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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o processo da flotação por ar dissolvido sob pressão - F 1\D para 
remoção da turbidez em amostras de água provenientes da Lagoa do Jiqui /RN .O procedimento experimental foi 
realizado em uma unidade de flotação em escala de bancada. Foram avaliados a influência das condições do pré
tratamento (concentração de coagulante e tempo de floculação) e parâmetros de processo da flotação (taxa de aplicação 
superficial e taxa de recirculação ). Foram testados dois diferentes coagulantes, o sulfato de alumínio, que é um 
coagulante convencionalmente utilizado para clarificação de águas, e sementes de Moringa oleifera, uma planta tropical 
a partir da qual pode ser extraído um coagulante ativo, seguro e barato. 1\ eficiência do processo foi avaliada pela 
determinação de turbidez nas amostras brutas e tratadas. Os resultados obtidos mostraram que, elevadas eficiências de 
remoção de turbidez podem ser conseguidas com o uso da FADem águas com baixa turbidez. 

Palavras chave: Clarificação de água; flotação por ar dissolvido; remoção de turdidez. 

ABSTRACT 

The present work has as objective to investigate lhe process of lhe dissolved air flotation-DAF for remova! of lhe 
turbidity in water samples from lhe Lagoon of lhe Jiqui/RN . The experimental procedure was carried through in a unit 
of flotation in bench scale. The influcnce of the conditions of lhe daily pay-treatment (concentration of coagulant and 
time of flocculation) and parametcrs of process of the flotation had been evaluated (tax of superficial application and 
tax of recirculation) . Two differcnt coagulants, lhe aluminum sulphate had been tested, that are a conventionally used 
coagulant for clarification of waters, and seeds of Moringa oleifera, a tropical plant from which can be extracted an 
active, safe and cheap coagulant. The efticiency of lhe process was evaluated by the detennination of turbidity in the 
rude and treated samples. The obtained results have shown that, high efficiencies of remova! of turbidity can be 
obtained with lhe use of lhe F AD in waters with low turbidity. 

KEY- WORDS: clarification water, dissolved a ir flotation, remova! of turbidity 
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L INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo mundo é a disponibilidade de úgua doce, sendo vital para a 
sobrevivência dos seres humanos. Em nosso planeta existe uma limitação deste recurso, sabe-se que dos 0,8% de água 
doce existente no planeta, 97% são águas subteJTâneas e somente 3% correspondem a :ígua superficial. Ainda assim, 
nem sempre ela é apropriada para o consumo humano, tornando-se nccessúrio realizar a remoção das impurezas 
presentes para adequação aos padrões de potabilidade. 

Nos próximos 50 anos, os problemas ambientais relacionados com a f~1lta de água ou a contaminação de 
mananciais afetarão praticamente todos os habitantes do planeta. As regiões do mundo que sofrem escassez de água 
estão crescendo em área e em quantidade (UNESCO, 1997; OMS, 1997). 

Diante desta realidade, torna-se necessário o desenvolvimento de tecnologias que forneçam elementos que 
venham contribuir com a preservação ambiental e manutenção da qualidade da úgua, propiciando seu efetivo tratamento 
para o consumo direto e indireto dos seres humanos. 

A flotação por ar dissolvido (FAD) é um dos vúrios métodos de flotação. O seu uso, para clarificação de água, 
é recente, sendo utilizada primeiramente em 1960 na África do Sul e Escandinávia (Longhurst & Graham, 1987; 
Wortel, 1991 ; Haarhoff & Van Vuuren, 1993). Atualmentc é amplamente utilizada na Bélgica, Noruega, Reino Unido, 
Ásia e Austrália (Gregory 1997). 

No Brasil, as pesquisas se iniciaram desde 1976 na Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Lobato ct a/. 
1995, relatam que a primeira unidade em escala industrial para clarilicação de úgua potável no Brasil foi a ETA
Meaípe, no Espírito Santo, operando desde 1994. Segundo Richtcr 200 I , a aplicação pioneira foi n::~s indústrias Dohlcr. 
em Joinville , SC, iniciando sua operação em 1992. Atualmcnte a 11otação por ar dissolvido é utilizada em di versas 
cidades do Brasil, podendo citar, Brasília, São Paulo. Espírito Santo. 

Tendo como base os resultados de expcriencias obtidas que comprovam que o processo de F AD é uma boa 
opção para o tratamento de água para abastecimento no Brasil, sendo um processo movador, apresentando vários 
aspectos positivos como elevada qualidade do efluente Jinal, baixo custo operacional, pouca área demandada para 
implantação e grande estabilidade operacional, neste trabalho, foi feita uma avaliação do desempenho da f AD no 
processo de tratamento de água da ET A-Jiqui (Estação de Tratamento de Água do J iqui) na cidade de Natal, através de 
ensaios em equipamento de bancada- tlotatcste. Na ETA-Jiqui, atualmcntc a tecnologia de tratamento é a de filtração 
direta precedida de coagulação. 

Foram verificadas a influência das condições de pré-tratamento: dosagem de coagulante c tempo de f1oculação 
na eficiência da FAD, assim como o impacto da variação dos parümetros de projeto c operação: taxa de aplicação 
superficial e a taxa de rccirculação, na eficiência do processo. Sendo a turbidcz o pariimctro considerado no controle da 
eficiência. 

Os coagulantes testados foram sulfato de alumínio , que é um coagulante convencionalmente utilizado para 
clarificação de águas, e sementes de Moringa olei/cra, uma planta tropical a partir da qual pode ser extraído um 
coagulante ativo, seguro e barato. Coagulantes naturais de origem vegetal c mineral s;\o usados no tratamento da (lgua e 
de esgoto antes do advento de produtos químicos sint~ticos como os sais de alumínio c férricos (Ndabigcngcserc, 1995 ). 

Os resultados obtidos mostraram que, elevadas cticiências de remoção de turbidez podem ser conseguidas com 
o uso da FADem úguas com baixa turbidez. 

O desenvolvimento desta pesquisa, envolvendo esta tecnologia, poderú contribuir na busca de uma alternativa 
viável para a melhoria da qualidade da úgua produzida em ETAs c fornecimento de elementos que auxiliem na luta pela 
preservação do meio ambiente, servindo como ponto de partida para estudos da aplicabilidade desta kcnologia na 
região. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1- Montagem da unidade flotateste 

Para a realização dos experimentos foi construído um equipamento cm escala de bancada , flotateste. Sendo 
formado , basicamente, pela associação de três colunas de flotação a uma cümara de saturação. onde ocorrem as etapas 
de coagulação, floculação e tlotação. A construção foi baseada em equipamentos utilizados por Lacerda ( 1997) e Pinto 
(1999) do Departamento de Engenharia Civil c Ambiental da Universidade Federal de !3rasília (UN!3). 
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2.2- Coleta de amostras 

Todas as amostras foram colctadas no canal de entrada da água bruta da Estação de tratamento de água do Jiqui 
(ETA-Jiqui), pertencente a Companhia de úguas c Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN/ RN) . Para facilitar o 
desenvolvimento do trabalho , fui instalada uma tubulação que conduzia a água bruta do canal de entrada até o 
laboratório, onde eram realizados os experimentos. 

2.3- Desenvolvimento do trabalho experimental 

O trabalho experimental foi dividido em 4 etapas, como mostrado na tabela I, sendo mantidos constantes os 
seguintes parâmetros do processo: Mistura rápida- I minuto, G= 40s. 1

; Mistura lenta- IS minutos, G=IOOOs- 1
; Pressão 

de saturação= 5,5 kgf I cm2
. A escolha destes parâmetros foi baseada em trabalhos realizados anterionnente podendo 

citar, Edzwald, 1995 ; Lacerda , 1997 e Richtcr, 200 I. Para os experimentos realizados com sementes de Moringa 
oleifera o tempo de mistura rápida foi de 2 minutos e a mistura lenta 20 minutos, os demais parâmetros permaneceram 
iguais. A eficiência do processo fui avaliada a partir de medidas de turbidez da água antes e após os experimentos, em 
todas as etapas. Foram realizados ensaios de flotação para o pH 6.0 com o sulfato de alumínio e ensaios com Moringa 
oleifera no pH 6.4(livre). 

Tabela 1- Etapas de investigação 

Etapas Objctivo 

1 Determinação da faixa de dosagem ótima de coagulante 

2 Avaliação da inl1uêneia da taxa de aplicação superficial na eficiência do processo 

3 Avaliação da inl1uência do tempo de Hoculação na eficiência do processo 

4 Avaliação da inl1uência da taxa de recirculação na eficiência do processo 

Em cada uma destas etapas, era encontrada a melhor condição, ou seja, aquela em que se tinha a melhor 
eficiência de remoção de turbidez, que foi o parâmetro de controle escolhido. A cada etapa, utilizavam-se as melhores 
condições determinadas anteriormente e assim, sucessivamente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- Sulfato de alumínio 

3.1.1- Determinação da faixa de dosagem ótima de coagulante 

As dosagens foram variadas e verificada a influência na eficiência do processo no que diz respeito a remoção 

de turbidez. Verifica-se a ocorrência de três tàses, como mostrado na figura I, na primeira fase um aumento na dosagem 

é acompanhado pelo aumento do percentual de remoção de turbidez, alcançando ~m máximo de eficiência de remoção 

de 91,75%, com dosagem de sulfàto de alumínio de IS mg/L. Na segunda fase com dosagens variando de 20 a 60 mg/L, 

verificou-se melhor remoção na dosagem de 20 mg/L de sulfato de alumínio. A terceira fase com dosagens acima de 60 

mg/L caracterizou-se pela diminuição da eficiência do processo. Até a dosagem de 90mg/L os flocos formados 

apresentaram tamanho pequeno caracterizando o mecanismo de adsorção neutralização de cargas, acima desta dosagem 

os flocos formados apresentaram um aumento de tamanho, nesta faixa sugere-se a predominância do mecanismo de 
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varredura, no qual ocorre a formação de precipitados de hidróxidos de alumínio, juntamente com as partículas coloidais 

aprisionadas aos mesmos. 

~ 100 
:õ .... 80 = !-
QJ 60 

"O 
Q 

40 I e<! 
v-
o 
E 20 
QJ 

~ o 
~ c 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sulfato de Alumínio (mg/L) 

Figura 01- Ensaios com flotateste : variação da dosagem de coagulante 

3.1.2- Avaliação da influência da taxa de aplicação superficial na eficiência do processo 

Nesta segunda etapa as taxas de aplicação superfi cial variaram na faixa de 80,35m3/m2.d a 482,4m3/m2.d. Foi 

testada a dosagem de 15mg/L, que apresentou a maior eficiência de remoção de turbidez. Observou-se que nas taxas de 

apl icação superfic ial de 120,96 a 241,2 m3/m2.d, foram obtidos os melhores resultados, como mostrado na figura 02. Foi 

escolhida então a taxa de aplicação superficial de 241 ,2m3/m2.d para as etapas seguintes. 
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Figura 02- Ensaios com tlotateste: variação da taxa de aplicação superficia l 

3.1.3- Avaliação da influência do tempo de floculação na eficiência do processo 

Nesta etapa foi verificada a influência do tempo de fl oculação na eficiência do processo. Verifica-se um 
aumento na eficiênc ia da flotação com o aumento do tempo de floculação , como mostrado na figura 03. Escolheu-se 

então o tempo de 15 minutos de floculação, que se mostrou adeq uado para a continuidade dos experimentos. 
De acordo com Richter, 200 I , nas instalações de F AD no Brasi l, os tempos de floculação variam entre 3,5 a 20 

minutos, com uma média de 12 minutos. Não se verificando influência significativa do tempo de llotação nus resultados 
obtidos. 

Segundo AL-SHAMRANl et ai. (2002), ai nda não são claras quais as condições de lloculação ót imas para a 
FAD. Há divergências quanto ao tempo de floculação, gradiente de velocidade e tamanho dos flocos. 
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Figura 03- Ensaios com tlotateste: variação do tempo de tloculação 

3.1.4- Avaliação da influência da taxa de recirculação na eficiência do processo 

Nesta etapa foram testadas as taxas de recirculação de 5, I O, 15 e 20% e sua influência na remoção de turbidez, 
como mostrado na figura 04. 

Os resultados encontrados mostram que a taxa de recirculação que apresentou melhor eficiência foi de 15%. 
A taxa de recirculação usualmente utilizada no sistema de flotação para clarificação de água está entre 6 a 15% 

(Richter, 200 I). 
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Figura 04- Ensaios com flotateste: variação da taxa de recirculação 

3.2- Moringa oleifera 

3.2.1- Determinação da faixa de dosagem ótima de coagulante 

Nesta etapa a dosagem de coagulante foi amplamente variada, a turbidez medida, antes e após os ensaios de 
flotação e calculada a remoção de turbidez. 

A figura 05 mostra os resultados encontrados. Verifica-se um aumento no percentual de remoção de turbidez 
com o aumento da dosagem, alcançando um máximo de 73,85% na concentração de 50 mg/L. Acima desta dosagem 
verifica-se uma diminuição da eficiência do processo. Os flocos formados utilizando as sementes de MO como 
coagulante são menores do que os observados utilizando o sulfato de alumínio. Sugere-se que o mecanismo de 
coagulação predominante é o de adsorção neutralização de cargas. 
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Figura OS- Ensaios com flotateste: variação da dosagem de coagulante 

3.2.2- Avaliação da influência da taxa de aplicação superficial na eficiência do processo 

Nesta etapa as taxas de aplicação superficial variaram de 80,35m3/m2.d a 482,4m3/m2.d. A 
concentração de coagulante testada foi a de 50 mg/L que apresentou a melhor eficiência de remoção de turbidez. A 
figura 06 mostra os resullados obtidos. Verifica-se que as variações na taxa praticamente não afetaram a eficiência do 
processo. Foi escolhida então a taxa de aplicação superficial de 241 ,2m3/m2.d para as etapas seguintes, que apresentou 
um percentual de remoção de turbidez de 73,56%. 
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Figura 06- Ensaios com flotateste: variação da taxa de aplicação superficial 

3.2.3- Avaliação da influência do tempo de floculação na eficiência do processo 

Nesta etapa os tempos de floculaçào testados foram de O, 5, I O, 15 c 20. Esta etapa era efetuada com as 

melhores condições encontradas nas etapas anteriores. Verifica-se um aumento no percentual de remoção de turbidez 

com o aumento do tempo de floculação. Escolheu-se o tempo de tloculação de 15 minutos para dar continuidade aos 

experimentos, que apresentou um percentual de remoção de turbidez de 73 ,86%. 
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Figura 07- Ensaios com flotateste: variação do tempo de floculação 

3.2.4- Avaliação da influência da taxa de recirculação na eficiência do processo 
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Nesta etapa as taxas de recirculação testadas foram de 5, I O, 15, 20 e 25%. Os resultados encontrados são 
mostrados na figura 08. Verifica-se pouca variação na eficiência do processo com a variação da taxa de recirculação. 
Escolheu-se a taxa de recirculação de I 0%. 

4. CONCLUSÕES 
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Figura 08- Ensaios com flotateste: variação da taxa de recirculação 

• Os resultados obtidos com sementes de MO apresentaram remoção de turbidez inferiores as conseguidas com 
sulfato de alumínio. Ainda assim, as sementes de Moringa se mostraram eficazes na clarificação de águas de 
baixa turbidez, utilizando a F AD; 

• Eficiências de remoção altas podem ser atingidas com taxas de aplicação superficial maiores quando se 
utilizam valores de pH mais baixos, quando se utiliza o sulfato de alumínio como coagulante; 

• Os resultados encontrados, para os dois coagulantes, confirmam a tendência relatada por vários pesquisadores 
de que a F AD opera melhor nas taxas de recirculação de I O a 20% em função dos maiores valores de razão 
ar/sólidos; 

• O emprego da F AD em tratamento de água para abastecimento, no Brasil, é um processo inovador, 
apresentando bons resultados para clarificação de águas; 
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