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Resumo 
 
PIOLTINE, A. (2009). Avaliação do desempenho de bomba multifásica na geração de 
microbolhas de ar para o processo de flotação por ar dissolvido aplicado ao pré-tratamento 
de efluente de indústria têxtil. São Carlos, 2009, 96p. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
A flotação por ar dissolvido (FAD) é um método de separação de fases bastante utilizado 
em sistemas de tratamento de efluentes industriais. Nos últimos 20 anos, numerosos 
avanços têm contribuído para uma maior eficiência deste processo. Entre estes, podem-se 
citar os avanços nos métodos para a saturação de ar na água. Atualmente tem-se realizado 
estudos com a utilização de bombas multifásicas em substituição às unidades de saturação 
tradicionais, com vistas a se buscar maior simplicidade e facilidade operacional, aliados à 
menor necessidade de manutenção periódica da unidade de saturação. Desta forma, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma bomba multifásica na 
geração de microbolhas de ar no processo de flotação por ar dissolvido para o tratamento de 
efluente de indústria têxtil. O projeto foi dividido nas seguintes etapas: ETAPA I - com o 
emprego do Flotateste, foram determinadas as dosagens adequadas de coagulante e 
polímero para o tratamento do despejo líquido industrial em estudo; ETAPA II  - 
utilizando-se uma unidade piloto de flotação por ar dissolvido montada nas instalações 
de uma indústria têxtil, avaliou-se a influência das condições de operação (taxa de 
aplicação superficial, razão de recirculação, pressão de saturação e quantidade de ar 
fornecida) na eficiência do sistema constituído pela bomba multifásica. Considerando a 
taxa de aplicação superficial empregada neste estudo, a qual foi mantida em faixa 
estreita de valor (TASCLAR em torno de 128,6 ± 10 m/d), verificou-se que os maiores 
valores de eficiência de remoção dos parâmetros monitorados foram obtidos nos ensaios 
realizados com razão de recirculação igual a 30% associados ao fornecimento de ar de 
13%. Nos ensaios onde se realizou a avaliação da concentração de ar presente na 
recirculação pressurizada, as concentrações de ar efetivamente fornecidas (fração 
dissolvida e não dissolvida) pelo sistema constituído pela bomba multifásica, foram 
superiores às concentrações máximas teóricas de ar dissolvido calculadas a partir da Lei 
de Henry. O valor da relação A/S que forneceu os melhores resultados situou-se em 
torno de 0,015 gar/gsólidos. Desta forma, sugere-se tal valor como subsídio ao projeto de 
sistema de flotação constituído pela tecnologia em estudo nesta pesquisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PALAVRAS-CHAVE : flotação; flotação por ar dissolvido (FAD); bomba multifásica; 
tratamento de efluente têxtil. 
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Abstract 
 
PIOLTINE, A. (2009). Evaluation of performance of multiphase pump in the air 
microbubble generation for dissolved air flotation process applied to pre-treatment of textile 
wastewater. São Carlos, 2009, 96p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
The dissolved air flotation is a method for solid/liquid separation that is used in the 
industries to treat the wastewater. In the last 20 years, several advances have been added to 
increase the process’ efficiency. For example, there are the advances in the air saturation 
methods. Nowadays, studies have been carried out with the use of multiphase pumps 
instead of conventional saturator units. This way, the aim of this research was to evaluate 
the performance of a multiphase pump in the air microbubble generation for dissolved air 
flotation process that is applied to treat the effluent of textile industry. The research was 
performed in two stages: i) on laboratory scale (Flotatest), where the adequate dosages of 
coagulant and flocculation aid were carried out; ii) in a pilot unit, where studies were 
conducted aiming at the evaluation of operational conditions in the system’s efficiency. In 
the pilot unit (hydraulic surface loading equal to 128,6 ± 10m/d) , it was verified that the 
best results in terms of removal efficiency of monitored parameters were obtained for the 
essays performed with recirculation ratio equal to 30%, air supply of 13% and A/S ratio 
equal to 0.015 gair/gsólids. The air concentrations supplied (dissolved fraction and non-
dissolved fraction) by the system were higher than the maximum theoretical 
concentration of dissolved air (Henry’s Law).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: flotation; dissolved air flotation (DAF); multiphase pump; treatment of 
textile effluent. 



viii 
 

Lista de Figuras 
 
Figura 1- Esquema das etapas na flotação das águas residuárias. _______________________ 5 

Figura 2 - Distribuição de tamanhos de bolhas produzidas por válvula agulha e bocal tipo WRC.

 __________________________________________________________________________ 13 

Figura 3 - Esquema da configuração de bocal mostrando a região de constrição primária e do 

envoltório cilíndrico. __________________________________________________________ 14 

Figura 4 - Esquema da configuração de bocal mostrando a região do envoltório externo. ___ 15 

Figura 5 - Variações dos bocais difusores testados. __________________________________ 16 

Figura 6 - Escoamento idealizado na zona de separação de uma unidade FAD de alta carga 

hidráulica. __________________________________________________________________ 18 

Figura 7 - Comparação entre os tempos de floculação de 5 e 20 minutos. ________________ 21 

Figura 8 - Fluxograma do processamento industrial da Têxtil Cafi. ______________________ 27 

Figura 9 - Fluxograma do sistema de tratamento da Têxtil Cafi. ________________________ 29 

Figura 10 - Flotateste utilizado para os ensaios em escala de laboratório. ________________ 30 

Figura 11 - Instalações da unidade piloto de FAD. ___________________________________ 32 

Figura 12 - Planta da instalação piloto de FAD (unidades em metro). ___________________ 32 

Figura 13 - Corte A-A da instalação piloto de FAD (unidades em metro). _________________ 33 

Figura 14 - Curvas características da bomba multifásica fornecidas pelo fabricante. _______ 34 

Figura 15 - Principais dimensões da bomba centrífuga multifásica utilizada na pesquisa 

(unidades em milímetro). ______________________________________________________ 35 

Figura 16 - Layout da instalação e seus principais componentes. _______________________ 38 

Figura 17 - Sistema de entrada de ar atmosférico (em detalhe o bocal). _________________ 40 

Figura 18 - Câmara seletiva de bolhas.___________________________________________41 

Figura 19 - Esquema ilustrativo do interior da câmara seletiva de bolhas. ________________ 41 

Figura 20 - Esquema ilustrativo da montagem da bomba multifásica. ___________________ 43 

Figura 21 - Dispositivo desenvolvido para a quantificação do ar liberado durante a operação da 

bomba multifásica. ___________________________________________________________ 44 

Figura 22 - Sistema para aplicação de coagulante (bomba dosadora e injetor). ___________ 47 

Figura 23 - Sistema para aplicação de polímero (bomba dosadora e manifold). ___________ 47 

Figura 24 - Fluxograma ilustrativo dos ensaios – Fase 2.______________________________ 48 

Figura 25 - Fluxograma ilustrativo dos ensaios na unidade piloto de FAD. ________________ 51 

Figura 26 - Hidrograma de vazões obtido a partir de levantamento de dados na indústria. __ 55 

Figura 27 - Eficiências de remoção dos parâmetros monitorados durante a realização dos 

ensaios de 1 a 6. _____________________________________________________________ 62 

Figura 28 - Eficiências de remoção dos parâmetros monitorados durante a realização dos 

ensaios 2, 4 e 6 – Fase 2. ______________________________________________________ 66 

Figura 29 - Composições volumétricas ar/água apresentadas pelo fabricante. ____________ 69 

Figura 30 - Composições volumétricas ar/água obtidas nos ensaios. ____________________ 69 

Figura 31 - Quantidade de ar efetivamente fornecida ao sistema em estudo em comparação à 

máxima quantidade teórica de ar dissolvido calculada de acordo com a Lei de Henry. ______ 72 

Figura 32 - Relação A/S fornecida ao sistema em estudo em comparação à relação A/S teórica.

 __________________________________________________________________________ 74 



ix 
 

Lista de Tabelas 

 
Tabela 1 - Evolução da tecnologia de Flotação por Ar Dissolvido. ________________________ 7 

Tabela 2 – Velocidades de ascensão do agregado floco-bolha a 20ºC. ___________________ 13 

Tabela 3 – Características principais da bomba multifásica. ___________________________ 34 

Tabela 4 – Dosagem, concentração da solução e vazão de dosagem dos produtos químicos 

utilizados durante os ensaios. __________________________________________________ 46 

Tabela 5 – Condições fixadas durante os ensaios da Etapa I (Fase 2). ___________________ 49 

Tabela 6 - Condições fixadas durante os ensaios da Etapa II. __________________________ 50 

Tabela 7 – Parâmetros referentes aos produtos químicos monitorados no sistema de 

tratamento da indústria. ______________________________________________________ 56 

Tabela 8 – Resultados referentes aos ensaios no Flotateste. __________________________ 57 

Tabela 9 – Parâmetros de projeto empregados durante os ensaios._____________________ 59 

Tabela 10 – Características principais do despejo líquido industrial nos ensaios de 1 a 6 - 

amostras compostas. _________________________________________________________ 61 

Tabela 11 – Características do efluente tratado durante nos ensaios de 1 a 6 - amostras 

compostas. _________________________________________________________________ 61 

Tabela 12 – Características principais do despejo líquido industrial bruto nos ensaios 2, 4 e 6 

(amostras compostas). ________________________________________________________ 65 

Tabela 13 – Características do efluente tratado durante nos ensaios 2, 4 e 6 (amostras 

compostas). ________________________________________________________________ 65 

Tabela 14 – Resultados da avaliação da quantidade efetiva de ar utilizado no processo FAD 

com utilização de bomba multifásica. ____________________________________________ 71 



x 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

FAD  Flotação por Ar Dissolvido  

DQO  Demanda Química de Oxigênio 

SST  Sólidos Suspensos Totais 

TAS  Taxa de Aplicação Superficial 

DTMB  Distribuição do Tamanho de Microbolhas de Ar 

USMB  Unidade Separadora de Microbolhas 

WRC  Water Research Centre 

EESC  Escola de Engenharia de São Carlos 



xi 
 

Lista de Símbolos 

 
p  Pressão de Saturação      M L-1 T-2 

TZC  Tempo de Detenção na Zona de Contato   T 

vCF  Velocidade Cross-Flow     L T-1 

TML  Tempo de Mistura Lenta ou Floculação   T 

G  Gradiente Médio de Velocidade    T-1 

QAFL  Vazão Afluente      L3 T-1   

DCOAG  Dosagem de Coagulante     M L-3 

DPOL  Dosagem de Polímero     M L-3 

TASCLAR Taxa de Aplicação Superficial na Zona de Clarificação L T-1 

TASZC  Taxa de Aplicação Superficial na Zona de Contato  L T-1 

r  Razão de Recirculação      

Φ  Diâmetro da Tubulação     L 

Cvar  Composição Volumétrica de Ar 

Qbomba  Vazão da Bomba Dosadora     L3 T-1 

Dproduto  Dosagem do Produto Químico    M L-3 

mproduto  Massa do Produto Químico     M 

t  Tempo de Duração do Produto Químico   T 

Csolução  Concentração da Solução     M L-3 

Vtotal  Volume Total Utilizado para Preparação do Produto L3 

Lmistura  Valor Final Lido Referente à Mistura 

Lreal  Valor Corrigido 

Vamostrabruta Volume da Amostra Bruta     L3  

Vrecirculação Volume da Recirculação     L3 

QAR  Vazão de Ar       L3 T-1 

QREC  Vazão de Recirculação     L3 T-1 

CAR  Concentração de Ar na Recirculação Pressurizada  M L-3 

dAR  Densidade do Ar      M L-3 

SAR  Solubilidade do Ar na Água     M L-3 

f  Fator de Eficiência na Câmara de Saturação 

A/S  Relação Ar-Sólidos 

v1, v2  Velocidades de Flotação     L T-1 



1 
 

1. Introdução 
 

 

A flotação por ar dissolvido (FAD) foi inicialmente utilizada na exploração de 

matérias primas minerais no final do século XIX, sendo introduzida como alternativa 

para o tratamento de águas residuárias na década de 20 (KIURU 2001). Desde então, 

importantes desenvolvimentos no processo foram verificados, os quais contribuíram 

significativamente para o aumento em sua utilização. 

Segundo Edzwald (1995), a FAD pode ser aplicada na separação mineral, na 

clarificação de efluentes da indústria de papel e de efluentes provenientes de refinaria, 

em combinados de esgoto e água de chuva, em efluentes municipais em tratamento 

terciário, em efluentes de lagoas de oxidação, no espessamento de lodo industrial e 

municipal e no tratamento de águas para abastecimento, entre outros. 

Com relação à sedimentação, a FAD é um processo muito mais eficiente para a 

separação de partículas de baixa densidade como bactérias, algas, cistos e precipitados 

de hidróxido de alumínio, os quais são comumente encontrados nas águas de 

abastecimento configurando-se um problema nas estações de tratamento (EDZWALD, 

1992). 

A remoção destas partículas pela sedimentação requer grandes tanques com 

baixas taxas precedidos de coagulação e de extensivos períodos de floculação para 

produzir flocos com tamanhos suficientes. Em muitos casos este método também requer 

altas doses de coagulantes e auxiliares de floculação, aumentando assim, o custo com 

produtos químicos e produzindo maior volume de lodo. 

De acordo com Zabel (1984), a FAD quando aplicada à clarificação de águas 

para abastecimento, possui ainda as seguintes vantagens sobre a sedimentação: i) 
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produção de água de melhor qualidade; ii) pode ser operada com altas cargas 

superficiais e iniciada rapidamente; iii) produz lodo mais espesso. 

Schofield (2001) cita as seguintes vantagens da FAD em sistemas de clarificação 

de águas: a) altas taxas (>10m/h); b) unidades compactas; c) partida rápida e capacidade 

para resistir às obstruções periódicas; d) alta captura de sólidos; e) melhor remoção de 

algas na maior carga hidráulica; f) menor uso de produtos químicos e geralmente não 

requer assistência de polímeros; g) efluente com alta qualidade química e biológica; h) 

suporta variações hidráulicas e qualitativas da água. 

Dentre as desvantagens o autor menciona: a) processo complexo e 

mecanicamente intensivo; b) requer energia elétrica; c) altos custos de serviço; d) requer 

um floculador separado e a célula FAD deve ser recoberta; e) há um grande número de 

variáveis no controle do processo. 

 No tratamento de efluentes industriais a FAD é o método de flotação mais 

utilizado (RUBIO, SOUZA e SMITH, 2001). Este pode ser incorporado aos processos 

de mineração e industrial das seguintes formas: (a) como um processo unitário (auxiliar 

ou principal) na remoção de contaminantes que não são separados por outras 

tecnologias; (b) na remoção de compostos orgânicos da água (p. ex. petróleo); (c) no 

processo de espessamento do lodo gerado; entre outros. 

Os numerosos avanços nos últimos 20 anos têm contribuído para uma maior 

eficiência e uso da FAD nas aplicações industriais. Entre estes, podem-se citar os 

avanços nos métodos para a saturação de ar na água (ROSS, SMITH e VALENTINE, 

2000). Dentre os novos métodos objetos de pesquisas recentes, tem-se o emprego de 

bombas multifásicas em substituição aos sistemas de saturação tradicionais. Estes 

últimos são usualmente constituídos de câmara de saturação, compressor de ar e bomba 

centrífuga de alta pressão associados às diversas válvulas e acessórios. 
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Segundo os autores, as bombas multifásicas apresentam diversas vantagens em 

relação às bombas centrífugas tradicionais associadas à compressores de ar e câmara de 

saturação, como: (1) alta eficiência volumétrica, fornecendo uma grande massa de ar 

por unidade de volume de recirculação; (2) eliminação da necessidade de uso de 

câmaras de saturação; (3) o suprimento de ar pode ser através de compressores de baixa 

pressão ou a partir do próprio ar atmosférico. Neste último caso, não há a necessidade 

do uso de compressores de ar. 

Com relação às suas desvantagens, Ross, Smith e Valentine (2000) citam: (1) 

maior requerimento de potência devido às altas pressões de operação; (2) possível 

desgaste causado por partículas sólidas pode reduzir a efetividade da bomba com o 

tempo; (3) podem resultar bolhas de tamanhos maiores causado pelo possível excesso 

de ar fornecido. 

 Em vista das potenciais vantagens em termos de simplicidade oferecidas pelas 

bombas multifásicas em comparação com as tradicionais câmaras de saturação, o 

presente trabalho tem como proposta central a avaliação do desempenho de bomba 

multifásica na geração de microbolhas de ar em um sistema FAD em escala piloto 

aplicado na pré-clarificação de efluente proveniente de indústria têxtil. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Principal 

 

 

Avaliar o desempenho de uma bomba multifásica na geração de microbolhas de 

ar em uma instalação piloto de flotação por ar dissolvido aplicada ao tratamento físico-

químico de efluente de indústria têxtil. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

i) Com o emprego de equipamento de bancada de flotação (Flotateste) obter a 

dosagem adequada dos produtos químicos (coagulante e auxiliar de floculação) 

necessárias para o apropriado tratamento do efluente em estudo;  

ii)  Utilizando-se uma unidade piloto de flotação por ar dissolvido montada nas 

instalações de uma indústria têxtil, avaliar a influência das condições de operação 

(taxa de aplicação superficial, razão de recirculação, pressão de saturação e 

quantidade de ar fornecida) na eficiência do sistema; 

iii)  Avaliar as quantidades de ar fornecidas para o processo FAD com utilização da 

bomba multifásica em comparação à concentração de ar teórica formulada a partir 

da Lei de Henry. 
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3. Revisão Bibliográfica  

3.1 O Processo de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) 

 

 

Segundo Reali (1991), a flotação é um processo de separação de partículas 

sólidas ou líquidas de uma fase líquida com a utilização de bolhas de gás (normalmente 

o ar), as quais ao aderirem à superfície das partículas aumentam seu empuxo e 

provocam sua ascensão em direção à superfície da fase líquida, onde serão devidamente 

coletadas através de dispositivos específicos. 

Hahn (1984) estabelece as seguintes etapas na flotação das águas residuárias 

(Figura 1). 

 

 

 

Figura 1- Esquema das etapas na flotação das águas residuárias  
(Adaptado: Hahn, 1984). 
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 Na etapa 1 há a formação das bolhas de ar através da saturação do efluente 

recirculado tratado. A pressão na câmara de saturação e a vazão de efluente recirculado 

através do sistema são os fatores mais importantes na geração das bolhas de gás. Outro 

fator que afeta o tamanho médio das bolhas e sua distribuição é o tipo de bocal injetor.  

Na etapa 2 para a formação de um agregado estável entre uma ou mais bolhas de 

gás e uma partícula sólida / floco, é necessária a colisão ou o encontro entre ambos e 

conseqüentemente uma aderência permanente entre estas duas fases. Os encontros são 

facilitados pelos gradientes de velocidade no reator, os quais podem resultar do 

escoamento contínuo ou do movimento ascendente das bolhas de gás respectivamente 

ao movimento descendente das partículas sólidas ou flocos. Assim há a predominância 

de parâmetros físicos no controle desta etapa. Tem-se ainda que a aderência ou contato 

permanente entre flocos e bolhas de gás é dependente das forças resultantes na interface 

gás – sólido - água devido às forças de atração físicas e forças de repulsão físico - 

químicas.  

Já na etapa 3 após a formação do complexo estável, a força resultante entre a 

gravidade e o empuxo provocará o seu movimento ascensional. Desta forma, a flotação 

pode ser entendida analogamente como o inverso da sedimentação. 

A FAD foi inicialmente aplicada na exploração de minério e no processo 

industrial no final do século XIX, sendo utilizada na recuperação de partículas. Na 

década de 20 a FAD foi introduzida no tratamento de água, visando à sua purificação 

(KIURU, 2001). A evolução da tecnologia FAD pode ser observada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Evolução da tecnologia de Flotação por Ar Dissolvido  
(Dados: Kiuru, 2001) 

 

Unidades FAD Características Principais 
Taxas 

(m3/m2.h) 
Manta de Bolhas 

Tipo de 

escoamento 

1ª Geração 

(década de 60) 

Unidades longas, estreitas e 

bastante rasas 
2 – 3 

- Camada muito 

fina; 

- Não possuem 

efeito de filtração 

Turbulento 

na entrada 

do tanque 

2ª Geração 

(décadas de 60 e 

70) 

Unidades mais largas, profundas e 

com menor comprimento 
5 – 7 

- Camada de 30 –

50cm no início do 

tanque e 20 – 10cm 

no final; 

- Possuem efeito de 

filtração 

Laminar 

 

Flotofiltro 

(final década de 

60) 

FAD associada à Filtração Rápida 10 - 15 
Camada de 80 –

120cm 

Laminar 

 

3ª Geração 

(década de 90) 

- Profundidades de 2,5–3,5m no 

espaço de flotação e de 3,0–4,0m 

no tanque; 

- Presença de placas com orifícios 

para melhor distribuição do 

afluente 

25 – 40 ou 

mais 

Camada de 150 – 

250cm 
Turbulento 

 

 

3.2 Fatores que afetam a eficiência da FAD 

 

 

Dentre os fatores que alteram a eficiência do processo FAD, podem-se citar 

principalmente a pressão de saturação, a distribuição do tamanho de microbolhas de ar, 

tipos de bocais difusores, a configuração da zona de contato, a floculação e a quantidade 

de ar fornecida ao sistema. 
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3.2.1 Pressão de Saturação 
 

 

Em estudo desenvolvido por De Rijk et al. (1994) foram realizados 

experimentos para determinar a influência de diferentes pressões de saturação (3,5; 5,0 e 

6,2 atm) na distribuição do tamanho de microbolhas de ar na FAD. Constatou-se que 

altas pressões produzem pequenas bolhas, sendo que acima de 5,0 atm, um aumento na 

pressão de saturação tem um pequeno efeito na distribuição do tamanho de microbolhas. 

Desta forma, para assegurar a formação de pequenas bolhas, recomendam-se diferenças 

de pressão de 4,0 a 6,0 atm.  

Han et al. (2002) também estudaram o efeito da pressão no tamanho de bolhas 

de ar geradas pela FAD. Neste estudo foi desenvolvido um contador de partículas, o 

qual foi capaz de obter o tamanho das bolhas geradas. Assim, foram realizados diversos 

ensaios sob diferentes pressões (2,0 - 6,0 atm). Verificou-se que as bolhas diminuíram 

com o aumento da pressão até 3,5 atm, sendo que acima desta pressão (considerada 

crítica) o tamanho das bolhas manteve-se praticamente constante (diâmetro médio de 

28µm). Assim, concluiu-se que não é necessário aumentar a pressão acima deste valor 

crítico, caso o objetivo seja somente a geração de pequenas bolhas. 

Porém, devem-se ressaltar dois fatores: (1) para a realização deste estudo foi 

utilizado um equipamento em escala de laboratório; (2) a distribuição dos tamanhos das 

bolhas foi medida imediatamente após a liberação de água saturada, ou seja, a perda de 

pressão no equipamento foi pequena. Como baixas pressões tendem a aumentar o 

tamanho das bolhas, tem-se que nos estudos onde os tamanhos de bolhas são medidos 

na zona de contato do tanque de flotação, há uma maior perda de pressão devido ao 

comprimento da tubulação e à presença de orifícios e de válvulas. Além disso, tal fato 
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favorece a coalescência entre as microbolhas, proporcionando a obtenção de valores de 

tamanhos de bolhas maiores que os encontrados neste estudo. 

Em outro estudo, Han, Kim T. e Kim J. (2007) verificaram o efeito da pressão de 

saturação no tamanho de bolhas e partículas e sua influência na eficiência de remoção 

de turbidez. 

Os ensaios foram realizados com água sintética (turbidez de 20 NTU) e em 

diferentes pressões de saturação (2,0; 3,0 e 5,0 atm). Uma amostra de 20 ml era coletada 

e injetada em uma célula de PVC, na qual uma câmera digital equipada com um 

microscópio realizava a captura das imagens, para posterior análise computacional. 

As seguintes conclusões foram obtidas: a) quanto menor a pressão, mais amplo a 

distribuição do tamanho das bolhas e menor a proporção do número de bolhas; b) um 

aumento na pressão de saturação promove aumento na eficiência do processo, 

diminuindo o tamanho das bolhas e o tamanho crítico dos flocos; c) o tamanho médio 

das bolhas possui importante efeito na faixa de partículas que serão capturadas durante a 

FAD; d) quanto maior a concentração em volume das bolhas, maior a eficiência sobre 

todos os tamanhos de partículas.  

Porém, deve-se ressalvar que houve extração da amostra para a realização da 

análise de imagens. Assim, tal fato pode ter interferido nos resultados. 

 

 

 3.2.2 Distribuição do tamanho de microbolhas e flocos 
 

 

A distribuição de tamanho de microbolhas de ar geradas numa unidade FAD, 

depende fundamentalmente da taxa de aglutinação. Esta possui a influência de diversos 
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outros fatores, como a pressão no interior da câmara de saturação, temperatura do 

líquido, pH da suspensão, concentração de agentes tenso-ativos e tipo de bocal difusor. 

Segundo Reali (1991), o fenômeno da aglutinação depende da taxa de colisão 

entre as bolhas e das características das superfícies destas e do líquido em torno das 

mesmas.  

Medições realizadas com o objetivo de determinar os tamanhos de bolhas na 

FAD indicaram que estas se encontram na faixa de 10 a 100µm (De RIJK et al., 1994; 

EDZWALD, 1995), sendo que uma razoável estimativa do diâmetro médio das bolhas é 

de 40µm.  

Leppinen e Dalziel (2004) estudaram a distribuição dos tamanhos de bolhas 

geradas pela FAD dentro dos tanques de flotação de duas estações de tratamento de 

água. As medidas foram realizadas inserindo-se verticalmente um tubo de acrílico em 

diferentes profundidades dentro dos tanques. Uma bomba foi utilizada para extrair as 

amostras, as quais foram fotografadas por uma câmara digital e armazenadas em 

computador para posterior tratamento das imagens obtidas. 

Através deste estudo foi possível analisar a ação dos “clusters” (aglomerado de 

bolhas), os quais agem como filtros, constituindo o meio primário de remoção de flocos 

durante a FAD. Os ensaios indicaram tamanhos de bolhas na faixa de 16 a 350µm. 

De acordo com os autores, os “clusters” são promovidos pelas menores bolhas 

geradas, as quais possuem velocidade de ascensão menor que as maiores bolhas. Com a 

formação dos “clusters”, estes adquirem altas velocidades de ascensão, sendo capazes 

de dominar o escoamento e as flutuações turbulentas e assim, ascender à camada de 

lodo. 

As maiores bolhas (>200µm) são excluídas dos “clusters”, devido à presença de 

uma velocidade de cisalhamento que promove uma força hidrodinâmica, a qual age em 
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todas as bolhas e que é proporcional à área superficial destas. Assim, as maiores forças 

agem nas bolhas maiores, causando a sua separação dos aglomerados. 

 Deve-se ressaltar que há custos associados à formação de macrobolhas. Caso a 

quantidade de ar utilizada para gerar estas bolhas seja efetivamente usada para a 

formação de microbolhas, os custos com o sistema de saturação serão reduzidos devido 

à diminuição da taxa de recirculação. 

Com relação aos flocos fotografados, constatou-se que estes possuem uma 

variedade de formas e tamanhos, sendo não-isotrópicos em forma e constituídos por 

minúsculos dendritos e monômeros de flocos. As imagens mostraram que os “clusters” 

aparecem estar presos pelos grandes grupos de flocos, assim, segundo os autores deve-

se minimizar a fragmentação do floco. 

Moruzzi (2005) realizou investigação da distribuição do tamanho de 

microbolhas de ar (DTMB) em sistemas FAD, submetido a diferentes condições de 

mistura (TASZC = 25, 40 e 60m/h e TZC = 1,10x10-2, 1,70x10-2 e 2,5x10-2h), pH (6,0; 

6,25; 6,50 e 6,75), taxa de recirculação (5, 10 e 20%) e dosagem de coagulante (0 e 

2,25mgAl+3/L). Os ensaios ocorreram em instalação especialmente concebida (USMB – 

Unidade Separadora de Microbolhas) visando à captura de imagens em movimento e 

não interferindo nas características originais das microbolhas. O aparato experimental 

também foi formado por câmara digital, conjunto de lentes para ampliação e plano de 

laser. 

Em todas as condições estudadas, a distribuição do tamanho de microbolhas de 

ar apontou para valores de diâmetros coerentes com os encontrados na literatura (10 - 

120µm). Os resultados demonstraram: a) a alteração do par TASZC vs TZC produziu leve 

mudança na DTMB, sendo que a fração de bolhas menores que 50µm foi maior que 

85% em todas as condições investigadas; b) a alteração do pH produziu um 
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achatamento na curva DTMB, assim, o diâmetro médio das bolhas foi pouco alterado 

(27 a 35µm) e a fração de microbolhas menores que 50µm variou de 75 a 95%; c) a taxa 

de recirculação foi pouco importante na DTMB, onde o diâmetro médio das bolhas 

variou de 25 a 30µm (maior valor observado na taxa de 10%) e a fração de bolhas 

menores que 50µm oscilou entre 90 e 95%; d) a aplicação do coagulante teve pouca 

interferência no diâmetro médio das bolhas (27µm na ausência e 29µm na presença de 

Al+3). 

Lee, B.H. et al. (2007) investigaram diversos tamanhos de flocos e partículas 

que escapam da camada de microbolhas na FAD. Os ensaios foram desenvolvidos em 

escala de laboratório (sistema de batelada), com diversos tamanhos de areia e de carvão 

ativado. 

A análise da distribuição do tamanho de partículas ocorreu após 1 minuto de 

flotação (pressão de 4,0 a 5,0 atm, com taxa de recirculação de 30%), revelando que o 

tamanho limite de areia e de carvão ativado são similares e de aproximadamente 30µm. 

Desta forma, para alcançar taxas elevadas de remoção de sólidos suspensos na FAD, os 

autores concluíram que é necessário produzir flocos com tamanho superior ao valor 

limite. 

De acordo com estudo desenvolvido por Edzwald (2007), este verifica que em 

flocos com tamanhos superiores a 100 µm, para que estes alcançam altas velocidades de 

ascensão, é necessária a adesão de múltiplas bolhas em sua superfície. Segundo o autor, 

não é preciso produzir flocos grandes, pois altas velocidades de ascensão podem ser 

obtidas com apenas uma bolha (diâmetro médio igual a 100 µm) aderida em sua 

superfície. Assim, o autor defende a idéia de que o tamanho ideal para os flocos 

encontra-se na faixa de 20 – 50 µm (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Velocidades de ascensão do agregado floco-bolha a 20ºC (adaptado 
EDZWALD, 2007) 

 

 

3.2.3 Tipos de bocais difusores 
 

 

Zabel (1984) analisou dois diferentes tipos de dispositivos de liberação de 

recirculação, sendo um deles constituído de um bocal patenteado pelo Water Research 

Centre (WRC), Inglaterra, e outro, constituído de uma válvula agulha, verificando, 

assim, a influência do tipo de bocal difusor no tamanho das microbolhas (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Distribuição de tamanhos de bolhas produzidas por válvula agulha e bocal 
tipo WRC. (Adaptado: Zabel, 1984) 
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Assim, pôde-se verificar através da Figura 2, que para ambos os tipos de bocais 

difusores estudados, o tamanho das bolhas está na faixa de 10-120µm. 

Zhang, Leppinen e Dalziel (2007) desenvolveram estudo para projeto de um 

bocal ideal para a FAD. Os ensaios foram realizados com a utilização de um bocal 

constituído por uma região de constrição primária (D1, L1) e por um envoltório 

cilíndrico (D2, L2), como pode ser observado na Figura 3.  

 

 

 

Figura 3 - Esquema da configuração de bocal mostrando a região de constrição 
primária e do envoltório cilíndrico (Adaptado:  Zhang, Leppinen e Dalziel, 2007) 

 

Segundo os autores, a água saturada é forçada através da constrição primária, 

aumentando sua velocidade e reduzindo sua pressão (efeito Bernoulli), o que 

proporciona a formação de nano-bolhas. Já o envoltório cilíndrico confina o jato 

borbulhante, controlando a taxa de coalescência entre as bolhas e conseqüentemente, a 

distribuição de seu tamanho. 

Após a escolha da configuração ótima do bocal (D1 = 1mm; L1 = 14mm; D2 = 

5mm; L2 = 50mm), adicionou-se um envoltório externo (Figura 4). Este reduz o nível 

de turbulência na parte final do bocal, permitindo a dissipação de energia cinética, 
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minimizando a fragmentação dos flocos na zona de contato e promovendo a formação 

dos “clusters”.  

 

 

Figura 4 - Esquema da configuração de bocal mostrando a região do envoltório externo 
(Adaptado: Zhang, Leppinen e Dalziel, 2007) 

 

Pode observar-se que há um espaço entre os envoltórios interno e externo, o qual 

permite a entrada de uma quantidade limitada de água e flocos. A presença deste não 

influencia a distribuição do tamanho de bolhas.  

Segundo o estudo, o comprimento do envoltório externo (L3) não é considerado 

crítico e seu diâmetro (D3) deve ser cinco vezes o diâmetro do envoltório cilíndrico 

(D2). 

O estudo conclui que o novo bocal pode ser operado em câmaras de saturação 

com baixas pressões, reduzindo em 30% o consumo de energia e devido ao aumento do 

aglomerado bolhas-floco, a utilização deste bocal permite que 20% a mais de água 

possa ser tratada. 

Rykaart e Haarhoff (1995) analisaram a distribuição do tamanho de bolhas em 

três diferentes variações de bocais de injeção de ar na FAD. Os ensaios foram realizados 

utilizando-se câmara de saturação (com recheio e eficiência entre 70 e 80%), coluna de 
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flotação em acrílico transparente (diâmetro de 200mm e TAS de 10m/h) e bocais em 

escala real. Todos os experimentos foram realizados para pressões de saturação de 2,0 e 

5,0 atm. 

As variações nos bocais difusores podem ser visualizadas na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Variações dos bocais difusores testados (Fonte:  Rykaart; Haarhoff, 1995). 
 

 

O experimento 1 foi realizado em um único e reto canal no bocal, com uma 

superfície de contato posicionada em diferentes distâncias (5, 10, 15 e 20mm) na saída 

do canal. As seguintes conclusões foram obtidas:  

a) Na pressão de 2,0 atm, a distância entre a superfície de contato e saída do bocal 

não tem efeito significante no diâmetro médio da bolha, diferentemente do 

ensaio realizado a pressão de 5,0 atm, onde constata-se uma grande diminuição 

no tamanho das microbolhas abaixo da distância de 10mm; 

b) A fração de macro-bolhas é menor que 3% para a pressão de 2,0 atm e aumenta 

linearmente com a distância da superfície para a pressão de 5,0 atm; 

c) Para superfície de contato muito próxima do bocal (5mm), a energia cinética é 

abruptamente dissipada, diminuindo a coalescência entre as bolhas. 
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No experimento 2 examinou-se a ausência e a presença de uma curvatura no interior 

do bocal difusor. Neste foi possível verificar que a presença da curvatura diminui a 

fração das macro-bolhas, devido à quebra destas em seu interior. 

Já no experimento 3, testou-se um bocal difusor com e sem uma saída em forma de 

cone. Constatou-se que a presença desta saída reduz o tamanho médio das bolhas 

(principalmente na pressão de 5,0 atm) e a fração de macro-bolhas (ambas as pressões). 

 

 

3.2.4 Configuração das zonas de contato e separação 
 

 

Reali e Patrizzi (2007) caracterizaram o escoamento no interior da zona de 

contato de uma unidade FAD, com o objetivo de verificar a influência desta na remoção 

de cor e turbidez.  

Os ensaios foram realizados em uma unidade piloto de grande escala com 

capacidade de até 7,5m3/h, alimentada com água sintética colorida (52 ± 3 PtCo) e de 

baixa turbidez (11 ± 2 NTU). A parede da zona de conato foi mantida na vertical e oito 

diferentes configurações, em termos de altura e comprimento, foram investigadas. Desta 

forma foram obtidas diferentes taxas de aplicação superficial (TASZC = 67, 90, 127 e 

180m/h), diferentes tempos de detenção hidráulicos (TZC = 16, 24, 34, 65 e 88s) e 

diferentes valores de velocidade cross-flow (vCF = 9 a 45m/h).  

O melhor desempenho em termos de eficiência de remoção de cor e turbidez 

ocorreu para TASZC = 180m/h, TZC = 34s e vCF = 45m/h. Segundo os autores, é possível 

supor que há um valor ótimo de TZC para cada TASZC, e este valor diminui com o 

aumento de TASZC.  
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Deve-se ressaltar a necessidade da realização de experimentos com velocidades 

cross-flow acima de 45m/h, para um melhor entendimento da influência desta variável 

na eficiência do processo. 

Lundh (2000) estudou o comportamento do escoamento na zona de separação de 

uma unidade piloto de FAD (com capacidade de até 30m3/h), submetida a diferentes 

cargas hidráulicas (10; 12,5; 15; 17,5; e 20m/h) e vazões de recirculação (5; 10 e 15%). 

Através da utilização de uma sonda ADV foi possível medir as velocidades da água em 

diversos pontos da unidade piloto. Os ensaios ocorreram a uma pressão de 5,0atm, 

promovendo a formação de bolhas com diâmetros médios de 40µm.  

Os resultados indicaram que tanto os aumentos na carga hidráulica bem como 

uma mudança na vazão de recirculação modificam a direção do escoamento. Segundo o 

autor, a água ao alcançar a parede à jusante, é forçada a retornar para a parede a 

montante (escoamento estratificado). Assim, após o escoamento estratificado com a 

camada menos densa da parte superior (grande quantidade de microbolhas), ocorre o 

escoamento tendendo a plug-flow na parte inferior (pouca quantidade de bolhas), como 

se encontra ilustrado na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 - Escoamento idealizado na zona de separação de uma unidade FAD de alta 
carga hidráulica. 
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Segundo Edzwald (2007), esse padrão de escoamento verificado por Lundh 

(2000), triplica a área para a clarificação, explicando por que os sistemas FAD de alta 

taxa são uma boa opção para clarificação das águas. Por exemplo, uma unidade FAD 

com carga hidráulica na zona de separação de 40 m/h, indica na realidade uma carga 

hidráulica três vezes menor, ou seja, de 13,3 m/h. 

 

 

3.2.5 Floculação e quantidade de ar fornecida ao processo 
 

 

Edzwald et al. (1992) realizaram investigação dos efeitos do tempo de 

floculação e do requerimento de ar em diferentes tipos de água. Os ensaios foram 

realizados em escala de bancada e escala piloto. 

Nos ensaios em escala de bancada, utilizando-se água sintética e natural, foram 

testados três diferentes tempos de floculação (TML): 5, 10 e 20min. Nestes ensaios os 

melhores valores de turbidez (< 1,0NTU) foram obtidos para TML igual a 20min.  

Já nos ensaios em escala piloto foram realizados experimentos na ausência de 

floculação, na presença de uma câmara de floculação (TML igual a 8min) e na presença 

de duas câmaras de floculação (TML igual a 16min). Nestes, foram obtidos excelentes 

valores de turbidez (0,4 – 0,5NTU na FAD e < 1NTU na FAD combinada com a 

filtração) tanto para tempos de floculação de 8min quanto para de 16min, não havendo 

diferença entre estes em termos de perda de carga no filtro, localizado a jusante da 

FAD. Já os experimentos realizados na ausência de floculação indicaram um fraco 

desempenho da FAD. 
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Edzwald et al. (1999) estudaram a viabilidade da integração de baixos tempos de 

floculação (aproximadamente 5 minutos) com altas cargas hidráulicas na FAD. A 

pesquisa foi realizada em escala piloto utilizando-se duas fontes de águas de diferentes 

características. Os resultados demonstraram um bom desempenho da FAD com os 

baixos tempos de floculação, produzindo turbidez de 0,5 – 1,0 NTU tanto para as águas 

com temperaturas mais elevadas (12 - 22ºC), quanto para as águas mais frias (3 - 5ºC) 

com carga hidráulica de até 30 m/h.  

Para as águas quentes, com cargas hidráulicas de até 30 m/h, verificou-se que 

um excelente desempenho (valores de turbidez < 1 NTU) pode ser alcançado com ou 

sem a presença de medidas de redução do arraste de bolhas para o efluente final. 

Também foi constatado que a carga hidráulica pode ser aumentada para até 40 m/h, mas 

para que sejam alcançados valores de turbidez < 1 NTU, é necessária a utilização de um 

mecanismo de remoção de ar.  

Os autores utilizaram dois diferentes tipos de mecanismo para a remoção do ar: 

i) interno - presença de tubos ou placas; ii) externo – presença de uma coluna de 

“stripping” após o tanque FAD.  

Já para a água fria, os autores constataram que valores de turbidez < 1 NTU são 

alcançados somente na presença de um dos dispositivos de remoção de ar mencionados 

anteriormente. 

Em estudo desenvolvido por Valade et al.1 (1996 apud EDZWALD, 2007, p.2), 

comparou-se em uma unidade piloto (com capacidade de até 10m3/h), o desempenho da 

FAD em termos de remoção de turbidez e quantidade de partículas (2 - 200µm) para 

tempos de floculação de 5 e 20 minutos. Os dados demonstraram que baixos tempos de 

                                                 
1 VALADE et. al. Particle removal by flotation and filtration: pretreatment effects. Journal of American 
Water Works - AWWA , USA, 1996, v. 88, n. 12, p.35 – 47. 
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floculação podem ser utilizados e que se verifica uma quantidade de partículas menores 

que 1500/ml para ambos os tempos de floculação após a FAD (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7 - Comparação entre os tempos de floculação de 5 e 20 minutos. 
 

Na determinação dos requerimentos de ar os resultados indicaram que há uma 

recirculação ou uma concentração em volume mínimo necessárias para um tratamento 

efetivo. 

A quantidade de ar fornecida à câmara de flotação pode ser variada mediante 

alteração da fração de recirculação, da pressão na câmara de saturação ou por ambas. 

Zabel (1985) realizou experimentos em diferentes tipos de águas, variando a taxa de 

recirculação pelo uso de diferentes tamanhos de bocais e pressões de saturação. Os 

ensaios demonstraram que a qualidade da água depende somente da quantidade total de 

ar fornecido e não de valores individuais de pressão e taxa de recirculação. 
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3.3 Tecnologias para a geração das microbolhas 

 

 

A unidade convencional de geração de microbolhas utilizada nos sistemas FAD 

é composta por uma câmara de saturação, um conjunto moto-bomba e um dispositivo de 

despressurização (bocal difusor). 

Rees, Rodman e Zabel2 (1980 apud PENETRA, 1998, p. 5) desenvolveram um 

estudo experimental com o objetivo de otimizar os projetos de câmaras de saturação, 

onde foram avaliadas câmaras sem recheio e com diferentes tipos de recheio. Entre as 

conclusões do autor verificou-se que a distribuição uniforme da água recirculada sobre o 

recheio é essencial para a obtenção de sua maior eficiência, sendo que na câmara de 

saturação sem recheio, a eficiência foi consideravelmente menor (40%). 

Atualmente tem-se desenvolvido trabalhos objetivando a substituição da câmara 

de saturação (sistema convencional) por outro sistema de geração de microbolhas. 

Han et al. (2007) desenvolveram um gerador para a produção de tamanhos 

específicos de microbolhas o qual é constituído por uma câmara de mistura e uma 

bomba. Esta última realiza as funções de uma bomba de recirculação, compressor e 

tanque de pressão. 

Segundo os autores, este sistema possui estrutura muito mais simples que a FAD 

convencional, podendo gerar bolhas de 20µm a 100µm. As análises de distribuição do 

tamanho de bolhas foram realizadas através de um contador de partículas online, 

desenvolvido por Han et al. (2002). Por tratar-se de equipamento em processo de 

obtenção de patente, faltam maiores informações. 

                                                 
2 REES, A.J.; RODMAN, D. J. e ZABEL, T.F. Evaluation of dissolved air flotation saturator 
performance. WRC Technical Report TR-143, Water Research Centre Medmenham. 
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Lee C. H. et al. (2007) desenvolveram estudo em uma unidade FAD com 

capacidade de 150 m3/h com objetivo de avaliar o desempenho de uma bomba (DAF 40 

Shin Shin Pump Inc. Korea) na geração das microbolhas de ar.  

Os ensaios foram realizados em águas com diferentes valores de turbidez e o 

sistema foi operado visando à determinação do desempenho operacional, taxa de 

recirculação e condições de operação da bomba. 

De acordo com os autores, têm-se as seguintes conclusões: a) em condições de 

operação otimizadas, a quantidade de ar deve ser de 8 a 10% a quantidade de água e a 

taxa de recirculação de 30% para uma pressão de 5,1 atm; b) a perda de gás na bomba, 

devido ao menor tempo de contato entre água e ar, é menor que na câmara de saturação; 

c) a fração de bolhas menores que 70µm em todas as medidas foi superior a 97%; d) a 

bomba apresenta controles simplificados, não sendo necessários a utilização de 

compressor de ar e câmara de saturação. 

Os autores ainda realizaram testes para a determinação da distribuição do 

tamanho de bolhas, os quais foram obtidos por um analisador de imagens e um 

analisador de partículas, verificando-se a geração de bolhas com diâmetro médio de 

43,3 a 53,4µm. 

Sohn et al. (2007) com a utilização de bomba especial para a saturação de gás 

em líquidos, realizaram comparação entre um sistema de flotação com injeção de ar 

(FAD) e um sistema com injeção de ozônio (Ozoflotação).  

O estudo demonstrou não haver diferenças significantes entre os dois processos 

em relação à eficiência de remoção de partículas e turbidez. Com relação à remoção de 

compostos relacionados a sabor e odor, verificou-se eficiência bem maior na 

ozoflotação, mesmo para as menores doses de ozônio estudadas. A quantidade total de 

ar fornecido nos dois sistemas foi de 12,5%. 
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Deve-se ressaltar que a utilização de ozônio tem como subproduto a formação de 

aldeídos, os quais são indicadores de carbono orgânico assimilável. Assim, um aumento 

em sua concentração favorece a aplicação de carvão ativado biológico como pós-

tratamento para o processo de ozoflotação. 

 

 

3.4 Processos empregados no tratamento de efluentes têxteis 

 

 

 Diversos processos podem ser empregados no tratamento de efluentes têxteis. 

Entres estes se podem citar: processos físico-químicos, como coagulação, floculação, 

sedimentação, flotação e oxidação, associados a processos biológicos, como lodos 

ativados (processo mais empregado), filtros biológicos e lagoas de estabilização. 

 BRESAOLA e CANTELLI (2000) realizaram estudo para o tratamento de 

efluente de indústria têxtil visando à reutilização deste no processo. O tratamento foi 

dividido em duas etapas: Etapa I - tratamento biológico; Etapa II – tratamento físico-

químico. Na Etapa I, o despejo líquido industrial foi submetido a um tratamento 

biológico, através de reator do tipo batelada em escala piloto instalado na indústria 

têxtil. Na Etapa II, realizou-se a coagulação e floculação do efluente clarificado (obtido 

na Etapa I) em escala de laboratório com a utilização de “jar test”. Ressalta-se que nesta 

última etapa, utilizou-se polímero aniônico como auxiliar de floculação e não houve 

correções nos valores de pH (pH na faixa de 7 a 8). Elevados valores de eficiência de 

remoção dos parâmetros monitorados foram obtidos (remoção de cor igual a 98,9% e 

remoção de DQO igual a 92,6%). Assim, os autores concluíram que além da 

possibilidade da reutilização deste efluente clarificado no processo têxtil (sem alteração 
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da qualidade do produto final), estes efluentes podem ser utilizados como água de 

lavagem de piso e como descargas em banheiros. 

HASSEMER e SENS (2002) investigaram a utilização de processos físico-

químicos de oxidação (ozonização) e floculação no tratamento de efluentes têxteis. Os 

ensaios foram realizados em escala de laboratório. Primeiramente o efluente foi tratado 

em um sistema piloto de ozonização (composto por gerador de ozônio e colunas de 

contato), e posteriormente foi submetido à coagulação e floculação em “jar test”. Esta 

segunda etapa teve a finalidade de determinar as dosagens adequadas de coagulante 

(sulfato de alumínio), cal, polímero (sintético não iônico), tempo de floculação e 

decantação, pH e gradiente de velocidade para o efluente têxtil em estudo. Os autores 

verificaram a necessidade de utilização de elevados valores de dosagens de coagulante 

(500 mg/L) e cal (600 mg/L). Além disso, os maiores valores de eficiência de remoção 

de cor e turbidez (98% e 99%, respectivamente) foram obtidos nos ensaios na ausência 

de polímero e na ausência de ozonização. 
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4. Material e Métodos 

4.1 Considerações Gerais 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido nos setores de equipamentos de bancada do 

Laboratório de Tratamento Avançado e Reuso de Águas – LATAR, pertencente ao 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC – USP e nas instalações da 

Indústria Têxtil Cafi, localizada no distrito industrial de São Carlos. 

O projeto foi dividido nas seguintes etapas: ETAPA I - com o emprego do 

Flotateste, foram determinadas as dosagens adequadas de coagulante e auxiliar de 

floculação para o tratamento do despejo líquido industrial em estudo; ETAPA II - 

utilizando-se uma unidade piloto de flotação por ar dissolvido montada nas instalações 

da indústria têxtil, avaliou-se a influência das condições de operação (taxa de aplicação 

superficial, razão de recirculação, pressão de saturação e quantidade de ar fornecida) na 

eficiência do sistema constituído pela bomba multifásica. 

 

 

4.2 Indústria Têxtil Cafi – Informações Gerais 

 

 

 A Têxtil Cafi é uma indústria com aproximadamente 100 funcionários, 

localizada no município de São Carlos - SP, na Av. Faber - no 550, Jd. Nova São Carlos. 

Esta indústria é responsável pelo tingimento de fibras de algodão através da utilização 

de produtos químicos resultando nas cores azul marinho, cinza e preta às fibras tingidas. 

As etapas do processo industrial podem ser visualizadas na Figura 8. 
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Figura 8 - Fluxograma do processamento industrial da Têxtil Cafi. 

 

Primeiramente, os fios de fibra de algodão recebidos pela indústria são 

preparados em rolos de urdume para passar pelo processo de tingimento. 

No processo de umectação há a realização da purga, a qual tem como objetivo 

melhorar a qualidade do fio a ser tingido. Assim, utiliza-se um composto contendo 

hidróxido de sódio e umectante. Este último auxilia a adsorção do hidróxido de sódio 

pelo fio. 

A etapa de tingimento é realizada em sobre camadas através de corante à base de 

tina (Índigo Bann 30% reduzido). Como este é insolúvel em água, torna-se necessária a 

utilização de compostos solúveis os quais possuem afinidade com as fibras de algodão 
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(hidrosulfito de sódio e hidróxido de sódio). Como todo corante é absorvido pelos fios, 

não há a liberação de efluentes líquidos. 

Após o processo de tingimento, ocorre a etapa de lavagem das fibras. Esta é 

realizada com água proveniente de poço artesiano, contribuindo com a maior parcela de 

efluente líquido enviado para o sistema de tratamento (emissão contínua). 

O processo de secagem I ocorre à temperatura de 120ºC com vapor proveniente 

da caldeira. 

Logo após, realiza-se a etapa de engomagem. Nesta, as fibras de algodão 

recebem a goma (mistura de amido, amaciante e água) à temperatura de 90ºC. Ao 

término deste processo, aproximadamente 45min, há a lavagem da caixa de 

engomagem, a qual emite efluente líquido alcalino com elevada temperatura. 

Finalizando o processo, é realizada uma nova secagem (secagem II) equivalente 

à anterior, e a inspeção final com o objetivo de monitorar a qualidade dos fios. 

Como se pode verificar, os processos que produzem efluentes líquidos são: a) 

lavagem dos fios, o qual descarta efluente continuamente durante todo o período de 

processamento; b) lavagem da caixa de engomagem, a qual descarta efluente quando a 

máquina cessa seu processamento - a cada 16 ou 17h dependendo da metragem do rolo 

de urdume a ser tingido; c) descarga da caldeira a cada 1h (quantidade irrelevante). 

Todo o efluente produzido pela indústria é direcionado ao tanque de 

equalização. Neste, há a correção do pH do efluente através da utilização do produto 

LAB TAE 325, o qual além de ser altamente ácido, também funciona como pré-

coagulante. Este produto é lançado automaticamente no tanque de equalização quando 

os valores de pH excedem o valor 9,0.  
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O sistema de tratamento de efluentes da indústria é constituído principalmente 

por processos físico-químicos (coagulação, floculação e flotação por ar dissolvido) e 

também por processo biológico, como pode ser observado na Figura 9. 

 

 

 
Figura 9 - Fluxograma do sistema de tratamento da Têxtil Cafi. 

 

O coagulante (LAB TAE 333 – Teor de Al2O3 igual a 16,0 – 20,0%) e o auxiliar 

de floculação (LAB TAE 409 – Polímero Catiônico Pó) são aplicados in-line. O lodo 

gerado, após passar pelo filtro prensa, é destinado a aterro industrial, localizado na 

cidade de Paulínia, SP. 
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4.3 Descrição da instalação e equipamentos utilizados 

4.3.1 Colunas de flotação em escala de laboratório - Flotateste 
 

 

A determinação da dosagem adequada de coagulante e polímero necessários 

para o apropriado tratamento do efluente em estudo foi realizada no Flotateste, 

equipamento em escala de laboratório e com alimentação por batelada. Este possui 

quatro colunas de flotação independentes, construídas em acrílico e possuindo cada 

coluna um agitador removível. Estas colunas funcionam como unidades de floculação e 

flotação, sendo que para a realização desta última, a retirada dos agitadores removíveis 

é necessária. Além disso, as colunas do Flotateste dispõem de pontos de coletas de 

amostras a diferentes alturas (Figura 10). 

 Interligada às quatro colunas de flotação há a câmara de saturação pressurizada, 

na qual é borbulhado ar comprimido à alta pressão (3,5 a 6,0 atm), até que a mesma 

atinja o ponto de saturação para dadas temperatura e pressão em estudo. 

 

 
 

Figura 10 - Flotateste utilizado para os ensaios em escala de laboratório. 
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4.3.2 Unidade Piloto de Flotação por Ar Dissolvido 
 

 

A unidade piloto utilizada nesta pesquisa possui capacidade de até 12m3/h e é 

composta por uma unidade de floculação mecanizada com dois compartimentos em 

série (cada um possuindo um volume de 0,98m3), associada a uma unidade de flotação, 

conforme Figuras 11, 12 e 13. 

Cada compartimento de floculação possui um agitador, o qual é acionado através 

de um inversor de freqüência. Cada agitador possui quatro braços e duas paletas por 

braço. 

Na entrada da unidade de flotação estão instalados quatro dispositivos (válvulas 

agulha – Φ = ¾”) para a despressurização do efluente recirculado. A jusante deste ponto 

há a zona de contato, na qual ocorre o encontro entre microbolhas de ar geradas após a 

despressurização da vazão de recirculação e os flocos formados nas câmaras de 

floculação. Logo após encontra-se a zona de separação, região onde ocorre a flotação 

propriamente dita. Nesta, a camada de lodo ascende à superfície sendo removida 

constantemente através de raspadores especialmente desenvolvidos. Uma parcela do 

efluente tratado é recirculado através da bomba multifásica (sistema em estudo em 

substituição às câmaras de saturação convencionais), onde há a saturação do efluente 

com ar proveniente diretamente da atmosfera. Já a outra parcela é retornada ao 

tratamento de efluentes existente na indústria. 
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Figura 12 - Planta da instalação piloto de FAD (unidades em metro). 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Instalações da unidade piloto de FAD. 
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Figura 13 - Corte A-A da instalação piloto de FAD (unidades em metro). 
 

 

4.3.3 Bomba Multifásica 
 

 

Na presente pesquisa foi utilizada uma bomba centrífuga multifásica 

desenvolvida na Alemanha. Esta tecnologia surgiu com o objetivo de substituir o 

sistema convencional de geração de microbolhas de ar no sistema de flotação por ar 

dissolvido, o qual é usualmente constituído por câmara de saturação, compressor de ar e 

bomba centrífuga de alta pressão. 

As principais características da bomba multifásica em estudo podem ser 

visualizadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Características principais da bomba multifásica. 
 

Marca EDUR 

Modelo EB3u 

Faixa de Aplicação 0,5 – 7,0 m3/h 

Conteúdo em volume de Gás Até 15% 

Velocidade de rotação 3500 1/min 

Potência Nominal 2,2 kW 

Freqüência 60Hz 

 

As curvas características da bomba, fornecidas pelo fabricante, são apresentadas 

na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 14 - Curvas características da bomba multifásica fornecidas pelo fabricante 
(Água: ρ = 1 kg/dm3; ν = 1mm2/s; T = 20ºC; diferentes conteúdos de gás em %). 
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 As principais dimensões da bomba centrífuga multifásica são apresentadas na 

Figura 15. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 15 - Principais dimensões da bomba centrífuga multifásica utilizada na pesquisa 

(unidades em milímetro). 
 

4.3.4 Equipamentos acessórios 
 

 

A instalação piloto de flotação por ar dissolvido contém os seguintes 

equipamentos acessórios principais:  

• Uma bomba centrífuga, utilizada no bombeamento de despejo líquido 

industrial do tanque de equalização até a unidade piloto de FAD; 

• Duas bombas dosadoras de produtos químicos (AQUAFIL – modelo 

510BD280; NETZSCH do Brasil – modelo NMO21BY02S12B);  

• Dois motores de indução trifásicos (EBERLE - modelos B71A4 e B63A4); 

• Dois medidores de vazão eletromagnéticos (INCONTROL – modelo VML 

063C020142040000ACOF; ENGISTREL ENGEMATIC – modelo 570 TM 

15B6SSAS1N); 

• Uma bomba multifásica (EDUR - modelo EB3u); 

• Painel de controle; 



36 
 

• Raspadores de lodo; 

• Uma câmara seletiva de bolhas; 

• Um micro-sensor para medição de vazão de ar (HONEYWELL - modelo 

AWM5104VN). 

 
Ressalta-se que os medidores de vazão eletromagnéticos utilizados no controle 

das vazões afluente e de recirculação foram previamente calibrados gravimetricamente. 

Já o micro sensor utilizado para a medição da vazão de ar foi calibrado através de 

bolhômetro. Os resultados destas calibrações são apresentados nos APÊNDICES A, B e 

C. 

 

4.3.5 Layout da Instalação 
  

 

A Figura 16 apresenta o layout da instalação e seus principais componentes 

utilizados nesta pesquisa. Pode-se verificar que o despejo líquido industrial em estudo 

foi bombeado do tanque de equalização (já existente na indústria) até a unidade piloto 

de FAD. No tanque de equalização ocorria a homogeneização e a correção de pH de 

todo despejo líquido produzido pela indústria.  

O processo de mistura rápida (aplicação de coagulante – LAB TAE 333) 

ocorreu através de um injetor acoplado à tubulação. Este possuía em seu interior chapas 

metálicas cortadas e montadas em formato helicoidal, as quais promoviam a mistura 

entre o despejo líquido e o coagulante. Após o ponto de aplicação do coagulante, 

instalou-se um medidor de vazão eletromagnético para o controle da vazão afluente ao 

sistema.  
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Com o intuito de promover uma melhor mistura entre o despejo líquido 

industrial e os produtos químicos aplicados, as duas câmaras de floculação da unidade 

piloto operaram com elevados valores de gradiente de velocidade (G igual a 280s-1). A 

aplicação do polímero ocorreu através de uma tubulação perfurada (manifold) fixada na 

parte superior de uma abertura existente entre as duas câmaras de floculação, a qual 

permitia a passagem do despejo líquido de uma câmara para a outra. Em seguida, o 

despejo líquido previamente coagulado e floculado foi tratado na unidade de flotação 

(FAD).  

Para o controle da parcela de efluente tratado recirculado e da quantidade de ar 

fornecida ao sistema, foram instalados um medidor de vazão eletromagnético e um 

micro-sensor, respectivamente. A necessidade da instalação de uma câmara seletiva de 

bolhas encontra-se detalhada no item 4.4.1c (p.40).  



 

 

Figura 16 - Layout da instalação e seus principais componentes. 
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4.4 Procedimentos adotados na instalação e operação da bomba 

multifásica 

4.4.1 Instalação 
  

 

 Na instalação da bomba multifásica três fatores foram levados em consideração: 

posicionamento do medidor de vazão eletromagnético, o sistema de sucção de ar e a 

presença de uma câmara seletiva de bolhas, os quais são discutidos a seguir. 

 

a) Posicionamento do Medidor de Vazão Eletromagnético: 

O medidor de vazão eletromagnético, por tratar-se de um equipamento sensível, 

teve que ser posicionado na linha de sucção da bomba multifásica, à montante do ponto 

de entrada de ar. Isto se deve ao fato de que a bomba, em algumas situações, não 

dissolve completamente o ar no despejo líquido, proporcionando o surgimento de 

macrobolhas, as quais ao passarem pelo medidor de vazão provocam leituras instáveis e 

errôneas. 

 

b) Sistema de Sucção de ar: 

 Com o objetivo de proteger o medidor de vazão de ar (micro sensor) de uma 

eventual danificação devido à perda de efluente pela tubulação de ar em caso de 

paralisação ou desligamento do sistema, este foi instalado acima do nível do líquido na 

unidade piloto de FAD. Além disso, o sistema de injeção de ar foi montado em forma 

de “U” com o micro sensor instalado em apenas uma das extremidades (entrada de ar no. 

2). Assim, durante a realização dos ensaios, o registro esfera da extremidade do micro 

sensor permanecia fechado, sendo aberto somente para ajuste da vazão de ar, enquanto 
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o registro esfera da outra extremidade (entrada de ar no. 1) encontrava-se aberto, 

permitindo a sucção de ar pela bomba. 

Este sistema foi montado com tubulação de PVC (Φ = 1/2”), sendo composto 

pelo micro sensor de vazão de ar, dois registros esfera, um registro agulha (Φ = 3/8”) e 

um bocal especialmente construído para proporcionar uma menor turbulência durante a 

sucção do ar pela bomba (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - Sistema de entrada de ar atmosférico (em detalhe o bocal). 
 

c) Câmara seletiva de bolhas: 

 Com a finalidade de se evitar que possíveis macrobolhas geradas pela bomba 

multifásica chegassem ao tanque de flotação e assim, comprometessem o processo de 

tratamento, desenvolveu-se uma câmara seletiva de bolhas.  Esta foi construída a partir 

de um botijão de gás domiciliar e uma ventosa.  
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A câmara seletiva de bolhas pode ser visualizada nas Figuras 18 e 19. 
 

 

Figura 18 - Câmara seletiva de bolhas. Figura 19 - Esquema ilustrativo do interior 

da câmara seletiva de bolhas (Φ = 0,35m). 
 

 

4.4.2 Operação 
  

 

Os seguintes passos devem ser realizados no início da operação do sistema de 

geração de microbolhas em estudo (ver Figura 20): 

 

1.  Instalar o medidor de vazão de ar e energizar o visor de leitura (220 v); 

2. Fechar o registro esfera da extremidade onde está instalado o micro sensor 

(entrada de ar no. 2); 
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3. Abrir o registro esfera da outra extremidade da linha de sucção de ar (entrada de 

ar no. 1); 

4. Fechar a válvula agulha da linha de sucção de ar (3), pois o início de operação da 

bomba deve ser realizado na ausência de gás (recomendação do fabricante); 

5. Abrir toda a válvula agulha (1) para preencher a bomba com o despejo líquido. 

A bomba não deve ser operada na ausência de líquido em seu interior 

(recomendação do fabricante); 

6. Abrir em meia volta a válvula agulha (9) referente ao bypass; 

7.  Abrir de maneira idêntica os registros agulha posicionados na parte inferior da 

zona de contato da unidade piloto de FAD, região onde haverá a 

despressurização do efluente saturado para a formação das microbolhas de ar; 

8. Ligar a bomba multifásica; 

9. Aguardar o enchimento da câmara seletiva de bolhas, com a expulsão do ar 

presente em seu interior; 

10. Ajustar a vazão de ar para o valor em estudo no ensaio (abertura do registro 3); 

11. Fechar lentamente toda a válvula agulha do bypass, observando a pressão 

indicada no manômetro (10). Este fato é fundamental para proporcionar uma 

maior facilidade de ajuste e operação do sistema; 

12. Ajustar a vazão de recirculação, através da abertura ou fechamento dos registros 

agulha responsáveis pela despressurização do efluente saturado; 

 

Ressalta-se que a pressão de operação, principal influência na quantidade de ar 

incorporada à água e indicada pelo manômetro (10), é conseqüência dos ajustes de 

vazão de recirculação e de vazão de ar. Assim, para uma mesma vazão de recirculação, 

um aumento ou diminuição na quantidade de ar fornecida ao sistema, reduz ou aumenta 
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a pressão de operação, respectivamente. Tal fato pode ser observado na Figura 14 (item 

4.3.3, p.33), onde são apresentadas as curvas características da bomba fornecidas pelo 

fabricante.  

O esquema ilustrativo da montagem do sistema de geração de microbolhas em 

estudo encontra-se na Figura 20. 

 
 

Figura 20 - Esquema ilustrativo da montagem da bomba multifásica. 

 

4.4.3 Determinação da quantidade de ar liberada pela câmara seletiva 

de bolhas durante a operação do sistema 

 

 

 Durante a operação do sistema de geração de microbolhas em estudo, observou-

se a perda de ar através da ventosa localizada na parte superior da câmara seletiva de 



44 
 

bolhas. Assim, utilizando-se um dispositivo especialmente desenvolvido, foi possível a 

quantificação do ar liberado. 

 O dispositivo desenvolvido foi composto por um recipiente de vidro (volume 

igual a 2,5L), o qual era conectado por uma mangueira à saída da ventosa e um béquer 

(volume igual a 2L) como pode ser visualizado na Figura 21. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Dispositivo desenvolvido para a quantificação do ar liberado durante a 
operação da bomba multifásica. 

  

No início da operação do sistema, o recipiente com vidro encontrava-se 

completamente preenchido com água. Desta forma, à medida que o ar fosse sendo 

liberado pela ventosa, este era conduzido por uma mangueira (devidamente vedada em 

suas extremidades) até a parte superior do recipiente de vidro, o qual se encontrava no 

mesmo nível da ventosa. O ar liberado ao ocupar o espaço anteriormente preenchido 

com água, deslocava esta última a qual era coletada durante determinado intervalo de 

tempo através de um béquer. Desta forma, quantificava-se o volume de água deslocada 

para o interior do béquer, se determinado assim, o volume de ar liberado pela câmara 

seletiva de bolhas durante a operação do sistema. 
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4.5 Procedimentos adotados na preparação e aplicação dos 

produtos químicos 

  

 

Os produtos químicos utilizados como coagulante (LAB TAE 333 – Teor de 

Al 2O3 igual a 16,0 – 20,0%) e auxiliar de floculação (LAB TAE 409 – Polímero 

Catiônico Pó) eram preparados em tanques onde se diluía uma quantidade específica de 

produto em um volume conhecido de água. Assim, obtinham-se soluções as quais eram 

bombeadas para o sistema de tratamento através de bombas dosadoras. 

 Os cálculos da vazão da bomba dosadora, da dosagem de produtos químicos e da 

concentração da solução preparada foram realizados a partir das equações (1), (2) e (3) e 

são apresentados na Tabela 4. 

 
 

solução

AFLproduto
bomba C

QD
Q

×
=   (1) 

 
 
Qbomba: vazão da bomba dosadora (L/h) 

QAFL: vazão afluente à unidade piloto FAD (L/h) 

Dproduto: dosagem do produto químico (mg/L) 

Csolução: concentração da solução (mg/L) 

 
 

tQ

m
D

AFL

produto
produto ×

=   (2) 

 
 
Dproduto: dosagem do produto químico (mg/L) 

mproduto: massa do produto químico (mg) 
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QAFL: vazão afluente à unidade piloto FAD (L/h) 

t : tempo de duração do produto químico (h) 

 
 

total

produto
solução V

m
C =   (3) 

 
Csolução: concentração da solução (mg/L) 

mproduto: massa do produto químico (mg)** 

Vtotal: volume total utilizado para a preparação do produto (L) 

 

** OBS: i) no caso do coagulante, foi considerada a massa da solução comercial 

do produto químico da forma em que é adquirida pela indústria têxtil (não se tratou da 

massa da substância ativa); ii) no caso do polímero (pó) tratou-se da massa seca do 

polímero dosado. 

 

Tabela 4 – Dosagem, concentração da solução e vazão de dosagem dos produtos 
químicos utilizados durante os ensaios (QAFL = 6,0 ± 0,1 m3/h). 

 

  LAB TAE 333 
(coagulante) 

LAB TAE 409 
(polímero) 

Dosagem do produto químico (mg/L) 1000 120 

Concentração da solução (kg/L) 0,21 0,01 

Vazão da bomba dosadora (L/h) 29 72 

 

Durante a realização dos ensaios, o coagulante era aplicado através de um injetor 

acoplado à tubulação e o polímero através de uma tubulação perfurada (manifold). Esta 

última foi instalada na passagem existente entre as duas câmaras de floculação (Figuras 

22 e 23). 
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Figura 22 - Sistema para aplicação de coagulante (bomba dosadora e injetor). 
 
 

 

Figura 23 - Sistema para aplicação de polímero (bomba dosadora e manifold). 
 
 

4.6 Programação dos ensaios 

4.6.1 ETAPA I - Determinação das dosagens adequadas de coagulante e 

polímero para o tratamento do despejo líquido industrial em estudo  

 

 

Nesta etapa foram determinadas as dosagens adequadas de coagulante e auxiliar 

de floculação necessárias para o tratamento do efluente em estudo. Esta se dividiu em 

duas fases: Fase 1 – Levantamento de Dados e Fase 2 – Ensaios no Flotateste. 
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Na Fase 1 houve o levantamento de dados referentes ao sistema de tratamento 

de efluentes na indústria, o que foi fundamental para a determinação das faixas de 

dosagens de produtos químicos a serem testadas. Assim, durante sete dias foram 

efetuadas medidas de vazão em intervalos de uma hora em um vertedor triangular 

instalado na indústria, além do monitoramento do tempo de preparação dos produtos e 

dosagens usualmente empregadas. 

Já na Fase 2, aconteceram os ensaios no Flotateste. Estes consistiram na 

aplicação de diferentes dosagens de coagulante (DCOAG igual a 600, 800, 1000 e 1100 

mg/L) e de polímero catiônico (DPOL igual a 60, 90, 120 e 130 mg/L).  

Como se pode observar na Figura 24 o valor de pH do efluente foi ajustado para 

um valor igual a 9,0. Assim, simularam-se as condições e produtos usualmente 

empregados no processo de tratamento de efluentes da indústria. 

 

 
Figura 24 - Fluxograma ilustrativo dos ensaios – Fase 2. 
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Para a realização destes ensaios foi necessário a fixação dos parâmetros 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições fixadas durante os ensaios da Etapa I (Fase 2). 
 

Gradiente médio de velocidade para a mistura rápida (s-1) 1000 

Tempo médio para a mistura rápida (s) 15 
Gradiente médio de velocidade para a floculação (s-1) 120 

Tempo médio de floculação (min) 18 
Pressão na câmara de saturação (atm) 5,5 

Temperatura do efluente (oC) 25±1 

Razão de recirculação (%) 20 
Gradiente médio de velocidade de mistura do polímero (s-1) 500 

Tempo médio de mistura do polímero (s) 15 

 

Ressalta-se que o processo de mistura rápida foi efetuado em misturadores 

rápidos. Nestes, também ocorreu a aplicação do polímero com a finalidade de 

proporcionar uma maior mistura entre este e o efluente.  

 

 

4.6.2 ETAPA II - Emprego de bomba multifásica em substituição às 

câmaras de saturação tradicionais no tratamento do despejo líquido 

industrial em estudo 

 

 

Para a realização desta etapa a unidade piloto de FAD foi montada nas 

instalações da Indústria Têxtil Cafi, localizada no distrito industrial da cidade de São 

Carlos, SP. A Etapa II foi dividida em duas fases: Fase 1 e Fase 2. 

Na Fase 1, os ensaios foram realizados para três diferentes razões de 

recirculação (r iguais a 20, 30 e 40%), sendo que para cada uma destas analisou-se duas 
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diferentes quantidades de ar fornecidas (6,5% e 13%). Estas últimas foram determinadas 

a partir das curvas características da bomba multifásica fornecidas pelo fabricante 

(Figura 14, item 4.3.3, p. 34).   

Durante os ensaios, procurou-se manter a taxa de aplicação superficial na zona 

de clarificação (TASCLAR) com pequena variação em torno de 128,6 ± 10 m/d. O mesmo 

ocorreu para os demais parâmetros de projeto: TASZC = 92,9 ± 7 m/h; TZC = 73,7 ± 6 s; 

Vcf = 24,8 ± 2 m/h.  

Como mencionado no item 4.4.2 (p.41), o valor da pressão de operação 

(principal influência na quantidade de ar incorporada à vazão de recirculação) foi 

conseqüência dos ajustes de vazão de recirculação e de vazão de ar. Assim, obtiveram-

se diferentes valores de pressão para cada ensaio. 

Os parâmetros mantidos fixos durante todos os ensaios da Etapa II são 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Condições fixadas durante os ensaios da Etapa II. 
 

Vazão Afluente (m3/h) 6,0±0,1 

Gradiente médio de velocidade para a floculação (s-1) 280 

Tempo médio de floculação (min) 9,8 
Dosagem de coagulante* (mg/L) 1000 
Dosagem de polímero* (mg/L) 120 

 
* determinados na ETAPA I 

 

O esquema ilustrativo dos ensaios realizados na Fase 1 pode ser visualizado na 

Figura 25. 
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Figura 25 - Fluxograma ilustrativo dos ensaios na unidade piloto de FAD. 
 

 

Na Fase 2,  realizaram-se novamente os ensaios 2, 4 e 6 (quantidade de ar 

fornecida igual a 13%), pois estes apresentaram os melhores resultados com relação à 

eficiência de remoção de cor aparente e turbidez na Fase 1.  
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4.7 Monitoramento dos Ensaios 

4.7.1 ETAPA I 
  

 

Na ETAPA I, Fase II – Ensaios no Flotateste, as amostras foram coletadas em 

duas diferentes velocidades de flotação (10 e 15cm/min). Em cada uma destas amostras, 

bem como na amostra de efluente bruto, foram realizadas apenas medidas de turbidez e 

cor aparente. 

 Deve-se ressaltar, entretanto, que em todas as análises realizadas no Flotateste é 

necessária a correção dos valores encontrados (equação 4). Tal procedimento é 

imprescindível, pois neste equipamento há a mistura entre o efluente a ser tratado e a 

água contida no interior da câmara de saturação, a qual é recirculada para a coluna de 

flotação.  

 

 
( )

taamostrabru

ãorecirculaçtaamostrabrumistura
real V

VVL
L

+×
=   (4) 

 

 Lmistura : valor final lido referente à mistura 

 Lreal : valor corrigido 

 Vamostrabruta : volume da amostra bruta  

 Vrecirculação : volume de água recirculada  
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4.7.2 ETAPA II 
 

 

Como esta etapa ocorreu na Indústria Têxtil Cafi com a utilização da unidade 

piloto de FAD, fez-se necessário o monitoramento de alguns parâmetros operacionais 

durante os ensaios, os quais eram monitorados no intervalo de cada coleta de amostras.  

Os seguintes itens foram controlados: 

� Funcionamento das bombas dosadoras de coagulante e de polímero; 

� Valores de vazões de entrada (afluente) e de recirculação; 

� Pressão na saída da bomba multifásica; 

� Funcionamento dos raspadores de lodo; 

Após o ajuste de todas as variáveis envolvidas no processo, amostras do efluente 

bruto, do efluente floculado (segunda câmara de floculação) e do efluente clarificado 

eram coletadas a cada 10 minutos (amostras pontuais). Nestas eram realizadas medidas 

de turbidez e cor aparente. 

Para cada ensaio foi montada uma amostra composta a partir dos melhores 

resultados de turbidez e cor aparente das amostras pontuais.  

Na Fase 1, os seguintes parâmetros foram analisados nas amostras compostas de 

efluente bruto (despejo líquido industrial) e efluente clarificado (tratado): pH, 

alcalinidade total, cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, DQO, absorbância a 

254nm, nitrogênio total Kjeldahl, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fosfato total, 

sólidos suspensos totais. Já nas amostras de efluente floculado, apenas sólidos suspensos 

totais foram analisados. 

Na Fase 2, analisaram-se os seguintes parâmetros nas amostras compostas de 

efluente bruto (despejo líquido industrial) e efluente clarificado (tratado): pH, cor 
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aparente, turbidez, condutividade elétrica, DQO, absorbância a 254nm, sólidos 

suspensos totais e sulfato. 

Ainda na Fase 2, realizaram-se medidas da quantidade de ar liberada pela 

ventosa localizada na parte superior da câmara seletiva de bolhas durante a operação do 

sistema de geração de microbolhas em estudo através de dispositivo especialmente 

desenvolvido, o qual encontra-se detalhadamente explicado no item 4.4.3 (p.43). 

Ressalta-se que todas as análises foram realizadas segundo as determinações do 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). 
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5. Resultados e Discussão 

5.1 ETAPA I – Determinação das dosagens adequadas de 

coagulante e polímero para o tratamento do despejo líquido 

industrial em estudo  

5.1.1 Fase 1 – Levantamento de dados 
  

 

Os dados de vazão foram obtidos no período de 13 a 21 de agosto de 2008 

através de leituras realizadas em um vertedor triangular instalado no sistema de 

tratamento de efluentes da indústria. As leituras foram realizadas em intervalos de uma 

hora, obtendo-se o hidrograma de vazões apresentado na Figura 26. 

 

 

 
Figura 26 - Hidrograma de vazões obtido a partir de levantamento de dados na 

indústria. 
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Nota-se que no período em questão, os valores de vazão da indústria variaram na 

faixa de 3,0 a 9,0 m3/h, apresentando um valor médio em torno de 6,3 m3/h. Ressalta-se 

que os baixos valores de vazão observados são devidos a paralisação de uma ou mais 

linhas de produção para a manutenção das máquinas. 

 Na Tabela 7 são apresentados o tempo médio de preparação do coagulante (LAB 

TAE 333) e do polímero catiônico (LAB TAE 409), as vazões médias das bombas 

dosadoras e as dosagens médias aplicadas de produtos químicos, as quais foram 

empregadas no processo de tratamento de efluentes da indústria no período de 

levantamento de dados. 

 

Tabela 7 – Parâmetros referentes aos produtos químicos monitorados no sistema de 
tratamento da indústria. 

 
Parâmetros Coagulante Polímero Catiônico 

Tempo médio de preparação  40 horas 8 horas 

Vazão média da bomba dosadora  30 L/h 76 L/h 
Dosagem média de aplicação 1071 mg/L 122 mg/L 

 

 

5.1.2 Fase 2 – Flotateste 
 

 

Nos ensaios realizados no Flotateste, diferentes dosagens de coagulante (DCOAG 

igual a 600, 800, 1000 e 1100 mg/L) e de polímero catiônico (DPOL igual a 60, 90, 120 e 

130 mg/L) foram aplicadas ao despejo líquido industrial em estudo com o objetivo de 

determinar as dosagens adequadas destes produtos químicos necessárias para o 

apropriado tratamento do despejo na unidade piloto de FAD.  

Os resultados obtidos nesta fase podem ser visualizados na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Resultados referentes aos ensaios no Flotateste (v1 = 15cm/min; v2 = 10 
cm/min; Despejo Líquido Industrial: pH = 9,0; Cor = 25700 uH; Turbidez = 2390 
NTU). 
 

DosPOL 
(mg/L) 

DosCOAG 
(mg/L) 

Turbidez 
(NTU) 

Cor 
(uH) 

      Eficiência (%) 
   Turbidez            Cor Velocidades 

60 

600 
87,6 2160 96,3 91,6 (v1) 

86,2 1860 96,4 92,8 (v2) 

800 
92,4 744 96,1 97,1 (v1) 

90,6 552 96,2 97,9 (v2) 

1000 
77,4 672 96,8 97,4 (v1) 

76,0 528 96,8 97,9 (v2) 

90 

600 
56,5 948 97,6 96,3 (v1) 
56,3 624 97,6 97,6 (v2) 

800 
59,5 804 97,5 96,9 (v1) 
56,9 360 97,6 98,6 (v2) 

1000 
57,0 492 97,6 98,1 (v1) 

55,8 240 97,7 99,1 (v2) 

120 

600 
56,6 468 97,6 98,2 (v1) 

55,4 324 97,7 98,7 (v2) 

800 
54,2 420 97,7 98,4 (v1) 

52,4 276 97,8 98,9 (v2) 

1000 
27,8 192 98,8 99,3 (v1) 
26,8 72 98,9 99,7 (v2) 

1100 
40,0 180 98,3 99,3 (v1) 
38,4 162 98,4 99,4 (v2) 

130 
1000 

38,9 168 98,4 99,3 (v1) 
38,0 156 98,4 99,4 (v2) 

1100 
31,2 156 98,7 99,4 (v1) 

30,4 144 98,7 99,4 (v2) 
 
 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 8, pode-se observar que na 

maior parte dos ensaios realizados no Flotateste, os valores de eficiência de remoção de 

turbidez e cor aparente foram superiores a 96%, independente das dosagens de polímero 

e coagulante aplicadas.  

Deve-se ressaltar, entretanto, que os corantes normalmente utilizados em 

indústrias têxteis são resistentes à degradação biológica. Porter e Snider (1976) 

desenvolveram estudo com o objetivo de analisar a biodegradação de produtos químicos 
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provenientes de efluentes têxteis. Os ensaios foram realizados para oito diferentes 

corantes, demonstrando que estes são lentamente degradados pelos microrganismos. Os 

autores concluíram que o mecanismo de remoção de cor em processos biológicos ocorre 

através da adsorção dos corantes nos microrganismos e que esta capacidade de adsorção 

possui um limite. Além disso, o tempo de contato demonstrou não ter influência na 

eficiência de remoção de cor. 

Desta forma, com o objetivo de favorecer a etapa subseqüente de tratamento de 

efluentes da indústria, constituída por processo biológico de lodos ativados como 

descrito no item 4.2 (p. 26), caso a tecnologia em estudo nesta pesquisa (bomba 

multifásica) seja implantada no atual sistema de tratamento da indústria, optou-se por 

utilizar na unidade piloto de FAD as dosagens as quais promoveram os menores valores 

de cor residual durante os ensaios em laboratório (flotateste). Assim, aplicaram-se na 

unidade piloto as seguintes dosagens: DosPOL = 120mg/L e DosCOAG = 1000mg/L. 

 É importante ressaltar que as dosagens adequadas determinadas nestes ensaios 

realizados no Flotateste, coincidiram com as dosagens médias aplicadas no processo de 

tratamento da indústria durante o período de levantamento de dados – Fase 1(ver Tabela 

7). 

 

5.2 ETAPA II – Avaliação do emprego de bomba multifásica em 

substituição às câmaras de saturação tradicionais no tratamento 

do despejo líquido industrial em estudo 

  

 

Na Etapa II, como descrito anteriormente, avaliou-se o emprego de uma bomba 

multifásica em substituição ao sistema tradicional de geração de microbolhas de ar 
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(câmaras de saturação) aplicada em uma unidade piloto de flotação por ar dissolvido 

montada nas instalações de uma indústria têxtil.  

Os parâmetros de projeto utilizados nos ensaios realizados nesta etapa são 

apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 – Parâmetros de projeto empregados durante os ensaios (QAFL = 6,0±0,1 m3/h; 

DCOAG = 1000 mg/L; DPOL = 120 mg/L). 
 
 

Ensaio 
r 

(%)  
QREC 

(m3/h) 
TASzc 
(m/h) 

Tzc 
(s) 

TASclar 
(m/d) 

VCF 
(m/h) 

QAR 
(L/h)  

p 
(atm) 

1 
2 

40 2,4 100 68,4 138,5 26,7 
154 
307 

3,0 ± 0,2 
1,0 ± 0,2 

3 
4 

30 1,8 92,9 73,7 128,6 24,8 
116 
230 

6,3 ± 0,2 
4,6 ± 0,2 

5 
6 

20 1,2 85,7 79,8 118,7 22,9 
78 
154 

7,5 ± 0,2 
6,6 ± 0,2 

 
* r = razão de recirculação; QREC = vazão de recirculação; TASZC = taxa de aplicação superficial na zona 

de contato; TZC = tempo de detenção na zona de contato; TASCLAR = taxa de aplicação superficial na zona 

de clarificação; VCF = velocidade cross-flow; QAR = vazão de ar fornecida à bomba; p = pressão de 

operação lida no manômetro instalado logo à jusante da bomba multifásica. 

 

Como mencionado no item 4.6.2 (p. 49), a Fase 2 consistiu na repetição dos 

ensaios 2, 4 e 6 (quantidade de ar fornecida em volume igual a 13%) . 

Em todos os ensaios realizados, procurou-se manter os parâmetros TASCLAR, 

TASZC, TZC, VCF fixados em faixas estreitas de valores, a saber: TASCLAR em torno de 

128,6 ± 10 m/d, TASZC em torno de 92,9 ± 7 m/h, TZC em torno de 73,7 ± 6 s e VCF em 

torno de 24,8 ± 2 m/h. Mantidos tais parâmetros nestas faixas, variou-se a vazão de ar 

(QAR) e a vazão de recirculação (QREC), obtendo-se os valores de pressão apresentados na 

Tabela 9. 
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5.2.1 Desempenho do sistema em estudo no tratamento de efluente de 

indústria têxtil 

5.2.1.1 Fase 1 

 

 

Nos ensaios realizados na Etapa II - Fase 1, foram coletadas amostras do despejo 

líquido industrial bruto e do efluente tratado pela unidade piloto a cada 10 minutos, 

totalizando seis amostras pontuais. Com base nos resultados de cor aparente e turbidez 

destas amostras, foram obtidas amostras compostas, as quais eram constituídas da 

mistura das amostras coletadas ao longo do ensaio após a estabilização das leituras de 

cor aparente e turbidez. 

A variação dos valores de cor aparente e turbidez no afluente e efluente da 

unidade piloto durante a realização dos ensaios de 1 a 6 (amostras pontuais) são 

apresentadas no APÊNDICE D. 

Nas Tabelas 10 e 11 são apresentadas as principais características do despejo 

líquido industrial e do efluente tratado (pré – clarificado) pela unidade piloto de FAD 

nos ensaios de 1 a 6 (dados referentes às amostras compostas).  

A partir dos resultados indicados nas Tabelas 10 e 11, elaborou-se o gráfico 

apresentado na Figura 27, o qual compara as eficiências de remoção dos parâmetros 

turbidez, cor aparente, DQO, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, fosfato total e SST 

monitorados durante a realização dos ensaios. 
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Tabela 10 – Características principais do despejo líquido industrial nos ensaios de 1 a 6 
- amostras compostas. (Ensaios 1, 3 e 5 – Cvar = 6,5%; Ensaios 2, 4 e 6 – Cvar = 13%). 

 

Parâmetros 
Ensaios 

1 2 3 4 5 6 
Temperatura (oC) 28 28 25 25 26 26 
pH 7,74 7,77 7,98 8,46 7,23 7,41 

Alacalinidade Total (mg CaCO3 L
-1) 2686 2753 2098 2553 1787 1732 

Cor Aparente (uH) 10900 10600 15850 17000 27700 28000 
Turbidez (NTU) 1355 1395 1910 2180 1480 1320 

Condutividade Elétrica (mS cm-1) 10,38 11,22 8,51 8,82 8,87 8,06 

DQO (mg O2 L
-1) 3410 3490 3580 3670 3860 4260 

Absorbância 254nm  0,498 0,557 1,005 1,009 1,722 1,796 

Nitrogênio Total (mg N L-1) 358 358 358 420 445 507 
Nitrogênio Amoniacal (mg N L-1) 57 57 48 70 66 79 
Nitrato (mg N L-1) 94,89 81,85 43,95 37,87 159,19 151,24 
Nitrito (mg N L-1) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fosfato Total (mg PO4
-3 L-1) 28 31 23 21 27 33 

Sólidos Suspensos Totais (mg L-1) 565 740 1320 1460 1570 1720 
 

Tabela 11 – Características do efluente tratado durante nos ensaios de 1 a 6 - amostras 
compostas. (Ensaios 1, 3 e 5 – Cvar = 6,5%; Ensaios 2, 4 e 6 – Cvar = 13%). 

 

 

Parâmetros 
Ensaios 

1 2 3 4 5 6 

Temperatura (oC) 27 27 25 25 26 26 
pH 7,37 7,41 6,88 7,74 6,99 7,08 

Alacalinidade Total (mg CaCO3 L
-1) 1827 1934 1166 1487 1421 1308 

Cor Aparente (uH) 692 656 992 914 1428 1308 
Turbidez (NTU) 48 37 104 75 106 107 

Condutividade Elétrica (mS cm-1) 7,83 9,33 6,63 6,23 7,95 7,29 

DQO (mg O2 L
-1) 2255 2430 1956 2068 2655 2720 

Absorbância 254nm  2,067 1,977 0,359 0,403 0,827 0,712 

Nitrogênio Total (mg N L-1) 119 102 99 99 114 107 

Nitrogênio Amoniacal  (mg N L-1) 14 9 12 11 17 16 

Nitrato  (mg N L-1) 69,92 75,94 40,28 36,57 135,98 147,59 

Nitrito  (mg N L-1) <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fosfato Total  (mg PO4
-3 L-1) 8 7 6 5 7 8 

Sólidos Suspensos Totais  (mg L-1) 203 230 220 156 328 312 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27 - Eficiências de remoção dos parâmetros monitorados durante a realização dos ensaios de 1 a 6. (QAFL igual 6,0 ± 0,1 m3/h; TASCLAR na faixa 
de 128,6 ± 10 m/d; Temperatura do efluente igual a 27 ± 2 oC) 
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Analisando-se a Figura 27, pode-se verificar que os parâmetros cor aparente e 

turbidez foram os que apresentaram maiores eficiências de remoção em todos os ensaios 

(remoção média de 95%). Além disso, constatou-se uma baixa variação nos valores de 

eficiência de remoção destes parâmetros (variação de 93% a 96%), independente das 

condições de operação utilizadas (razão de recirculação, pressão de operação e 

composição volumétrica de ar). 

Com relação ao parâmetro DQO, tem-se que este apresentou valores de 

eficiência de remoção na faixa de 30 a 45%. Os maiores valores foram observados nos 

ensaios realizados com razão de recirculação igual a 30% (ensaios 3 e 4), independente 

das composições volumétricas analisadas (Cvar de 6,5% e 13%). 

Deve-se ressaltar que a carga poluidora dos efluentes têxteis é formada em sua 

maior parte por componentes orgânicos (partículas dissolvidas). Entretanto, verifica-se 

uma remoção de cor elevada (remoção média de 95%) em comparação à remoção de 

DQO (remoção média de 37%), significando que a maior parcela de DQO solúvel 

encontra-se associada a outras substâncias e não a corantes. 

Em relação aos parâmetros nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e fosfato total, 

tem-se que estes apresentaram eficiências médias de remoção de 73%, 79% e 75%, 

respectivamente. Os maiores valores de eficiência de remoção destes parâmetros foram 

verificados em todos os ensaios realizados com composição volumétrica de ar de 13% 

(ensaios 2, 4 e 6). 

 A respeito da eficiência de remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST), 

observa-se que os maiores valores foram alcançados nos ensaios realizados com 

composição volumétrica de 13% (ensaios 2, 4 e 6), sendo que no ensaio 4 (Cvar de 13% 

associado à pressão de 4,6 ± 0,2 atm na saída da bomba multifásica e razão de 

recirculação de 30%), promoveu uma eficiência de remoção de 89%. 
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 De maneira geral, considerando a taxa de aplicação superficial empregada neste 

estudo, a qual foi mantida em faixa estreita de valor (TASCLAR em torno de 128,6 ± 10 

m/d), verificou-se que os melhores resultados de eficiência de remoção dos parâmetros 

monitorados foram obtidos nos ensaios realizados com razão de recirculação igual a 

30% . 

 

5.2.1.2 Fase 2 

 

 

Na Fase 2,  os ensaios 2, 4 e 6 (todos com composição volumétrica de ar  igual a 

13%) foram realizados novamente, pois estes ensaios apresentaram os melhores 

resultados de eficiência de remoção de cor aparente e turbidez na Fase 1, para cada 

razão de recirculação estudada.  

Nestes ensaios, também foram coletadas a cada 10 minutos amostras do despejo 

líquido industrial bruto e do efluente tratado pela unidade piloto, totalizando seis 

amostras pontuais. Com base nos resultados de cor aparente e turbidez, foram obtidas 

amostras compostas, as quais eram constituídas da mistura das amostras coletadas ao 

longo do ensaio após a estabilização das leituras de cor e turbidez. 

A variação dos valores de cor aparente e turbidez no afluente e efluente da 

unidade piloto durante a realização dos ensaios de 2, 4 e 6 (amostras pontuais) são 

apresentadas no APÊNDICE E. 

Nas Tabelas 12 e 13 são apresentadas as principais características do despejo 

líquido industrial e do efluente tratado (pré - clarificado) pela unidade piloto de FAD 

nos ensaios 2, 4 e 6 (dados referentes às amostras compostas). 
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Tabela 12 – Características principais do despejo líquido industrial bruto nos ensaios 2, 
4 e 6 (amostras compostas). 

 

Parâmetros 
Ensaios 

2 4 6 

Temperatura (oC) 30 30 30 
pH 7,3 7,5 7,1 
Cor Aparente (uH) 16400 14300 15300 
Turbidez (NTU) 860 1050 1315 

Condutividade Elétrica (mS cm-1) 5,59 5,97 5,35 

DQO (mg O2 L
-1) 3460 3420 3380 

Absorbância 254nm  0,292 0,290 0,306 

Sólidos Suspensos Totais  (mg L-1) 485 785 818 

Sulfato (mg SO4
-2 L-1) 1050 1000 1000 

 

 
Tabela 13 – Características do efluente tratado durante nos ensaios 2, 4 e 6 (amostras 

compostas). 
 

Parâmetros 
Ensaios 

2 4 6 

Temperatura (oC) 30 30 30 
pH 7,34 7,09 6,99 
Cor Aparente (uH) 770 410 425 
Turbidez (NTU) 56,8 59,4 62,5 

Condutividade Elétrica (mS cm-1) 6,24 6,55 6,49 

DQO (mg O2 L
-1) 2310 2260 2190 

Absorbância 254nm  1,06 0,94 0,879 

Sólidos Suspensos Totais  (mg L-1) 118 157 212 

Sulfato (mg SO4
-2 L-1) 1000 900 950 

 

 

A partir dos resultados mostrados nas Tabelas 12 e 13, elaborou-se o gráfico 

apresentado na Figura 28, o qual compara as eficiências de remoção dos parâmetros cor 

aparente, turbidez, DQO, SST e sulfato monitorados durante os ensaios. 
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Figura 28 - Eficiências de remoção dos parâmetros monitorados durante a realização 
dos ensaios 2, 4 e 6 – Fase 2. (QAFL igual 6,0 ± 0,1 m3/h; TASCLAR na faixa de 128,6 ± 10 m/d; 
Temperatura do efluente igual a 30oC) 

 

Analisando-se a Figura 28, verifica-se que independente das razões de 

recirculação e das pressões de operação utilizadas, os parâmetros cor aparente e turbidez 

foram os que apresentaram maiores eficiências de remoção (remoção média de 95%) 

nos ensaios onde houve um fornecimento de ar de 13%.  

Em relação ao parâmetro DQO, tem-se que este apresentou eficiência média de 

remoção em torno de 35% em todos os ensaios. Como discutido no item 5.2.1.1 (p.60), 

a carga poluidora dos efluentes têxteis é formada em sua maior parte por componentes 

orgânicos (partículas dissolvidas). Porém, verifica-se uma remoção de cor elevada 

(remoção média de 95%) em comparação à remoção de DQO (remoção média de 35%), 

significando que a maior parcela de DQO solúvel encontra-se associada a outras 

substâncias e não a corantes. 
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Deve-se ressaltar que não constitui objetivo principal do pré-tratamento físico-

químico desse tipo de efluente (têxtil) a obtenção de elevados valores de eficiência de 

remoção de DQO. Na etapa de pré-tratamento, o objetivo maior é a redução máxima 

possível de cor do efluente, tendo em vista a etapa subseqüente de tratamento biológico. 

Nesta última, espera-se a obtenção de eficiências elevadas de remoção de DQO. 

 A respeito da remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST), observa-se que este 

apresentou eficiência média de remoção de 77%, sendo que a maior remoção (em torno 

de 80%) foi verificada no ensaio com razão de recirculação igual a 30% (ensaio 4). 

Com relação à remoção de sulfato, tem-se que este apresentou valores de 

eficiência de remoção inferiores a 10%, sendo que o maior valor foi observado no 

ensaio com razão de recirculação igual a 30% (ensaio 4).   

 De forma geral, nos ensaios realizados na Fase 2, composição volumétrica de ar 

fornecida pela bomba multifásica (Cvar) igual a 13%, observa-se que o ensaio 4 

(recirculação igual a 30% associada à uma pressão de operação de 4,6±0,2 atm) 

apresentou resultados de eficiência de remoção dos parâmetros analisados ligeiramente 

superiores aos valores encontrados com a realização do  ensaio 2 (recirculação igual a 

40%) e ensaio 6 (recirculação igual a 20%).  

Assim, verificaram-se satisfatórios valores de eficiência de remoção dos 

parâmetros monitorados durante a realização da pesquisa, já que se tratou de 

investigação sobre a etapa de pré-tratamento físico-químico por flotação, o qual 

antecede a etapa final de tratamento biológico por lodo ativado seguido de polimento 

final em sistema de flotação adicional.  
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5.2.2 Avaliação das quantidades de ar fornecidas para o processo FAD 

com utilização da bomba multifásica 

5.2.2.1 Composições volumétricas ar/água  

 

 

O sistema de geração de microbolhas de ar em estudo nesta pesquisa, como dito 

anteriormente, tem como objetivo substituir o sistema convencional de geração de 

microbolhas de ar, o qual é constituído por câmara de saturação, compressor de ar, 

bomba centrífuga e demais válvulas e acessórios. 

 Um dos parâmetros de grande importância no processo FAD é a quantidade de 

ar fornecida ao sistema. No sistema convencional, esta pode ser variada mediante 

alteração da fração de recirculação ou da pressão na câmara de saturação.  

 No entanto, para o sistema formado pela bomba multifásica, como mencionado 

no item 4.4.2 (p.41), o valor da pressão de operação (principal fator de influência na 

quantidade de ar incorporada à vazão de recirculação) é conseqüência dos ajustes de 

vazão de água de recirculação e de vazão de ar succionada pela bomba multifásica em 

cada ensaio. Assim, para cada composição volumétrica de ar (Cvar) fornecida pela 

bomba multifásica, associada a uma vazão de recirculação, resultava em um 

determinado valor de pressão de operação da bomba multifásica (Tabela 9, item 5.2, p. 

59).  

Ressalta-se que durante os ajustes de vazão de recirculação e de vazão de ar de 

cada ensaio, existia sempre um valor limite máximo de vazão de ar associado a uma 

determinada vazão de água e conseqüentemente a uma pressão de operação. Caso essa 

vazão de ar limite fosse ultrapassada, o sistema ficava totalmente instável, com grandes 
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oscilações na vazão de água succionada pela bomba multifásica, configurando-se em 

situação inoperável.  

Nas Figuras 29 e 30 são apresentadas as curvas referentes às composições 

volumétricas ar/água fornecidas pelo fabricante (água limpa a 20ºC) e as curvas obtidas 

durante a realização dos ensaios (efluente têxtil a 27±2ºC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Composições volumétricas ar/água apresentadas pelo fabricante. (Líquido 
bombeado: água limpa a 20ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - Composições volumétricas ar/água obtidas nos ensaios. 

(Líquido bombeado: efluente têxtil a 27±2ºC) 
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Observando-se as Figuras 29 e 30, verifica-se que para ambas as composições 

volumétricas estudadas (6,5 % e 13%), os valores de pressão obtidos após os ajustes de 

vazão de ar e de recirculação em cada ensaio, não coincidiram com os valores 

fornecidos pelo fabricante. Entretanto, tal fato provavelmente é devido às diferentes 

características dos líquidos bombeados (Fabricante: água limpa a 20ºC; Ensaios: 

efluente têxtil a 27±2º.C). 

 

5.2.2.2 Avaliação da concentração de ar presente na recirculação 

pressurizada 

 

 

A concentração de ar presente na recirculação pressurizada (CAR) do sistema 

operado com a bomba multifásica, foi avaliada em comparação à concentração de ar 

teórica formulada a partir da Lei de Henry.  

Assim, a concentração de ar presente no efluente tratado e recirculado com a 

utilização da bomba multifásica foi calculada a partir da equação (5). 

 

1000××= AR
REC

AR
AR d

Q

Q
C   (5) 

 
 CAR : concentração total (dissolvido ou não) de ar efetivamente presente na 

recirculação (mgAR/Lefl) 

QAR : vazão efetiva de ar fornecida ao sistema (L/h), igual à diferença entre a 

vazão de ar injetada na sucção da bomba multifásica e a vazão de ar expulsa pela 

ventosa da câmara seletiva de bolhas. 

 QREC : vazão de recirculação (L/h) 

 dAR : densidade do ar (igual a 1,17g/L para T = 25oC)  
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A concentração máxima teórica de ar segundo a Lei de Henry foi calculada a 

partir da equação (6), proposta por Eckenfelder (1979). 

 

( )[ ]11 −+××= pfSC ARARTEÓRICA
  (6) 

  

CAR TEÓRICA : concentração de ar na recirculação pressurizada (mgAR/Lefl) 

 SAR : solubilidade do ar na água (igual a 20,9 mgAR/Lágua para T = 30oC) 

 f : fator de eficiência da câmara de saturação (igual a 1 para obtenção da 

concentração máxima segundo a Lei de Henry) 

 p : pressão relativa (atm) 

  
 Conforme discutido no item 4.4.3 (p.43), durante a operação da bomba 

multifásica, observou-se a perda de ar através da ventosa localizada na parte superior da 

câmara seletiva de bolhas. Assim, utilizando-se um dispositivo especialmente 

desenvolvido, foi possível a quantificação do ar liberado. Os resultados podem ser 

visualizados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Resultados da avaliação da quantidade efetiva de ar utilizado no processo 
FAD com utilização de bomba multifásica. 

 

Ensaio 
r 

(%)  
QREC 

(m3/h) 
p* 

(atm) 

QAR 

FORNECIDA  
(L/h)  

QAR LIBERADA NA 

VENTOSA 
(L/h)  

QAR 

EFETIVA  
(L/h)  

2 40 2,4 1,0 ± 0,2 307 1,8 305,2 

4 30 1,8 4,6 ± 0,2 230 0,9 229,1 

6 20 1,2 6,6 ± 0,2 154 1,2 152,8 
     
    * pressão de operação lida no manômetro instalado logo à jusante da bomba multifásica. 
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 Observando-se a Tabela 14, verifica-se que em todos os ensaios a quantidade de 

ar liberada pela câmara seletiva de bolhas foi inferior a 1% comparada à quantidade de 

ar fornecida para a realização do processo. 

Desta forma, a concentração de ar presente no sistema constituído pela bomba 

multifásica (referente à vazão efetiva de ar) em comparação à concentração de ar teórica 

formulada a partir da Lei de Henry (utilizando-se os valores de pressão indicados na 

Tabela 14) pode ser visualizada na Figura 31. 

 
Figura 31 - Quantidade de ar efetivamente fornecida ao sistema em estudo em 
comparação à máxima quantidade teórica de ar dissolvido calculada de acordo com a 
Lei de Henry. 

  
 

Analisando-se a Figura 31, observa-se que nos ensaios 2, 4 e 6 as concentrações 

de ar efetivamente fornecidas (fração dissolvida e não dissolvida) pelo sistema 

constituído pela bomba multifásica, foram superiores às concentrações máximas 

teóricas de ar dissolvido calculadas a partir da Lei de Henry.  

As concentrações teóricas, como se observa na equação (6), são função da 

pressão de saturação. Assim, verifica-se um fornecimento bastante superior de ar 
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(fração dissolvida e não dissolvida) pela bomba multifásica em relação à concentração 

teórica de ar dissolvido durante a realização do ensaio 2, devido à baixa pressão com a 

qual o sistema foi operado (pressão igual 1,0 ± 0,2 atm). 

No ensaio onde se verificou os melhores resultados em termos de eficiência de 

remoção dos parâmetros analisados (ensaio 4 – razão de recirculação de 30% associado 

a um fornecimento de ar de 13%), a concentração máxima teórica de ar dissolvido (Lei 

de Henry) foi significativamente inferior (37% menor) à concentração de ar total (fração 

dissolvida e não dissolvida) fornecida para o processo. 

Assim, conclui-se que as bolhas de ar fornecidas pela bomba multifásica foram 

efetivas para a flotação das partículas em suspensão do efluente têxtil coagulado, 

independente de como tais bolhas foram geradas (a partir de ar dissolvido ou a partir da 

ruptura de bolhas maiores no interior da bomba multifásica).  

A seguir, a partir da equação (7), foram calculados os valores da relação entre a 

massa de ar efetivamente fornecida e a massa de sólidos suspensos afluente ao flotador 

(relação A/S).  

 

AFL

REC
AR QSST

Q
C

S

A

×
×=   (7) 

 

 A/S : relação ar-sólidos (mgAR/ mgsólidos) 

 CAR : concentração de ar na recirculação pressurizada (mgAR/Lefl) 

QREC: vazão de recirculação (m3/h) 

QAFL: vazão afluente (m3/h) 

SST: sólidos suspensos totais (mg/L) 
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A relação ar-sólidos (A/S) TOTAL fornecida ao sistema de flotação em estudo 

(neste caso, “A” é a concentração mássica total efetivamente fornecida ao processo, 

envolvendo as frações de ar dissolvido e não dissolvido) em comparação à relação ar-

sólidos teórica (A/S) TEÓRICA , calculada a partir da Lei de Henry (neste caso, “A” é a 

concentração mássica máxima teórica de ar capaz de ser dissolvido na água para uma 

determinada pressão e temperatura) é apresentada na Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Relação A/S fornecida ao sistema em estudo em comparação à relação A/S 
teórica. 

 

Verifica-se que no ensaio operado com razão de recirculação igual a 30% e 

quantidade de ar fornecida de 13% (ensaio 4), o qual apresentou as maiores eficiências 

de remoção dos parâmetros analisados (como discutido no item 5.2.1.2, p 67), possui 

uma relação A/S em torno de 0,015 gar/gsólidos. Desta forma, sugere-se tal valor como 

subsídio ao projeto de sistema de flotação constituído pela tecnologia em estudo nesta 

pesquisa.
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6. Conclusões e Sugestões 

 

 

 Com base nos resultados obtidos a partir dos ensaios realizados nesta pesquisa, 

são possíveis as seguintes conclusões e sugestões: 

 

1. Considerando a taxa de aplicação superficial empregada neste estudo, a qual foi 

mantida em faixa estreita de valor (TASCLAR em torno de 128,6 ± 10 m/d), 

verificou-se que os maiores valores de eficiência de remoção dos parâmetros 

monitorados foram obtidos nos ensaios realizados com razão de recirculação 

igual a 30% associados ao fornecimento de ar de 13%; 

 
2. Nos ensaios onde se realizou a avaliação da concentração de ar presente na 

recirculação pressurizada, as concentrações de ar efetivamente fornecidas 

(fração dissolvida e não dissolvida) pelo sistema constituído pela bomba 

multifásica, foram superiores às concentrações máximas teóricas de ar 

dissolvido calculadas a partir da Lei de Henry; 

 
3. O valor da relação A/S que forneceu os melhores resultados situou-se em torno 

de 0,015 gar/gsólidos. Desta forma, sugere-se tal valor como subsídio ao projeto de 

sistema de flotação constituído pela tecnologia em estudo nesta pesquisa; 

 
4. A bomba multifásica utilizada nas condições deste estudo, não produziu 

quantidade exagerada de bolhas grandes passíveis de serem retidas e expulsas 

pela câmara seletiva de bolhas. Entretanto, recomenda-se a realização de estudos 

complementares com vistas à determinação da distribuição de tamanho de 

bolhas geradas pela bomba multifásica; 
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5. Sugere-se a realização de estudo complementar com o objetivo de avaliar o 

desempenho da unidade piloto de flotação por ar dissolvido utilizada nesta 

pesquisa, onde se empregou uma bomba multifásica como sistema de geração de 

microbolhas, em comparação à mesma unidade piloto associada ao sistema de 

geração de microbolhas convencional, o qual é usualmente constituído por 

câmara de saturação, compressor de ar e bomba centrífuga de alta pressão. 
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APÊNDICE A – Resultados dos ensaios de calibração 

gravimétrica do medidor de vazão afluente 

 

Os resultados a seguir referem-se à calibração gravimétrica do medidor de vazão 

afluente (Marca: INCONTROL S/A; Modelo: VML – 063C020142040000ACOF) 

utilizado na presente pesquisa.  

As calibrações gravimétricas foram realizadas para as vazões de 6,1 m3/h, 7,2 

m3/h e 11,0 m3/h, como podem ser visualizadas nas Figuras A1, A2 e A3. 

 

 

 

Figura A1 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão 
afluente para vazão aferida igual a 6,1 m3/h.  
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Figura A2 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão 
afluente para vazão aferida igual a 7,2 m3/h.  

 

 

 

 

Figura A3 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão 
afluente para vazão aferida igual a 11,0 m3/h.  
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APÊNDICE B – Resultados dos ensaios de calibração 

gravimétrica do medidor de vazão de recirculação  

 

Os resultados a seguir referem-se à calibração gravimétrica do medidor de vazão 

de recirculação (Marca: ENGISTREL ENGEMATIC; Modelo: 570TM 15B6SSAS1N; 

Série: 95 - MV - 02241) utilizado na presente pesquisa. 

As calibrações gravimétricas foram realizadas para as vazões de 0,291m3/h, 

0,758 m3/h, 1,185 m3/h, 1,502m3/h e 1,759 m3/h como podem ser visualizadas nas 

Figuras B1, B2, B3, B4 e B5. 

 

 

 

Figura B1 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão de 
recirculação para vazão aferida igual a 0,291 m3/h.  

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

Figura B2 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão de 
recirculação para vazão aferida igual a 0,758 m3/h.  

 

 

 

 

Figura B3 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão de 
recirculação para vazão aferida igual a 1,185 m3/h.  
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Figura B4 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão de 
recirculação para vazão aferida igual a 1,502 m3/h.  

 

 

 

 

Figura B5 – Resultados dos ensaios de calibração gravimétrica do medidor de vazão de 
recirculação para vazão aferida igual a 1,759 m3/h.  
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APÊNDICE C – Resultados dos ensaios de calibração do 

micro sensor utilizado para medição da vazão de ar 

 

O resultado a seguir refere-se à calibração do micro sensor utilizado para a 

medição da vazão de ar afluente à bomba multifásica (Marca: HONEYWELL; Modelo: 

AWM5104VN). 

A calibração foi realizada através de bolhômetro para uma faixa de vazão de ar 

de 20 a 160 L/h como pode ser visualizado na Figura C1. 

 

 

Figura C1 – Resultados dos ensaios de calibração do micro sensor utilizado para 
medição da vazão de ar. 
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APÊNDICE D – Resultados referentes à variação dos valores 

de cor aparente e turbidez no afluente e efluente da 

unidade piloto durante a Etapa II - Fase 1  

 

 Nas Figuras D1 a D12 é mostrada a variação dos valores de cor aparente e 

turbidez no afluente e efluente da unidade piloto durante a realização dos ensaios 1 a 6 

(amostras pontuais). 

 

 

 

 

 

Figura D1 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 1. (Condições do ensaio: 
r = 40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 
154 L/h; p = 3,0 ± 0,2 atm) 
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Figura D2 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 1. (Condições do ensaio: r = 
40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 154 
L/h; p = 3,0 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura D3 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 2. (Condições do ensaio: 
r = 40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 
307 L/h; p = 1,0 ± 0,2 atm) 
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Figura D4 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 2. (Condições do ensaio: r = 
40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 307 
L/h; p = 1,0 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura D5 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 3. (Condições do ensaio: 
r = 30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 
116 L/h; p = 6,3 ± 0,2 atm) 
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Figura D6 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 3. (Condições do ensaio: r = 
30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 116 
L/h; p = 6,3 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura D7 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 4. (Condições do ensaio: 
r = 30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 
230 L/h; p = 4,6 ± 0,2 atm) 
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Figura 33 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 4. (Condições do ensaio: r = 
30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 230 
L/h; p = 4,6 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura 34 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 5. (Condições do ensaio: 
r = 20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 
78 L/h; p = 7,5 ± 0,2 atm) 
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Figura D10 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 5. (Condições do ensaio: r = 
20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 78 
L/h; p = 7,5 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura D11– Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 6. (Condições do ensaio: 
r = 20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 
154 L/h; p = 6,6 ± 0,2 atm) 
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Figura D12 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 6. (Condições do ensaio: r = 
20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 154 
L/h; p = 6,6 ± 0,2 atm) 
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APÊNDICE E – Resultados referentes à variação dos valores 

de cor aparente e turbidez no afluente e efluente da 

unidade piloto durante a Etapa II - Fase 2  

 

 Nas Figuras E1 a E6 é mostrada a variação dos valores de cor aparente e 

turbidez no afluente e efluente da unidade piloto durante a realização dos ensaios 2, 4 e 

6 (amostras pontuais). 

 

 

 

 

Figura E1 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 2. (Condições do ensaio: 
r = 40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 
307 L/h; p = 1,0 ± 0,2 atm) 
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Figura E235 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 2. (Condições do ensaio: r = 
40%; QREC = 2,4 m3/h; TASZC = 100 m/h; TZC = 68,4 s; TASCLAR = 138,5 m/d;  VCF = 26,7 m/h; QAR = 307 
L/h; p = 1,0 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura E3 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 4. (Condições do ensaio: 
r = 30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 
230 L/h; p = 4,6 ± 0,2 atm) 
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Figura E4– Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 4. (Condições do ensaio: r = 
30%; QREC = 1,8 m3/h; TASZC = 92,9 m/h; TZC = 73,7 s; TASCLAR = 128,6 m/d;  VCF = 24,8 m/h; QAR = 230 
L/h; p = 4,6 ± 0,2 atm) 
 

 

 

 

Figura E5 – Valores de turbidez das amostras pontuais no Ensaio 6. (Condições do ensaio: 
r = 20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 
154 L/h; p = 6,6 ± 0,2 atm) 
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Figura E6 – Valores de cor das amostras pontuais no Ensaio 6. (Condições do ensaio: r = 
20%; QREC = 1,2 m3/h; TASZC = 85,7 m/h; TZC = 79,8 s; TASCLAR = 118,7 m/d;  VCF = 22,9 m/h; QAR = 154 
L/h; p = 6,6 ± 0,2 atm) 
 


