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1. Objetivo geral 

O objetivo deste manual é definir o escopo e as condições técnicas necessárias (qualificação) a ser                

requeridas na implementação de um sistema de tratamento de águas residuárias por meio de um               

biofiltro que contém minhoca implantado, experimentalmente, na cidade de Limonal, localizada           

na província de Guanacaste, Costa Rica. 

 

2. Descrição do projeto 

Atualmente, o uso de minhocas em sistemas de tratamento de efluentes é bastante difundido em               

todo o mundo. Reconhece-se que o seu uso pode trazer impactos positivos nos locais onde são                

implantados. O seu principal objetivo está na eliminação de matéria orgânica, proveniente de             

esgotos domésticos, através dos processos de ingestão, digestão, absorção e despejo (defecação)            

realizados por esses animais, que permite a transformação e purificação das águas residuárias,             

executada por meio do processo conhecido como infiltração, ou seja, a interação entre o solo e a                 

água. Essa interação atua no contato entre a água e as camadas mais internas do solo,                

limitando-se ao nível do lençol freático. O correto uso do processo de infiltração de águas               

residuárias no solo trazem benefícios, como a não contaminação dos solos e águas superficiais e               

subterrâneas, possibilitando, também, uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações de             

vida no planeta, o que se traduz em menor acometimento de doenças e economia no sistema de                 

manutenção, se comparado com outros sistemas. 

O Biofiltro é do tipo percolador, ou seja, que não consome energia, uma vez que a força da                  

gravidade permite a circulação vertical das águas residuárias que estão em contato com a camada               

biológica (minhoca) e inerte, transformando e purificando a água em sentido ascendente,            

possibilitando a redução de patógenos e matéria orgânica, evitando a contaminação dos            

componentes ambientais (solo e água). 

 

3. Materiais  

1. Tanque cilíndrico de polietileno (plástico de alta resistência tipo rotoplast ou ecotank) de 1 m3                

com tampa hermética 

2. Minhocas de terra, 2000 a 3000 exemplares, equivalente à 1 quilograma 

3. Seixo (pedra circular de rio) ou cascalho 1 m3 

4. Serragem 0,5 m3 

5. 1 PVC sanitária 100 mm (4") e longitude 200 mm 

6. 1 PVC sanitária 100 mm (4") e longitude 433 mm  

7. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 433 mm  



8. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 451 mm  

9. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 130 mm  

10. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 222 mm  

11. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 99 mm  

12. 1 PVC sanitária 100mm (4") e longitude 1272 mm 

13. 1 PVC sanitária 32mm (1 1/2") e longitude 900 mm  

14. 1 PVC sanitária 32mm (1 1/2") e longitude 900 mm  

15. 1 PVC sanitária 32mm (1 1/2") e longitude 900 mm 

16. 1 Cotovelo PVC - Cód. 40: Standard diâmetro 4" 4 /unid 

17. 1 T Sanitária - PVC - Cód 40 - DWV: Standard diâmetro 4" e 2 /unid 

18. Silicone frio (pistola)  

19. Carimbos de borracha 

20. Malha Saran ou Tecido ou Malha de Sombra 

 

4. Ferramentas 

1. Broca 

2. Serra 

3. Fita métrica 

4. Nível 

5. Pá 

6. Picareta 

7. Cola de PVC 

8. Lixa 

 

5. Partes do sistema de tratamento 

O biofiltro de minhoca consiste em um sistema de tratamento de águas residuárias formado a               

partir das seguintes etapas (descritas no Anexo I, correspondentes à modelagem 3D do sistema): 

a) O sistema de coleta de águas residuárias inicia-se no serviço sanitário (WC) da edificação (casa,                

supermercado, entre outros), onde deve ser utilizado PVC sanitário de 4” mm ou similar, de               

acordo com as especificações sanitárias do local a ser instalado, para que ele seja anexado à                

câmara de separação sólido-líquido; 

 



b) Câmara de separação sólido-líquido: câmara cujo objetivo é separar sólidos espessos das águas              

residuárias que possam afetar a operação subsequente do biofiltro de minhoca. Portanto, uma             

grade fixa ou móvel de 20 mm deve ser considerada para a remoção de sólidos. As dimensões                 

desta câmara devem ser um volume de aproximadamente 20 litros (0,02 m3). Esta câmara deve               

estar sob uma superfície não superior a 0,3 metros, para poder abrir e limpar a cada dois meses,                  

essa limpeza corresponde à remoção de qualquer material sólido não degradável (madeira,            

plástico, papel higiênico, toalhas sanitárias, tampões, pedras entre outros). A câmara de separação             

sólida é mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1. Localização da câmara de retenção de sólidos 

 

c) Tanque biofiltro de minhoca: O tanque de plástico circular compreende um grupo familiar de 4 a                 

5 pessoas e deve ter um volume de 1000 litros (1m³), preferencialmente 1,5 m de altura, contendo                 

uma abertura na superfície para que seja possível inserir uma tampa que possibilite abrir e fechar                

o tanque. Além disso, deve-se ter uma saída no fundo do tanque para que ocorra a evacuação da                  

água residuária tratada nas seções anteriores. Um tubo de PVC de 4” é aderido a esta saída para o                   

destino final por infiltração. O tanque de biofiltro deve ser preenchido com duas camadas, sendo,               

portanto: a partir da base, que conterá 500 kg a 600 kg (0,5 a 0,6 m3 respectivamente) de                  

substrato inerte, seja seixo, cascalho ou material rochoso de textura lisa ou áspera no tamanho               

entre 8 a 10 cm de comprimento e 4 a 5 cm de largura; e após a adição dessa camada de substrato                      

a essas 3 camadas de malha saran, o que permite maior retenção de águas residuais e a divisão                  

com o seguinte substrato correspondente ao substrato serragem, com um volume de 300 kg a 400                

kg (0,3 ou 0,4 m3 respectivamente), também neste substrato minhocas pertencentes à espécie             

Eisenia foetida ou também denominada minhoca californiana ou vermelha. Devem ser           

introduzidas pelo menos 2.000 a 3.000 cópias, o que equivale a 1 ou 1,5 kg, nos estados juvenis e                   

adultos que se alimentam do material orgânica inserida (água, urina e material fecal), cujo trato               



intestinal da minhoca, permitirá a transformação de material orgânico e fecal, transformando-o            

em um material solúvel e ecológico. 

d) Sistema de aeração: o sistema de aeração consiste em inserir pelo menos 3 ou 4 tubos de PVC                   

no tanque de biofiltro, o que permitirá a entrada de oxigênio em todo o sistema e também na                  

ventilação, condições estas, fundamentais para a sobrevivência das minhocas e eficiência do            

sistema de biofiltro. Os tubos de PVC devem ser colocados verticalmente, cruzando a camada de               

serragem e o substrato inerte. 

 

e) Tubo de drenagem: A saída das águas residuárias tratadas será através de um tubo de                

drenagem constituído por tubos de 4 polegadas de PVC sanitário Cód. 40 ou 61, perfurados a cada                 

5 cm com uma broca de ½ polegada acompanhado por cotovelos de 90. Tudo isso é juntado com                  

cola de PVC e colocada uma saída sanitária de PVC T Cód 40 ou 61 que serve como dreno para as                     

águas residuárias tratadas, que é conectada a um tubo de 20 cm de comprimento que fluirá para                 

um filtro de cascalho. 

 

Considerações importantes 

a) A habilitação do sistema do biofiltro de minhoca é um sistema de tratamento que não requer                 

energia; portanto, ele deve necessariamente ser instalado em uma inclinação de pelo menos 0,5              

metros, permitindo que o fluxo de águas residuárias se mova por gravidade. Como é mostrado na                

Figura 2 e 3 abaixo. 

 

Figura 2. Layout da câmara de separação e biofiltro. 

 

 

b) A cada dois meses, a câmara de separação de sólidos deve ser aberta e limpa, devido ao                  

acúmulo de elementos que não eram biodegradáveis. Essa manutenção é muito importante para o              

sistema de biofiltro funcionar corretamente. Portanto, é necessário alterar materiais de limpeza            



menos tóxicos, corrosivos e inflamáveis, como cloro, potássio, hidrocarbonetos e marcas           

comerciais, com uma alta concentração de produtos químicos sintéticos. 

Figura 3. Identificação do biofiltro com suas respectivas partes 

 

 

 

c) Para o tratamento correto das águas residuárias, as minhocas devem consumir apenas matéria              

orgânica, o que significa que a adição de produtos químicos perigosos, cloro, ácidos ou substâncias               

muito alcalinas pode colocar em risco as comunidades desses organismos, reduzindo a eficiência             

do sistema 

 


