vez mais uma sintonia entre amplo conhecimento 

tanto das informações disponíveis na bibliogra-

fia como do instrumento que norteia os projetos 

de ETE no Brasil. Nesse contexto, encontra-se a 

Norma Brasileira NBR 12.209/2011, editada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

que estabelece parâmetros e apresenta as condi-

ções recomendadas para a elaboração de projeto 

hidráulico e sanitário de processos de Estações de 

Tratamento de Esgotos.

A NBR 12.209/2011 representa um avanço na 

área de tratamento de esgotos domésticos, prin-

cipalmente se comparada à Norma anterior, de 

1992 (ABNT, 1992). A nova Norma contempla 

tanto tecnologias mais consagradas no país (lo-

dos ativados e filtros biológicos percoladores) 

como outras ainda menos difundidas (tecnologias 

de filtros aerados submersos e biofiltros aerados 

submersos), além da tecnologia híbrida conhecida 

como Reator Biológico de Leito Móvel. Além disso, 

esta contempla o reator UASB - Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket, atualmente bastante utilizado em 

projetos de ETE no Brasil (ANA, 2017).

Dessa forma, a nova NBR 12.209/2011 vem sen-

do cada vez mais difundida. Entretanto, mui-

tos projetos são realizados apenas de forma a 

respeitar os padrões da Norma e obter licenças 

ambientais, principalmente em pequenos mu-

nicípios que possuem dificuldades de acesso à 

mão-de-obra técnica qualificada. Além da ade-

quação aos parâmetros pré-estabelecidos pela 

NBR 12.209/2011, a escolha das tecnologias 

pelos projetistas deve passar por um estudo que 

considera tanto as características dos processos 

como as particularidades do local onde este será 

executado, de forma a torná-lo mais eficiente. 

Alguns estudos recentes visam auxiliar no pro-

cesso de tomada de decisão por parte de gestores 

de saneamento. Nesse sentido, pesquisadores da 

Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram 

um software denominado ETEx®, que tem o ob-

jetivo de auxiliar gestores municipais na esco-

lha dos processos mais adequados em função de 

custos de implantação, operação e manutenção, 

por meio da comparação entre 6 dos principais 

fluxogramas de tratamento de esgotos adotados 

no Brasil (USP, 2018). Ainda nesse contexto, Bor-

ges (2017) estimou as quantidades dos principais 

Avaliação dos critérios de projeto da Norma Brasileira NBR 12209/2011 aplicados a filtros biológicos percoladores com meio suporte plástico

easily achieved. When the H is raised to the maximum value recommended in the standard, OLR is far from the min-

imum referenced for TF, resulting in HLR highest than recommended in the standard. Considering TF preceded by 

UASB reactors, H = 9 m is the highest that leads to HLR= 75 m3.m-2.d-1 and OLR = 1,0 kgDBO.m3.d-1 as recommended 

in the standard. Using the same HLR and OLR = 1,5 kgDBO.m-3.d-1, it is reached a H of only 6 m.   

Keywords: Wastewater treatment. Organic loading rate. Hydraulic loading rate. Filter depth.  
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serviços e equipamentos necessários para a cons-

trução de 6 diferentes fluxogramas de ETEs que 

atendam técnica e economicamente a municípios 

brasileiros de pequeno porte (faixas populacio-

nais de 5 mil a 50 mil habitantes). O referido es-

tudo possibilita a adoção de preços unitários para 

serviços e equipamentos para, por fim, estimar o 

valor global de implantação da unidade completa. 

Uma das tecnologias de tratamento de esgo-

tos abordadas pela NBR 12.209/2011, os Filtros 

Biológicos Percoladores - FBPs, destinados à re-

moção de matéria orgânica, estão presentes em 

muitas estações de tratamento em operação 

no Brasil. Segundo ANA (2017), 424 das 2657 

ETEs em operação no Brasil em 2013 adotavam 

os filtros aeróbios em seus fluxogramas. Destas, 

185 adotavam o fluxograma composto por rea-

tor UASB seguido de filtros aeróbios, dentre eles 

FBP. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

no estado de Minas Gerais, encontra-se em ope-

ração desde 2006 a ETE Onça, projetada para 

tratar o esgoto de 2,0 milhões de habitantes, 

com vazão de projeto de 1,8m3.s-1, com o fluxo-

grama composto por UASB-FBP (COPASA, 2006). 

Segundo Vieira (2013), esta é uma das maiores 

estações de tratamento de esgotos do mundo, e 

a maior do país com essa tecnologia, composta 

por 24 reatores UASB e 8 FBPs, além dos decan-

tadores secundários. De acordo com pesquisa 

realizada por Moraes et al. (2011), na ETE Onça, 

os FBPs são preenchidos com pedra britada, em 

altura útil de 2,5 m e no período de dezembro de 

2009 a março de 2011 apresentaram eficiências 

globais medianas de 85%, 85% e 86% de remo-

ção de Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Sóli-

dos em Suspensão Totais (SST), respectivamente.

Os FBPs, conforme apresentado na Fig. 1, são 

constituídos de grandes tanques preenchidos 

com material inerte, denominado “meio suporte”, 

onde a biomassa responsável pela degradação da 

matéria orgânica presente nos esgotos tem faci-

lidade em aderir e formar um filme biológico co-

nhecido como biofilme (JORDÃO E PESSÔA, 2017). 

A aplicação dos esgotos em unidades circulares 

deve ser uniforme sobre a superfície do meio su-

porte por meio do distribuidor rotativo, garantin-

do a melhor taxa de molhamento possível (ABNT, 

2011; SANTOS, 2005). Após distribuição, o esgoto 

percola continuamente pelos interstícios do meio 

suporte e, dessa forma, favorece o crescimento e 

a aderência de microrganismos. Por meio do con-

tato do esgoto afluente com a massa biológica do 

meio suporte, os microrganismos retêm a maté-

ria orgânica pelo fenômeno de adsorção, degra-

dando-a por meio de uma oxidação bioquímica. A 

remoção da matéria orgânica ocorre pela trans-

formação das substâncias dissolvidas e coloidais, 

presentes no esgoto, em flocos de sólidos com 

boa sedimentabilidade, que serão removidos pos-

teriormente nos tanques de decantação secundá-

ria (JORDÃO E PESSÔA, 2017).

Santos ASP, Dielle EF, Pereira RO, Bottrel SEC

 
Figura 1 - Desenho esquemático do Filtro Biológico Percolador

Fonte: os autores
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De acordo com a NBR 12.209/2011, os FBPs  

podem ser dimensionados para receber me-

nor (no máximo 0,3 kgDBO.m-3.d-1 - meio su-

porte em pedra britada) ou maior (no máximo  

3,0 kgDBO.m-3.d-1 - meio suporte em plástico) 

quantidade de matéria orgânica por unidade de 

volume, caracterizando uma unidade de baixa 

ou alta carga, respectivamente. Nos casos em 

que a carga orgânica aplicada é baixa, a respira-

ção endógena tende a acontecer, podendo gerar 

um lodo parcialmente estabilizado. Nessas con-

dições há uma redução considerável de matéria 

orgânica carbonácea, o que viabiliza a atuação 

dos organismos nitrificantes que oxidam o ni-

trogênio amoniacal a nitrito e nitrato, podendo 

ocorrer a nitrificação (SPERLING, 2016). Em con-

cordância com o exposto por Sperling (2016), 

Almeida (2007) analisa as eficiências de re-

moção de FBP preenchidos com pedra (COV de  

0,2 a 0,8 kgDBO.m-3.d-1), chegando a efluentes 

parcialmente nitrificados, com remoção de até 

50% de nitrogênio amoniacal na menor COV. 

Como a comunidade microbiológica recebe me-

nor quantidade de matéria orgânica em uma 

unidade de baixa carga, o desempenho desta é 

levemente superior ao desempenho da unida-

de de alta carga. Entretanto, essa aplicação de 

uma carga mais baixa por unidade de área leva 

a unidades que ocupam áreas mais elevadas. De 

maneira oposta, no caso de filtros de alta carga, 

os requisitos de área são inferiores, já que se per-

mite maior carga hidráulica por unidade de área. 

Ainda, é possível observar uma ligeira redução 

na eficiência de remoção de matéria orgânica e 

a formação de um lodo não estabilizado. Por fim, 

nos filtros de alta carga, é necessária a recircu-

lação do efluente para manter vazão uniforme, 

de forma a equilibrar a carga afluente e possi-

bilitar nova chance de contato entre a matéria 

orgânica remanescente e o biofilme (JORDÃO 

E PESSOA, 2017; SANTOS, 2005; VIEIRA, 2013; 

VIEIRA E SPERLING; 2012). Segundo Duda e Oli-

veira (2011), nos experimentos conduzidos em 

filtros biológicos de alta taxa com recirculação 

de 200%, foram obtidas as maiores remoções de 

DQO total. Neste caso, os autores afirmam que 

a recirculação foi necessária para melhorar a es-

tabilidade do sistema e manter as eficiências de 

remoção de DQO total, SST e SSV acima de 93%. 

Ressalta-se que o meio suporte normalmente uti-

lizado nos filtros sempre foi composto por pedra 

britada número 4. A partir dos anos 2000, vem 

sendo indicado por muitos pesquisadores (SAN-

TOS, 2005; CHERNICHARO et al., 2006; RIBEIRO 

et al., 2018) e fabricantes a utilização do meio su-

porte plástico, que incorpora diversas vantagens 

em relação à pedra, porém apresenta um custo 

mais elevado e ainda encontra dificuldades para 

ser absorvido pelos prestadores de serviço de 

água e esgoto no Brasil (SANTOS, 2005).

Segundo Henrich e Maeggraff (2013), no final 

da década de 70, diferentes configurações de 

meio suporte plástico para filtros percoladores 

já eram estudadas. A evolução dessas experi-

ências resultou em novas gerações de FBP que, 

utilizando meio suporte plástico em substitui-

ção à pedra brita, podem superar problemas re-

lacionados à colmatação do filtro e ao mesmo 

tempo proporcionar maior capacidade de remo-

ção de matéria orgânica.

Ainda, o meio suporte plástico admite, com me-

nor área superficial, a aplicação de cargas orgâ-

nicas mais elevadas, resultando ainda na possi-

bilidade de se alcançar unidades mais esbeltas. 

Comparado à pedra, o meio suporte plástico 

apresenta maior índice de vazios, maior área su-

perficial específica e menor peso específico. Es-

sas características permitem unidades de filtra-

ção biológica com profundidades mais elevadas, 

garantindo, mesmo assim, o livre fluxo de oxigê-

nio no interior do tanque (SANTOS, 2005).

Os principais parâmetros de dimensionamento 

do FBP são a Carga Orgânica Volumétrica - COV 

e a Taxa de Aplicação Superficial - TAS. A COV re-
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laciona a massa de matéria orgânica presente no 

esgoto afluente ao filtro, durante um dia (kg.d-1), 

com o volume útil do tanque (m3). Já a TAS repre-

senta a vazão (m3.d-1) por unidade de área super-

ficial do tanque (m2).

Assim, devem-se adotar, para dimensionamento 

do FBP, valores de COV e TAS diferentes quando 

se trata de utilização de meio suporte plástico 

ou em pedra, ou ainda em casos de alta ou bai-

xa carga. Porém, essas indicações para o caso de 

utilização de meio plástico somente foram in-

corporadas na última revisão da NBR 12.209 de 

2011. A versão anterior da NBR até mencionava 

a possibilidade de utilização de outros materiais, 

porém indicava que os parâmetros e critérios 

adotados deveriam ser justificados.

Na Tabela 1, podem-se observar os parâmetros 

de dimensionamento (COV, TAS e Profundidade 

Útil) indicados pela NBR 12.209 tanto para a ver-

são de 1992 como para a última revisão de 2011, 

em se tratando de filtros com meio suporte plás-

tico ou em pedra, e alta ou baixa carga. Ressalta- 

se que na edição de 2011 a NBR 12.209 indica 

o meio suporte plástico somente para filtros de 

alta carga, garantindo o principal benefício as-

sociado a esse tipo de meio, que é a possibilidade 

de aplicação de cargas mais elevadas.

Tabela 1 - Resumo dos parâmetros recomendados pelas NBR 12.209/1992 e NBR 12.209/2011  
para dimensionamento do FBP em função do meio suporte

NBR Material Suporte TAS
(m3.m-2.d-1)

COV
(kgDBO.m-3.d-1)

Profundidade
(m)

12.209
(1992)

Pedra britada ou seixo rolado 0,8 – 5,0 (BC)
10,0 – 60,0 (AC)

< 0,3 (BC)
< 1,8 (AC) < 6,0

Outros materiais Os parâmetros e critérios devem ser justificados < 6,0

12.209
(2011)

Pedra britada < 5,0 (BC)
< 50,0 (AC)

< 0,3 (BC)
< 1,2 (AC) < 3,0

Meio plástico 10,0 – 75,0 < 3,0 <12,0

Legenda: BC - Baixa Carga; AC - Alta Carga; COV - Carga Orgânica Volumétrica; TAS - Taxa de Aplicação Superficial.

Tanto a COV como a TAS são parâmetros impres-

cindíveis na avaliação do desempenho dos FBP. 

Valores baixos de COV e TAS podem resultar em 

um fornecimento insuficiente de substrato para 

os microrganismos, levando à morte dos mes-

mos. Todavia, valores muito elevados podem so-

brecarregar o sistema, fazendo com que não haja 

capacidade suficiente de tratamento e, conse-

quentemente, um baixo desempenho (JORDÃO E 

PESSOA, 2017).

Por fim, essas unidades normalmente são di-

mensionadas a partir da adoção de um valor para 

COV ou TAS, recomendados pela Norma, deven-

do-se fixar também um valor para a altura do 

meio suporte (H). Caso o dimensionamento seja 

realizado pela TAS, deve-se verificar se a COV 

encontra-se dentro da faixa recomendada pela 

NBR 12.209/2011. E caso o dimensionamento 

seja efetuado pela COV, a TAS deve ser verificada.

Dessa forma, o principal objetivo do presente 

trabalho foi analisar os limites máximos e míni-

mos para os parâmetros de dimensionamento 

do filtro biológico percolador (TAS, COV e H), in-

dicados na mais recente revisão da NBR 12.209 

de 2011 para meio suporte plástico. Essa análise 

se deu em função da necessidade de avaliação 

da aplicação dessas taxas para alcançar os be-

nefícios relacionados à adoção do meio suporte 

plástico, como aplicação de maior carga orgâ-

nica volumétrica, possibilidade de ocupação de 

menores áreas e adoção de profundidades de 

meio suporte mais elevadas.

Santos ASP, Dielle EF, Pereira RO, Bottrel SEC
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2 METODOLOGIA
Com o intuito de verificar as recomendações da 

NBR 12.209 (2011) para o FBP de alta taxa com 

meio suporte plástico, foram analisados os li-

mites inferiores e superiores dos parâmetros 

“COV”, “TAS” e “H” de forma a diagnosticar as in-

terferências de cada um sobre o outro no dimen-

sionamento dos filtros, apresentando valores 

condizentes com as recomendações da própria 

Norma para os parâmetros mencionados.

Segundo Jordão e Pessoa (2017), os parâmetros 

COV e TAS são representados pelas Eq. 1 e 2, res-

pectivamente.

 
 (1)

Onde:

COV - Carga Orgânica Volumétrica (kgDBO.m-3.d-1)

C - Carga DBO afluente (kgDBO.d-1). Correspon-

dente à Vazão Afluente x Concentração DBO 

afluente

V - Volume (m3)

 
 (2)

Onde:

TAS - Taxa Aplicação Superficial (m3.m-2.d-1)

Q - Vazão (m3.d-1)

A - Área (m2)

Assim, as Eq. 1 e 2 foram agrupadas em uma única 

equação (Eq. 3) para o dimensionamento do FBP 

com as variáveis correspondentes aos 3 parâme-

tros de dimensionamento já mencionados, varian-

do em função da concentração afluente de DBO.

 
 (3)

Onde:

COV - Carga Orgânica Volumétrica (kgDBO.m-3.d-1)

DBO - Concentração afluente de DBO (kgDBO.m-3)

TAS - Taxa Aplicação Superficial (m3.m-2.d-1)

H - Altura do meio suporte (m)

A partir da Eq. 3, foram definidas seis condições 

operacionais, realizadas por cálculos teóricos, 

onde se buscou avaliar, com a aplicação de car-

gas orgânicas mais elevadas, a possibilidade de  

alcançar reduzida ocupação de área, consideran-

do-se que a utilização do meio plástico permite 

adoção de maiores profundidades. Ressalta-se 

que, neste caso, conforme apresentado na Tabe-

la 1, a NBR 12.209/2011 indica a possibilidade de 

adoção de profundidades bastante elevadas, de 

até 12 m de altura. 

Em cada uma das seis condições operacionais te-

óricas, foram fixados valores para COV e concen-

tração afluente de DBO. No caso da COV, foram 

adotados valores entre 0,5 kgDBO.m-3.d-1 e 3,0 

kgDBO.m-3.d-1 , sendo este último o valor máximo 

recomendado pela Norma. Para a concentração 

afluente de DBO à unidade de filtração, foram 

adotados valores de 120 mg.L-1  ou 210 mg.L-1 . 

Esses valores variam em função da unidade pri-

mária adotada no fluxograma completo e par-

tindo-se de uma concentração média afluente à 

ETE de 300 mgDBO.L-1. Esse é um valor típico em 

esgotos domésticos, segundo Sperling (2005). 

Assim, a utilização do reator UASB como pré-tra-

tamento sugere uma eficiência de remoção de 

matéria orgânica em torno de 60% considerando 

apenas essa unidade (JORDÃO E PESSOA, 2017) 

e consequentemente um afluente ao filtro com 

DBO de 120 mg.L-1 . No caso da adoção do flu-

xograma convencional com decantador primário 

(DP), sugere-se uma eficiência em torno de 30% 

(JORDÃO E PESSOA, 2017), apresentando como 

consequência um afluente ao filtro com DBO  

de 210 mg.L-1 . 
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Para cada uma dessas condições operacionais 

teóricas, adotou-se para efeito de cálculo COV 

variando entre 0,5 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1 e DBO de 

120 mg.L-1 ou 210 mg.L-1 , em função da tecnolo-

gia de tratamento precedente ao filtro, conforme 

explicado anteriormente. Assim, as seis condições 

operacionais teóricas foram determinadas con-

forme dados apresentados na Tabela 2. Ressalta- 

se que os valores foram adotados simplesmente 

para efeito de cálculo teórico, e dessa forma os 

intervalos estão irregulares, já que se priorizaram 

principalmente os limites máximos e mínimos. 

Observa-se, assim, que no caso da adoção do de-

cantador primário como unidade precedente ao 

FBP, adotaram-se para cálculo teórico somente 

os valores de 1,0 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1 , já que essa 

configuração (DP + FBP) encontra-se atualmente 

em desuso para novos projetos.

Tabela 2 - Principais aspectos relacionados às diferentes condições operacionais teóricas de estudo 

Condição operacional teórica COV (kgDBO.m-3.d-1) Concentração de DBO afluente 
(mg.L-1) Unidade de pré-tratamento

1 0,5 120 Reator UASB

2 1,0 120 Reator UASB

3 1,5 120 Reator UASB

4 3,0 120 Reator UASB

5 1,0 210 Decantador Primário

6 3,0 210 Decantador Primário

Legenda: COV - Carga Orgânica Volumétrica; DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio.

Por fim, para cada uma das condições opera-

cionais teóricas, foram realizados dois cálculos. 

No primeiro, adotou-se TAS no valor máximo 

recomendado pela Norma (75 m3.m-2.d-1), com 

o objetivo de  calcular a profundidade para essa 

situação. E, no segundo, a profundidade (H) foi 

fixada também no valor máximo recomendado 

pela Norma (12 m) com o objetivo de  calcular 

TAS nessa outra situação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 3 apresenta os parâmetros adotados 

em cada uma das seis condições operacionais 

teóricas e de maneira destacada (negrito), os re-

sultados para TAS e H em cada uma das situações 

impostas pela adoção daqueles parâmetros. Res-

salta-se que os valores para TAS ou H tachados, 

nas duas últimas colunas, encontram-se fora dos 

limites estabelecidos pela NBR 12.209/2011.

Tabela 3 - Estimativas dos valores de TAS e H em diferentes condições operacionais teóricas para a operação do FBP

Condições Operacionais Teóricas COV
(kgDBO.m-3.d-1)

DBO  
(mg.L-1)

TAS
(m3.m-2.d-1)

H 
(m)

Re
at

or
 U

A
SB

 c
om

o 
pr

é-
tr

at
am

en
to

Cálculo 01
A 0,5 120 75 18

B 0,5 120 50 12

Cálculo 02
A 1,0 120 75 9

B 1,0 120 100 12

Cálculo 03
A 1,5 120 75 6

B 1,5 120 150 12

Cálculo 04
A 3,0 120 75 3

B 3,0 120 300 12

D
ec

. 
pr

im
ár

io
 

co
m

o 
pr

é-
tr

at
am

en
to Cálculo 05

A 1,0 210 75 16

B 1,0 210 57 12

Cálculo 06
A 3,0 210 75 5

B 3,0 210 171 12

Legenda: A - fixação de TAS no limite estabelecido pela NBR 12.209/2011(75 m3.m-2.d-1); B - fixação de H no limite estabelecido pela NBR 12.209/2011 (12 m); 
COV - Carga Orgânica Volumétrica; DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio; TAS - Taxa de Aplicação Superficial; H - profundidade do meio suporte; valores 
tachados estão fora do limite da NBR 12.209/2011.
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Percebe-se que no Cálculo 01, para  alcançar a 

mais elevada altura permitida para o meio su-

porte plástico, de 12 m, a TAS é de 50 m3.m-2.d-1, 

pouco abaixo da faixa limite estabelecida pela 

Norma, de 75 m3.m-2.d-1. No Cálculo 02 com 

elevação da COV, de 0,5 kgDBO.m-3.d-1 para 1,0  

kgDBO.m-3.d-1, alcança-se a TAS máxima com al-

tura de meio suporte de 9 m. Nos Cálculos 03 e 

04 a TAS máxima somente é alcançada com altu-

ra de meio suporte de 6 m e 3 m, respectivamente. 

Assim, nessas duas últimas situações não se alcan-

ça a vantagem do dimensionamento de unidades 

mais esbeltas ocupando menores áreas em função 

de adoção de profundidades mais elevadas.

Chernicharo e Almeida (2011) estudaram dife-

rentes configurações de sistemas do tipo UASB- 

FBP com meio suporte sintético, considerando 

variações em cargas aplicadas (orgânicas e hi-

dráulicas), além de diferentes alturas de meio su-

porte. Os autores consideraram unidade profun-

da aquela operada com altura do meio suporte 

de 4,2 m e, neste caso, as cargas impostas foram 

de TAS = 15 m3.m-2.d-1 e COV = 0,3 kgDBO.m-3.d-1. 

Assim, com esse valor imposto para TAS, a uni-

dade operou com características de “Alta Car-

ga”, de acordo com os parâmetros determinados 

pela NBR 12.290/2011 e resumidos na Tabela 1 

do presente texto. Entretanto, de acordo com a 

mesma fonte, em se tratando da carga orgânica, 

a unidade se aproximou mais de uma operação 

de “Baixa Carga”. Para essas condições operacio-

nais, as eficiências globais médias de remoção de 

SST, DQO e DBO foram de respectivamente 82%, 

89% e 90%. Observa-se, sem dúvida, elevado 

desempenho global, entretanto não levando em 

consideração as principais vantagens associa-

das ao meio suporte plástico. Ao se adotar 4,2 m 

de profundidade de meio suporte, mesmo esta 

sendo relativamente superior ao limite máximo 

estabelecido para o meio em pedra (3 m), ainda 

está bastante inferior aos 12 m estabelecidos 

pela NBR 12.209/2011 como limite para o meio 

plástico. Isso significa que não houve ganho sig-

nificativo em relação à área em adotar um meio 

suporte sintético. Destaca-se, ainda, que os va-

lores de TAS e COV adotados para este caso tam-

bém se encontram bastante inferiores aos limi-

tes definidos para o filtro de alta taxa com meio 

suporte plástico, demonstrando mais uma vez o 

não alcance das principais vantagens associa-

das à adoção do meio suporte plástico. Confor-

me apresentado nos Cálculos 03 e 04 da Tabela 

3, com profundidade de meio suporte variando 

entre 3 e 6 m, seria possível alcançar COV de  

1,5 kgDBO.m-3.d-1 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1, respecti-

vamente e TAS de 75 m3.m-2.d-1 para ambos os ca-

sos. Com desempenho mantido, talvez fosse pos-

sível uma redução significativa de área ocupada.

Variações entre taxas aplicadas aos FBP e pro-

fundidades de meio suporte plástico em siste-

mas compostos por UASB-FBP também foram 

estudas por Rodriguez et al. (2011). Em 5 di-

ferentes plantas com escala plena na Colôm-

bia, as TAS estudadas foram de 30 m3.m-2.d-1,  

49,8 m3.m-2.d-1, 43,4 m3.m-2.d-1, 53,1 m3.m-2.d-1 

e 8,4 m3.m-2.d-1; e as profundidades de meio 

suporte foram de 4,0 m, 4,6 m, 4,16 m, 3,0 m e  

4,3 m. Ressalta-se que exceto a última, todas as 

TAS aplicadas caracterizam unidades de “Alta 

Carga”, bem como todas as profundidades acima 

de 3,0 m, de acordo com os parâmetros definidos 

pela NBR 12.209/2011 e resumidos na Tabela 1 

do presente texto. Em relação às 5 plantas, os 

autores não apresentaram resultados individu-

ais; entretanto as eficiências médias globais das 

5 ETEs  juntas, para SST, DQO e DBO, foram de 

respectivamente 81%, 81% e 80%. Neste traba-

lho, com adoção de taxas de aplicação superficial 

consideravelmente superiores àquela adotada 

por Chernicharo e Almeida (2011), observou-se 

desempenho global inferior. Ainda, em compara-

ção com os resultados teóricos apresentados na 

Tabela 3, observa-se também uma relação entre 

taxa de aplicação superficial e profundidade do 

meio suporte. Entretanto, essa não é linear, tal-

vez em função de diferentes cargas orgânicas 
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volumétricas aplicadas, por se tratar de unidades 

operando em escala real. Com os cálculos teóri-

cos apresentados na Tabela 3, em função da Eq. 

3, pode-se observar claramente a relação entre 

as variáveis de dimensionamento do FBP. Neste 

caso, com a manutenção da carga orgânica vo-

lumétrica, deveria se esperar uma relação dire-

tamente proporcional entre taxa de aplicação 

superficial e profundidade do meio suporte.

No Cálculo 05, onde se tem uma maior carga or-

gânica afluente em função da unidade primária 

de tratamento ser menos eficiente para remo-

ção de matéria orgânica, alcança-se a mais ele-

vada altura de meio suporte, de 12 m, com TAS 

de 57 m3.m-2.d-1. Porém isso acontece em função  

de uma COV reduzida. Quando se eleva a COV  

para o limite permitido pela Norma, de  

3,0 kgDBO.m-3.d-1, conforme situação apresenta-

da no cálculo 06, a altura encontrada para a maior 

TAS possível é de 5 m. 

Para a configuração DP + FBP, não foi avaliada  

a COV = 0,5 kgDBO.m-3.d-1  nem a COV =  

1,5 kgDBO.m-3.d-1, estudadas na configuração 

UASB + FBP. Sabe-se que atualmente os pro-

jetos mais recentes que adotam FBP em seus 

fluxogramas raramente utilizam DP como uni-

dade precedente, e sim o Reator UASB. Assim, 

para o fluxograma UASB + FBP, estudaram-se 

taxas intermediárias às limites, com o objetivo 

de observar o comportamento dos parâmetros 

de dimensionamento (COV, TAS e H) nos cálcu-

los operacionais teóricos. De qualquer maneira, 

para a configuração UASB + FBP, adotando-se 

a menor COV (0,5 kgDBO.m-3.d-1) e a maior TAS 

(75 m3.m-2.d-1), a profundidade já se apresentou 

bastante superior àquela máxima definida pela 

NBR 12209/2011 (12 m). Assim, de acordo com 

a Eq. 3, no caso da configuração DP + FBP, essa 

profundidade seria ainda maior para a mesma 

condição operacional teórica. E, ao se fixar a pro-

fundidade máxima de 12 m para a configuração 

DP + FBP, a TAS seria bastante inferior àquela 

encontrada para a configuração UASB + FBP na 

mesma condição operacional teórica. 

Percebe-se, assim, certa dificuldade em obter 

uma grande vantagem da aplicação do meio su-

porte plástico, que é a ocupação de áreas reduzi-

das em função da adoção de profundidade e TAS 

mais elevadas. 

O sistema UASB-FBP operado por Fonseca et al. 

(2009) alcançou intervalos médios de eficiências 

de remoção de SST, DQO e DBO de 96 a 98%, 82 a 

91% e 89 a 91%, respectivamente. Esses interva-

los são referentes às diferentes condições ope-

racionais aplicadas à unidade, com TAS variando 

de 5 a 20 m3.m-2.d-1, em filtros preenchidos com 

meio suporte plástico e altura útil de 3 m. Nesta 

pesquisa, os autores afirmam, por meio de testes 

estatísticos de variância do tipo Kruskal-Wallis, 

que os desempenhos não apresentaram dife-

renças significativas para as variações impostas 

ao sistema e, dessa forma, diferentes taxas im-

postas não afetaram o desempenho da unidade. 

Essa conclusão de Fonseca et al. (2009) corrobo-

ra a vantagem de aplicar taxas mais elevadas nos 

filtros preenchidos com meio suporte plástico 

com o objetivo de  alcançar menores áreas ocu-

padas, garantindo bom desempenho. É impor-

tante destacar que de acordo com a Tabela 1, que 

resume parâmetros de dimensionamento defi-

nidos na NBR 12.209/2011, a unidade operada 

por Fonseca et al. (2009) esteve submetida, para 

meio suporte plástico, tanto à carga hidráulica 

considerada baixa (< 10 m3.m-2.d-1) como à carga 

hidráulica considerada alta (>10 m3.m-2.d-1).

A possibilidade de aplicação de COV mais eleva-

da também é considerada a principal vantagem 

do FBP com meio suporte plástico, porém ao 

elevá-la a valores próximos ao limite estabeleci-

do pela Norma observa-se uma necessidade de 

redução na altura do meio suporte para se ade-

quar a TAS ao limite superior indicado pela NBR 

12.209/2011.
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Todos os cenários apresentados na Tabela 3 tra-

balham com TAS no limite superior estabelecido 

pela Norma. Cabe ressaltar o risco associado à 

operação da ETE com valores de TAS próximos ao 

limite permitido. Tal situação torna o FBP mais 

vulnerável a variações rotineiras de vazão e car-

ga orgânica aplicada, podendo comprometer seu 

funcionamento e, consequentemente, a eficiên-

cia do tratamento. Nos cenários apresentados 

é possível então reduzir a TAS, reduzindo ainda 

mais a altura do meio suporte. Observa-se nos 

resultados apresentados por outros pesquisado-

res (CHERNICHARO E ALMEIDA, 2011; FONSECA 

et al., 2009;  RODRIGUEZ et al., 2011) que em ge-

ral não são adotados valores de TAS, COV e pro-

fundidade próximos aos valores limites estabele-

cidos pela NBR 12.209/2011, nem mesmo para 

as unidades que adotam meio suporte plástico. 

Conforme já mencionado, para meio suporte 

plástico, a NBR 12.209/2011 recomenda TAS va-

riando entre 10 m3.m-2.d-1 e 75 m3.m-2.d-1, COV 

inferior a 3,0 kgDBO.m-3.d-1 e profundidade do 

meio suporte inferior a 12 m. Chernicharo e Al-

meida (2011) adotaram valores para TAS, COV e 

H bastante inferiores aos limites estabelecidos 

pela Norma. No caso da TAS, esse valor foi 5 vezes 

inferior; para COV, 10 vezes menor; e para H, ado-

tou-se valor de aproximadamente 3 vezes me-

nor. Já Rodriguez et al. (2011) adotaram valores 

de TAS mais próximos do limite, entretanto não 

superiores a 50 m3.m-2.d-1, com profundidade de 

meio suporte em torno de 4 m. Por fim, Fonseca 

et al. (2009) adotaram valores para TAS máxima e 

profundidade de meio suporte bastante inferio-

res aos limites indicados pela NBR 12.209/2001.

Alguns pesquisadores operaram sistemas de FBP 

com alta carga de acordo com todos os parâme-

tros definidos pela NBR 12.209/2011 (TAS, COV 

e H). Pontes e Chernicharo (2006) operaram um 

sistema de UASB seguido de FBP com preenchi-

mento em polipropileno, TAS de 25,1 m3.m-2.d-1, 

COV de  2,0 kgDBO.m-3.d-1 e H de 4,2 m alcan-

çando eficiência  global de remoção de  SST, 

DQO e DBO de 88, 91 e 83%, respectivamente. 

Já Santos et al. (2005) operaram FBP com pro-

fundidade de 3,0 m,  com cargas bastante eleva-

das, (TAS < 80 m3.m-2.d-1 e COV < 2,1 kgDBO.m-
-3.d-1) e concluíram que a aplicação de TAS =  

65 m3.m-2.d-1 e COV = 1,5 kgDBO.m-3.d-1 permite 

a obtenção de efluente com qualidade satisfató-

ria, com concentrações de DBO e SST inferiores 

a 60 mg/L. USEPA (1991) reportou um FBP ope-

rando com COV de 1,19  kgDBO.m-3.d-1, TAS de  

42,7 m3.m-2.d-1  e altura de 9,8 m após decan-

tador primário com DBO afluente de 122 mg/L, 

chegando a uma remoção de 59 % de DBO.

Assim, é possível observar que a aplicação de car-

gas hidráulicas e orgânicas elevadas (dentro dos 

intervalos estabelecidos pela NBR 12.209/2011) 

sugerem bons desempenhos para a remoção de 

matéria orgânica para ambas as variáveis (COV e 

TAS), com ocupação de áreas reduzidas.

Por fim, ao se fixar a COV no valor máximo permi-

tido pela Norma (3,0 kgDBO.m-3.d-1), com a utili-

zação do reator UASB como tratamento primá-

rio avançado, a profundidade não passa de 3 m. 

Neste caso, questiona-se inclusive a utilização 

do meio suporte plástico em detrimento do meio 

em pedra, que tem custo mais reduzido e ocupa-

ria área similar. Não obstante, deve-se atentar 

para aspectos construtivos referentes aos dois 

materiais de preenchimento. O meio suporte em 

pedra demanda estrutura de sustentação mais 

robusta com um fundo falso que deve supor-

tar todo o peso do material de preenchimento 

e, além disso, as interveniências decorrentes da 

manutenção e reparo de tais estruturas podem 

ser mais onerosas. É importante, ainda, discutir a 

área superficial específica do meio suporte plás-

tico, que é consideravelmente superior à do meio 

suporte em pedra (JORDÃO E PESSÔA, 2017). Por 

esse motivo, os filtros preenchidos com meio su-

porte plástico são capazes de manter uma maior 

densidade de microrganismos por unidade de 
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área, garantindo maior taxa de degradação de 

matéria orgânica. 

Destaca-se ainda o trabalho desenvolvido por 

Borba et al. (2017), que teve o objetivo de com-

parar dois métodos de dimensionamento de fil-

tros biológicos percoladores com meio suporte 

plástico precedidos por reatores UASB, a saber: 

i) o método adotado no Brasil já amplamente 

discutido neste artigo; e ii) o método DWA 2016, 

desenvolvido pela Deutsch Vereinigungfür Wa-

sserwirtschaft, Abwasserund Abfall (Associação 

Alemã para Gerenciamento de Água, Águas Re-

siduárias e Resíduos). Este último é um método 

otimizado, não apenas para a realidade alemã, 

mas sim para diferentes regiões climáticas, que 

consiste na adequação de equações e no cálculo 

da degradação da matéria orgânica e de nitrogê-

nio amoniacal, por segmento de altura do meio 

suporte. Segundo os autores, o método torna o 

cálculo mais preciso para cada região do planeta. 

Para o exemplo de dimensionamento adotado no 

estudo, foi possível observar uma redução no vo-

lume de 11% em relação aos dois métodos estu-

dados. Dessa forma, os autores afirmam que essa 

maior precisão se dá principalmente em função 

dos diferentes estágios de degradação da maté-

ria orgânica, por populações microbianas distin-

tas, que se estabelecem ao longo da profundida-

de da unidade.

4 CONCLUSÕES
O trabalho apresentou uma discussão teórica 

sobre os parâmetros envolvidos no dimensio-

namento do FBP. Entretanto, há que se ressaltar 

que não se esgotaram as possibilidades de com-

binações entre os valores adotados para as variá-

veis elencadas no presente estudo (COV, TAS e H).

Considerando o FBP precedido pelo Reator UASB, 

configuração cada vez mais utilizada no Brasil, 

pôde-se concluir que o limite de altura permi-

tido pela Norma, de 12 m, torna-se inviável pe-

los elevados valores de TAS obtidos pela impo-

sição do valor de COV, que deve ser superior a  

1,0 kgDBO.m-3.d-1. Para esse valor, a máxima 

profundidade atingível foi de apenas 9,0 m. So-

mente foi possível a obtenção de uma altura 

igual a 12 m com valor de TAS abaixo do limite 

da Norma, utilizando um valor muito baixo para 

COV (0,5 kgDBO.m-3.d-1). Ainda, adotando-se os 

limites superiores de TAS e COV normatizados, a 

profundidade máxima alcançada foi de 3m, que 

é o limite superior para o meio suporte em pedra. 

Contudo, percebe-se que a adoção de profundida-

des elevadas, que consiste em uma das vantagens 

do FBP com meio suporte em plástico, quando 

comparada ao preenchimento do meio suporte de 

pedra, é inviabilizada. Tal fato decorre da dificul-

dade do atendimento concomitante dos parâme-

tros previstos da NBR 12.209/2011. Não obstante, 

deve-se atentar às outras vantagens do FBP, como 

a possibilidade de estruturas de sustentação me-

nos robustas e facilidade de manutenção. 

Ressalta-se ainda que a utilização de valores 

demasiadamente elevados de COV pode levar a 

problemas operacionais. Dessa forma, entende- 

se que os FBP de alta carga devem ser dimensio-

nados com meio suporte plástico prevendo altu-

ras máximas entre 5,0 e 6,0 m, levando a taxas de 

dimensionamento mais seguras.

Sendo assim, conclui-se que a simples adoção de 

uma profundidade com vistas à elevação ou re-

dução do volume de meio suporte para adequa-

ção de área deve ser avaliada com cautela, uma 

vez que o não atendimento dos valores máximos/

mínimos de TAS e COV preconizados na norma 

comprometem a eficiência do tratamento.
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