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RESUMO 

Este trahalho apresenta as características construtivas, hidr.:iulicas c as aplicações de um novo reator de 
mistura helicoidal em linha. como um processo de separação sólido-liquido de partículas em suspensão 
por coagulação, lloculação c sedimentação ou !lotação. O equipamento denominado de Reato r Gerador de 
Flocos (RGF) é um contator ou sistema de agregação que aproveita a energia cinética de um tluxo 
helicoidal para promover a agitação necessária ú dispersão de um reagente e f(mnação de flocos ou 
coágulos ao longo do RGF. Após a saída do reator é possível a separação sólido-liquido via sedimentação 
ou llotaçào com microbolhas. O lluxo do R(iF, caracterizado como pistão , promoveu condições 
hidrodinàmicas ideais para dispersar o coagulante ou polímero lloculante c gerar agregados resistentes e 
leves de Fe(OII}, ou argila (sólidos modelos). Fstc trahalho discute os avanços c aplicação do RGF na 
clarificação da água para o consumo humano e no tratamento de DAM - Drenagem Ácida de Minas 
(carvão). Os estudos foram realizados com diferentes modelos de RGFs e a eficiência do processo 
(principalmente cm termos de cinética) tl1i avaliada através da caracterização dos flocos formados c 
posterior separação sólido-liquido. Os resultados mostraram que os agregados aerados de Fe(OHh e 
argila são prontamente llotados com velocidades de ascensão da ordem de 120 rnh -I, valores superiores 
cm relação úqucles ohtidos para a sedimentação dos agregados não aerados (I X -24 mh -I). A etleicncia de 
clarificação da água hruta f(li similar ao processo de sedimentação da estação de tratamento da água, 
porém com maior taxa de aplicação. No caso da remoção de sólidos gerados por neutralização de DAMs, 
os valores obtidos foram superiores ms obtidos com a simples Flotação por Ar Dissolvido (FAD) 
convencional no tratamento de efluentes na mineração de carvão. Devido à elevada eficiência do processo 

de agregação c separação sólido-líquido, o RGF apresenta um grande potencial de aplicação como reator 
de agregação em linha c (flotador)-separador em operações que requerem alta taxa de separação. 

PALAVRAS-CHAVE: Agregação, Floculaçào, Sedimentação, Flotaçào. 

I. INTRODUÇÃO 

A !lotação teve seu inicio na indústria de processamento de minérios e está sendo usada e investigada 
desde o tina! do século XIX eom1 uma operação unitária convencional m maioria dos processos 
extrativos. Sua aplicação na área ambiental também evoluiu signilicativamcnte c tem sido o alvo de urna 
série de estudos c aplicação no mundo inteiro (Rubio c/ ai .. 2002). Em todos os casos conhecidos da 
tlotação como alternativa na separação-remoção de particulados cm úguas c efluentes industriais, a pré
etapa de agregação é de fundamental importância. Por outro lado, a lloculação-sedirnentaçào é o processo 
mais empregado c conhecido cm operaçiies envolvendo a separação sólido-liquido de suspensões 
contendo partículas de ampla distribuição de tamanho. As alternativas de separação sólido-liquido, 
portanto, devem considerar fundamentalmente o tamanho das partículas. A lloculaçào-sedirnentaçào é 
considerada a melhor opção cm dispersões contendo particulados grosseiros; c, a !lotação para remoção 
de dispersões tinas c coloidais. 

Muitos autores (Filho c Brandão, 2001: Rcali c Marchctto, 2001: Rubio e/ a/., 2002; 2003) revisaram os 
fundamentos c características gerais da llotação (eventualmente precedida por tloculação) em aplicações 
ambientais, tais como, cletro-llotação, !lotação por ar induzido, llotaçào por ar dissolvido, notação 
"nozzle", notação em coluna, llotaçào centrífuga c llotação .let (célula do tipo Jameson). Apesar da 
eficiência de tratamento, todos esses trabalhos têm mantido interesse em alcançar alta taxa no tratamento 
dos ctlucntcs. Devido aos reagentes eficientes e esquemas de separação disponíveis, a lloeulaçào e a 
rápida llotaçào tem grande potencial como processo unitário ou auxiliar crn muitas áreas (Voronin e 
Dibrov, 199X: llaarholl e Edzwald, 2001: Rubio et ai., 2002, 2003). De acordo com esses autores, a 
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grande tendência é reduzir o tempo de floculaçào c aumentar a taxa de aplicação da FAD. desenvolvendo 
unidades clicicntes e compactas (pequena área "foot-print"). Os pequenos agregados podem ser 
facilmente removidos cm altas taxas F AD (pmjctos modernos) . contrapondo-se ao paradigma tradicional 
que grandes unidades de flocos c bolhas são necessárias para uma separação eficiente. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é descrever os avanços na aplicação de um rcator tubular 
helicoidal inovador para a agregaçào-sedimentaçào ou !lotação como um processo de separação sólido
líquido. O equipamento foi denominado Rcator Gerador de Flocos (RGF) , um s is t<:ma compacto no qual a 
floculação das partículas ocorre com o aproveitamento da energia cinética do tluxo hidráulico para 
promove r a agitaçào nccessú ria ;\ di spe rstlo de um reagente LJUimico c a geração dos agregados ao longo 
de um reator. Sua efici ência foi ava li ada usando Fc(Oil) ., c bcntonita (como sistema modelo de suspensão 
colo idal), com poliacrilamidas e AHS04 )., para a agregação. !\ eficiência de separação súlido-liLJuido ti.Ji 
ava liada a través da taxa de sedimcntaçiio ou ascensão dos llocos túnnados com a adição de microbolhas 
(RCiF como um equipamento de geração de llocos acrados). Ainda. f(>i avaliada a aplicação do RG F 
acoplado a uma célu la de tlotaçüo (denominada FADI\T) para clarificação da úgua para consumo urbano, 
c no tratamento de uma água ácida de drenagem de mina de carvão. para remoção de metais pesados. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

Reagentes: Os reagentes empregados foram : l'cC I,.úll,O (Synth ") para a geraçüo dos precipitados 
coloidais, argila (bcntonita) com todas as partículas abaixo de 25 11m (como modelo de suspensão 
co lo idal) . Ca(OH )c para o ajuste de pH c uma poliacrilamida de alto peso molecular (Malloc 490C ' ), para 
a agregação dos precipitados de Fe(011)1• poliacrilamida não iónica de alto peso mo lecular (AII912SH ' ) 
e Alz(S04)J para a agregação da argi la. Esses reagentes químicos (coagulilllles c tloculantes) foram 
previamente escolhidos como os mais adequados para cada s istema cm teste de jarros. Todos reagentes 
empregados fomm de pureza analitica e os 1.0xperimentos fi.Ham feitos com água de abastecimento. 

Equipamentos: O Reator Gerador de Flocos fói projetado c construido para a gcraçüo de flocos para uma 
etapa posterior de separação sólido-liquido, com vazões de al imentação lJUe variaram de 2 a lO Lmin -1

• O 
RGF cm escala semi-piloto foi ~onstruído com um tubo de poliuretano com um diâmetro interno de 1.25 
cm, envo lto numa coluna de polivinil cloreto (PVC) de lO ~:m de diâmetro. Quatro diferentes modelos de 
reatores com uma taxa de comprimento/vo lume variúvd foram avaliados na geração dos flocos. As 
características construtivas e o tempo de rcsidên~ia para as vazões de alimentaçtlo de 2, 3, 4 e 5 Lmin -I 
estão descritas na Tabe la I. 

- -~· -·- .. - · - · ~--- - · ··--·-- -- ~ " .. ·-- ·--·-·· ····- ~·- ...... -· ·· -· ~· -·- ··-- -· .. ·· 
Modelo de Número de Comprimento Volume Tempo de residência (s) 

Reator anéis (m) (L) 2 Lmin- 3 Lmin- 4 Lmin- 5 Lmin-

RGFI 16 6 0 ,6 IX .O 12.0 9,0 7.2 
RGF 2 32 12 I ,2 36.0 24,0 IX,O 14.4 
RG F 3 48 IX I .X 54,0 36.0 27,0 21 ,6 
RGF4 64 24 2 4 72,0 4X O 36 () 2R.8 

O sistema empregado para os estudos de agrcgaçtlo no RCIF f(Ji composto de dois tanques (capacidade de 
500 L cada) para a pre paração e armazenagem do Fe(Oil)1/argila, duas bombas heli co idais , uma 
Nestzsci/' modelo 2N E30A para alimentação da unidade cm linha. c uma Nestzsch" mode lo 2NE I5A 
para alimentação do vaso saturador com água . A vazão de alimentação t(Ji controlada por um vari ador de 
freqUência Weg' modelo C FW 07. Uma bomba pcristúhica Provitcc ' (modelo DMAS-AX-02) foi usada 
para injeçào de polímero ou coagulante. Para a geração de microbolhas (como na !lotação por ar 
di ssolvido), ar foi dissolvido cm água usando um vaso saturador (a ltu ra de 90 cm c I O cm de diâmetro). 

2.2. Métodos 

Os experimentos de tloculaçào foram realizados a temperatu ra ambiente, usando uma dispersão de 
Fe(Oli)J formada a partir da di ssolução de FcCI 1.6H, O c suhseqüentc precipitação com Ca(OHh a pH 
7.5±0,5 (medidor de pH marca Analio n''. modek1 PM 60R). O polímero Ma tloc 490C ' f(li adicionado cm 
linha, na dispersão aquosa de Fe(OIIh. e bombeada para o RGF para a geração de flocos (acrados e não 
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aerados). Estudos de agregação também lúram realizados usando uma suspensão 3 gL-1 de bentonita para 
simular a turbidez natural da úgua bruta. c a agrcgaç<lo l(>i avaliada usando AH912SH (um polímero 
aniônico) e AI,(S04 )1. O fluxo de saída do R(iF 1(Ji conduzido para as células de seraração sôlido-liquido 
(colunas), no qual as taxas de sedimentação (flocos não aerados) c ascensão (llocos aerados) foram 
avaliadas. Essas ta xas foram calculadas através do monitoramcnto do tcmro necessário para os tlocos 
percorrerem uma determinada dist:incia . A medida do tcmro foi feita através de obscrvaçôcs diretas 
(aleatórias) de vúrios flocos individualmente. Ainda , a diciência de floculaçào dos precipitados Fe(OH)3 • 

1(Ji monitorada pela medida da concentração de ferro residual (cspcctrômetro de absorção atômica 
Varian). c a turbidcz residual (turbidimetro llach. modelo 2100). Em todos os casos. o grau de tloculaçào 
foi superior a 95 1~/f~. 

A avaliação do tlcscmpcnho do Rcator Gerador de Flocos (RGF), e sua otimizaçào I(Ji féita pelo 
monitoramcnto da taxa de separação dos flocos fúnnados. O critério empregado (condição ótima) foi a 
maior wxa de separação, sediml'ntaçüo para os agregados nüo acrados c asccnsJo para os aeraJos. Nas 
m..:didas das taxas de scdimentaç;io de llocos não aerados, uma amostra de I litro foi captada da saída do 
RGF e transferido para uma proveta. Nos experimentos realizados com flocos acrados, as microbolhas 
com tamanhos entre .\0 c 70 micrômetros (Rodrigues c Rubio, 2003) f(mun introduzidas na entrada do 
RGF. O ar empregado no vaso saturador foi procedente de um comrressor de ar c as microbolhas foram 
geradas pela despressurizaçüo da solução saturada com ar, sob controle da pressão, através de um 
constritor de fluxo (vúlvula agulha). da mesma maneira que a llotaç;io por ar dissolvido - FAD (Kiuru, 
2001: Rubio e/ a/., 2001). A injeçào dessas microbolhas no RGF é seguida de captura e/ou 
aprisionamento dessas bolhas nos flocos poliméricos de Fe(OH), ou argi la , formando unidades ae radas. A 
scparaç;io sólido-liquido desses llocos llutuantcs Iili medida através do monitoramento do tempo de 
ascensão numa coluna cilíndrica graduada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Formação dos flocos no RGF c sua taxa de sedimentação 

Flocos de FetOHb : O efeito do tipo de reator c a vazão de alimcntaçào na taxa de sedimentação dos 
tlocos gerados são mostrados na Figura I. 

Va:~.ão dt..~ Alimentação, t.min-
1 

Figura I. Taxas de sedimentação de llocos cm função da vazão de al imentação c do modelo de RGF. 
Condições: [Fc(OH) 1l ,. 5X mgl: 1

• [Mafloc 490C) = 5 mgL 1
, pH 7,5±0,5. 

Para todos os tipos de reatorcs. os maiores va lores das taxas de sedimentação de 12 a 19 mh - I , mostraram 
um ótimo para a vazão de alimentação de 4 Lmin-1

. Nas menores vazôcs de alimentação (2 Lmin·\ a 
baixa diciéncia pode ser devido a baixa turbulência para l(mnar os llocos. especialmente com tloculantes 
poliméricos com alto peso mnlecular tais como Malloc 490C'. Para as vazôes de alimentação mais 
elevadas. a turbulência do sistema contribuiu para a ruptura dos flocos, reduzindo a taxa de sedimcntaçáo. 
Os resultados mostram que o RGF 2 apresentou as maiores taxas de sedimentação ( 19 mh -I) c lormou os 
maiores flocos (4-X mm). sendo sclccionado para investigações posteriores. Esse reator apresentou 
condiçôcs ideais para o crescimento dos 1locos. uma vez que estes crescem até atingirem um tamanho 
limitante, que vai depender da taxa de cisalhamcnto c do tempo de residência . 

.A.g.rqw.9.\!.s ... dc .. m:gi.J.;).: A agrcgaç<io de uma suspensão de argila usando um polímero aniônico c Ab(S04l_, 
foi avaliada usando o RGF 2 (melhor modelo para os dados de sedimentação). A Figura 2 mostra que 
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menores dosagens de polímero (0,25 c 0.5 mgL 1
) silo eficient.:s. obtendo-se as melhores velocidades de 

sedimentação, cm torno de 17 mh - I para uma conc.:ntraçüo d.: 0.5 mg L 1 de polímero. Maiores dosagens 
de polímero não contribuíram rara maiores velocidades de sedimentação . A ve locidade de sedimentação 
das rartículas de argila é mostrada na Figura 3 para diferentes dosagens d.: AI2(SO•h cm pi I ó.5 (pH 
ótimo de coagulação). no qual o AI(OII) .1 é a prineiral t(mna do alum ínio . Os resu ltados mostraram que a 
taxa de sedimentação das partícula s de bentonita é maior para as maiores dosagens de coagulante no 
RGF, com taxas de sed imentação de ó mh - I para a maior dosage m de sulfato de a lumínio (60 mgL'). 

..,..c 
E 
é ... 
"' 2l 
c 
"' E 
:a 
~ .. 
"' .. 

1-

0.25 0.5 4 

IAII912SIII. mgt _- ' 

Figura 2. Taxa de sedimentação dos tlocos de argila cm funçüo da concentração de polímero [AH912SIII . 
Condições: [Bentonita] = t\ 3 gL·': pll natural · 7.0: RCil · 2: vazão de alimentação .1 Lmin-1

• Remoção 
de turbidez > 9ó 'X,. 
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Figura 3. Taxas de sedimentação dos tlocos de argila .:m função da conccntraçüo de A I2(S04 )_;. 

Condições : [Bentonita] ~ t\3 gL~ 1 ; rH - ó,5 : RGF 2; vazão de a limentação 3 Lmin · '. Remoção de 
turbidez > XO%. 

3.2. A formação dos flocos aerados e sua tlotação (flutuação) 

Nesse s istema, não somente a flm:ulaçào é t(Jvorccida (maior turbulénc ia ). mas também a captura e/ou 
aprisionamento das bolhas de ar no interior dos flocos t(mnando g randes unidades acradas. Portanto. os 
flocos acrados " flutuam " c são fac ilmente separados como um produto da !lotação (ou tlutuaçào), 
denominado aq ui como floco-notação. Dessa t(mna o R<iF. nesse caso. scrv.: ao mesmo tempo. como 
flocul ador e como um contator bolhaltloco (F igura 4 ). 

l.ll~olrifit!il!!!!,~l!, !IIIÍiti. _!III. 1"-,"'l;II!NII!. lll<"i(l'llc'&l'!l!!!· ~11!: lili<:""':""-"" 

.;tlu~·nh: 

e Ar leal • S\>lid" 

1'\.....J llo·nd;mk' 
l · l •ll'<'~ e~ .; l ,il h •~ 

Figura 4. Geração c cresc imen to dos flocos acrados no interior do RCiF. 
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Flocos aerados de h :! OII )1: O di.: i to do tipo de rcalor Iili novamente avaliado a Ira vés da determinação da 
ve locidade de ascensão dos flocos (Figunt 5). 

Vazão dr Alinn•ntação~ Lmin ·I 

Figura :'. Taxa de ascensão dos llocos cm função da vazão de alimentação c do tipo de rcator. 
Condi;:õcs :fl'e(OHhJ ,- 51'< mgL 1. (Mafloc 490('] = 5 mgL.: 1

• taxa de injeçào de ar = 50%. pH 7.5±0,5. 

Em todos os rcatorcs as maiores velocidades de ascensão foram obtidas para vazões de alimentação de 2 
Lmin· 1

• com taxas variando de XX a 112 mh ' 1
. Para taxas acima de 2 Lmin· 1 houve um decréscimo na taxa 

de ascensão devido ao aumento na turbulência causada pelo acréscimo na taxa de injeção de microbolhas. 
Porem, com o RGF 2. a diferença nas taxas de ascensão dos flocos para as diferentes vazões de 
alimentação investigadas. não foi fio signilicativo. O RGF 2 apresentou (novamente) os melhores 

resultados. cm termos de velocidade de ascensão dos flocos ( 112 mh ·\ c esse rcator foi escolhido para 
ensaios posteriores. O RCiF I mostrou baixa c!iciência devido ao curto tempo de residência JlHa a 
forma ção dos tlonJs. 0; RCiFs .'1 c 4 apresentaram um decréscimo na taxa de ascensão provavel mente 

pela ruptura dos tlocos cm todas as vaziks de a limcntaç:io. 

Agrcg!!.>l9.~.as:rac).Q~ ... \!.ç ... ;•rgil.;t_: A taxa de ascensão dos tl(l\:OS argilosos (bcntonita) ac rados usando uma 
poliacrilamida aniônica é mostrada na Figura ú. A concentração de 0.5 mg1.: 1 mostrou os melhores 
resultados de ascensão das partículas. alcançando va lores da ordem de 11 5 mh · I . Os resultados mostraram 
que maiores dosagens de polímero não são eficientes para a ascensão dos flocos de argi la. Uma dosagem 
elevada do reagente (acima de 0.5 mgl.' 1

) acaba revertendo a carga superficial das partícu las c 
prejudicando a agregação. 

120 

'.c 110 
E 
ó 10( 
~ 
c 
"' 90 "' "' " "' 'O X( 

" .. 
" 7( í-

0,25 ()_'; 

IAH912SHI, mgL·' 

Figura ó. Taxas de ascensão da argila cm função da concentração de polímero (AH912SH]. Condições: 

[Bcntonita] ~ 0.3 gL' 1
; pH natu ra l - 7.0. RGF 2, var.1o de alimentação = 3 Lmin· 1

; taxa de injeção de ar = 
50%. pressão de sa turação 0

' 4 alm. remoção de lurbidcz > XX%. 

A taxa de ascensão dos flocos de argila aerados para diferentes dosagens de AI,(S04h é mostrada na 
Figura 7. A melhor ve locidade de ascensão (XX mh -I) é mostrada para a maior dosagem de coagulante (60 
mgL.: 1 

). Em ma iorcs dosagens de coagulante, uma maior wnccntraç<1o de precipitados de AI( OH h é 
formada (pH ó.5) c o arraste das partículas de argi la pelos precipitados c pelas microbo lhas é favorecido, 
com a redução de turbidcz. 
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Figura 7. Ta xa s de ascensão da argila cm função da concentração de AI,(S04 ).. Condiç<lcs: JBentonit a j 
0 ,3 g l -1: pH ' 6,5, RGF 2, vazão de alimcntaçàn 3 Lmin -': taxa de injeçào de ar 50'1.,, pressão de 
saturação~ 4 atm, remoção de turhidcz > 93%. 

Clarificação de ú~;:ua para consumo humano: Para o desenvolvimento do estudo de clarilicaçüo da agua 
bruta foram projctados c construídos três (3) rcatorcs helicoidais (RCil:) para f(mnaçüo dos agregados cm 
sistema contínuo cm escala piloto, com capacidade de 0,3: 0,6 c 0,9 m' h-1, denominados RGF I, RGF 2 e 
RGF 3 respectivamente. As características nmstrutivas c o tempo de re sidência dos rcatorcs são 
mostrados na Tabela II. O RGF I foi construido com um tubo de poliuretano c os demais com tubulaçüo 
do tipo PVC tlcxí vd. Uma cdula de tlotação com d<'sig11 de alta taxa (FADA T) c volume útil de O, 15 m' 
f()i projetada e construída para a scparaçào sólido-liquido. A cdula de separação apresenta a lgumas 
características hidrodinâmicas consideradas para llotaçúo turbulenta ( Kiuru, 200 I). O tanque de separação 
possui um comprimento de 0,5m, largura de 0,2 m c uma profundidade de I ,6 m. Ainda, um sistema de 
separação de lamelas para separação das bolhas de ar foi colocada no tanque de !lotação c o regime 
hidráulico controlado por uma placa fin a perfurada loca li zada no limdo da cdula. A cé lula FADAT foi 
construída em ac rílico , com peças de fixação cm aço inoxidá ve l c a tubulaçüo c demais si ngularidades cm 
PVC com difimetro de 40 mm. Os diferentes reatores foram construídos com o objctivo de variar a vazão 
de alimentação c conseqüentemente a ta xa de aplicaç:lo na FADAT (3 ,,\, (, ,6 c 10 mh -'}, mantendo-se 
praticamente constantes o gradiente de velocidade (G- IXOO s- 1) c o número de Reynolds (Rc - X470) no 
interior do RGF, previamente in vesti gado por Carissimi c Rubio (2005). 

Reator Comprimento, 

RGFI 
RG F 2 
RG F 3 

0,0 125 
0,0250 
0,0.175 

m 

12 
12 
12 

u x l!r 
5.9 x Hr1 

IJ X 1()'2 

JX 
19 
Ll 

IX 
J5 
53 

A ág ua bruta usada nos ensaios foi proveniente do lago Guaí ba , sendo captada c conduzida até a estação 
de tratamento de úgua São João, ond~ rcc~ht:u os reagentes químicos usados no tratamento. t.:ssa úgua foi 

captada, anterionncnte à entrada no sistema de decantação da ETA, c bombeada para o RGF, recebendo 
uma maior dosagem do mesmo polímero usado na ETA para permitir a geração dos llocos no RGF. Parte 
da água clarificada na FADA T fo i saturada em um vaso saturador com pressão constante e adicionada na 
saída do RGF para a formação das microholhas. O ar utilizado para saturação da úgua foi proveniente de 
um compressor de ar. As microbolhas timun formadas pela despressuri zação da solução saturada de ar 
sob pressão controlada através de um constritor de tlu xo (vú lvula agulha) . Após a sa ída do RGF a água 
contendo os flocos fi1rmados c as microbolhas toram introduzidas na c0 1ula FADAr rara scparaçüo 
só lido-líquido. Os ensaios foram rea li zados usando-se diferentes vazões de alimcntaçüo de <U a O,lJ m' h- 1 

e as taxas de reci c lo foram de 20, 30, 40 c 50% em relação à vazão de a limentaç<io. Em todos os casos 
uma taxa de reciclo de 30% arrcscntou os melhores resu ltados, c a pressão de saturação l(,i mantida em 4 
atm. A e fici ência do processo Iili medida através da turbidcz da úgua (turhidimctro Hach modelo 2 100N) 
c cor aparente (Merck modelo SQ li X). Os resultados com di!;;rentes rcatorcs (taxas de aplicação) são 
discutidos e comparados com os resultados obtidos com o tra tamento convencional da estação 
(coagul ação-lloculação-scdimentaçào ). A Figu ra X mostra os melhores resu ltados de rcduçào de turbidez 
(em torno de X7 %) que tiJi obtida wmo RGF I (111e1wr vazão de alimentaçüo), o que permite uma boa 
formação dos flocos. A eficiência do processo decresce com o aumento da ta xa de ap li eaçüo (R(iF 2 e 3) 
em torno de 7ó%. 
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Figura 8. Redução de lurbidcz cm função do RGF (laxa de aplicação). Condições: vazão de alimentação ~ 

0.3 m
1
h" 1 (RGF I), 0,6 n!'h·' (RGF 2), 0,9 m1h· ' (RGF 3), laxa de reciclo ~ 30'Yo, pressão de saturação = 4 

alm, lA S 920 PWG-polimero tloculanlcj = 4 mgL 1, pi I 6,6 ± 0,4. 

Os RGFs I e 2 aprcsenlaram uma lurbidez residual s imilar (cm torno de 2 NTU) c o RGF 3 (maior taxa 
de aplicação) uma turbidcz maior (3 NTU). Todos os valores da turbidcz residual foram abaixo dos 
pad rões de qua lidade para consumo humano (5NTU), de acordo com a Poria ria 518 (2004) c simi lares aos 
valores médios obtidos no processo convencional de tloculação sed imentação (2 NTU). As principais 
va nlagcns encontradas com o processo RGF -FADA T foram a maior capacidade de processamento 
hidráulico c o curto Cmpo de residência (especialmente na etapa de tloculação), e a pequena área 
requerida para o tralamcnlo (Tabela III ). 

Tabe la lll. Tempo de tl oculação , taxa de aplicação c área requerida usando os processos RGF -FADA T e 
l I d. I ocu ação se 1mentaçào. 

Sedimentação RGF 1-FADAT RGF 2-FADAT RGF 3-FADAT 
Tempo de floc ulação, s 4032 I !\ 35 53 
Taxa de aplicação, m' m-~ h- 1 3,5 3,3 6,7 lO 
Área supe rficia l requerida , m~ 2032 2 162 1079 720 

Tratamento de DAM: Uma un idade pilolo do RGF- FADA T de 2 rrlh- 1 toi instalada na Camonífera 
Metropolitana (Siderópolis/SC ) para o tratamento de uma drenagem ácida de mina (DAM), da indústria 
de processamento de carvão. O processo incluiu a precipitação de metais pesados (pll 9), formação de 
agregados no RGF c separação por !lotação por ar dissolvido (FAD). Os resultados do trata mento da 
DAM usando o RGF e a separação sólido-líquido por FAD são mostrados na Tabela IV. As análises 
foram realizadas de acordo com o Slandard Melhods for the Examination ofWater and Wastewater(Apha 
et ai. , 199X). Os resultados mostram uma maior taxa J c aplicação do processo RGF -FADA T comparado 
com o tratamento convenciona l por FAD (McrH:les ct ai, 2004), resu ltando numa turbidez residual 
simi lar. 

Tabela IV. Aplicaçüo do RGF-FADAT no tralamenlo de uma DAM da mineração de carvão 
(S ideró olis/SC ). 

Vazão de alimentação, m h. 
Taxa de ap li caçüo. m' nf2h"1 

[Oicalo de sódio], gni·' 
Turbidez n:sidua l, NTU 

H 

4. Conclusões 

RGF-FADAT FAD conve ncional 
2 5 
14 R 
IX 23 

X,S X, O 
X.S-10,0 R,5-IO,O 

Uma unidade heli coida l inovadora de agregação em linha (contator), denominada Reator Gerador de 
Flocos (RGF), foi desenvolvida para a geração de agregados (aerados e não aerados) . Os estudos 
mostraram elevada eficiência na ge ração de tlocos de Fe(OH)) e agregados de argila corno emprego de 
Ai2(S0.)_; e um po límero catiónico de a lto peso molecula r. Os agregados gerados foram resistentes, 
porém " leves" (agregados aerados , 5-X rnrn). A separaçào só lido-líquido dos tlocos de Fe(OHh por 
sedimenlação foi da ordem de I X-24 mh -I e mais de I 00 mh -I para os agregados aerados . Esses valores são 
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maiores do que os valores encontrados cm tanques convencionais de sed imcntayÜO ou unidades de 
tlotaçào por ar disso lvido (FAD). Apli cayõcs . cm unidades contínuas, como a clarificação da água bruta 
para uso urbano c a re moção de só lidos gerados pela ncutrali zaçüo de DAM's confi rmaram o potencia l 
desse novo " flocul ado r-tlotador". As principais va ntagens. na formação de flocos fimun uma adequada 
mistura cm linha (fl uxo pist ão ), ausência de curtos circu itos ou zonas nnrtas. pequenos tempos de 
residênc ia. ausênc ia de partes móveis, peque na úrea reque rida, projeto s impks, red uzido consumo 
energéti co elétrico c mecànico. 
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