
DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO 
DE UMA INSTALAÇÃO DE FLOTAÇÃO 

DE BANCADA PARA ÁGUAS DE 
ABASTECIMENTO 

Paulo Luiz Centurione Flho 

Orientador: Prof. Tit. Luiz Di Bernardo 



Serviço de Pós-Gradução EESC/USP 

EXEMPLAR REVISADO 

Data de entrada no Serviço: .. f.9 . .t.e~ . .t.9.~ .. 
. C)w' I ~1/Wt-L Ass ............... 1 .............. .............. . 

v 
DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO 

DE UMA INSTALAÇÃO DE 

FLOTAÇÃO DE BANCADA PARA 

ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 

Paulo Luiz Centurione Filho 

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, corno 
patte dos requisitos para obtenção do Título de 
Mestre em Hidfáulica e Saneamento. 

ORIENTADOR: Prof. Titulat· Luiz Di Betnardo 

São Carlos 
2002 



( Cl as. TQ_::€- tESC I 
lcuu J~fL_V 
~ Tombo-_LCQ'15 ;o;; I 

C397d 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento 
da Informação do Serviço de Biblioteca - EESC/USP 

Centurione Filho, Paulo Luiz 
Desenvol vimento e operação de urna instalação de 

flotação de bancada para águas de abastecimento I Paulo 
Luiz Centurione Filho. - - São Carlos , 2002 . 

Dissertaç ão (Mestrado) -- Escola de Engenharia de São 
Carlos-Universidade de São Paulo, 2002. 

Area: Hidráulica e Saneamento . 
Orientador: Prof. Tit. Luiz Di Bernardo. 

1 . Remoção de algas. 2 . Flotação por ar dissolvido . 
3 . Coagulação. 4. Floculação. S . Filtração. I. Titulo. 



FOLHA DE JULGAMENTO 

Candidato: Engenheiro PAULO LUIZ CENTURIONE FILHO 

Dissertação defendida e julgada em 27-03-2002 perante a Comissão Julgadora: 

~Ó3 
Prof. T7.Jz DI BERNARDO (Orientador) 
(Escola de Engenharia de São Carlos!USP) 

(Universidade Federal de São Carlos!UFSCar) 

Prof.D~L 
(Universidade Federal de Santa Catarina!UFSC) 

Profa. Associada .... ......,~'--... 
Coordenadora d - Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia (Hidráulica e Saneamento) 



''Amo acima de tudo a liberdade. No mundo da arte, como no de toda a 
criação, a liberdade e o progresso são afina/idade de tudo. " 

Ludwig van Beethoven 



AGRADECIMENTOS 

Ao Professor Dr. Luiz Di Bernardo pela valorosa orientação profissional e 

oportunidade de aprendizagem com intenso trabalho; 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (F APESP), pela 

concessão de bolsa de mestrado (Proc.00/00598-3); 

Aos meus pais, Paulo e Mércia, pelo apoio, paciência e compreensão da 

importância da realização deste trabalho; 

À Cybele, pelo carinho, companheirismo e paz de espírito; 

À Emília, Ângela, Paulo Arend e Hélio, pela amizade e trocas de idéias e 

conJ1ecimento; 

Aos professores do Departamento de Hidráulica e Saneamento, em especial ao 

Prof Dr. Carlos E. Blundi, in memoriam, pelos ensinamentos profissionais e pessoais; 

Aos funcionários do Departamento de Hidráulica e Saneamento e aos técnicos 

do Laboratório de Saneamento Paulo, Júlio e Cidinha pela colaboração. 

À Eloisa, do Laboratório de Processos Anaeróbios, pela atenção e pelas 

imagens em microscópio das algas. 



SUI\1ÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ... ..... .... .... ..... .... ... .. ........ .. .... ........................................................ . 

LISTA DE TABELAS .... .. .. ......... .... ..... ...... ... .. ...... ....... .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. ... .. .. .... .... .. . ... . .. XV 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................ .. .................. ....... ..... .... xxv 

LISTA DE SÍMBOLOS ......... .............. ......... ...... .. ...... ... ............. .................. .................. XXVII 

RESU1VIO ............................... ..... ... ...... .. .... ......... ......... .. .... ... ............ .............................. XXXJ 

ABS7'RAC"f' ········· ··················································· ························· ············· ·· ··· ··············· >GXXIII 

I INTRODUÇÃO . . . ..... .. .. ... ... . .. .... .. ... . . .. ..... .. .. .. .. ... . ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. ...... . .. . . .. .. . 00 I 

2 OBJETIVOS .................... ........................................... .. .... .............. ............................. 005 

3 REVISÃO DA LITERATURA ... .......... .................. ........ .... ................. ............... .. ..... 007 

3. 1 Considerações iniciais ....................... .. .............. ......... .... .. ....... ... ... ... ............. ... ....... 007 

3.2 Eutrofízação de mananciais e suas conseqüências .................... .. ........................... 007 

3.3 Microrganismos procariontes e eucariontes .. ..... .... ..... ......... .. .... .. .... .... ......... ...... ... 008 

3.3. 1 Algas ..... .. .......................... ..... .. .... .. .................................................................... 009 

3.3.2 Diatonláceas ................. .... ............ ..... ......... .. ... ....... .......... ........... ...... ................. 010 

3.3.3 Cianoficeas ou "algas azuis" ........ .. ................................ ............................ .... .. .. O li 

3.4 Problemas causados por a lgas ao abastecimento ............. ... .. ............. ....... .. ......... ... O 13 

3.4.1Sabor eodor ..... ... ....... ... .................. .. ............................................................ ..... 01 3 

3.4.2 Cor e turbidez ...... ...... .... ...... ......... .... .... .. ......... ................................ .. ...... .... ... ... . O 13 

3.4.2. 1 Interferência direta ....................................................................... ............... O 14 

3.4.2.2 lnterferência na floculação e decantação ..... .................... ...... .... ... .. ............ 014 

3.4.2.3 Obstrução de fi ltros ..... .. .... ... ......... .. ....... ... ... .. ... .................. ......... ... ............ 0 14 

3.4.3 F lorescimentos a lgais ....... . .. .. ............ ........ .... ..... .. ....... .............. .. .. ... ............. .. ... O 15 

3.4.4 Gêneros de microrganismos presentes em águas t ratadas..... .. ..................... .. ... O 16 

3.4.5 Corrosão ....... .......... ........... ................................................................................. 0 16 

3.4.6 Indústrias de papel ........ .. .. .... .. ..... .... ..... .... .... ........ ... ................ ..... .......... .. ....... .. O 16 

3.4.7 Toxicidade ................................................. .... ..... .... .. .... .... .... .............. ......... ..... . O 17 



3.4.7. 1 Origem, natureza e propriedades das toxinas ...... ............. ... ............ ....... .... 017 

3.4.7.2 Efeitos tóxicos produzidos pelas cianoficeas ......... ... ... .................... ..... .... . 017 

3.4.8 Alguns microrganismos de origem sanitária ............ ...... ... .. ................... .......... . O 18 

3.5 Coagu lação .. .......... ...... ... .. ........ ....... ...... ....... ..... . ... ........... ........ ... .. ..... ..... ........... ..... 020 

3.5.1 Diagrama de coagulação ......... ... ........ .. ...... ..... .......... ...... .... ... ... ... ...... .. ....... .. ..... 020 

3.5 .2 influência da mistura rápida na floculação ...... ........ ..... ......... .. ........................ .. 022 

3.6 Floculação ......... .... ..... .. ............. .. .... ... ...... ..... ...... ..... ............. .. .... ......... ..... .. .. ....... .. . 024 

3.7 Flotaçâo .... .. ..... .. .......... ........... ..... ......... ...... ... .. .............. ................ .............. .. ....... ... 027 

3.7. 1 Geração da bolha .... .... ... .. ................. .. ..... ... ........... ..... ............................ ... ........ 028 

3.7.2 Agregação ar-sól ido ... ......... .............. .... ... ... ....... ............ .. ...... .. .. .. ....... .. ....... ...... 032 

3.7.3 Velocidade ascensiona l ............ ....... .. .... ... ..... ... .. .. .. ... ... ....... .. ........... .... .. .... ........ 034 

3.7.4 Taxa de recirculação ................... .. .. ................ .. ....... .. ..... ........................ ..... ...... 036 

3.7.5 Tipos de flotação ............................... ............................ ..... ................................ 037 

3.7.5. 1 Flotação por ar di sperso ..... ............. ....... .... .. ... ........ .... ..... ..... .... ...... .... ..... 037 

3.7.5.2 Flotaçào eletrolítica ................ .................... .... ... ....... .. ... .. .. .. ... .... .............. 037 

3.7.5.3 flotação por ar dissolvido ........................................................ ..... ............ 038 

3. 7.6 F lotação por a r dissolvido no tratamento de águas de abastecimento ........ ....... 039 

3. 7. 7 F lotação em equipamento de laboratório ............................ .. ................... .. .. . :.... 040 

3.7.8 Emp rego da floto-fi ltração no tratamento de água de abastecimento no fina l 

do século XX ................................. ......... .. .............. .... .. ................ ... ...... .. ........ ..... 041 

3.8 Cons iderações sobre a Revisão da Literatura .... .................... ................................. 043 

4 MATER IAIS E MÉTODOS .......................................................................... .............. 045 

4.1 Considerações inic iais .............. .... ...................................... .. .......................... ......... 045 

4.2 Equipamentos e produtos quími cos .... .. .... .. ...... . ............ .... ..... .. ....... .... ... . .. .... ... ...... 046 

4.3 Procedimento experimenta l ............ ............................................. ........ .. ................. 048 

4.3. 1 Fluxogtarna da metodologia............................................ .............. .................... 048 

4.3.2 Preparo e caracterização da água de estudo Tipo I ...... ... ... ... .. ....... .................... 050 

4.3.3 Coleta, preparo e ca racteri zação da água de estudo Tipo II .... .......................... 053 

4.4 Contagem de a lgas .. .... ..... ................................................................ .. ........ ...... .. ..... 056 

4.5 Construção do Diagrama de Coagulação para o número remanescente de algas, 

turbidez e cor aparente .. . .. .. ......... ...... ... ... .. . .. ..... .. .... ... .. .... .. ... .. .. .... .. .... ..... ..... .. .. .... .. 056 

4.6 rnfluência dos parâmetros de mistura rápida na efici ência da flotação .................. 058 

4.7 Influênc ia dos parâmetros da floculação na eficiência da flotaçâo ........................ 059 

4.8 Influênc ia de outros parâmetros . .. ........ ...... ...... .............. .. .... ..... ... .. ... .. .. .. ..... .... ..... .. 06 1 

4.8. 1 influência da pressão da câmara de saturação para os valores de 300, 400 e 



500 kPa .......... ......... .... ............. ............. .... ...... .............. .. ...... ............ ....... ............. 061 

4.8 .2 Influência do tempo de pressurização para os valores de 3, 8 e 15 min ....... ..... 062 

4.8.3 influência da taxa de recircu lação para os va lores de 5, 10, 15 e 20% ............. 062 

4.9 Ploto-fi ltração ........................ ..... .. .... ...... ... .. ........................... ..... ... ... ...... .. .. .. .... ..... 062 

5 EQUIPAMENTO FLOTESTE ... ...... ......... ...................... ... .. ......... .. .... .. ...................... 065 

5. 1 Desenvolvimento do equipamento Floteste ........ .. ....... .. ... ... ..... ....... ... ........... ....... .. 065 

5.2 Equipamento Floteste ..... ..... ....... ........ ..... .. ............. ................... ..... ..... ................... 067 

5.2.1 Câmara de pressurização (ou saturação) ...... ................ ... .... .. .. ............. .............. 068 

5.2.2 Jarro de coagulação-floculação-flotação .......... .. .. ... .. .... ....... .................. ... ....... . 069 

5.2.3 Agitadores .. ....... ..... . ........ ...... ......................... ..... ......... ....... ...... ......................... 075 

5.2.4 Conjunto mecânico e elétrico .......... ... .... ....... ....................... .. .. . ....... ... .............. 075 

5.2.5 Sistema de condução de água saturada com ar .............. ...... .. .... ... ..................... 075 

5.2.6 Sistema de condução de ar......................... ..... ........ .... .. ... .. ................................ 076 

5.2.7 Operação do equ ipamento em um ensaio típico ..... .... .. ... .... ................... .......... . 077 

5.2.8 Procedimentos adicionais: fíJt ração após flotação .... ............. ................ ............ 083 

5.2.9 Resumo das etapas de ensaios em floteste ...... ................. ..... ....... ... ... .. ......... . .... 088 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................. ... ....... ..... .... ...... ............. .. .......... . 09 1 

6. 1 Apresentação dos resultados ............ ... ...... ...... ......... ...... .... ......... ..... ....................... 09 1 

6.2 Discussão referente aos ensaios com a água Tipo I . .. ....... .. .. ... .. .... ... . .. .... ... .. .... ... .. . 093 

6.2. 1 Considerações sobre as características da água .. .. ............. .. ...... .. ....... .......... ..... 093 

6.2.2 Série I: construção dos Diagramas de Coagulação ... ... .. .............. .. .. .. .... ..... .... .. . 094 

6.2 .3 Série li : Reprodução do par de valores "pH de coagulação x Dosagem de 

coagulante" escolhido na Série I ..... .. ... .... .... ......... .. ..... ... .............. .................. 096 

6.2.4 Série lll : influência dos parâmetro da mistura rápida (Tmr e Gnu") na 

eficiência da flotação .... ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .... .. .. ........... ...... ... .. .. ..... .. .... .. ... .... .... .. 096 

6.2.5 Série IV: influência dos parâmetros da flocu lação (Tf e Gf) na eficiência da 

flotaçâo . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. . . 097 

6.2.6 Série V: influência dos parâmetros da flotação - pressão de saturação (P) ...... 097 

6.2.7 Série VI: influência dos parâmet ros da fl otação - tempo de sat uração (Tsat) .. 098 

6.2.8 Série Vll : influência dos parâmetros da flotação - taxa de recirculação (R) .... 098 

6.2.9 Série VTII : floto-fi ltração ..... .... ... ... ................ .. ... ....... .... .. .... .. ...... ........... ..... .... .. 099 

6.3 Discussão referente aos ensa ios com a água Tipo 11 ........ .. .... ......... . ... ... ... .. ..... .. .... lO O 

6.3 .1 Características da água de estudo .................... ..... .... ....................................... .. I 00 

6.3.2 Ensaio preliminar ............................ .. .......... .. ......... .. ......................................... . 101 



6.3.3 Série IX: Influência do gradiente de velocidade médio de mistura rápida na 

flotação . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . I O 1 

6.3.4 Série X: influência do tempo de floculação na flotação ... ......... ... .. ..... .. ..... ....... 102 

6.3.5 Série XI: influência da taxa de recirculação na flotação .......... ............ .. ....... .... 102 

6.3.6 Série XII: floto-ftltraçào ..... ... .. ............. .. ......... .... .... ..... .... ....... .. .. ... .... ....... ..... ... 103 

6.3.7 considerações sob re o tamanho das microbolhas de ar .... ... ... ... ... ............ .......... 103 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .......................... .................................. ..... .. I 05 

7 . I Equipamento Floteste . .. .... ......... .. .. .. .. ..... .. .. ... ..... . .. .. . ... . .. .. ....... .... .. .. ....... ... . .. . .. .... .. ... I 05 

7.2 Água Tipo I ... ..... ..... ....... ... ...... .... ..... .. ... .................. ....... ........ ....... ....... ..... ..... .. ..... .... 105 

7.3 Água Tipo 11 .... ............ .... ......... .. ... .. ......... .... ......... .... .. ... ............... .. ............. ............. 106 

7.4 Recomendações e sugestões . . . . . ... .. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . 107 

ANEXOS ..... .. .................. .. ... ... .................... ................ .... ..... ...... ... .......... ... ........ ..... .... ... 111 

REFER ÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...... ... ...... .............. ............ ................... .. ... ...... .... 3 11 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 00 I - Microrgani smos Presentes em Ambientes Aquáticos. 

FONTE: PROTIST INFOR.MATION SER VER (2002) ......... ... ......... O 19 

FIGURA 002 - Oocistos de Crypto.\lJOridium parvum - Protozoário. 

FONTE: UFRGS (2002) . . . . . .. .. .. .. . . . . . ... .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. O 19 

FIGURA 003 - (a) Diagrama de Coagulação do Sulfato de Alumínio e sua Relação 

com o Potencia l Zeta; (b) Turl>idez da Água Decantada em Função 

do pH, Tempo de Floculação e do Grad iente de Velocidade de 

Tvlistura Rápida. 

FONTE: ARM ITHARAJAH & MlLLS (1982) .. ........... ..... ................. 022 

FIGURA 004 - Efeito do Tempo ele Mistura Rápida na Turbidez Remanescente: 

Ensaio I . 

FONTE: LETTER.MAN (1 973) .......................................................... 023 

FIGURA 005 - Efeito do Tempo de Mistura Rápida na Turbidez Remanescente: 

Ensaio 2. 

FONTE: LETTER.MAN (1973) ....... ...... ........................ ..................... 023 

FIGURA 006 - Efeito da Variação do Gradiente e do Tempo de Mistura Rápida 

Ótimo em Função da Dosagem de Sulfato ele Alumín io. 

FONTE: LETTER.MAN ( 1973) ........ ......... .. ... ........... .. ...... ... .. ...... ...... 023 

FIGURA 007 - Efeito do Tempo de Floculaçào na Turbidez Remanescente para Três 

Tempos de Mistura Ráp ida. 

FONTE: LETTERMAN (1973) ... ......................................... .. ............ 023 

FIGURA 008 - Otimização da Mistura Rápida (Dosagem de Sulfato de Alumínio = 

20 mg/L; pH de Coagulação = 6,32; Tempo de Floculação = 20min; 

Gradiente Médio de Velocidade da Floculação = 25 s· '; Velocidade 

de Sedimentação = 5cm/min). 

FONTE: BRITO (1998) . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 024 



FIGURA 009 - Variação da Porcentagem Remanescente da Cor Aparente Mínima 

em Função do Tempo de Floculação para Água Contendo Turbidez 

de 5 uT e Cor Verdadeira de 100 uC. 

11 

FONTE: l'vlENDES (1989) ... .. .... ..... .. .... .. ... .... ...... ... ..... .... ...... ... .......... 025 

FIGURA OIO - Porcentagens remanescentes de cor aparente (C/C0 x 100 %) e 

turbidez (T/T0 x 100 %) em função do tempo e gradiente de 

velocidade médio de floculação as velocidades de flotação de 

Vf1 = 2 1 e Vf2 = I 0,4 cm/min. 

FONTE: DOMBROSKl (1996) ........... ............... ... ....... ... .. ............. ..... 026 

FIGURA O 11 - Fluxograma Referente às Etapas mais Significantes para o Sucesso 

da Separação Sólido-Líquido na Flotação indicando os Parâmetros 

de Projeto e Operação mais lmp01tantes 

FONTE: ZABEL (1982) .. .. .. .... .. ... .... .. ..... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .... ... . .. .. . .. . 027 

FIGURA 012 - Tamanho das Bolhas Produzidas pela Válvula de AguU1a e pelo 

Bocal \VRc. 

FONTE: ZABEL (1982) ....... ....... ... ...... .. ............ ......... .. ....... ... .. .. ........ 030 

FIGURA 013 - Massa de Gás Dissolvido na Água em Função da Pressão ele 

S<tturação e da Temperatura. 

FONTE: ZABEL ( 1982) .. .. .. .. .. .. ... .. ... . .. ... .. .. .. ..... .. .. .... ... .. .. .. .. .. ....... .. .. . 030 

FIGURA O 14 - Efeito ela Quantidade de Ar Adicionado na Qualidade d<t Água 

F lotada Util iza nclo Diferentes Tamanhos de Bocais \VRc. 

FONTE: ZABEL ( 1985) ................... ... ....... .... ... .................. .... ... ... .... .. 03 1 

FIGURA O 15 - Ângulo de Contato e Tensões que Agem na Intetface Gás-Líquido

Sólido. 

FONTE: HANHN (1 982) ... ...... ... .... ..... .. ................... .... ... .... ..... ....... .. . 033 

FIGURA O 16 - Volume Máximo Permissível elas BoU1as de Ar em Função do 

Ângulo de Contato, 20 "C. 

FONTE: HAHN (I 982) ..... .. ... .... . ........ ... .... .. .. ........ ... ............. .. .... .. ... .. 034 

FIGURA O 17 - Esquema Ilustrativo do Papel de Agentes Qúimicos no Contro le do 

Processo de Flotação. 

FONTE: HAHN ( 1982) .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. . . .. .. ... .. ... ... ... .. .... .. .. ..... .. .. ..... .. .. . 034 

FIGURA O 18 - Remoção ele cor aparente e turbidez em função da velocidade de 

flotação para diferentes taxas ele recirculação. 

FONTE: DOMBROSKI (1996) .................... ........ .... ... .............. ... ....... 036 



FIGURA O 19 - Esquema da Unidade de Flotação Eletrolítica com Escoamento 

Continuo. 

111 

FONTE: ZABEL (1982) ..... .. .... .. ......................................................... 037 

FJGURA 020 - Esquema de um Sistema F AD com Pressurização Total do Afluente 

de uma Estação de Tratamento de Água . 

FONTE: ZABEL et ai (1982) ........ ..... ........ ..... .................................... 038 

FIGURA 021 - Esquema de um Sistema FAD com Pressurização Parcial do 

Afluente de uma Estação de Tratamento de Água. 

FONTE: ZABEL et ai (1982) .............................................................. 038 

FIGURA 022 - Esquema do Sistema FADPR de uma Estação de Tratamento de 

Água. 

FONTE: HYDE et ai (1 977) .... ... .... ..... .. .. .. .... ...... ..... .. ......... ..... .. .. ....... 039 

FIGURA 023 - Efeito do Tempo de Floculação na Remoção de Turbidez de 

Washington Mountain Brook, Utilizando Sulfato de Alumínio em 

pH de 6,3 e Temperatura de 23°C 

FONTE: MALLEY & EDZV/ALD (1991) ......................................... 041 

FIGURA 024 - Esquema de uma Estação de Floto-Filtraçào com Câmara de 

Flotação Independente do Filtro 

FONTE: EDZW ALD ( 1999) et ai. ... ........... .. .... ... .. ...... .. ........... ... .. ..... 042 

FIGURA 025 - Esquema de uma Estação de Floto-Filtraçào com Câmara de 

Flotação e Fi ltração Integrados 

FONTE: DI BERNARDO (1998) ..... .................................................. 043 

FIGURA 026 - Floteste de Bancada ........................... .. ........ ............... ......................... 048 

FIGURA 027 - Turl>idímetro Nefelométrico Hach, Modelo 2 100 P ............ ........... ..... 048 

FIGURA 028 - Hemacitômetro (Jmproved Neubauer Bright Line) ....... ...... .......... .. .... 048 

FIGURA 029 - Espectrofotômet ro Hach, Modelo DR-4000U ......................... ............ 048 

FIGURA 030 - Potenciômetro Orion 420 A . .. .. .... . .. .. .. ......... .... ........... ...... ... .. ... ...... ..... 048 

FIGURA 03 1 - Contador de Partículas Hiac/Royco ................................................. .... 048 

FIGURA 032 - Flu xograma Referente aos Experimentos Realizados ......................... 049 

FIGURA 033 - Algas do Gênero Ch/orella ............ ...................................................... 050 

FIGURA 034 - Cultura de Algas do Gênero Ch/orel/a .... ............................................ 050 

FIGURA 035 - Câmara de Cultura de Algas ............................ .. .................................. 05 1 

FIGURA 036 - Controlador de Temperatura .. ................ .... .......................... ................ 05 1 

FIGURA 037 - Concentração de Algas Durante a Execução dos Ensaios com a Água 

Tipo I ....................................................................................... ...... ...... 052 



IV 

FIGURA 038 - Número de Partículas Durante a Execução dos Ensaios com a Água 

Tipo I ... .... .. ............. .. ....... ... ........................ ... ...... ..... .. .... ..................... 052 

FIGURA 039 - Rio Atibaia .. ... ..... .. ... ............... ......... .. ... .................. ........... ....... ... ..... ... 053 

FIGURA 040 - Gênero de Alga Predominante na Água Tipo ll: Aulacoseira ....... .. .... 053 

FIGURA 041 - Localização da Represa Salto Grande na Bacia do Rio Piracicaba 

FONTE: CETESB (UGRHI-05 - Piracicaba, Capivari e Jundiaí) ...... 054 

FIGURA 042 - Esquema da Área de Contagem no Hemacitômetro . . . .. .. ..... .. .. ....... .. ... 056 

FIGURA 043 - Equipamento de Flotação com Jarro de Seção Transversal Circular ... 066 

FIGURA 044 - Jarro de flotação de seção quadrada conectado à câmara de saturação 

do equipamento da Figura 43 .... ...... ... .. .... ... ..... . ... ... .. ...... . .. ... .. .. .... ...... 066 

FIGURA 045 - Equipamento de reatores estáticos "Ja1teste" 

FONTE: DI BERNARDO et ai. (200 I) ........... ........ .. .. ... .. ........... .... .... 066 

FIGURA 046 - Gráfico Comparativo entre Ensaios Realizados na Câmara de 

Flotação de Seção Circular (CENTURIONE FILHO, 1998) e o de 

Seção Retangular (CENTURIONE FILHO, 1999) .................. ........... 067 

FIGURA 047 - Equipamento Floteste ................ .............. .... ....... .. .... ..... .. .. .. .... ...... .. .... 067 

FIGURA 048 - Câmara de Pressurização ......... .. .. .......... .. ........................ ...... .... .. ...... .. 068 

FIGURA 049 - Válvu la Reguladora de Pressão ...... ... ........................ .. ..... ...... .. ........... 068 

FIGURA 050 - Detalhe do Topo da Câmara de Pressurização .......... ...... .. .................. 068 

FIGURA 05 1 - Detalhe da Base da Câmara de Pressurização .... .. .... .. ....... .... .... ... ....... 068 

FIGURA 052 - Mangueiras Condutoras de Água Satura com Ar Conectadas e 

Agitadores Posicionados no Interior dos Jarros de Coagulação, 

Flocu lação e Flotação .... .. .... .. .................. .. .. .. .. ... .. .................... .. .. .. .. .. . 069 

FIGURA 053 - Jarro de Flotação ................ .. ..................... ....... .. .... .................... .... ...... 069 

FIGURA 054 - Vista Superior das Placas. Medidas em Milímetros (Sem Escala) ...... 069 

FIGURA 055 - Placa Inferior Contendo os Canais Condutores de Água Saturada . 

Medidas em Mi límetros (Sem Escala) .... .................. ....... .. ....... .. .. .... .. . 070 

FIGURA 056 - Placa Superior Contendo 12 1 Orifícios. Medidas em Mi límetros 

(Sem Escala) ................. ................................................ ........ ........ .. ..... 070 

FIGURA 057 - Corte B - B Referente à Figura 52 .......................... .. .............. .. ....... .. . 070 

FIGURA 058 - Corte C - C Referente à Figura 52.................... ... .... ...... .. .. .. ... .. ......... . 070 

FIGURA 059 - Vista Frontal do Jarro. Medidas em Milímetros (Sem Escala) ............ 070 

FIGURA 060 - Introdução e Distribuição da Água Saturada com Ar - Vista Frontal . 07 1 

FIGURA 06 1 - lutrodução e Distribuição da Água Saturada com Ar - Vista Lateral . 072 



v 

FIGURA 062 - Introdução e Distribuição da Água Saturada com Ar Vista 

Frontal/Direita Aproximada ........ .... . ......... .... .. ..... .... ... ...... ...... ... ........ .. 073 

FIG URA 063 - Esquema Frontal do Equipamento Floteste. Medidas em Centímetros 

(Sem Escala) ...... ... ..... ...... .... ..... .... ...... .. ........ .............. ... ............ .... ... ... 074 

FIGURA 064 - Gradiente de Velocidade em Função da Rotação do Agitador ..... ...... . 075 

FIGURA 065 - Painel de Comando ....... .. ..................... ......................... ........ ..... ..... ..... 076 

FIGURA 066 - Registro de Esfera Fechado .... .... .... .. ... .. ......... .. ............. . .. ...... .... .. ... .. .. 076 

FIGURA 067 - Tê e Registro de Esfera Conectados . .. .. ... .... ..... .... .. ........... .. .... ... .. .. ..... 076 

FIGURA 068 - Conexão e Desconexão da Mangueira no Registro ... ...... ....... .... ...... ... 076 

FIGURA 069 - Conexões de Ar e Água Clarificada ........ .... ......... ..... ..... ....... .... ... ... .... 078 

FIGURA 070 - Seqüência de Enchimento dos Jarros em Porções de Água de Estudo 078 

FIGURA 071 - Detalhe da Abertura do Registro de Ar Durante a Recirculação ......... 078 

FIGURA 072 - Detalhe da Entrada de Ar, Entrada de Água Clarificada e Saída de 

Água Saturada com Ar . ... .. .. .. .... ... ...... .. ... .. .. .. .... . .. .. .. ... ... ... .. .... ... .. .. ... . .. 078 

FIGURA 073 - Detalhe do Topo da Câmara de Saturação .................. ... ... .... ....... ........ 078 

FIGURA 074 - Nível de Água na Câmara de Pressurização em Funcionamento ........ 078 

FIGURA 075 - Mangueira de Condução de Água Saturada na Saída da Câmara de 

Pressurização .. ......... ...... ..... .... .... ... .. ...... ... .. .... ..... .... .. ..... .... .. .. ......... .. .. 079 

FIGURA 076 - Detalhe do Registro de Descarte de Água Saturada do Sistema .. ... .... 079 

FIGURA 077 - Vista Frontal do Jano Indicando as Alturas de Água de Recirculação 

Acima do Nível de Água Inicial (NAi) ... ...................... ......... .............. 081 

FIGURA 078 - Suporte para Dosagem de Coagulante ............................................ ..... 08 1 

FIGURA 079 - Dosagem de Coagulante Utilizando Pipeta Volumétrica .... ..... .......... 08 1 

FI.GURA 080 - Mistura Rápida .................................. ... ..................... ........... ..... .... .. ..... 082 

FIGURA 081 - Mistura Lenta ou Floculação ..... ...... .. .................................................. 082 

FIGURA 082 - Abertura dos Registros para Efetuar a Recirculaçào .. ..... .............. ...... 082 

FIGURA 083 - Ponto de Coleta para a F lotação .. ........... .. .. ...... ... ...... .. ..... ...... ... .. .... .... 082 

FIGURA 084 - Movimento para Início da Coleta de Amostras.......... .. ...... .... ............. 082 

FIGURA 085 - Apli cação da Água de Recirculação com a Taxa Prevista ..... ... ........ ... 082 

FIGURA 086 - Fim da Recirculação e In ício da Clarificação do Subnadante ............. 082 

FIGURA 087 - Formação da Camada de Lodo na Superfície e Clari ficação do 

Subnadante . .. . ... .. .... ... ...... .... ....... .... ............ . ....... .. .. ... .. ... ..... ..... ......... ... 082 

FIGUR A 088 - Kit de Filtros de Laboratório com Meio Filtrante de Areia Acoplados 

ao Floteste . ........ .. .. .. ... .. .. .. ... .... .. .. .. .... . .. .. .. .. ... .... ......... .... ......... .. .... ... .. .. 083 

FIGURA 089 - Saída da Água Flotada e Entrada na Bateria ele Filt ros ....................... 083 



VI 

FIGURA 090 - Grãos de Diferentes Areias ····oo·····oo ·· · ·· ·oooo··· · · ··········· · ···· · ···oo oo ·· · · ·oooo···oo 084 

FIGURA 09 I - Saída do Filtro ....... ................... ............. ...... ... ............... ..... ............. ..... 085 

FIGURA 092 - Coleta da Amostra Filtrada oo oooooo •oo oooo oo oooooooo oooooo•oo .. oooooo oo .. oo oooo oooo oo oo oooooo 085 

FIGURA 093 - Limpeza ela Areia ..... oo oo oooo oo ...... . ooooo oo oo oo . .. oooooo oo ..... oooo .. oo .. oooo· oo• oo •oooo . .. oo oo 086 

FIGURA 094 - Compactação da Areia no Filtro oo .. .. oooo .... oooooooooo .. oooooooooooooooooooooooo ...... oo 086 

FIGURA 095 - Diferentes Níveis de Água no Interior do Filtro 00 0000000 00000000 .... .. ..... 000000 087 

FIGURA 096a - Fluxograma Referente às Etapas de Ensaio em Fioteste 00 ...... 000000000000. 088 

FIGURA 096b - Fluxograma Referente às Etapas de Ensaio em Floteste 

(Continuação) ........ oooo ...................... . .. oooo .. oo . . ... oooo ... . ... .... .. ... . ... ...... oo.... 088 

FIGUR A 097 - Variação dos Principais Parâmetros da Água Tipo I Durante a 

Realização dos Ensaios (3 1/Jullho a 13/Setembro) 00000000000000000 .. .. 00000000 116 

FIGURA 098a - Variação do Número de Partículas na Água Tipo I em Função do 

Tamanho das Pattículas (2 a I O pm) Durante a Reali zação dos 

Ensaios ... 00 00 .. oo. 00 .... oo .... . 00 .. .. oooo• .. .... .... oo ... 00 .. .. .. . .. .. 00 .... oo . 00 ....... 00 00 00 00 ... .. oo I 18 

FIGURA 098a - Variação elo Número de Pattículas na Água Tipo I em Função do 

Tamanho das Partículas (> 1 O pm) Durante a Realização dos Ensaios 11 9 

FIGURA 099 - Série I - Curvas de Mesma Porcentagem do Número Remanescente 

de Algas em Função da Dosagem de Coagulante e pH de 

Coagulação (V A = I O cm/min) oooo oooo ... oo oooo oo oo ... ooooooooo .. ooooo oo oo oooooo oooooo oooo 13 1 

FIGURA I 00 - Série f - Curvas de Mesma Porcentagem do Número Remanescente 

de Algas em Função da Dosagem de Coagulante e pH de 

Coagulação (VA = 5 cm/min) ooo oo oo .. .... oooooooooo ...... oooooo .. oooooooooooo .. .. oooo .. . oo 132 

FIGURA I O I - Série I - Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Turbidez 

em Função da Dosagem de Coagulante e pH ele Coagulação 

(V A = lO cm/min) 00 .. oooooooo oo· 000000 oooo · .. 00000000 00 .. 0000 0000 ... .... .. 00 000 00 00 00 0000 .. oo oo. 133 

FIGURA I 02 - Sé1i e T - C Uivas de Mesma Porcentagem Remanescente de Turbidez 

em Função da Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação 

(V A = 5 cm/ min) 00 0000 00 00000000 00 0000 0000 oooo . .... oo 00 .. 000000000000 .. .... oo .... oooo oooo.... .. .. 134 

FIGURA 103 - Série I - Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Cor 

Aparente em Função da Dosagem de Coagulante e pH ele 

Coagulação (VA = lO cm/min) oooo ......... oo .. oooo .. .. ....... oo ........ oooooooooo oo .... oo 135 

FIGURA I 04 - Série I - Curvas ele Mesma Porcentagem Remanescente de Cor 

Aparente em Função da Dosagem de Coagulante e pH de 

Coagulação (VA = 5 cm/min) .. .. oo .. oo oooo . .... oo oo ..... oooo oo oo .............. oo oo oo... .. . 136 



VIl 

\ 

FIGURA 105 - Série I 1 - Porcentagem remanescente do Número de Algas, Turbidez 

e Cor Aparente paraVA = 10 cm/min ... ... .. ...... ................................... 142 

FIGURA I 06 - Série IJ - Porcentagem Remanescente do Número de Algas, Turbidez 

e Cor Aparente para V A = 5 cm/min . . .... .. ... .. .. .. ......... ...... ... .. .... .. ... .. .. . 142 

FIGURA 107 - Série ll - Número de Pa1tículas em Função do Tamanho das 

Partículas .... . .. .. ..... .... .. .. .. .......... . ..... .. .. .... ..... .. .. .. ... .. .. .. .... ....... .. .. ... ...... .. 143 

FIGURA 108 - Série n - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Ftmção do Tamanho das Pattículas . ...... ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ............. 143 

FIGURA 109 - Série Ili - Número de Partículas em Função do Tamanho das 

Partículas e do Tempo de Mistura Rápida para Gmr = 400 s·1 
............ 149 

FIGURA 11 O - Série 111 - Porcentagem Remanescente do Número de Pa1tículas em 

Função do Tamanho das Partículas e Tempo de Mistura Rápida para 

Gnu·= 400 s·1 
..•. . •.•. . ... •. .. . . .• .•. . . .••. .. .. ...•. .. .•• . ..•.. ..•.. . ..•.. .. .. . .•.. .. .. .••. .. .•. •••• 149 

FIGURA 111 - Série 111 - Número de Partículas em Ftmção do Tamanho das 

Partículas e do Tempo de Mistura Rápida para Gnu = 600 s·1 
..•....•..•. 152 

FIGURA I I 2 - Série Jil - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Pa1tícu las e do Tempo de Mistura Rápida 

para Gmr = 600 s· 1 
•....•... . •.. .••• . . .•.... ... . .. .. •.••. ......••.... ..•.• . ..... ... ... . . •....• .. .. 152 

FIGURA 113 - Série llJ - Número de Pattículas em Função do Tamanho das 

Part ícu las e do Tempo de Mistura Rápida para Gmr = 800 s· 1 
....... . .... 155 

FIGURA 11 4 - Série III - Porcentagem Remanescente do Nú mero de Partículas em 

Função do Tamanho das Pa1t ículas e do Tempo de Mistura Rápida 

para Gmr = 800 s·1 
•.. . • ...•....•..••.••........•..•••••..••••....•••..••.•.••• ••.•.. • .•...•.•. ••• 155 

FIGURA 11 5 - Sé1ie III - Número de Pa1tículas em Ftmção do Tamanho das 

Partículas e do Tempo de Mistura Rápida para Gnu· = I 000 s· 1 
•• •• •• • •• • 158 

FIGURA 11 6 - Série 111 - Porcentagem Remanescente do Nú mero de Partícu las em 

Função do Tamanho das Pa1t ículas e do Tempo de Mistura Rápida 

para Gmr = I 000 s· 1 
... . . .. . . .... . .. . .... ....• .•.•• ... .... .• .•.....• ••. ......• •.•.....••. . ..•••• . 158 

FIGURA 11 7 - Série IlJ - Número de Partículas em Ftmção do Tamanho das 

Partículas e do Tempo de Mistura Ráp ida para Gmr = 1200 s·1 
. . .•• .. .• . 16 1 

FIGURA I 18 - Série Hl - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Pattícu las e do Tempo de Mistura Rápida 

paraGmr = 1200 s·1 
•.•••......... .. .•• .. • .••.. .. . .•••.. .. ... ..... .. ... •.........•..•.......• .. • 16 1 



VI li 

FIGURAS 119 Série III - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 162 

a 122 - Função do Tempo e Gradiente de JVJistura Rápida para a 

VA= 15, 10, 7,5e5cm/ min ..... ....... ... ....... ...... ......... .. ........................ 163 

FIGURA 123 a Série III - Porcentagem Remanescente da T urbidez em Função do 164 

126 - Tempo e Gradiente de Mistura Rápida pa ra a 

VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/ min ............... .......... ...... .. ..... ...... .. ....... .... ... ... 165 

FIGURA 127 a Série IH - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 166 

J 30 - do Tempo e Gradiente de Mistura Rápida para a 

VA = 15, 10, 7,5e5 cm/min .. .... ..... .................... ..... ........ ... ...... .... ... ... 167 

FIGURA 13 1 - Série IV - Número de Partículas Remanescente em Ftmção dos 

Tempos de Floculação e Tamanho das Pa1tículas para Gf= 20 s· ' ..... 173 

FIGUR A 132 - Série IV - Porcentagem Remanescente do N úmero de Part ículas em 

Função dos Tempos de Floculação e Tamanho das partículas para 

Gf = 20 s·' ............................................... ................................... ....... ... 173 

FIGURA 133 - Série IV - N úmero de Partículas Remanescente em Função dos 

Tempos de Floculação e Tamanho das Pa1t ículas para Gf= 25 s·1 
••••• 176 

FIG URA 134 - Série I V - Porcentagem Remanescente do Número de Pmtículas em 

Função dos Tempos de Floculação e Tamanho das pa•tículas para 

Gf = 25 s·1 
......•... . ..... •....•. .. .....••........•..... .. ...... ••. ......• •....•.. ... ...•.... . ....•.. . 176 

FIGURA 135 - Série TV - Número ele Pa1t ículas Remanescente em Função elos 

Tempos de Floculação e Tamanho das Part ículas para Gf= 30 s·' ..... 179 

FIGURA 136 - Série IV - Porcentagem Remanescente do Nú mero de Pa1tículas em 

Função elos Tempos de Floculação e Ta manho elas partículas para 

Gf = 30 s· ' .. .... ... .... ........ ... .... ......... ........ ... .... ... .. .. .... .... ... ....... ... ..... ..... .. 179 

FIGURA 137 - Série IV - Nú mero de Partículas Remanescente em Função dos 

Tempos de Floculação e Tamanh o das Partículas para Gf = 40 s· ' ... .. 182 

FIGURA 138 - Série IV - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função elos Tempos de Floculação e Tamanho das pa1t ículas para 

Gf= 40s·' ..... ................................... ................. ........ ... .. ......... ..... 182 

FIGURA 139 - Série IV - Número ele Partículas Remanescente em Função elos 

Tempos de Floculação e Tamanho das Partículas para Gf = 60s·' ..... 185 

FIGURA 140 - Série IV - Porcentagem Remanescente elo Número ele Pa11ículas em 

Função dos Tempos de Floculação e Tamanho das partículas para 

Gf= 60s· ' .. ...... .. ... ....... ............ .... ..... .......... ...... ........... ........ ............ .... 185 



IX 

FIGURA 141 - Série IV - Número de Partículas Remanescente em Função dos 

Tempos de Floculação e Tamanho das Partículas para Gf = 90 s·' ..... 188 

FIGURA 142 - Série IV - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função dos Tempos de Floculação e Tama11ho das partículas para 

Gf= 90s·' ............................................................................................ 188 

FIGURA 143 a Série IV - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 189 a 

146 - Função dos Tempos e Gradientes de Velocidade Médio de 190 

Floculação paraVA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min .................................... . 

FIGURA 147 a Série IV - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função dos 191 a 

150 - Tempo e Gradiente de Velocidade Médio de Floculação para 192 

VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min ............................................................. .. 

FIGURA 15 I a Série IV - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Ftmção 193 a 

154 - do Tempo e Gradiente de Velocidade Médio de Floculação para 194 

VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min .......................... ................................... .. 

FIGURA 155 - Série V - Número de Partículas Remanescente em Ftmção do 

Tamanho das Partículas para P = 300 kPa ....... .... .. .............. .... ............ 200 

FIGURA 156 - Série V - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para P = 300 kPa ...... ........ .... ...... 200 

FIGURA 157 - Série V - Número de Partículas Remanescente em Ftmção do 

Tamanho das Partículas para P = 400 kPa ..... ..... ........ .. ............... ........ 202 

FIGURA 158 - Série V - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para 400 kPa .... ... ...... .. ... .... ....... .. 202 

FIGURA 159 - Série V - Número de Part ículas Remanescente em Ftmção do 

Tamanho das Partículas para P = 500 kPa .. .. .............. ................. ..... .. . 204 

FIGURA 160 - Série V - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para 500 kPa .. ............................. 204 

FIGURA 161 a Série V - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 205 a 

I 64 - Função da Pressão na Câmara de Saturação para 206 

VA = 15, 10, 7,5e5 cm/min ....... .. .................... ...... .. ........................ .. 

FIGURA 165 a Séri e V - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Ftmção da 207 a 

168 - Pressão na Câmara de Saturação para VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/mi.n .. 208 

FIGURA 169 a Série V - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

172 - da Pressão na Câmara de Saturação pam 209 a 

VA = 15, 10, 7,5 e5cm/min .. .......... .................... ................ ............... 210 



X 

FIGURA 173 - Série VI - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Partículas para Tsat = 3 min ..... .... .. .. .. ..... .. .. .... .. ... ... . .. .. 216 

FIGURA 174 - Série VI - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Pattículas para Tsat = 3 min ..... .. .. ... ... . .... ... . 216 

FIGURA 175 - Série VI -Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Funçâo do Tamanho das Pmtículas para Tsat = 8 min ..... .. .. ..... ...... .... 218 

FIGURA 176 - Série VI - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Pattículas para Tsat = 8 min ............ ........ ................. ..... 218 

FIGURA 177 - Série VI - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tammtho das Partículas para Tsat = 15 min .................. ....... ... .. .... .. .. .. 220 

FIGURA 178 - Série VI - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para Tsat = 15 min ...... ..... .. .. . 220 

FIGURA 179 a Série VI - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 221 a 

I82 - Função do Tempo de Saturação paraVA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min .... 222 

FIGURA 183 a Série VI - Porcentagem Remanescente ela Turbielez em Função do 223 a 

186 - Tempo de Saturação paraVA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min ............. ...... ... 224 

FrGURA 187 a Série VI - Porcentagem Remanescente ela Cor Aparente em Função 225 a 

J 90 - do Tempo de Saturação para VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min .. ... ... ........ . 226 

FIGURA 19 1 - Série VII - N úmero de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Patt ículas para R = 5 % ... ... . .... ... .... .. . ....... .... ... . .. .. . ... .. . .. 232 

FIGURA 192 - Série VII - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Ftmção do Tamanh o das Patt ículas para R = 5 % .... .. .. .. ... .... .. ..... .. .. .. . 232 

FIGURA 193 - Série Vll - Número de Partículas Remanescente em Ftmção do 

Tamanho das Pattículas para R = lO % ... ...... .................... ........ ........ .. 234 

FIGUR A 194 - Série VII - Porcentagem Remanescente do N úmero de Pa1t ículas em 

Função do Tamanho das Pattículas para R = I O % .. .. .. .. . .... .. .. ..... .. .. ... 234 

FIGURA 195 - Série VII - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Pat1Ículas para R = 15 % . .. .. .. . .. ... . .. .. . .... .. . .... .. .. .. ... .. .. .. .. 236 

FIGURA 196 - Série VII - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Funçâo do Tamanho das Pmt ículas para R = 15 % .. ..... . ... .... ..... .. .. .. .. . 236 

FIGURA 197 - Série VII - Número de Pa1t ículas Remanescente em Função do 

Tamanho da s Pattículas para R = 20 % .. ...... ... .................... .. ...... ...... .. 238 

FIGURA 198 - Série VIl - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para R = 20 % .... ..... ... .. ............. .. 238 



XI 

FIGURA 199 a Série VIl - Porcentagem Remanescente do Número de algas em 239 a 

202 - Função da Taxa de Recirculaçào para VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min .. 240 

FIGURA 203 a Série VII - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função da 241 a 

206 - Taxa de Recirculação para VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min ....... ... ...... ... . 242 

FIGURA 207 a Série VTI - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 243 a 

210- da Taxa de Recirculação paraVA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min .. .... ........ . 244 

FIGURA 211 - Série VIII - Porcentagens Remanescentes do Número de Algas, 

Turbidez e Cor Aparente no Ensaio de Flotação ...... ....................... .... 251 

FIGURA 212 - Série Vlii - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Partículas Referente ao Ensaio de F lotação . ... .. ... . .. .. . ... 252 

FIGURA 213 - Série VIII - Porcentagem Rem. do Número de Partículas em Função 

do Tamanho das Partículas Referente ao Ensaio de Flotação ........ ..... 252 

FIGURA 2 14 - Série VHT - Turbidez Remanescente em Função dos Tempos Médios 

de Coleta da Amostra Filtrada e dos Diferentes T ipos ele Areia . .... ... . 255 

FIGURA 2 15 - Série Vlii - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função elos 

Tempos Médios de Coleta da Amostra Filtrada e dos Diferentes 

Tipos de Areia ... .. ... .. ..... . .. . ... . .. ....... .. .... ... .. .... .. .. ... .. .. .... .. ... .. .. .. ... .. .. .. .... 255 

FIGURA 2 16 - Série VIII - Cor Aparente Remanescente em Função dos Tempos 

Médios ele Coleta ela Amostra F iltrada e dos Diferentes T ipos de 

Areia....... ... ................... ... ... .... .. .. .. .. .... .... ...... .. .. ........ ..... ......... .... ... ...... 256 

FIG URA 2 17 - Série Vlll - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

dos Tempos Médios de Coleta ela Amostra Filtrada e dos Diferentes 

Tipos de Areia . .. .. ... .... ....... .. .. ....... .. .... .. ... .... .. .. .. ... .. ... . .. .. ... .. .. ... .. .. .. .... .. 256 

FIGURA 2 18 - Série VIII - Número ele Pa rtículas Remanescente em Função do 

Ta manh o das Pa1t ículas e dos Tipos de Areia pa ra o Tempo Médio 

de Filtração de 20 min .. ....... ...... ....... .. ...... .. ... .... .. ... ....... ... ... .. ... ... ........ 257 

FIGURA 2 19 - Série Vlll - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas 

em Função do Tamanho das Pa1t ículas e dos T ipos de Areia para 

Tempo Médio de Filtração de 20 min .... ..... ... . .. .... ... .... . ....... .. .. ...... .. .... 257 

FrGURA 220 - Série VIII - Número de Partículas Remanescente em Função do 

TamaJlho das Partículas e dos Diferentes T ipos de Areia para o 

Tempo Médio de Filtração de 30 min .... .... .... ... ...... .... .......... ......... ...... 258 

FIG URA 22 1 - Série VIII - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas 

em Função do Tamanho das Partículas e dos Tipos de Areia pa ra o 

Tempo Médio de Filtração de 30 min ... .. ....... .. ..... ................ .... .... ... ... . 258 



FIGURA 222 - Série VIII - Número de Pa1tículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Partículas e dos Tipos de Areia para o Tempo Médio 

XII 

de Filtração de 40 min ...... .......... ....... ... ........... ...... ...................... ........ 259 

FIGURA 223 - Série VIII - Porcentagem Remanescente do Número de Partícu las 

em Função do Tamanho das Pa1tículas e dos Tipos de Areia para o 

Tempo Médio de Filtração de 40 min .. .. .... .. ...... ... ......... ...................... 259 

FIGURA 224a - Gêneros de algas observados na água Tipo IT . .. .... ..... .. .. .... ..... ....... .. .. . 265 

FIG URA 224b - Gêneros de algas observados na água Tipo li .................................. ... 266 

FIGURA 224c - Gêneros de algas observados na água Tipo II ..................................... 267 

FIGURA 225 - Série IX - Número de Partículas Remanescente em Ftmção do 

Tamanho das Partículas para Gmr = 800 s·1 ........................................ 272 

FIGURA 226 - Série L'( - Porcentagem Remanescente do Número de Pa1tículas em 

Função do Tamanho das Partícu las para Gmr = 800 s·1 . .. ...... .. .......... . 272 

FIGURA 227 - Série IX - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Pa1tículas para Gmr = I 000 s·1 .. ................. .. ................. 274 

FIGURA 228 - Série IX - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Partículas para Gm r = I 000 s·1 .................... 274 

FIGURA 229 - Série L'( - Número de Pa1tículas Remanescente em Funçào elo 

Tamanho das Pa1tículas para Gmr = 1200 s·1 ...................................... 276 

FIGURA 230 - Série IX - Porcentagem Remanescente do Número de Pa1tículas em 

Função do Tamanho das Partículas para Gmr = 1200 s'1 ............ ........ 276 

FIGURA 23 1 a Série IX - Porcentagem Rem. do Nú mero de Algas em Função do 277 a 

233 - Gradiente de Ivlistura Ráp ida para V A = 15, I O e 5 cm/min .......... ..... 278 

FIGURA 234 a Série L'( - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 278 a 

236 - Gradiente de Mistura Ráp ida para VA = 15, 10 e 5 cm/min .... ........... 279 

FIGURA 237 a Série lX - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funçào 280 a 

239 - do Gradiente de Mistura Rápida para VA = 15, lO e 5 cm/min ... ....... 28 1 

FIGURA 240 a Série IX - Porcentagem Remanescente da Absorvância em Funçào 281 a 

242 - do Gradiente de Mistura Rápida para VA = 15, I O e 5 cm/min .......... 282 

FIGURA 243 - Série X - Nú mero de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Pa1t ículas e dos Tempos de Floculação .................. ...... 288 

FIGURA 244 - Série X - Porcentagem Remanescente do Número de Part ículas em 

Função do Tamanho das Partículas e dos Tempos de Floculação ....... 288 

FIGURA 245 - Série X - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 

Função dos Tempos de Floculação e Velocidades Ascensionais ........ 289 



Xll l 

FIGURA 246 - Série X - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função dos 

Tempos de Floculação e Velocidades Ascensionais ... ...... ... .. ... ... ..... .. 289 

FIGURA 247 - Série X - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

dos Tempos de Floculação e Velocidades Ascensionais .. ..... ... ... .. .. .... 290 

FIGURA 248 - Série X - Porcentagem Remanescente da Absorvância em Função 

dos Tempos de Floculação e Velocidades Ascensionais ..... .... .. ..... ... .. 290 

FIGURA 249 - Série XI - Número de Partículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Pattículas e das Taxas de Recirculação ... .... ... .. ......... .... 296 

FIGURA 250 - Série Xl - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Fwtção do Tamanho das Partículas e das Taxas de Recirculação . . ... .. 296 

FIGURA 25 1 - Série XI - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 

Função do Tamanho das Part ículas e das Taxas de Recirculação ....... 297 

FIGURA 252 - Série XI - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 

Tamanho das Part ículas e das Taxas de Recirculação . ... .. .. .. .. .. ... .. .... .. 297 

FIGURA 253 - Série XI - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

do Tamanho das Pattículas e das Taxas de Recirculação ........ ..... ... .... 298 

FIGURA 254 - Série XI - Porcentagem Remanescente da Absorvância em Função 

do Tamanh o das Partículas e das Taxas de Recirculação .. .... .. ...... ... ... 298 

FIGURA 255 - Série XII - Número de Part ículas Remanescente em Função do 

Tamanho das Partículas Referente ao Ensa io de F lotação . ................. 304 

FIGURA 256 - Série XII - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 

Função do Tamanho das Patt ículas Referente ao Ensaio de Flotação . 304 

FIGURA 257 - Série Xll - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 

Função do Tamanho das Partículas Referente ao Ensaio de Flotação . 305 

FIGURA 258 - Série XII - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 

Tama nho das Patt ículas Referente ao Ensaio de Flotação .......... ....... . 305 

FIGURA 259 - Série XII - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

do Tamanh o das Partículas Referente ao Ensaio de F lotação . .. .. .. ... .. . 306 

FIGURA 260 - Série XII - Porcentagem Remanescente da Absorvância em Função 

do Tamanho das Partículas Referente ao Ensaio de Flotação ... .......... 306 

FIGURA 261 - Série Xll - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função dos 

Tempos Médios de Coleta de Água Filtrada e dos Diferentes Tipos 

de Areia . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 307 

FIGURA 262 - Série XII - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função 

dos Tempos Médios de Coleta de Água Filtrada e dos Tipos de Areia 308 



FIGURA 263 - Série XII - Porcentagem Remanescente da Absorvância em Função 

dos Tempos Médios de Coleta de Água Filtrada e dos Diferentes 

XIV 

Tipos de Areia .. 00 . .....•. 00 00 ........... 00 ....... .. .. 00 . ......... .. . . . . . . .. .. . .. . . • . .. .. . .. . . . . . • .. 308 



XV 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 00 I - Principais diferenças entre as células procariontes e eucariontes . . . ... .. 008 

TABELA 002 - Divisão dos organisinos nos teinos segundo a classiflcação de 

Woese (1977) .............................. ..... .... ..... .... ..... ............ .. .................... 009 

TABELA 003 - Coinparação da eficiência de remoção de algas na flotação e 

sedimentação .. . .. .... ... .. .. ... .. ... . .. .. .... .. ..... ... .. ...... ... .. .. .. .... ..... .... .. ... ... .. . .... 039 

TABELA 004 - Nutrientes presentes em meio de cu ltura WC ....... .... ........................... 047 

TABELA 005 - Características físico-químicas da água Tipo I ... .... ...... ... ....... ............. 051 

TABELA 006 - Priücipais característ icas físico-quilnicas e biológicãs da águã 

Tipo 11 ......... .......... ...... ....... ..... .. ... ................... ...... ...... ..................... .... 055 

TABELA 007 - Idelit ificação dos gêr1eros e tórítagern de algas ........................ .... ....... 055 

TABELA 008 - Número de pMtlculas em f'ünção da faixa de tamanhos ............. ...... 056 

TABELA 009 - Vazões e respectivas taxas de filtração .............. .. .......... ..... ... .... ... ... .... 083 

TABELA O I O - Tempos de filtração em ftmção das vazões de filtração e taxas de 

recirculação ...................... ......... ...... .... .. .... ..... .................... ............. .. ... 084 

TABELA OII - Granulometria da areia ... .... ... ........................................................... .. . 084 

TABELA O 12 - Série de er1saios refer'eJítês à águã Tipo l .......... ..... ... ..... ...... .... ... ... ... ... 092 

TA BELA O 13 - Série de ensaios referentes à água Tipo li .. .... .. .. ..... .. .. . . . .... .. . ... ... .. .. .. .. 093 

TABELA O 14 - Resultados do número de algas, turbidez e Cór' ápãr'erite 

i'emanescentes e respectivas poccentagens remanescentes r·efci'entes 

ao pãr' de vãlór'és éscóUtido . . .. .. . .. .. .. .. ..... .. ... . .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. 095 

TABELA O 15 - Resultados da Contagem de pa rt ículas da água de recirculação 

provenierite do sisteríiá de abãstecirneritó do laboratório de 

saneamento da EESC/USP ........................................... .... ..... .... .. .. .. .... 095 

TABELA 016 - Número de algas presentes na Água Tipo I ..................... ...... .... ... ....... 115 

TABELA O 17 - Características físico-quíriliCãs clà águã Tipo I .. ................ ..... ........... .. 11 5 

TABELA O 18 - Número de partículas em ftmção do tamanho das partículas ............. . 11 7 



XVI 

TA BELA O 19 - Características da água Tipo J na Série J .. .. .. ............. ........... ...... ... .. .. .. 123 

TABELA 020 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série I ......................... 123 

TABELA 02 1 - Parâmetros fisicos utilizados na Série I .......................... .. ........ .. ......... 123 

TABELA 022 a Série I: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 123 a 

043 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes referentes à 130 

DSA = 20 a 70 mg/L para V A = 1 O e 5 cm/min .. ...... .... .......... .... ...... .. 

TABELA 044 - Características da água Tipo T na Série IT .. ........ .... .. ........ .. ........ .. .. .. .... 141 

TABELA 045- Dosagens de produtos químicos utilizados na Série 11 .... .. .............. .. .. 141 

TABELA 046 - Parâmetros físicos utilizados na Série 11 .. .................... .. .............. .. ...... 141 

TABELA 047 e Série lf: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

048 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes referentes 

ao ensaio de reprodução do par de valores "pH de Coagulação x 

Dosagem de Coagulante" para V A = I O e 5 cm/m in .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. . 141 

TABELA 049 - Série 11: Número de partículas remanescente .. ...... .. ...... .... .. .... .. .... ...... 143 

TA BELA 050 - Série li: Porcentagem remanescente do número de pa1tículas .. ...... .... 143 

TABELA 05 1 - Características da água Tipo I na Série H I .. .... .... .............. .... ...... .. ...... . 14 7 

TABELA 052- Dosagens de produtos químicos utilizados na Série 111 ................. .. .... 147 

TAB ELA 053 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série lii .. .. ........................ 147 

TABELA 054 a Série 111 : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

057 - reman escentes e respectivas porcentagens remanescentes 147 a 

(Gmr = 400 s·\ VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/ min) ............ .. .. .. ............ ...... 148 

TABELA 058 - Série m: Número de partículas remanescente 

(Gmr = 400 s·1; 5 < Tmr < 45 s) .... .. ........ ...... .. .. ...... .. .......... ...... .. ...... .. 148 

TABELA 059 - Série 111 : Porcentagem reman escente do número ele partículas 

(Gnu·= 400 s· 1
; 5 < Tmr < 45 s) .. .. .. .... .... .... .. .. ........ .. .. .. .............. .. .. .. .. 148 

T ABELA 060 a Série I 11 : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

063 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gmr = 600 s·1, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/ min) .... .. .. .. ...... .... ........ .. ...... 150 

TABELA 064 - Série Ill : Número de partículas reman escente 

(Gmr = 600 s'1; 5 < Tmr < 45 s) .................... ...... .. ...... .. .. ...... .... .. .. .... .. 15 1 

TABELA 065 - Série m: Porcentagem remanescente do número de pa rtículas 

(Gmr = 600 s·1; 5 < Tmr < 45 s) .. .. .................................. .... .. ...... .. ...... 15 1 

TABELA 066 a Série III: Resultados do número de algas, turbiclez e cor aparente 

069- remanescentes e respecti vas porcentagens remanescentes 

(Gtm = 80o s·1, VA = 15, 10, 7,5e5cm/ min) ........ .. .. .... .... ........ .. .... .. 153 



XVII 

TABELA 070 - Sél'ie III: Número de particulas i'emanescente 

(Gnu = 800 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ................. ............................ ... ... ... .... 154 

TABELA 071 ü Série III: Porcentagem remanescente do número de pm1ículas 

(Gmr = 800 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ..... ... ............................ ... ... .... .... ...... .. 154 

TABELA 072 a Série III : Resultados do númem de algas, tmbidez e cor aparente 

075 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gnu = 1000 s·1
, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/ min) ............ .... ... ...... .. ....... 156 

TABELA 076 - Série lll : Número de partículas remanescente 

(Gmr = 1000 s·1
; 5 < Tnu < 45 s) ................................................ ..... ... 157 

TABELA 077 • Série lll : Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gnu = 1000 s·\ 5 < Tmr < 45 s) ........................................................ 157 

TABELA 078 ã Sél'ie lll: Resultãdos do tiÚtt'lero de algas, turbidez e éót' aparente 

081 - remanescentes e respect ivas porcentagens remanescentes 

(Gnu·=l200s . .,VA = l5, 107,5e5cm/min) ................. .... ..... .... ..... 159 

TABELA 082- Série 111 : Número de partículas remanescente 

(Gnu = 1200 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ..................................... ..... .............. 160 

TABELA 083 ü Série Til : Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gnu = I 200 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ... .. ..... ....... ....... ... ... .............. .......... .. 160 

TABELA 084 - Características da água T ipo 1 na Série IV . . . ... .. ......... .... .... ..... ... ... ...... 17 1 

TABELA 085- Dosagens de produtos químicos utili zados na Série IV.. ....... ... .... .. ..... 17 1 

TABELA 086- Parâmetros fís icos utilizados no ensa io da Série IV ... ....... . ... . ... ... .. . .... 171 

TABELA 087 a Série IV: Resultados do número de algas, tur·bidez. e col' apéll'ente 

090 - t'eliiãliésêetités e respéétivãs poréélitãgeriS t'e tiiã tii:~Séérites 171 ã 

(Gf = 20 s-1
, V A = 15, I O, 7,5 e 5 cm/ min) ...... .. ..... .... ...... .. ...... . ....... .. . 172 

TABELA 09 1 - Série IV: Nú mero de partículas remanescente 

(Gf = 20 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) .. ................. ..... .......... ..... .... ......... ........... 172 

TABELA 092- Série IV: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gf = 20 s.1;5< Tmr <45s) ............................................................... 172 

TABELA 093 a Série IV: Resultados do número de a lgas, turbidcz e cor apa rente 

096 - remanescentes e respectivas poi·cenragens remanescentes 

(Gf = 25 s·1
, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/ min) ......... ...... ... ...... .. ................ 174 

TABELA 097 - Série IV: Número de pat1ículas remanescente 

(Gf = 25 s· 1
; 5 < Tmr < 45 s) ................................ ............ ...... .. ......... .. 175 

TABELA 098 - Série lV: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gf= 25 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ... ......................................... .............. ..... 175 



\ 

TABELA 099 a Série IV: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

102- remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

XVIII 

(Gf =3o s· 1, VA = 15, 10, 7,5 e5cm/min) .............. ............................ 177 

TABELA I 03 - Série I V: Número de partículas remanescente 

(Gf=30s'1; 5 < Tmr < 45s) .. ..... ...... .... ...... ......... .............. ... .............. 178 

TABELA 104 - Série IV: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gf= 30 s·'; 5 < Tmr < 45 s) ......... ...... ............ ......... ........................... 178 

TABELA 105 a Série IV: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

I 08 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gf= 40s·•, VA = 15cm/min) ..... ....... ... .. ..... ......... .... ... ...... .. ..... .... ..... 180 

TABELA 109- Série IV: Número de partículas remanescente 

(Gf= 40 s·• ; 5 < Tmr < 45 s) ........................................... ... ........... ... ... 18.1 

TABELA 11 O- Série IV: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gf = 40 s·\ 5 < Tmr < 45 s) ........ ....... .. .............. ... ....... .......... .......... .. 181 

TABELA 111 a Série IV: Resultados do número de algas, turbidcz e cor aparente 

114 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gf =6o s·•, VA = 15cm/min) ..... .... .... ... .... ...... ..... ...... .... ... .. ..... ......... 183 

TABELA 115- Série lV: Número de partículas remanescente 

(Gf= 60 s·•; 5 < Tmr < 45 s) .. ... .. ........ .... .... ... .... ............. .... ... ........... .. 184 

TABELA 11 6 - Série IV: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gf = 60 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) ........ ................ .. ................. .............. ..... . 184 

TABELA 11 7 a Série IV: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

120 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gf = 90 s·•, VA = 15 cm/min) .................... ....... .. .......... ....... ....... .... ... 186 

TABELA 12 1 - Série IV : Número de partículas remanescente 

(Gf= 90 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) .......... ... ........ .... .......... .......... ..... .. ........ ... 187 

TABELA 122 - Série IV: Porcentagem remanescente do número de pa11ículas 

(Gf = 90 s·•; 5 < Tmr < 45 s) .................................................. .. .... ..... .. 187 

TABELA 123 - Características da água Tipo I na Série V . . . . . . .. ... .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . . ..... 199 

TA BELA 124 - Dosagens ele produtos químicos utilizados na Série V ...... .................. 199 

TABELA 125- Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série V ........... ..... ............. 199 

TABELA 126 a Série V: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

129 - remanescentess e respectivas porcentagens remanescentes 

(P = 300 k.Pa, VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min) ................... ................. ... 199 



XIX 

TABELA 130 - Série V: Número de partículas remanescente 

(P = 300 kPa; 5 < VA < 2,4 cm/min) ····oo· ··oooo oooo•oo·····oo··oo············oo····oo 200 

TABELA 13 1 - Série V: Porcentagem remanescente do número de pa1tículas 

(P = 300 kPa ; 5 < VA < 2,4 cm/min) .... oo .. oooooooo .......... oo .. oooooooooo.. .. .... ... 200 

TABELA 132 a Série V: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

135 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(P = 400 kPa, VA = 15 cm/min) ooooooooooooooooOOooooooOOooooooooOOOOOOoooooooooooooooooo 201 

TABELA 136 - Série V: Número de partículas remanescente 

(P = 400 kPa) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 201 

TABELA 137- Série V: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(P = 400 kPa) ooooooooOOooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 202 

TABELA 138 a Série V: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

141 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(P = 500 kPa, VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min) oooooooooooo o oooooooooooooooooooooooooo 203 

TABELA 142- Série V: Número de partículas remanescente 

(P = 500 kPa) 00 0000 00 0000 0000 00 00 00 0000 00 00000000000000 00 00 oooooooo oo oooooooo 00 0000 00000000 00 000000. 203 

TABELA 143 - Série V: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(P = 500 kPa) oooooooooo oooo oooooooooooooooooooooooooooooooo .. . oo 000000000000000000000000000000000000 204 

TABELA 144- Características da água Tipo I na Série VI OOOOOooOOOOOOOOooooOO oo oo o oooooooooooo oooo 2 15 

TABELA 145 - Dosagens de produtos químicos utili zados na Série VI 000000 0000 0000 00 0000 000 2 15 

TABELA 146 - Parâmetros físicos uti I izados no ensa io da Série VI 000000 000000000000000000 00 00 2 15 

TABELA 147 a Série VI: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

15 1 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Tsat = 3 min, VA = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min) ooooOOooOOOOooOOOOOOOOOO OO O OO oo oo ooooo 2 15 

TABELA 15 1 - Série VI: Número de partículas remanescente 

(Tsat = 3 min) oooooooooooooooooooo oo ooooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooOOoooooooo 216 

TABELA 152 - Série VI: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Tsat = 3 min) OOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOO oo oooooooooooooooooooooooo oo ooooOOOOooooooooooooooooooooooooooo 2 16 

TABELA 153 a Série VI: Resul tados do número de algas, turbidez e cor aparente 

156 - remanescentes e respect ivas porcentagens remanescentes 

(Tsat = 8 min, V A = 15 cm/min) 0000000000 0000 000000000000 0000000000 0 00 oo OOoooooooooooooo 2 17 

TABELA 157 - Série VT: Número de pa1tículas remanescente 

(Tsat = 8 min) ooooooooooOOOOOOOOOOooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooo. 217 

TABELA 158 - Série VI: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Tsat = 8 min) OOOOOOoo OOOOoo oooo oo oooooo oooo oooo oo oo OO oo oooooooooooo oo ooo oooo oooo oo oo oo oooooooooooo. 218 



TABELA 159 a Série VI: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

162 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

XX 

(Tsat = 15 min, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min) .................................... 2 19 

TABELA 163 - Série VI: Número de péutículas remanescente 

(Tsat = 15 min) . . ... .. .. ...... ... .. .. ....... .. .. .. .. ..... .. ... . .. . .. ...... .. .. ... .. .. .. ... ...... .. . 2 19 

TABELA 164 - Série VI: Porcentagem remanescente do número de pattícu1as 

(Tsat = 15 min) ................................................ .... .......... .. ....... .. ........... 220 

TABELA 165 - Características da água Tipo J na Série VII ............................... .......... 23 1 

TABELA 166- Dosagens de produtos químicos utilizados na Série Vll ..................... 231 

TABELA 167 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série VII ........ ................... 23 1 

TABELA 171 - Série Vll : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

remanescentes e respecti vas porcentagens remanescentes 

(R = 5 %, VA = 15, lO, 7,5 e 5 cm/min) ..... ..... ...... ............................. 23 1 

TABELA 172 - Série VII: Número de patt ículas remanescente 

(R = 5 %) ............................................................. .... ..... .... ....... .. .......... 232 

TABELA 173- Série VIl : Porcentagem remanescente elo número de patt ículas 

(R = 5 %) ............................................................................ ................. 232 

TA BELA 174 a Série VIl : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

177 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(R = 10 %, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min) ......................... .................. 233 

TABELA 178 - Série Vil: Níunero de pattículas remanescente 

(R = I O %) . .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .... .. .. .... .. ..... ... .. .... .. ....... .. . ... ..... .. .. .. ... .... 233 

TABELA 179- Série V1J: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(R = lO %) ..................................................... ......... .. .. ......... .......... ...... 234 

TABELA 180 a Série VII: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

183 - remanescentes e respecti vas porcentagens remanescentes 

(R = 15 %, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/ min) ..... ... ...... .... ..... ..... ............... 235 

TABELA 184 - Série VII : Número de patt ículas remanescente 

(R = 15 %) ...... ...... .. .................. ...... .............. .... ........................ .... ....... 235 

TABELA 185 - Série Vll : Porcentagem remanescente do número de patt ículas 

(R = 15 %) ... ... ...... .................. ........ ........... ......... ........... .... .................. 236 

TABELA 186 a Série VII : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

189 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(R = 20 %, VA = 15 cm/min) ............................. ................................. 237 



XX I 

TABELA 190 - Série VII : Número de partículas remanescente 

(R = 20 %) o 00 0000 00 000 00 00 000 000000 00 00 0 00 00 00 00 00000000 00 0 000 00 0000 00 00 0000000000 0 00 000 0000 0 o 0000 0 00 237 

TABELA 191 - Série VII: Porcentagem Remanescente do Número de Partículas 

(R = 20 %) oo oooo oooo oo oo oo oo oooooooooooooooooooooooo oo oooooo oooooooo oo oooooo oooooooooo oooo oooo oo oo ooo 238 

TABELA 192 - Características da água Tipo I na Série VIII 00 00 00 00000000 0000 00 00 00 00 000000 00000000 249 

TABELA 193 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série VIII ooooOO ooooooooooOOOO 249 

TABELA 194- Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série VIII 0000000000 000000 000000000 249 

TABELA 195 a Série VIII : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

L 98 - remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes referentes 249 a 

ao ensaio de flotação (V A = 15, I O, 7,5 e 5 cm/min) 00 00 00 00000000 00 0000 00 00 00 250 

TABELA 199 - Série Vm: Número de partículas remanescente referente ao ensaio 

de flotação o 00 000 00 00 00 00 0000 o 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 0000 0 00 00 00 00 o 00 00 00 00 o 00 00 00 o 00 o 0000 00000 00 00 o 00 00 o 250 

TABELA 200 - Série VLIJ: Porcentagem remanescente do número de partículas 

referente ao ensaio de flotação 00 0000 00 00 00 0000 00 0000 00 00 OOOO OO OOOOOoOoOOOO OO 00 00 00 0000 ooOo 250 

TABELA 201 - Série VIII : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes referentes 

ao ensaio de fi ltração 

(Tempo de coleta da amostra filtrada = 20 mi n) .. oo 00 00 0000 00 OOOOOOOoOOoo OO 0000 00 253 

TABELA 202 - Série VIII : Número de part ículas remanescente referente ao ensaio 

de fi ltração (Tempo de coleta da amostra fi ltrada = 20 min) 00 000000 000000 253 

TABELA 203 - Série VJH: Porcentagem remanescente do número de partículas 

referente ao ensaio de fi ltração 

(Tempo de coleta de amostra fi ltrada = 20 min) 00000000000000 00 00 00 00000000000000 253 

TABELA 204 - Séri e VTJJ : Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

remanescentes e respect ivas porcentagens remanescentes referentes 

ao ensaio de fi ltração 

(Tempo de coleta da amostra fil trada = 30 min) 00 00 00000000 oooo oo oo oooooooooooo 00 253 

TABELA 205 - Série VIII : Número de partículas remanescente referente ao ensaio 

de filt ração (Tempo de coleta de amostra fil trada = 30 min) Oooo OO oo 000000 253 

TABELA 206 - Série Vffi : Porcentagem remanescente do nt'11nero ele partículas 

referente ao ensaio de fi ltração 

(Tempo de coleta de amostra filtrada = 30 min) OOOOOOOOoo oo oooooo oo oo oooooo oo oooo 254 

TABELA 207 - Série VIII: Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente 

remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes referentes 

ao de filt ração (Tempo de coleta da amostra fil trada = 40 min) 00 00000000 254 



XXII 

TABELA 208 - Série VIH: Número de partículas remanescente referente ao ensaio 

de filtração (Tempo de coleta de amostra filtrada = 40 min) .. .. ...... ... . 254 

TABELA 209- Série VIII: Porcentagem remanescente do número de pa1tículas 

referente ao ensaio de filtração 

(Tempo de coleta de amostra filtrada = 40 min) .. .. .. .. .. .. .................. .... 254 

TABELA 210- Características físico-químicas da água Tipo li .... ........ ....................... 263 

TABELA 2 11 - Identificação dos gêneros e contagem de algas ..... ... .... .... ........ ....... .... 264 

TABELA 2 12- Número de partículas em ftmção do tamanho das pa1tículas ........... 264 

TABELA 2 13 - Características da água Tipo li na Série IX .................... ........ .. ........ ... 27 1 

TABELA 2 14 - Dosagens de p rodutos químicos utilizados na Série lX ..... ........ .. ........ 27 1 

TABELA 2 15 - Parâmetros físicos utilizados no ensa io da Série L'C ........................... 27 1 

TABELA 2 16 a Série L'C: Resultados do número de a lgas, absorvância, turbidez e cor 

2 18 - aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gmr = 800 s·' , VA = 15, I O e 5 cm/ min) ................ ... ........ ................ 27 1 

TABELA 2 19 - Série IX: Número de partículas remanescente 

(Gmr = 800 s·1
) .................................................... .. ...... ......... .. ............. 271 

TABELA 220 - Série IX: Porcentagem remanescente do número de pattículas 

(Gnu = 800 s'1) ........ .. ........ ......... .... ..... ..... ........ .... .. ....... .... ............. ... .. 272 

TA BELA 22 1 a Série IX: Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor 

223 - aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(G mr = 1000 s·• , VA = .15, I O e 5 cm/ min) .... .. .. .. .. .. ....... ... ................ . 273 

TABELA 224 - Série IX: Nú mero de partículas reman escente (Gnu = 1000 s· 1
) ......... 273 

TA BELA 225 - Série L'C: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gmr = I 000 s·1
) .. .... ..... .... ....... .. ...... .. ..................... .... .. .. ..................... 273 

TABELA 226 a Série L'C: Resultados elo número ele a lgas, absorvância, turbidez e cor 

228 - aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(Gmr = 1200 s· •, VA = 15, 1 O e 5 cm/m in) .... .... .. ..... .. ......... ............... 275 

TABELA 229 - Séri e IX: Número ele partículas remanescente 

(Gmr = 1200 s· 1
) ....... .. .... .. .... .... .. .. .... ......... ........ ............. .. .... .......... .. ... 275 

TABELA 230 - Série IX: Porcentagem remanescente do número de partículas 

(Gmr = 1200 s' 1
) ..................................................................... .. .... .... ... 275 

TABELA 23 1 - Características da água Tipo li na Série X .... .... .... ... ........ ... .... ............ 287 

TABEL A 232 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série X .. .. .. ............... ... 287 

TABELA 233 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série X ................. ............ 287 



TABELA 234 a Série X: Resultados do número de algas, absorvância , turbidez e cor 

236 - aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

XXIII 

(V A = 15, LO e 5 cm/min) .................................................................... 287 

TA BELA 237 - Série X: Número de p<utículas remanescente .... .... .. ...... ... .... ..... .. ...... .. 287 

TABELA 238- Série X: Porcentagem remanescente do número de partículas ............ 288 

TABELA 239 - Características da água Tipo li na Série XI . .. .. .... ..... ...... ... .. ..... . ... .. .. .. . 295 

TABELA 240 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série XI ........... ............ 295 

TABELA 241 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série XI .... .. ............ .......... 295 

TABELA 242 a Série XI : Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor 

244 - aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 

(V A = 15, 10 e 5 cm/min) ..................................................... 295 

TABELA 245- Série XI: Número de partículas remanescente ............ .. .... .. ................. 295 

TABELA 246- Série XI: Porcentagem remanescente do número de partículas ........... 296 

TABELA 247- Características da água Tipo Jlna Série XII ...................... .. ............... 303 

TABELA 248 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série XI I ........ ...... ....... 303 

TABELA 249 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série XII ........................... 303 

TABELA 250 a Série XII : Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e 

252- cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 

remanescentes referentes ao ensaio de flotação 

(V A = 15, lO e 5 cm/min) ....................................................... ............. 303 

TABELA 253 - Série XU : Número de pa1tículas remanescente referentes ao ensaio 

de flotação . ..... .... .. .. ... .. .. .... ..... .. .. ..... ... . .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. ... ... .. . .. .... .. ... .. ... 303 

TABELA 254- Série XII : Porcentagem remanescente do número de partículas 

referentes ao ensaio de flotaçâo ....... ... ............ ........... .... ............ .... ...... 304 

TABELA 255 a Série XJI : Resultados do ensaio ele fi ltração 

258 - (Tempo de co leta da amost ra = 1 O, 20, 30 e 40 m in) . .. .. ... ... ............... 307 





LISTA ABREVIATURAS E SIGLAS 

Abs. 

AV 

AW\VA

CI 

Cor ap. 

DI 

Eq. 

lnd./L 

%abs. 

%cor ap. 

% rnd. 

% turbidez 

WRc -

Absorvância no comprimento de onda de 254 nm 

Alga verde 

American Water Works Association 

Cianofícea 

Cor aparente 

Diatomácea 

Equação 

Indivíduos por litro 

Porcentagem remanescente da absorvância 

Porcentagem remanescente da cor aparente 

Porcentagem remanescente do número de indivíduos por litro 

Porcentagem remanescente da turbidez 

Water Resea rch Centre 

XX V 





XXV li 

LISTA DE SÍMBOLOS 

17 Eficiência da câmara de saturação 

rfJ Ângulo de contato entre a bolha de gás e a partícula 

p Massa específica da água (ML-3
) 

p Viscosidade absoluta da água (MT2L-1
) 

f/Jb Concentração de ar liberado em volume 

P Massa específica da bolha de gás(M L _ _~) g 

O"i.g Tensão superficia l nas superficies líquido-gás 

a s.g Tensão superficia l nas superfícies sólido-gás 

as.1 Tensão superficial nas superfícies sólido-líquido 

O.sat Densidade do ar saturado, (mg!L) 

A Absorvância remanescente no comprimento de onda de 254 nm 

AIS Relação ar-sólidos (quantidade de ar/quantidade de sólidos, em mg/mg) 

Ao Absorvância inicial no comprimento de onda de 254 nm 

a, Solubilidade elo ar, mL!L 

C Cor aparente remanescente, uC 

C"'"' Concentração de ar remanescente à pressão atmosférica, mg/L 

Co Cor aparente inicial, uC 

C,. Massa de ar por unidade de volume após a queda de pressão, mg/L 

C'sat Concentração de saturação, mg/L 

d5o Diâmetro médio da bolha, pm 

DAC Dosagem de ácido clorídrico, mg/L 

db Diâmet ro da boll1a (L) ou pm 

db1 diâmet ro da boll1a L (L) 



DHS 

DSA 

I 
FAD 

FADPR 

g 

Gf 

Gf* 

Gnu 
h 

diâmetro da bolha 2 (L) 

Dosagem de hidróxido de sódio, mg/L 

Dosagem de sulfato de alumínio, mg/L 

Energia de adesão 

Fração de gás dissolvido 

Flotação por ar dissolvido 

Flotação por ar dissolvido com pressurização da recirculação 

Aceleração da gravidade (L T 2
) 

Gradiente de velocidade médio da floculação, s-1 

Gradiente de velocidade médio ótimo de floculação , s-1 

Gradiente de velocidade médio da mistura rápida, s- 1 

Altura de água no interior do jarro correspondente ao volume de 2L, em 

Altura de ág11a correspondente ao volume adicionado de água saturada com 

ar, em 

Kh Constante da Lei de Henry, mg. L-1/mca ou mg.L-1/kPa ou mg. L-1/atm ou 

mg. L-1/(kg/cm2
) 

M Massa de ar liberada na câ mara de flotação 

N N úmero de algas/L remanescente 

NA; Nível de água inicial no interior no jarro do Floteste, em 

Nb Número de bolhas liberado por unidade de volume 

No Número de algas/L inicia l 

I' Pressão na câmara de saturação, atm 

P Número de partículas/L remanescente 

J>,,bs Pressão absoluta, atm 

Po Número de partículas/L inic ia l 

Q Vazão, L/s 

(]ur Vazão de ar na câmara de saturação, L/s 

R Taxa de recirculação, % 

r Relação entre a vazão de recirculação e a vazão da estação 

SG Sedimentação por g ravidade 

.S~ Concentração de sólidos, mg/L 

T Turbidez remanescente, uT 

f ru1 tempo de ascensão da bolha 1 (T) 

'"'2 tempo de a scensão da bolha 2 (T) 

Te Tempo de coleta de água flotada, min 

XXVIII 



XXIX 

Tf Tempo de floculação, min 

Tmr Tempo de mistura rápida, s 

To Turbidez inicial, uT 

T~at Tempo de saturação, min 

U, Velocidade ascensional da bolha (L T 1
) 

VA Velocidade ascensional, cm/min 

V as/ velocidade ascensional da bolha 1 (LT1
) 

Tl,152 velocidade ascensional da boU1a 2 (L T 1
) 

Vf Velocidade de flotação, cm/min 

VR Volume ele água saturada com ar adicionada durante a recirculação, mL 





XXXl 

RESUMO 

CENTURIONE F0
., P. L. (2002). Desenvolvimento e operação de uma instalação de 

jlotação de bancada para águas de abastecimento. São Carlos, 2002. 313 p. Dissertação 

(Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Tendo em vista a potencialidade da remoção de algas util izando a flotação por ar 

dissolvido, foi proposto o desenvolvimento de um equipamento de laboratório de fácil 

operação e manutenção, denominado Floteste, integrando as características geométricas do 

equipamento Jarteste neste trabalho. Foram realizados ensaios, utilizando água sintética 

contendo algas da ordem de 108 ind!L e natural proveniente de curso d'água eutrofizado, 

possibilitando o aprimoramento do estudo das condições de coagulação, mistura rápida, 

floculação e flotação. Também, ensaios de flotação seguida de filtração em areia foram feitos 

visando melhorar a qualidade da água flotada O jarro do Floteste possui placa de orifícios 

que proporciona perda de carga suficiente para a distribuição tmifom1e de água saturada pela 

seção quadrada do mesmo. Concluiu-se, principalmente, que a dosagem de coagulante e o 

respectivo pH de coagulação, tempo e gradiente de velocidade médio de mistura rápida, 

tempo e gradiente de velocidade médio de flocu lação, tempo e pressão de saturação e a 

quantidade de ar fomecido exercem influência significativa na remoção de algas, tmbidez, 

cor verdadeira e do número de partículas nos dois tipos de águas estudadas. 

Palavras-chave: remoção de algas; flotação por ar dissolvido; coagulação; floculação; 

fi ltração. 
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ABSTRACT 

CENTURIONE F0
. , P. L . (2002). Deve!opment and operation ofa laboratory installation o.f 

.flotation for water supply. São Carlos, 2002. 313 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Due to the potentiality of the algae remova! by dissolved air fl otation, it was 

proposed the development of an equipment in laboratory scale of easy operation and 

maintenance, denominated Floteste, integrating the geomet ric characteristics of the Jmteste 

equipment in this work. Tests were carried out with synthetic water containing a high 

concentration of alga e (- l 08 ind/L) and natural water from an eutrophicated source. Besides 

severa! improvements in the equipment developed in this study, the rapid mixing can be 

considered the most important, followed by flocculation and flotation. Also, flotation and 

sand filtration tests were performed to súnulate the floto-filtration technology. The Floteste 

vessel have a perforated plate that provides enough loss of load in order to uniform the 

distribution of saturated water in the bottom. It was concluded, mainly, that the coagulant 

dose and the pH of coagulation, time and velocity gradient of rapid mixing, time and velocity 

gradient of flocculation, time and saturation pressure chamber and the amount of air supplied 

played a significant role in the remova! of algae, turbidity, true calor and of the number of 

particles in the two types ofwater studied. 

Keywords: remova! of algae; dissolved a ir flotation; coagulation; floculação; filtration. 



1 

1 INTRODUÇÃO 

A água deve apresentar condições mínimas para que possa ser ingerida ou utilizada 

para fins higiênicos, o que se consegue por meio de tratamento. Com os avanços nas 

tecnologias, a água bmta de qualquer qualidade pode ser tratada e destinada ao consumo, 

embora os custos e riscos envolvidos possam resultar extremamente elevados e inviabilizar a 

implementação da estação de tratamento (DI BERNARDO, 1995). 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera prioritária a proteção da saúde 

pública e recomenda aos países em geral, o estabelecimento dos parâmetros de qualidade e 

os valores limites a serem fixados, especialmente aqueles que podem causar dano ao ser 

humano, levando em conta as condições locais, uma vez que a adoção de parâmetros muito 

exigentes limita o emprego de tecnologia viável e econômica. A proteção dos mananciais é 

invariavelmente o melhor método para assegurar a qualidade da água destinada ao consumo 

humano. Para impedir sua contaminação pelo ser humano ou animais, deve-se evitar o 

acesso de despejos líquidos que contenham organismos como bactérias, víms, protozoários e 

alguns parasitas, além de substâncias ou elementos químicos tóxicos (DI BERNARDO, 

1995). 

Dentre os microrganismos de interesse sanitário, víms, bactérias, algas (verdes, 

azuis, vermelhas, diatomáceas e flagelados pigmentados) e protozoários, além de helmintos e 

fungos, são os mais importantes do ponto de vista hidrobiológico, pois geralmente estão 

presentes nos cursos d'água, lagos e reservatórios . Dependendo da quantidade, sua presença 

pode conferir sabor, odor, cor e turbidez à água, repugnantes ao ser humano. 

A utilização inadequada dos recursos hídricos tem levado ao enriquecimento de 

corpos de água em nitrogênio, fósforo e outros nutrientes que, em excesso, conduzem à 

quebra do equilíbrio biológico do meio aquático, com floração de determinadas espécies de 

algas, nem sempre controlável ao nível desejado nas águas destinadas ao abastecimento 

público. A presença de algas em concentrações elevadas nessas águas, é a causa primordial 

de alterações da sua qualidade, seja por conferir sabor e odor, seja por interferir na operação 

e funcionamento das estações de tratamento de água (MARTINS, 1979). 
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A sedimentação é uma operação de separação sólido-líquido usualmente escolhida 

quando se faz necessária a remoção de partículas facilmente sedimentáveis. Entretanto, 

algumas fontes de abastecimento contêm partículas de baixa densidade que possuem 

tendência à ±lotação e poderiam causar problemas em unidades de sedimentação. As 

dificuldades de tratamento da água proveniente de reservatórios de acumulação ricos em 

nutrientes têm aumentado sensivelmente, uma vez que a eutrofização proporciona o 

surgimento de grandes quantidades de algas. Estas podem atravessar os decantadores das 

estações de tratamento de água convencionais e causar a obstrução rápida do meio filtrante 

(HYDE et al, 1977). 

A tecnologia da ±lotação, em especial a ±lotação por ar dissolvido (F AD), surgm, 

incontestavelmente, como alternativa à sedimentação, especificamente para solucionar tais 

problemas. A ascensão de partículas previamente floculadas pode ser conseguida mais 

rapidamente com a introdução de microbolhas de ar, que se aderem aos flocos, diminuindo 

sua densidade. Assim, estes agregados (bolha de ar mais floco ou partícula) são conduzidos à 

superfície de uma unidade de ±lotação para que, finalmente, sejam removidos. 

A F AD tem se mostrado mais eficiente no tratamento de águas coloridas contendo 

baixa turbidez e, principalmente, na remoção de algas e protozoários nocivos à saúde do ser 

humano. De acordo com GREGORY (1997), "a FAD é técnica e economicamente viável no 

tratamento de água proveniente de corpos d'água eutrofizados". Também, proporciona a 

obtenção de um lodo mais desaguado e o emprego de taxas de escoamento superficial mais 

elevadas, da ordem de 100 a 300 m3/m2.dia contra taxas que raramente excedem 60 

m3/m2 dia nos decantadores convencionais ou 150 m3/m2.dia nos decantadores de alta taxa. 

O pré-tratamento à ±lotação afeta o desempenho da ±lotação consideravelmente, pois 

"uma floculação eficiente é essencial para uma efetiva remoção de algas" (ZABEL, 1985). 

Assim, como a floculação depende da coagulação, o estudo aprofundado das condições de 

mistura rápida, como efetuado por BRITO (1998), bem como das dosagens de coagulante e 

correspondente pH de coagulação, "podem melhorar a remoção de turbidez de uma 

água".(LETTERMAN et al., 1973). 

Em geral, são construídos os diagramas de coagulação, nos quats se têm os 

parâmetros tais como turbidez e cor aparente remanescente em função da dosagem de 

coagulante e respectivo pH de coagulação para diversas velocidades de sedimentação (ou 

±lotação). Estes diagramas foram apresentados por AMIRTHARAJAH & MILLS (1982) 

com base no diagrama de solubilidade do sulfato de alumínio, no qual foram indicadas as 

regiões de coagulação efetiva. A análise destes diagramas possibilita que sejam tomadas 
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decisões, tanto para a escolha da tecnologia de tratamento apropriada, quanto para a 

otimização da coagulação (DI BERNARDO, 1993). 

Para complementar o tratamento da água, após a coagulação, floculação e flotação, a 

filtração pode ser feita utilizando a areia com diferentes tamanhos de grãos como meio 

filtrante. O emprego da tecnologia da floto-filtração vem aumentando desde a década de 80 

na Europa e, principalmente nos EUA, devido à necessidade de adequação à normas mais 

exigentes com vistas à remoção mais efetiva de algas e de seus subprodutos oriundos da 

oxidação e também de protozoários como o C'!Jiptosporidium e Giardia. 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e operação de uma 

instalação de flotação por ar dissolvido de bancada, visando o aprimoramento do estudo das 

condições de mistura rápida, floculação, flotação e filtração para que seja possível a 

reprodução e simulação da operação de clarificação por flotação em escala de laboratório 

com vistas à transferência adequada de informações para instalações piloto e para escala real. 

Para tal investigação foram utilizados dois tipos água, sendo a primeira preparada em 

laboratório contendo concentração de algas da ordem de I 08 indivíduos/L e a segwtda, água 

natural proveniente de lago eutrofízado. 
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabaLho foram: 

a) desenvolvimento de um equipamento de flotação por ar dissolvido de laboratório 

de fácil operação e manutenção - Floteste; 

b) avaliação do desempenho e aplicabilidade do sistema na remoção de algas, 

turbidez e cor; 

c) aprimoramento do estudo das condições de mistura rápida , floculação e flotação 

na remoção de algas de água prepa rada com coucentração elevada de algas (da 

ordem de 108 ind/L); 

d) confecção de um manual de operação passo a passo do Floteste para melhor 

entendimento c orientação na execução de ensa ios de tratabilidade. 



\ 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Considerações iniciais 

Segundo DI BERNARDO (1 995), não apenas os microrganismos patogênicos 

necessitam controle em águas destinadas ao abastecimento público; igua lmente, muitas 

espécies de mi crorganismos aquáticos, de vida livre, devem ser combatidas a fim de não 

prejudicarem as característ icas de potabilidade. Essa interferência pode ser direta , graças às 

substâncias organolépticas ou mesmo tóxicas que podem ser liberadas na água, ou ainda ao 

aumento de turbidez produ zido pela sua presença em grande número; ou indireta, devido às 

difículdades que causam ao sistema de tratamento, prejudicando a filtração, coagulação e 

sedimentação de materia l pa rt iculado. 

Atualmente, porém, verifica -se uma tendência geral à eutrofí zação acelerada dos 

lagos, sobretudo em represas, causada pela crescente introdução de nutrientes minera is 

provenientes de esgotos das cidades, resíduos industriais ou ainda fert ili zantes agrícolas. 

Essa eutrofização provoca o aumento do número de organismos aquáticos e conseqüente 

aumento da freqüência de problemas ecológicos e sa nitários por eles causados. 

3.2 Eutrofização de mananciais e suas conseqüências 

Segundo DI BERNARDO (1 995), a qualidade da água bruta de um manancial 

depende das ca racterísticas da bacia hidrográfica , incluindo clima, hidro logia, geologia, 

pedologia, morfologia, usos e ocupação da terra. O planej amento e a operação racional de 

sistemas ele abastecimento de água requerem o conhecimento das relações causa-efeito que 

influem na qua lidade da água, especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de 

a lgas, visando a proteção do manancial. 

O floresc imento de a lgas, decorrente do aumento da concent ração de nutrientes no 

manancial, pode ter os seguintes efeitos d iretos na qualidade da água: aumento da matéria 

orgân ica pait iculada (fitoplâncton, zoop lâncton, bactérias, protozoários, fungos e detritos); 

aumento da quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas que podem conferir sabor e odor 
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à água, ser precursores da formação de compostos organoclorados, incrementar a cor na 

água, servir de substrato para o crescimento de bactérias na estação de tratamento e no 

sistema de distribuição e contribu ir para aumentar a corrosão; aumento do pH e de suas 

flutuações diárias; diminuição do teor de oxigênio próximo ao sedimento, podendo ocasionar 

liberação de sulfeto de hidrogênio, amônia, ferro, manganês, fósforo, etc. 

Essas alterações de qualidade da água podem apresentar efeitos diretos ou indi retos 

na operação da estação de tratamento, nos sistemas de reservação e distribuição, e nos custos 

com produtos químicos, tais como: aumento do consumo de coagulante e alca linizante para 

ajuste de pH de coagulação; os flocos formados resultam leves, devendo-se empregar 

polímero como auxiliar de floculação para evitar a fl otação dos mesmos; diminuição da 

eficiência de remoção na decantação; obstmção rápida do meio filtrante, redução da duração 

da carreira de fi ltração e aumento do consumo de água para lavagem; aumento do consumo 

de cloro devido à presença de matéria orgânica e amônia, diminuição da eficiência da 

desin fecção e potencialidade de formação de compostos organoclorados prejudiciais ao ser 

humano; possibilidade do cresci mento de bactérias no sistema de distribuição devido ao 

aumento de matéria orgânica que serve de substrato; problemas com sabor e odor, e aumento 

da deposição de ferro e manganês nas tubu lações. 

Os custos aumentam pela necessidade de monitoramento da qualidade da água em 

diversos pontos do sistema de abastecimento, aplicação de algicidas no manancial e 

tratamentos específicos para remoção de ferro e manganês. 

3.3 Microrganismos procal'ioutes e eucariontes 

Segu ndo PELCZAR et ai. ( 1993), os mi crorganismos eucariontes, assim como os 

procariontes, possuem grande va riedade de formas e processos celulares. Nas Tabelas I e 2 

são mostradas, respectivamente, as principais diferenças entre as células eucariontes e 

procariontes, e os rein os nos quais os organismos estão agrupados. 

TABELA 1 - Principais diferenças entre as células proca riontes e eucariontes 

Estrutura/Célula 

Membrana Nuclear 
Mitocôndria 
Pigmento 
fotossintet izante 
Reprodução 

Observações 

Proca riontes 

Ausente 
Ausente 
Presente em uma submembrana 

Fissão binária; assexuada 

A parede celular pode ser mais 
complexa 

Eucariontes 

Presente 
Presente, com DN A próprio 
Presente no cloroplasto 

Sexuada; assexuada; 
meiose e mitose 
Existem morfologias distintas 
entre citoplasma e núcleo 



TABELA 2- Divisão dos organismos nos reinos segundo a classificação de Woese ( 1977) 

Reino Procariontes 

Arclweobacteria Bactérias produtoras de gás metano 
(arqueas) 

Eubacteria Todas as bactérias, exceto as arqueas 

Eucariontes 

9 

Hucmyotes Protozoários, algas, fungos, plantas 
e anuna1s 

3.3.1 Algas 

As algas pertencem ao reino Eucaryotes, classificadas como vegetais inferiores e 

caracterizam-se, em pa1te, por uma grande simplicidade de sua estrutura . Estão divididas nos 

seguintes grupos: i) Clorophyta (algas verdes); i i) J>haeophyta (algas pardas ou marrons); iii) 

Uhodophyta (algas vermelhas); iv) Cluysophyta (algas douradas e diatomáceas); v) 

Pyrrophyta (dinoflagelados); vi) Euglenophy la. Diferem das bactérias pela presença de 

núcleo celular, reprodução sexuada e plastos ou cromatóforos contendo os pigmentos 

fotossintetizautes. Nem todas algas são microscópicas, existindo algumas espécies marinhas 

com dimensões de até 50 metros ou mais de comprimento. 

Segundo PELCZAR et ai. (1 993), as algas não necess itam de sistema vascular para 

transportar nutrientes como os vegetais superiores, uma vez que a célula alga l é 

fotoautotrófica e pode, também, absorver nutrientes dissolvidos no meio. 

Segundo BRANCO ( 1986), em uma alga não se distinguem, geralmente, órgãos 

típicos; não existem flores, folhas, raízes ou um caule verdadeiro. Seu "corpo" é denominado 

talo, que pode ser constituído de uma única célula ou de filamentos simples ou ramificados. 

Não devem, pois, ser confundidas com as algas e outras vegetações aquáticas, pe1 feitamente 

distinguíveis pela presença de raízes ou folhas. 

As algas podem se apresentar sob forma de células isoladas, dotadas ou não de 

movimentos (como Chlamydomonas e Chiarei/a, respecti vamente), podendo formar colônias 

filamentosas, esféricas, planas ou irregulares. Além disso, podem ser pluricelulares, com 

formas variadas, geralmente filamentosas, com ou sem ramificação. As algas apresentam 

cloroplastos em número variável com forma característica que permite identifica r o gênero, 

na maioria das vezes. Ainda, apresentam reprodução sexuada reali zada por gametas, além 

dos processos assexuados de simples divisão ou formação de esporos. 

Segundo BRANCO ( 1986), as algas verdes apresentam as seguintes características 

que permitem distingui-las das demais: 
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a) Cor: a coloração é verde; a tonalidade pode variar do verde claro, amarelado, ao 

verde escuro, como acontece com as folhas das árvores; essa va riação de 

tonalidade se deve à presença de outros pigmentos associados à clorofi la, tais 

como os carotenóides; os pigmentos verdes estão localizados nos plastos, de 

tamanho, número e forma muito variadas, característicos para vários gêneros; 

b) Substâncias de reseJ"Va: há reação positiva ao iodo; os grãos de amido se 

formam, em muitos casos em pontos determinados do piaste, em tomo de uma 

formação g lobosa que recebe a denominação de pirenóide; 

c) Envoltórios: não existe, gera lmente, bainha mucilaginosa por fora das células; 

algumas vezes, há impregnações da bainha celular por carbonato de cálcio, 

resultante da precipitação ca usada pelo uso do gás carbônico de equilíbrio na 

fotossíntese; 

d) Núcleo: presente em todas as células; 

c) Movimentos: não são freqüentes formas com movi mento próp rio, exceto 

algumas desmidiáceas que apresentam desloca mentos lentos e errát icos, 

ca usados pela secreção de muc ilagem através de poros, quando em contato com 

um substrato; 

f) Reprodução : assexuada por simples divisão ou formação de esporos ou, ainda, 

sexuada, por meio da tUJião de dois gametas; podem ser observados casos de 

altemânc ia de gerações, em que formas sexuadas são originadas de uma 

reprodução assexuada e vice-versa. 

3.3.2 Diatomáceas 

Segundo BRANCO ( 1986), as diatomáceas constituem um grupo muito freqüente 

em quase todas as águas doces, inclusive nas de abastecimento. A princ ipal característica das 

diatomáceas é a presença de uma carapaça ou frústula , constituída de sílica e formada de 

duas metades ou va lvas que se encaixam encerrando a célula. 

a) Cor: as algas que habitam o fundo ou v rvem no lodo possuem, gera lmente, 

coloração mais escura, enquanto que as de superfície são as que mais 

freqüentemente possuem cor amarela ou amarela-esverdeada ; a presença de 

cloroplastos de cor verde-oli va pode conferir-lhes coloração esverdeada; 

b) Substâncias de reserva: há reação negativa ao iodo devido à ausência de 

amido; as substâncias de reserva encontradas são constituídas de ó leos que 

forma m pequenos g lóbulos distribuídos no interior da célula; 
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c) Envoltórios: não existe uma bainha típica, permanente, envolvendo as células 

das diatomáceas; entretanto, existe secreção de mucilagem através dos poros 

existentes na membrana, a qual é responsável, muitas vezes, pela fixação das 

células a um substrato, ou pela ligação de uma célula à outra; na formação de 

colônias, p01tanto, somente nas superficies ou nos pontos em que há secreção de 

mucilagem; as diatomáceas podem apresentar duas vistas diferentes: uma 

valvar, em que a alga apresenta apenas uma das valvas e outra, pleural, em que 

se pode ver o lado da alga, isto é, a linha de contato entre as duas valvas; as 

valvas que compõem a frústula apresentam, geralmente, omamentações 

constituídas por estrias ou outras marcas regulares; as algas do gênero 

Aulacoseira formam filamentos mais ou menos longos pela justaposição de suas 

faces valvares; assim, essas algas somente podem ser observadas empregando-se 

microscópio em vista pleural ; 

d) Núcleo: está presente em todas as célula s de diatomáceas; 

e) Movimentos: são dotadas de movimento somente as diatomáceas pinadas e 

possuidores de rafe; admite-se que pelo interior desse canal circulem correstes 

de citoplasma que saem dos nódulos polares e central ; esse citoplasma estaria em 

contato direto com o meio, produzi11do, por atrito, o deslocamento da alga; 

f) Reprodução: pode ser sexuada e assexuadamente; neste último, as valvas se 

separam, cada qual contendo metade da célula que se divide por mitose; em 

segu ida, cada uma dessas células resultantes forma uma nova valva, oposta à que 

já possuía; assim, a va lva mais antiga será sempre a epiteca e a hipoteca fonnada 

posteriormente; o processo sexuado pode ser rea lizado de várias maneiras, 

geralmente por meio da união de duas algas formadas por divisão meiót ica, após 

o abandono das respectivas frústulas; com a união, constitui -se o zigoto diplóide 

que, por divi são mitótica, forma novas algas filhas, as quais secretam as 

respectivas valvas. 

3.3.3 Cianoficeas ou "algas nzuis" 

Segundo PELCZAR et ai. ( 1993), as cianoficeas ou c ianobactérias, também 

conhecidas como algas azuis, pe1tencem ao reino Eubacteria. Seus processos vitais requerem 

água, dióxido de carbono, substâncias inorgânicas e luz. A fotossíntese é seu principal modo 

de obtenção de energia para o metabolismo, entretanto, sua organi zação celular demonstra 
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que esses microorganismos são procariontes e, portanto, muito semelhantes 

bioquimicamente e estruturalmente às bactérias. 

Segundo BRANCO ( 1986), as cianoficeas apresentam as segu intes ca racterísticas : 

a) Cor: a cor verde-azulada, geralmente predominante, é devida a um pigmento 

azul, a ftcocianina , que se encontra associado à clorofila ; ao contrário do que 

acontece com as algas, os pigmentos não se encontram localizados em piastes ou 

corpúsculos especiais, mas sim, distribuídos em toda massa protoplasmática de 

cada célula; 

b) Substâncias de reserva : há reação negativa ao iodo devido a ausência de 

a mido; as formas de reserva freqüentes são gotas de óleo que aparecem no 

citoplasma juntamente com grânulos de proteína , além de pseudovacúolos que 

são espécies de bolhas de gás que se acumulam principalmente nas células mais 

velhas; 

a) Envoltórios: cada célula ou todo o filamento é revestido por uma bainha de 

substância muc ilag inosa, o que faz com que o conjunto de células tenha sempre 

uma consistência gelatinosa, escorregadia , ca racterística do " limo", que se forma 

em paredes úm idas ou na superfície interna de reservatórios de água; essa bainha 

freqüentemente serve de abrigo a bacté rias, inc lus ive ele co/Uormes que se 

protegem da ação do cloro, aplicado para des infecção; 

b) Núcleo: as células não possuem núcleo típico, mas a substância nuclea r se 

cncóntra difundida na massa protoplasrílática ; 

c) Movim entos: a lgumas cianofíceas fi la mentosas (Oscillatoria) são dotadas de 

movimentos reali zados, possivelmente, por difu são da mucilagem no me io 

líquido, ou ainda, por meio de ondas que percorrem longitudinalmente à célula, 

formadás por diléitaÇàés dê regiões sucessivas dõ !}rõ!oplasn1á; rião existem, 

porém, organelas especiais de locomoção quem entre as a lgas, só aparecem no 

g rupo dos flagelados pigmentados; 

d) Reprodução : a reprodução nunca se fa z sexuada mente; reproduzem-se por 

simples divisão da célula ou do fi lamento ou por formação de hormogônios, em 

certos gêneros, que são constituídos por conjuntos de células que abandonam a 

bainha do fil amento, dando origem a novos fila mentos; a lgumas c ianoficeas 

filamentosas apresentam, a inda, certas células destituídas de pigmento com 

aspecto dé "célulás vaziâs"; foi evidêllciáda, nós liétêrocistõs, á prêseriÇá dê 

enznnas responsáve is pela fixa ção de nitrogênio diretamente do ar; isso vem 

explica r a propriedade que tem a lgumas c iano ficea s (como por exemplo a 
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Anabaena) de desenvolver-se em ambientes pobres em nitrogênio, mas ricos em 

outros nutrientes, o que assume par1icular impor1ância no estudo do fenômeno de 

eutrofização. 

3.4 Problemas causados por algas ao abastecimento 

Segundo DI BERNARDO (1995), as algas têm causado os seguintes problemas ao 

tratamento de águas de abastecimento: aumento do consumo de produtos químicos, sabor, 

odor, interferências na floculação, flotação nos decantadores e obstnrção de filtros. 

Adicionalmente, as cianotoxinas (neurotoxinas e hepatotoxinas) produzidas por 

cianobactérias têm sido motivo de preocupação de autoridades e pesquisadores, e que 

culminou na aprovação da Norma de Qualidade da Água para Consumo e seu Padrão de 

Potabilidade, estabelecida pela Por1aria n". 1469 de 29 de dezembro de 2000 do Ministério 

da Saúde, na qual é obrigatório o monitoramento desses microrganismos e toxinas. 

3.4.1 Sabor e odor 

Segundo BRANCO ( 1986), a água, quando em estado natural, não possui sabor e 

odor próprios. Dentre as substâncias mais freqüentemente encontradas nas águas naturais, 

figuram os carbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio, ferro, magnésio e sódio, além 

de alguns compostos de silício e, com freqüência, vários compostos orgâ nicos. Os gostos que 

podem resultar na água devido à presença dessas várias substâncias são, essencialmente, de 

quatro categorias: ácido, amargo, doce e salgado. Da combinação sensorial desses quatro 

gostos com inúmeros odores produzidos especialmente pelos compostos orgânicos, pode 

resultar uma infmidade de diferentes sabores que permitem, muitas vezes, definir o tipo de 

composto presente, ainda que em diminutas concentrações. 

Segundo BRANCO ( 1986), as algas constituem um dos mais importantes fatores que 

causam sabor e odor nas águas de abastecimento. A identificação das substâncias presentes 

nas algas e que são responsáveis pelo seu cheiro e sabor ca racterístico tem sido objeto de 

estudo de várias pesquisas. A extração e destilação desse material levou à conclusão de que 

são os ácidos graxos, presentes nas células, os principais causadores desse fenômeno. 

3.4.2 Cor e turbidez 

Segundo BRANCO (1 986), a presença de microrganismos na água pode exercer dois 

tipos de influência com relação à produção de cor e turbidez nas águas de abastecimento, 
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seja por me10 de sua própria presença ou como produtores de pigmentos solúveis, seja 

indiretamente por interferências que causam no tratamento da água, em pa rticular nos 

processos de floculação, decantação e filtração da água. 

3.4.i.l lnterfe1·ência direta 

As algas, compo1tando-se na água como pattículas em suspensão, podem constituir 

fator diretamente responsável pela turbidez. Especialmente nos casos em que há o fenômeno 

de floração das águas, a turbidez causada por algas pode atingir va lores muito elevados, 

impedindo que a luz penetre mais que alguns centímetros na massa de água . Além disso, 

com a pigmentação verde, azulada, parda ou avermelhada, observam-se fenômenos de 

coloração aparente das águas em vittude da sua presença em número elevado ou ainda, 

freqüentemente, causado pela proliferação de algas em reservatórios de distribuição 

descobertos, isto é, sujeitos à penetração de luz. 

3.4.2.2 Interferência na floculação e decnntnção 

As algas podem causa r interferências indiretas na cor e turbidez das águas de 

abastecimento através de distúrbios que provocam modificações no pH de coagulação e na 

decantação em nas estações de tratamento. Além disso, as algas depositam-se nos 

decantadores, em grande número, produzindo aumento do lodo sedimentado. 

Segundo BRANCO ( 1986), por meio do processo de fotossintese, as algas retiram 

gás carbônico do meio, causando a precipitação de carbonatos. Isto traz como conseqüência 

a elevação do pH da água, que pode atingir valores altos (até 1 0), em águas nas qua is ocorre 

o fenômeno da floração. Por outro lado, durante a noite, na ausência de luz, cessando a 

atividade fotossintetiza nte, passa a predominar a reação cont rária, da respi ração, com 

conseqüente enriquecimento do meio em gás carbônico, dissolução dos carbonatos e 

correspondente abaixamento do pJ-1. Essas osci lações constituem causa de várias dificuldades 

de operação nas estações de tratamento e desperdícios de produtos químicos. 

3.4.2.3 Obstruçf10 de filtros 

O aumento da quantidade de microrganismos constitui causa de problemas 

operacionais em Estações de Tratamento de Água (Ef A) aiimentadas por mananciais nos 

quais ocorreram florescimentos algais na época de chu vas intensas. Isto foi observado por DI 

BERNARDO ( 1995) quando relatou a influência dessas alterações de qualidade da água do 
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Lago Descoberto em Brasília, DF, na pe1formance dos filtros rápidos da ETA que aduz água 

deste sistema. Foi constatado que o aumento na quantidade de algas provocou a redução do 

intervalo entre duas lavagens sucessivas dos filtros descendentes da ETA. 

Segundo BRANCO (1986), a água que chega aos filtros lentos contém, 

freqüentemente, um grande número de algas as quais serão, em grande pa1te, retidos no meio 

filtrante. Além disso, o meio fi ltrante exposto à luz permite a proliferação de um grande 

número de espécies dando origem, juntamente com impurezas da própria água, a uma 

camada biológica que recebe denominação alemã de "sclimutzdecke" ou película de sujeira . 

Em filtros rápidos, esta camada perde imp01tância, devido ao pequeno tempo de contato 

entre a água e o meio filtrante, bem com ao freqüência com a qual são lavados, causando 

remoção constante da película formada sobre os grãos de areia. Neste caso, a filtração é 

eficiente graças à presença de flocos não removidos nos decantadores, pois tanto acumulam

se na superfície do meio filtrante quanto ocupam os interstícios entre os grãos de areia. 

Os principais gêneros responsáveis por essas obstmções pe1tencem ao grupo das 

diatomáceas (Tabellaria, Aulacoseira, Asterionella, Fragilaria, Nitzschia e .~),nedra), em 

virtude de suas células apresentarem-se revestidas por um envoltório silicoso que não se 

destrói após a morte das mesmas. Algumas espécies que comumente obstmem filtros são: 

Chiarei/a pyrenoidosa, C/adophora aegagropi/a, C/osterium monil~femm, Palmella mucosa, 

SjJirogyra porticalis, 'J'ribonema bombycimtm, U/othrix variabilis, Zygnema insigne, 

Anabaena .flos-aquae, Oscil/atvria sp, Dialmna vulgare, Aulacoseira sp, Dinobriynn 

sertularia. 

3.4.3 Florescimentos algais 

Segundo BRANCO (1 986), não somente as algas do tipo plantônico, que vivem em 

suspensão nas águas, causam floração. Também, algumas formas bentônicéls, que prol ifennn 

no fundo da água, podem compor a massa de algas na superficie sob certas condições. A 

floração provocélda por alguns gêneros de cianofíceas é mai s freqüente, uma vez que, quando 

envelhecidas, formam pseudovacúolos gasosos no interior de suas células que diminuem sua 

densidade e podem dar origem a verdadeiras massas ou " ilhas flutuantes", cobrindo grandes 

extensões. Essas massas podem élcumular nas enseadas dos lagos jwtto às margens e se 

decompor, causando forte mau cheiro. A demanda respiratória e a decomposição de algas e 

cianofíceas provocam o consumo do oxigênio dissolvido na água que, por afixia, causa 

mortandade de um grande número de peixes. 

Além disso, o florescimento de alga! em locais próximos à captação de água para 

abastecimento público, geralmente causa distúrbios relacionados com o aumento do pH, 
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produção de sabor e odor, e liberação de toxinas. Depois de observadas estas alterações, o 

tratamento desta água é bastante dificultado, pois a destruição em massa desses organismos 

poderá agravar ainda mais os problemas no loca l da captação, principalmente no que diz 

respeito à solubilização de substâncias odoríferas e tóx icas. 

3.4.4 Gêneros de microrganismos JH'esentes em águas tratadas 

Segundo BRANCO ( 1986), um filtro em boas condições de operação não chega a 

remover, em geral, mais que 90% das a lgas presentes na água. Assim sendo, um certo 

número de microrganismos pode passar pelo tratamento, tendendo a acumular-se no fundo 

de reservatórios de distribuição, no interior das cana li zações ou em reservatórios 

domici liares. A decomposição destes pode resultar, às vezes, a produção de mau cheiro nas 

águas, porém, em geral, a quantidade dessas a lgas presentes na rede não chega a ser 

suficiente pa ra produzir maiores inconveni entes, principalmente quando os reservatórios são 

periodica mente lavados para remoção do lodo sedimentado. 

Segundo DI BERNARDO ( 1995), dentre as algas que podem estar presentes nas 

águas tratadas, destacam-se os seguintes gêneros: Cll/orella, C/osterium, Cosmariwn. 

vomphosphaeria aponina, Scenedesmus, .~)111edra, Huglena, Epithemia, Ch/orococ:cum, 

Elakotothri.r gelatinosa, Dinobryon, C)1clotella, Coe/astrum, Asrerionel/a 

3.4.5 Conosão 

Vários gêneros de algas podem provocar a corrosão de peças de concreto armado. 

Isto foi verificado em tubos de aço expostos à luz causados por cianofíceas do gênero 

Oscil/aroria . A corrosão pode ser feita tanto pe la ação direta dos microrganismos, quanto 

pela alteração quími ca no meio em que estão presentes, com a produção de ácido ca rbônico, 

silíc ico e oxá lico, além do ox igênio fotossintet izado. O enfraquecimento de pilares de 

concreto foi observado em virtude do crescimento de crostas de algas na sua parte imersa e 

que, depois da sua remoção, o processo de corrosão foi interrompido. 

3.4.6 Indústrias de papel 

A mucilagem secretada, especia lmente por cianoficeas, j untamente com as próp rias 

células presentes na superfície da água que é servida às indúst rias de pape l, podem ca usa r 

diversos danos ao processo de produção, ta is como o surgimento de manchas, mau cheiro e 

outros defe itos que prejudicam o aspecto do papel. 
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3.4. 7 Toxicidade 

3.4.7.1 Origem, natureza e propriedades das toxinas 

Segundo BRANCO (1986), estudos desenvolvidos, sobretudo no Canadá, revelaram 

a existência de diferentes o rigens e tipos de toxinas (FDF, SDF e VFDF). Essas toxinas são 

produzidas di retamente por algumas espécies e cepas inclu idas nos gêneros de cianobactérias 

(endotox inas) e pela decomposição das mesmas. Em estudos mais recentes apresentados pela 

AWWA Research Foundation (1995), as duas principais classes de cianotoxinas são as 

neurotoxinas (Anatoxina-a, Anatoxina-a(s) e saxitoxina) e hepatotoxinas (microcistinas e 

nodularinas). 

Segundo BRANCO ( 1986), a toxina extraída de um macerado de algas, o que 

significa que a toxina pode passar da célula para o meio, resiste muito ao ca lor, g randes 

variações de pH (até I O) e aos processos comuns de tratamento por coagulação com sulfato 

de a lumínio, filtração, cloraç.ão e mesmo adsorção por carvão ativado. Por outro lado, para 

va lores de pH ainda maiores, essa substância apresenta grande afinidade pelas superfícies 

adsorventes, sendo retida e dificilmente liberada pelo catvão. 

3.4.7.2 Efeitos tóxicos produzidos pelas cíanofíceas 

Segundo a AWWARF (1 995), as neurotoxinas são potentes bloqueadores 

neuromusculares (anatoxina-a) e inibem a ação da enzima colinesterase, que catalisa a 

hidrólise da acetilcoliJ1a (anatoxina-a<s>). O envenenamento causado por anatoxi na-a indicou 

a progressão do seguinte quadro clíni co: espasmo muscular, redução dos movimentos e 

respiração abdomin al, cianose, convulsão e morte. O envenenamento causado por anatox ina

a(s) provocou em porcos e patos, a lém do que foi citado, hipersalivaçào, coriza, tremores, 

contração muscular, ataxia , diarréia e paralisia anteriormente à morte. A saxotoxinas estão 

relacionadas à proliferação de cianobactérias do gênero Anabaena, pois inibem a transmjssão 

de impulsos nervosos e lewun à morte por parada respiratória . As neurotoxinas são 

produzidas pelos seguintes gêneros: Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, 

Tricodesmium, Lyngbya, C)J/indrospermopsis. 

Ainda segundo a A WW ARF ( 1995), o envenena mento de anima is causado pela 

ingestão de água contendo hepatotoxinas produziram fraqueza, relutância em movimentar-se, 

anorexia e petturbação menta l. Em um outro grupo ele animais que ingeriram a mesma água, 

foi constatado coma, tremores musculares e perturbações em geral anteriormente à morte (de 

poucas horas à alguns dias). As hepatotox i11as são produzidas pelos seguintes gêneros: 
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Anabaena, Nficrocystis, Nodularia, Oscil/atoria, Nostoc, Cylindrospermopsis. Outros 

gêneros de cianobactérias potencialmente tóx icos freqüentemente encontrados em 

ecossistemas aquáticos continentais são: Coa/osplwerium, Gomphosphaeria, S)~nechococcus, 

S)~nechocysfis, Pseudmwbaena, Schizothrix, J>Jwrmidium, Hormothaminion, Gloeotrichia. 

A P01taria 1469, de 29 de dezembro de 2000, limita a presença de microcistinas em 

I ~tg/L na água potável e recomenda que a análise de cianotoxinas inclua a determinação de 

cilindrospermopsinas e saxitoxiuas (STX), observando, respectivamente, os valores limites 

de 15 e 3 ~tg/L de equivalentes de STX/L. 

3.4.8 Alguns microrganismos de interesse sanitário 

A qualidade das águas de abastecimento superficiais têm sido moti vo de grande 

preocupação de autoridades e pesquisadores no que di z respeito à toxicidade e doenças 

decorrentes da presença de cianofíceas e protozoá rios do gênero Cryptosporidium e Giardia. 

Alguns gêneros cianofíceas também são indicadores de poluição e, também, podem conferir 

cor, sabor e odor à água; produzir limo. Os gêneros comumente encontrados nas águas 

superficiais são: J\tficrocystis, Anabaena, Aphanizomenon, Oscil/atoria, Tricodesmium, 

()'lindrospermopsis, Lyngbya, Nostoc e C'oa/osphaerium. 

As algas do gênero Chlorella são pequenas, verdes e esféricas. Podem ser 

encont radas isoladas ou formando colônias frouxas, associadas ou não a outros organismos 

vegetais ou animais. Foi evidenciada sua presença em lesões micóticas intemas humanas. 

Vivem bem em ambiente poluído por matéria orgânica ou muito rico em sais minera is, sendo 

muito freqüentes em lagoas de estabilização onde servem como indicadoras de certas fases 

do tratamento. Podem indica r poluição marinha por serem resistentes à alta sa linidade e 

quando presentes em grande nÍimero na água, causam odor de mofo. Algumas espécies 

obstruem fi lt ros e são sensíveis ao cloro, sulfato de cobre, DAC e à rosinamina acetato e 

resistentes aos demais algicidas (BRANCO, 1986). 

A diatomácea do gênero Aulacoseira possui filamentos retos ou curvos (helicoidais), 

const ituídos de células cilíndricas. Muitas dessas algas são de superfície e podem causar, 

freqüentemente, obstrução de filt ros. Produzem odor semelhante ao de gerânio ou, quando 

em grande nÍimero, sabor de terra na água. A espécie A. variam· vive em águas poluídas por 

matéria orgânica. São muito sensíveis ao sulfato de cobre e muito resistentes ao cloro 

(BRANCO, 1986). 

Nas Figuras l e 2 são ilustrados alguns gêneros de microrganismos presentes em 

águas superficiais. 
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FIGURA 1 - Microrgani smos Presentes em Ambientes Aquáticos. 
FONTE: PROTIST INFORMATION SERVER (2002) 

FIGURA 2 - Oocistos de Cryptosporidium parvum - Protozoário. 
FONTE: UFRGS (2002) 

19 



20 

3.5 Coagulação 

A água pode conter uma variedade de impurezas, destacando-se partículas coloidais, 

substância húmicas e microrganismos em geral. Tais impurezas apresentam carga superficial 

negati va, impedindo que as mesmas aproximem-se uma das outras, permanecendo no meio 

se suas características não forem a Iteradas. Para que as impurezas possam ser removidas, é 

preciso alterar algumas características da água e, conseqüentemente, das impurezas, por 

meio da coagulação, floculação, sedimentação (ou flotação) e filtração. 

Segundo DI BERNARDO (1993), a coagulação, gera lmente realizada com sais de 

alumínio e ferro, resulta de dois fenômenos: o primeiro, essencialmente químico, consiste 

nas reações do coagulante com a água e na formação de espécies hidrolisadas com carga 

positiva e depende da concentração do metal e pH final da mistura; o segundo, 

fundamentalmente fisico, consiste no transporte das espécies hid rolisadas para que haja 

contato com as impurezas presentes na água. 

A coagulação depende essencia lmente das características da água e das impurezas 

presentes conhecidas por meio de parâmetros como pH, alca linidade, cor verdadeira, 

turb idez, temperatura, mobilidade eletroforética, força iônica, sólidos totais dissolvidos, 

tamanho c distribuição de tamanhos das pa rtículas em estado coloicla l e em suspensão. A 

coagulação é resultado de quatro mecanismos distintos: compressão da camada difusa; 

adsorção e neutralização de ca rgas; adsorção/formaçâo de pontes e varredura .. Este último é 

mu ito ut il izado em ETAs nas quais se tem a flocu laçâo e sedimentação antecedendo a 

filt ração, pois os flocos resultantes são de maior tamanho e apresenta m velocidades de 

sedimentação relativamente altas se comparados aos flocos obt idos com a coagulação 

realizada no meca nismo de adsorçào-neutrali zação de ca rgas. O mecanismo de coagulação 

na va rredura também é empregado quando a clarificação é feita pela flotaçào (DI 

BERNARDO, 1993). 

Segundo ZA BEL (1982), as condições ótimas de coagulação (tipo de coagulante, 

dosagem e pH) podem ser obtidas ut ilizando um equipamento de flotação constituído de 

reatores estáticos. Também, para o bom desempenho da flotação, é necessá ria a misturo 

adequada do coagulante na água a ser tratada , no que diz respeito ao local de ap licação e a 

intensidade da agitação. 

3.5.1 Diagrama de Coagulação 

Segundo ARMlTHARAJAH (1989), o diagrama de coagulação do sulfato de 

alumínio é utili zado para indica r, de uma maneira simples, as dosagens de coagulante 
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químico e a faixa de pH em que a coagulação efetivamente ocorre. ARiviiTHARAJAH & 

MJLLS (J 982) desenvolveram o diagrama de coagulação (Figura 3-a), com base no 

diagrama de solubilidade do alumínio, no tratamento de águas sintéticas e naturais com 

turbidez relativamente alta se comparada à cor verdadeira, segundo as condições de 

coagulação, dosagem de sulfato de alumínio (AI2(SO.t)J.I4,3 H10) e pH da mistura . 

Segundo DJ BERNARDO (J 993), neste diagrama, além das curvas das espécies 

hidrolisadas do alumínio, há a delimitação das regiões nas quais predominam os diferentes 

mecanismos de coagulação, e também é mostrada a variação do potencial zeta da dispersão 

coloida l estabilizada, e a variação do potencial zeta resultante da interação entre os colóides 

da dispersão com as espécies hidrolisadas. 

Na região I ocorre a neutralização de cargas das partículas coloidais pelas espécies 

hidrolisadas de alumínio, que são adsorvidas ua superfície dos colóides. O potencial zeta se 

aproxima de zero, em pH da ordem de 4,8 e dosagem de sulfato de alumínio de I O a 70 

mg/L, caracterizando o ponto isoelétrico dos colóides recobertos com as espécies 

hidrolisada s. A região 2 é chamada de zona de reestabilização, na qual o potencia l zeta é 

positivo. A região 3 é chamada de "corona", na qual o mecanismo de coagulação 

predominante se dá pela neutra liUtção das partículas coloidais pelo hidróxido de al umínio 

positi vo. O ponto isoelét rico é atingido novamente (potencial zeta igual a zero) em um valor 

de pH em tomo de 6,8 e dosagem de coagulante de I O mg/L. A região 4 é caracterizada pela 

formação excess iva dos precipitados de hidróx ido de alumínio, de modo que as partículas 

coloidais são aprisionadas nos mesmos. A região é relativamente ampla, englobando a faixa 

de valores de pH entre 6 e 8 e dosagens de coagulante superiores a 30 mg!L (DI 

BERNARDO, 1993). 

Os gráficos da Figura 3-b, obtidos pelos autores em investigação experimental , 

mostram alguns resultados referentes à influência do gradiente de mistura rápida na remoção 

de turbidez para diferentes va lores de pH e tempos de floculação nos mecanismos de 

coagulação definidos na Figura 3-a. Pode-se observar a influência significativa do gradiente 

de velocidade de mistura rápida, principalmente na faixa de pH compreendido entre 6,4 e 6,5 

(Figura 3-bl , mecanismo de adsorção-neutrali zação) na remoção de turbidez, enquanto que, 

no mecanismo combinado (Figura 3-b2), não foi constatada tal influência. Também, sob 

condições ótimas de coagulação na varredura (Figura 3-b3), não foi verificada diferença nos 

resultados para os valores GxT estudados. 

Segundo DI BERNARDO (1993), anteriormente ao uso do diagrama da Figura 3-a, 

era muito difícil avaliar as condições apropriadas para a coagulação (pares de valores de 

dosagem de coagulante e pH de coagulação), principalmente em sistemas de filtração direta. 



22 

Também, o autor relata que o diagrama da Figura 3-a corresponde a uma situação pa1t icular 

que ilustra a aplicabilidade do diagrama de solubilidade do alumínio com base nas 

características da água utili zada por AR.t\11THARAJAH & MILLS (1 982), sendo necessária, 

assim, a construção de diagramas específicos para cada tipo de água a ser estudada, por meio 

de ensaios de coagulação, floculação e sedimentação (ou flotação) em equipamento de 

reatores estáticos. 
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FIGURA 3 - (a) Diagrama de Coagulação do Sulfato de Alumínio e sua Relação com o 
Potencial Zeta; (b) Turbidez da Água Decantada en1 Função do pH, Tempo de Floculação e 

do Gradiente de Velocidade de Mistura Rápida. 
FONTE: AR.tVIITHARAJAH & MILLS ( 1982) 

3.5.2 Influência da M istura R:lpida na F loculação 

Segundo LETTERMAN et ai. (1 973), a va riação de fatores como gradiente de 

velocidade, tempo de mistura rápida e concentração da solução de sulfato de alumínio, 

podern melhorar a remoção de turbidez por sedimentação. Para isso, o autor rea li zou cerca 

de 300 ensaios para determinar os efeitos dessas variações. Nas Figuras 4 a 7 são mostrados 

os resultados dos estudos realizados pelos autores. 
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A análise das Figuras 4 e 5 permite constatar o aumento da turbidez remanescente 

com o aumento do tempo de mistura rápida (até 20 s). Na Figura 6, pode-se observar a 

tendência de diminuição do produto GxT (gradiente x tempo de mistura rápida) para 

diferentes dosagens de sulfato de alumínio. Na Figura 7 são mostradas curvas em que se 

observa a redução da turbidez remanescente com o aumento do tempo de floculação para três 

tempos de mistura rápida. 
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BRITO ( 1998) efetuou um estudo de sedimentação e verificou a influência dos 

parâmetros da mistura rápida, com seis tempos de mistura (5, lO, 15, 20, 25 e 30 s) e sete 

gradientes de velocidade (200, 400, 600, 800, 100, 1200 e 1400 s· 1
) , para remoção de 

turbidez de água de laboratório preparad<1 com caulinita (h1rbidez de 25 ± 1 uT). Foi 

verificada a variação dos va lores da turbidez remanescente com a variação dos parâmet ros de 

mistura rápida (Figura 8), em que Tmr é tempo de mistura rápida , Gmr é o gradiente de 



24 

velocidade médio e T""' é a turbidez remanescente. Foi obtido, com Gmr = 400 s·• e Tmr = 

5 s, Trem = 5,64 uT como resultado de maior remoção de turbidez para a velocidade de 

sedimentação de 5 cm/min. Pode-se observar, também, a tendência de redução dos va lores 

de turbidez remanescente quando eram reduzidos o gradiente e tempo de mistura ráp ida 

(exceto para Gnu = 200 s·•, pois, provavelmente, o gradiente de velocidade era baixo demais 

para produzir bons resultados para o tipo de água estudada). 

Figura 8 - Otimização da Mistura Rápida (Dosagem de Sulfato de Alumínio = 20 mg/L; pH 
de coagu lação = 6,32; Tempo de floculaçào = 20 1nin; Gradiente médio de velocidade da 

fl oculação = 25 s·\ Velocidade de sedimentação = 5 cm/min) . 
FONTE: BRTTO ( 1998) 

3.6 Floculação 

Segundo PÁDUA et ai. (1998), a íloculação corresponde à etapa em que são 

fomecidas condições apropriadas para facilitar o contato e agregação de pattículas 

previamente desestabilizadas por coagulação química, visando a formação de flocos com 

tamanho e densidade adequada para serem removidos por sedimentação, flotação ou fi ltração 

direta . 

A eficiência da unidade ele floculação depende do desempenho da unidade de 

mistura rápida, a qual é influenciada por fatores tais como: i) tipo de coagulante; ii) pH ele 

coagulação; iii) temperatura da água; iv) concentração e idade ela solução de coagulante; v) 

tempo e gradiente médio de velocidade de mistura rápida; vi) tipo e geometria do 

equipamento de agitação; vii) qualidade da água bruta . O desempenho das unidades de 
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mistura rápida e de floculação influi na qualidade da água decantada produzida na estação de 

tratamento de água (ET A) e, consequentemente, na duração da carreira de fi ltração. O 

estabelecimento do tempo e gradiente médio de velocidade de projeto e operação da unidade 

de floculação dependem, fundamenta lmente, da qualidade da água bruta e da tecnologia de 

tratamento utilizada na ETA. 

MENDES ( 1989) estudou, em investigação experimental feita em reatores estáticos, 

a coagulação e floculação de dez tipos de águas sintéticas e naturais combinando va lores 

relativamente altos e baixos de turbidez e cor verdadeira, tendo constatado que, para cada 

tempo de floculação, existia um único gradiente de velocidade com o qual foi obtida maior 

remoção de cor e/ou turbidez da água bruta e que o gradiente de velocidade ótimo de 

floculação (Gf ) diminuía à medida em que o tempo de floculação aumentava (Figura 9). 

Pode-se, assim, determinar o gradiente de velocidade ótimo quando o mesmo é mantido 

constante durante o tempo de floculação. 
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Figura 9 - Variação da Porcentagem Remanescente da Cor Aparente Míni ma em Função do 
Tempo de Floculação para Água Contendo Turbiclez de 5 uT e Cor Verdadeira de I 00 uC. 

FONTE: MENDES (1989) 

Também, segundo ZA BEL (1 982), uma floculação eficiente é essencial para que 

resulte efetiva a remoção de algas por flotação, uma vez que, em umél estação de tratamento 

no Reino Unido, quando a esta era operada sem a adição de coagulante, somente de I O a 

20 %das algas eram removidas. 

DOMBROSKI (1996) verificou a influência da floculação sobre a flotação por ar 

dissolvido utili zando instalação constituída de reatores estáticos e água preparada em 
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laboratório com as seguintes características: cor aparente = 84 a 94 uC; cor verdadeira = 43 a 

61 uC; turbidez = 6, L a 7,9 uT; alcalinidade = 24 a 33 mg/L CaC03; temperatura = 25,0 ± 

I ,4 °C; pressão na câmara de saturação = 441 kPa; taxa de recirculação = 8 %; dosagem de 

sulfato de alumínio = 40 mg!L; pH de coagulação = 6,36 ± 0,13. Na Figura lO são mostrados 

os resultados obtidos a pa1tir de ensaios visando a remoção de cor aparente e turbidez para 

diferentes tempos e gradientes de velocidade médio de floculação. 
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de floculação as velocidades de flotação de Yf1= 2 I e Vf1= I 0,4 cm/min. 
FONTE: DOlVIBROSK1 (1 996) 

Podem ser observadas na Figura I O as curvas de eficiência de remoção de cor 

aparente e turbidez para as veloc idades de flotação (V f) de 2 1 e I 0,4 cm/min e tempo de 

floculação de 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 30 minutos. As menores porcentagens remanescentes 

de turbidez e cor aparente (< I O %) foram obtidas, respecti vameute, com 20 e 24 min de 

floculação e gradiente de velocidade médio de 60 s·1. 
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3. 7 Flotação 

Segundo HAHN ( 1982), a flotação consiste na separação de fases sólido-líquido, 

obtido pelo movimento ascendente de pattículas, flocos ou outros agregados presentes em 

um líquido, onde as forças de empuxo predominam sobre as gravitacionais, seja por 

diferença de densidades ou por introdução de microbolhas de ar que se aderem às partículas, 

diminuindo ainda mais o empuxo sobre as mesmas, arrastando-as no sentido ascensional, em 

direção à superfície. 

Para que ocorra uma separação adequada, a flotação deve ser analisada, 

principalmente, em 3 etapas (Figura I I) : 

a) geração e introdução de boU1as de gás no sistema; 

b) contato entre as pattícu las ou agregados e as bolhas de gás (ângulo de contato$); 

c) ascensão do complexo bolha-sólido. 

........... .. ~ Água para Rccirculaç<lo Água Niio Tratada 

+ + 
ETAPA 1: Formação 1la Dolba de Ar 

Diferença de pressão, tipo de bocal difusor, Ouxo de água bruta ou 
clarificada a ser recirculacla, características da {tgua bmta 

+ 
ETAPA 2: Agregação Ar/Sólido 

Concentração (bolhas de ar, sólidos), gradiente de velocidade, forma 
dos sólidos. características do sistema trifásico ar-árrua-sólido 

+ 
"'I 

ETAPA 3: Asccnsilo do Complexo Ar/Sólido 

Relação ar/sólidos, massa cspccílica do sólido, geometria e vazão na 
unidade de notaçilo, tempo de detenção, distribuição da flgua saturada 

com ar, taxa de aplicação superlicial c velocidade ele Ootaç;1o 

v v 
Água elarilicada Sólidos removidos 

FIGURA li - Fluxograma Referente às Etapas mais Significantes para o 
Sucesso da Separação Sólido-Líquido na Flotação indicando os 

Parâmetros de Projeto e Operação mais Importantes 
FONTE: ZABEL ( 1982) 
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Outras etapas também podem apresentar igual importância, tais como a dissolução 

sob pressão de ar/gás na água, adição de produtos químicos para estabilizar as bolhas de gás, 

agregação dos sólidos anteriormente à flotação, modificação da agregação entre as bolhas de 

gás e partículas de sólidos pela ação de produtos químicos e os vários movimentos do 

complexo bolha de gás-partículas de sólido do sistema (devido à geometria do sistema, 

existência de anteparos e tipo de mistura). Entretanto, as três principais etapas descritas são 

limitantes no controle das taxas de flotação e podem ser modificadas ou controladas físi ca ou 

quimicamente por meio de processo ou de operação das tmidades de flotação. 

3.7.l Geração da Bolha 

Segundo H AHN ( 1982), a formação da bolha em s istemas de flotação é conseguida 

por meio da saturação com ar do afluente ou da parcela ele efluente clarificado (a ser 

recirculado, posteriormente) em câ maras de pressurização e posterior redução da pressão 

desta (normalmente à 4 ou 5 atm) à pressão atmosférica na unidade de flotaçâo. Como prediz 

a Lei de Henry-Dalton, o gás (ar) dissolvido em pressões superiores à atmosférica , será 

liberado de modo a alcançar a nova condição ele equilíbrio, controlada por meio da pressão 

parcia l do gás na unidade de flotação . 

Segundo RICHTER (200 I), quando o ar é introdu zido na câ mara de saturação 

contendo água a uma pressão absoluta P (atm, kPa, kg/cm2 ou mca), o ar se dissolve na água 

até uma concentração de saturação C,111 (mg/ L) : 

( I) 

em que: 

17: efici ência da câmara de saturação; 
K": constante da Lei de Henry, em função da temperatura do ar (mg/L.atm, mg/L.kPa, 

mg.kg/L.cm2 ou mg/L.mca) ; 

Com base na Lei de Henry, pode-se afirmar que: i) a massa de gás dissolvido é 

di retamente proporcional à pressão; ii) o gás em liberdade, e à mesma pressão, ocupa o 

mesmo volume do que está d issolvido; iii) diminuindo a pressão, o gás di ssolvido desprende

se da fase líquida . 

Segundo HAHN ( 1982), os fatores mais importantes na geração de bolhas de gás 

são: i) pressão na câmara de saturação; ii) relação entre a vazão de ar e a va zão de líquido; 

i i i) tensão superfic ial da água; i v) tipo de bocal difusor. 
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Segundo DI BERNARDO' (2001), o tamanho das boUms é muito impottante na 

flotação, pois bolhas pequenas, além de apresentarem maior superfície específica para uma 

mesma quantidade de ar, necessitam deslocar menor quantidade de água da superfície das 

partículas onde vão aderir. Existe relação entre o diâmetro médio da bolha e a pressão de 

saturação, sendo que, em gera l, o diâmet ro da bolha é maior quanto menor for a pressão, 

dependendo do tipo de difusor. Segundo HAHN ( 1982), o tamanho das bolhas é da ordem de 

l 00 pm (ou tnenores) em sistemas de tratamento de águas residuárias. 

Segundo ZABEL ( 1982), é importante que a introdução da água saturada com ar seja 

o mais próximo possível do fluxo de água floculada a fim de que sejam minimizados os 

efeitos de aglutinação das boU1as. Também, uma boa distribuição das bolhas de ar com a 

água floculada é importante para facilitar o contato bolha-floco. A pressão deve ser reduzida 

instantaneamente e em condições altamente turbulentas, de modo que a injeção de água 

saturada com ar seja mais eficiente ao passar pela válvula ou orifício. Entretanto, a 

velocidade de escoamento da água de recirculação quando a válvu la é aberta ou pelo orifício 

deve ser suficientemente baixa para que o complexo bolha-floco não seja quebrado. O autor 

rea lizou testes comparando a performance entre um bocal desenvolvido pelo Water Reserch 

Cent re (WRc), Inglaterra, e a vá lvula de agulha . A Figura 12 ilustra a variação do tamanho 

das bolhas ele ar para os dispositivos. Para os dois dispositivos, 95% elas boU1as de ar 

estavam compreendidas entre I O e 120 pm. É muito impottante minimizar a formação ele 

boU1as muito grandes uma vez que ocorre a perda de um grande número de microbolhas. 

Entretanto, em todos os dispositivos empregados até então, ocorre a formação de uma cetta 

quantidade de bolhas grandes indesejáveis. A Figura 13 ilustra a massa de gás dissolvido na 

água em função da pressão e temperatura. 

Segundo RI CHTER (2001), a solubilidade do ar depende da temperatura e pressão. 

Um acréscimo na temperatura causa redução no volume de ar a ser clj ssolvido e um 

acréscimo na pressão provoca aumento da dissolução do ar. Admiti ndo-se que a 

concentração de ar iJlicia l na água de recirculação é a mesma que a concentração 

remanescente na água flotacla à pressão atmosférica, a massa de ar liberada na câmara de 

flotação (M) é dada pela equação 2, em que C'5,,1 e C,,1m são as concentrações ele ar 

(massa/volume), respecti vamente, na água de recirculação na saída da câmara de saturação e 

remanescente à pressão atmosférica, r é a relação q/Q (va zão de recirculação/vazão da 

estação). 

M = r. Q. (C .. t - C.tn) (2) 

1 DI BERNARDO, L. (200 I). Flotnçiío. Te:-> to fornecido na disciplina da pós-graduação "Tecnologias 
Apropriadas em Tralnmento de Águas de Abastecimento". São Carlos, EESC/USP, 200 l. 
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FIGURA 13 - Massa de Gils Dissolvido na Água 
em Função da Pressão de Saturação c 

Temperatura 
FONTE: ZABEL ( 1982) 

Sendo Cr a massa de ar por unidade de volume liberada após a queda de pressão na 

região denominada zona de contato, tem-se que: 

lvf =- C . (q -J Q) ~ C. Q. (/ 11) 

Das equações 2 e 3, têm-se: 

r 
C, = - - .(Csal - Catm) 

1+ r 

Substituindo C .. pela equação I e como C.,m = KH. l : 

r 
C, = - .I<H(IJP - 1) 

1+ r 

Sendo c. a concentração de ar na água de recirculação, tem-se que: 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Em estado de equilíbrio, a câmara de saturação é alimentada por ar com a vazão (q.,) 

de: 



31 

(7) 

em que : 

Osar: densidade do ar saturado, (mg/L) 

A concentração de ar liberado cpb, em volume, é dado por: 

c, 
cpb =--

0 sal 

(8) 

Segundo ZABEL (1982), a quantidade de ar disponível é contro lada tanto pela 

pressão de saturação quanto pelo volume de recirculaçâo de água saturada com a r. Em 

experimentos em que foram estudadas diferentes pressões de saturação e quantidades de 

água de recirculação adicionadas, foi constatado que a qualidade da água flotada dependia da 

quantidade total de ar introduzido no sistema e não devido a va lores individuais de pressão 

ou volume de água de recirculaçâo. Isto pode ser concluído com base em observações 

efetuadas durante a invest igação experimental em que foram obtidos o mesmo ta manl10 de 

bolhas (de I O a 120 pm) para diferentes tamanhos de bocais (3, 18, 2,78 e 2, 18 mm) e 

pressões de saturação (até 690 kPa). Também, são necessários de 7 a 8 g de ar por metro 

cúbico de água fl otada para otimiza r a flotaçâo (Figura 14). Isto correspondente uti li za r 

pressões de saturação entre 320 e 420 kPa e um volume de água de recirculação entre 7% e 

8%. 
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Utilizando Diferentes Tamanhos de Bocais WRc. 

FONTE: ZABEL (1985) 
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HAARHOFF & STEfNBACH (1997) fizeram algumas considerações sobre a 

natureza da suspensão das bolhas de ar. O tamanho das bolhas geradas em sistemas de 

flotação por ar dissolvido abrange uma faixa de tamanho muito ampla. Isto decorre do fato 

de as bolhas, especialmente após sua formação, em grande turbulência, colidirem e 

crescerem em um processo chamado coalescência ou aglutinação. As suspensões são 

freqiientemente apresentadas em termos da distribuição do tamanho das bolhas e usualmente 

caracteri zadas pelo diâmetro médio da bolha (d50). Em qualquer suspensão de bolhas, 

entretanto, existem bolhas que são significativamente maiores que o diâmetro da bolha dso. 

Estas macrobolhas movem-se rapidamente à superfície, inte1ferindo no movimento 

ascensional relativamente mais lento de aglomerados de flocos e microbolhas, e podem 

romper a camada de lodo que está na superfíci e de uma câmara de flotação. Porém, a 

desvantagem mais significante é a quantidade de ar presente na macrobollta, pois, se há uma 

de 200 ~un em meio de 100 microbolhas de 50 ~tm de diâ metro, cerca de 40 % do volume 

total de ar estará confmado nesta única macrobolha . 

Um limite arbitrário de 150 pm foi estabelecido na literatura para d ist inguir a mjcro 

da macrobolha . Com base neste tamanho, dois parâmetros altemati vos foram definidos para 

quantificar a excessiva coa lescência das bolhas: i) fra ção de macrobo lltas, dado pelo 

quociente entre a concentração de macrobolltas presentes e a concentração de microbolltas, 

expressa em porcentagem; ii) concentração de microbolhas em volume, calculado pelo 

quociente entre o volume de microbolhas e o volume tota l de ar desp rendido da fase líquida, 

expressa em porcentagem. 

Entretanto, especialmente na medição do volume das microbolhas, tem sido difícil 

obter expressões estatisticamente significantes, uma vez que há relat ivamente poucas 

macrobolhas frente à quantidade de microbolltas. 

3.7.2 Agregação Ar-Sólido 

Segundo H AHN ( 1982), a formação de agregado estável entre uma ou ma is bolhas 

de gás e uma partícula ou floco requer a coli são entre ambos e a subsequente aderência 

permanente entre as fases gasosa e sólida. 

Segundo DI BER.J'\JARDO (1993), os mecanis mos de contato entre boll1as de ar e 

pa1tículas podem resultar da s seguintes ações: a) colisão da bolha com a pa1tícula devida à 

turbulência ou à atração entre ambas, e aderência; b) aprisionamento das bolhas nos fl ocos 

ou contato entre fl ocos sedimentados e bolhas de ar em ascensão e c) crescimento das bolhas 

de ar entre os flocos . Quando se têm pattículas hidrofí licas, os mecani smos h e c parecem ser 
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os responsáveis pela eficiência da flotação, enquanto que o mecanismo a, parece predominar 

na obtenção de uma ligação mais estável da bolha de ar com as partículas, com um cetto 

grau de hidrofobicidade. 

Segundo HAJ:-IN (1982), a aderência ou contato permanente entre pattículaslflocos e 

as bolhas de gás depende das forças resultantes na interface gás-água-sólido, as quais 

resultam das forças físicas de atração e físico-químicas de repulsão presentes. Essa etapa é 

predominantemente controlada por fenômenos químicos. O ângulo de contato (~) expressa 

convenientemente as propriedades desse sistema trifásico e consiste no parâmetro mais 

significante na determinação do tamanho da bolha mais apropriado, o qual resulta na 

formação de agregado estável. Na Figura 16 pode-se observar que, quanto menor o ângulo 

de contato, menor deve ser o diâmetro das bolhas para que o complexo bolha-sólido estável 

seja obtido. A Figura 15 mostra, esquematicamente, o ângulo de contato ent re a bolha e 

partícula e as tensões que agem sobre as interfaces gás-sólido-líquido. Como pode ser 

observada nas equações 9 e I O, a energia de adesão (/J.~g) cresce com o aumento da tensão 

superficial nas superficies sólido-líquido (a:,.1) e líquido-gás (a1.g) e com o decréscimo da 

tensão superficial na interface sólido-gás (as.g). 

(9) 

a:~g = a:~, + a,,g . cos r/J (I O) 

As características das três fases contribuem para a aderência química. É possível 

modifi ca r a tensão superficial da intetface gás-líquido e afeta o tamanllo e estabilidade da 

bolha, adicionando-se agentes espumantes ("foaming agents"). É possível, também, alterar a 

tensão superficial da interface de bolhas e sólidos por meio da ad ição de coletores ou 

"collectors" que aumentam a afinidade ar-sólido (reduzem o grau de hiclrofobiciclade). 

Entretanto, a ad ição ele depressores ou "depressors" diminuem a afinidade ar-sólido 

(aumentam o grau ele hidrofobicidade) . A Figura 17 ilustra estas possibi lidades. 

F AS€ ÚQ<J.OA 

O"s) 

F AS€ SÓliDA 

FIGURA 15 - Ângulo de Contato c Tensões que Agem na 
I ntcrfacc Gás-Líquido-Sólido. 

FONTE: HAHN ( 1982) 

a_,,t-" tensão entre as fases sólida c líquida 
Oi.g: tensão entre as fnscs líquida e gnsosa 
as,g: tcns;lo entre as fases sólida e gasosa 
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Quantidade de Produtos Qulmlcos Adicionados 

Figura 17 - Esquema Ilustrativo do Papel 
de Agentes Químicos no Controle do 

Processo de Flotação 
FONTE: HAHN ( 1982) 

3.7.3 Velocidade Ascensionnl da Bolhn 

Segundo HAHN (1 982), com a formação de um complexo estável, a força resultante 

provoca rá seu movimento <'lscensional. A veloc idade const<'lnte deste movimento é 

estabelecida quando as forças de empuxo e de arrasto se igualam. É de se esperar que, 

quanto maior a quantidade de bolhas aderidas, maior será a velocidade ascensional. Esta 

condição pode ser expressa pela relação ar/sólidos. 

A determinação da relação AIS pode ser feita experimenta lmente em unidades de 

alimentação contínuas ou em ensa ios tipo batelada nos flotadores de laboratório. A relação 

AIS (quantidade de ar/quantidade de sólidos) é expressa, em mg/rng, pelas equações ll e 12 : 

AI 1,3.a5.(f.P.,IJs -1) . 
1 

~ IS = ' , sem rec1rcu açao 
Ss 

( I I) 

ou 

AI 1,3.as .(f.Pabs - 1).R . I -
/S = , com recn·cu açao 

Ss.Q 
( 12) 

em que: 

AIS: relação ar-sólidos (quantidade de ar/quant idade de sólidos, em mg/mg) 
as: solubilidade do ar (mL/L) 
f fração de gás dissolvido a uma dada pressão 
P.,b,: pressão absoluta (atm) 
Ss: concentração de sólidos em suspensão (mg/L) 
Q: vazão (L/s) 
N: taxa de recirculação, (%) 
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Segundo DI BERI'JARDOz (200 1), para águas que contenham alto teor de sólidos 

(como resíduos líquidos gerados em estações de tratamento de água), esta relação pode 

influir na efici ência da remoção de sólidos. No entanto, em s ituações de flotação de águas 

superficiais contendo sólidos totais inferior a 2000 mg/L, este parâmetro deixa de ter 

impot1ância e utiliza-se a vazão de recirculação, usualmente da ordem de 5 a 15% da vazão 

de água a ser flotada . 

Ainda segundo o autor, a relação entre o tempo de contato entre as bolhas e 

partículas em uma câmara de flotação depende da velocidade ascensional terminal das 

boUtas que, por sua vez, é proporcional ao quadrado do diâmetro das mesmas (Eq 13). 

em que: 

lost. 1"'2 : tempo de ascensão das bolhas I e 2, respectivamente (T) 
Jl"'1, V052 : ve locidade ascensional das bolhas I e 2, respectivamente (LT 1

) 

dbt. db2 : diâmetro das bolhas I e 2, respectivamente (L) 

(13) 

Segundo DI BERNARDO ( 1998), o máx imo diâmetro de bolha pa ra um escoamento 

laminar é 130 pm. Para tamanhos de bolhas inferiores a 130 ~un , a Lei de Stokes, como 

aplicada na sedimentação, pode ser ap licada para encontrar a taxa de e levação (Eq . 14). 

(14) 

em que: 

U1: velocidade ascensional da bolh a (L T 1
) 

g: aceleração da g ravidade (L Tz) 
p: massa específica da água (M L"3

) 

p~: massa específica da bolha de gás(ML"3) 

(h: diâmetro da bolha (L) 
p : viscosidade absoluta da água (MT zL.1

) 

Segundo RICHTER (200 I), sendo db o diâmetro ela bolha, o número de bolhas 

liberado por unidade de volume (Nb), pode ser ca lculado pela seguinte expressão: 

(1 5) 

2 DI BERNARDO, L. (200 I). Flotaçrio. Texto fornecido na discipti.t1a da pós-graduação "Tecnologias 
Apropriadas em Tratamento de Águas de Abastecimento". São Carlos, EESC/USP, 200 l . 
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3. 7.4 Taxa de recirculação 

Segundo RlCHTER (200 1), a relação entre a vazão da água clarificada q 

encaminha,la à câmara de saturação, pressurizada e recirculada ao sistema, e a vazão Q de 

uma estação de tratamento ou ela unidade de flotação é denominada taxa ou razão de 

recirculaçào (r) . Para sistemas de fluxo descontínuo, considera-se o volume útil da câmara de 

flotação. 

r = !I 
Q 

(16) 

DOM BROSKI ( 1996) verificou a influência ela quantidade de ar fomecida na 

remoção de cor aparente e turbidez utilizando instalaçi'io constituída de reatores estáticos e 

água preparada em laboratório com as seguintes características: DSA = 40 mg/L, pH de 

coagulação = 6,33 ± 0,07, pressão de saturação = 441 kPa ; cor aparente inicial = 99 uC, 

turbidez inicial : 6,5 uT, temperatura: 24,8 ± 0,4 °C. Na Figura 18 são mostrados os 

resultados obtidos a pa1tir de ensaios visando a remoção de cor apmente e turbidez para 

diferentes taxas de recirculaçâo. 
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Figura 18 - Remoção de cor aparente e turbiclez em função da velocidade ele 
flotaçâo para diferentes taxas de recirculaçào. 

FONTE: DOMBROSKI ( 1996) 
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Podem ser observadas na Figura J 8 as curvas de eficiência de remoção de cor 

aparente e turbidez em função da velocidade de flotação para taxas de recirculação de 2, 4, 6, 

8, I O e 12 %. Foram obtidas eficiências de remoção acima de 9 J %(para V f ::; 13,3 cm/min) 

para as taxas de recirculação de 8% e I 0%. 

3. 7.5 Tipos de flotação 

Segundo Z ABEL (1982), os principais tipos de flotação são: flotação por ar disperso, 

flotação eletrolítica e flotação por ar dissolvido. 

3.7.5.1 Flotação por Ar Disperso 

A flotação por ar disperso não é adequada para o uso em tratamento de águas de 

abastecimento devido à reduzida eficiência de remoção de impurezas, pois há geração de 

bolhas com tamanhos relativa mente grandes, ma iores que I mm, comparado com o tamanho 

entre 20 a J 00 pm utilizadas na flotação por ar dissolvido e eletrolítica. 

3.7.5.2 Flotação E letrolíticn 

A flotação eletrolít ica consiste na geração de bolhas de ox igênio e hidrogênio no 

interior de uma unidade de flotação por meio da eletrólise da água devido à aplicação de 

corrente elétrica entre dois eletrodos situados no fu ndo da mesma (Figura 19). 

Água 
Bruta 

~ 

Coleta do Lodo 

Eletrodos 

Canal para 
Descarga do Lodo 

Clarificado 

) 

Figura 19- Esquema da Unidade de Flotação Eletrolítica com Escoamento Continuo. 
FONTE: ZABEL ( 1982) 
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3.7.5.3 Flotação por Ar Dissolvido (FAD) 

As bolhas de gás são geradas pela redução da pressão de um flu xo de água saturada 

com a r. Uma parcela de ar dissolvido é liberado em forma de pequenas bolhas, usualmente 

menores que I 00 ~un ele diâmetro, da fase líquida para a gasosa. Ainda segundo ZA BEL 

( 1982), os principais tipos de FAD conhecidos são: à vácuo, por pressurização e micro

fl otaçào. 

a) FAD à vácuo 

O líquido a ser tratado é saturado com ar à pressão atmosférica . As bolhas de ar são 

geradas por meio da aplicação de vácuo na unidade de flotação em que são liberadas devido 

à redução da pressão. 

b) FAD po r Pressurização 

Atua lmente, a flotação por ar di sso lvido é o s ist ema de flotação ma is empregado, 

princ ipa lmente nos casos em que estão presentes partículas floculentas de fácil 

desagregação, no qual o ar previamente dissolvido na água (bmta ou clarificada a ser 

recirculada) é liberado sob forma de microbolhas de ar à pressão atmosférica . Ex istem três 

tipos básicos deste sistema : FAD com pressurizaçào tota l do afluente (Figura 20); FAD com 

pressuri zaçâo parcial do afluente (Figura 2 1) e FAD com pressurizaçào da recirculação 

(FADPR, Figura 22). 

Câmara de 
Saluraçáo 

Lodo 

Efluenle 
Clarificado 

FIGURA 20 - Esquema de um Sistema F AD com 
Pressurizaçüo Total do Afluente de uma Estaç;lo de 

Tratamento de Água 
FONTE: ZABEL et ai ( 1982) 

Aftuenl e 

Câmara de 
Saluraçáo 

Efluenle 
Clarificado 

FIGURA 21 -Esquema de um Sistema FAD 
com Pressurizaçil"o Parcial do Afluente de uma 

Estação de Tratamento de Água 
FONTE: ZABEL et ai ( 19S2) 
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FIGURA 22- Esquema do Sistema F ADPR de uma Estação de Tratamento de Água 
FONTE: HYDE et ai (1977) 

39 

3.7.6 Flotação por ar dissolvido no tratamento de águas de abastecimento 

Segundo ZA BEL ( 1985), a flotação por ar dissolvido, como pré-tratamento na 

produção de água potável, é indicada para águas contendo alta concentração de algas ou com 

turbidez relativamente baixa e cor relativamente alta. A flotação tem várias vantagens sobre 

a sedimentação por gravidade, destacando-se: possibilidade de produção de água de melhor 

qualidade; operação em taxas de aplicação mais altas, resultando estações de tratamento mais 

compactas; início de operação mais rápido; concentração de sólidos no lodo é 

significativamente superior à produzida na sedimentação e menor tempo de detenção em 

uma estação de tratamento. Em estudo rea lizado pelo autor, foi constatado que a eficiência 

de remoção de algas presentes na água de estudo empregando-se a flotaçâo foi superior à 

sedimentação, para todos gêneros observados. A Tabela 3 most ra os resultados obtidos. 

Tabela 3 -Comparação da eficiência de remoção de algas na flotação e na sedimentação 

Gênero Observado 

Aphanizomenon 
/vlicrocyslis 

StephanodiscJts 
Chlorel/a 

Agua Bmta 
~lnd/mL) 

179000 
102000 
53000 
23000 

Ensa io de Sedimentação 
(Ind/mL) 

23000 
24000 
21900 
3600 

---~-

Ensa io de Flotação 
(htc!{ln L) 

2800 
2000 
9100 
2200 

Em levantamento rea lizado no Reino Un ido, LONGHURST e GRAHAM3 (1987) 

verificaram remoção elevada do número total de algas em duas instalações de F ADPR. Em 

3 LONGHURST S. J. E GRAI-IAM, N. J. D.( 1987). Dissolved Ai r Flotation for Potable li' ater 
7i·eatmenf - A Sun •ey oftlle Operational Units in Great JJritain. Tite Public Health Enginccr, England 
apud DI BERNARDO ( 1995). 
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uma delas, a concentração alga I no afluente vanou de 17xlO·l a 841xl 03 ind./mL, e no 

efluente, o valor médio foi de 17 ind/m L; na outra instalação, o afluente apresentou 

concentração alga! de 2xl03 a 272xl03 ind/mL e o efluente não continha algas, o que mostra 

a eficiência dessa tecnologia na remoção de algas. 

VLAs K I et a L ( 1997) efetuaram investigações experimentais utilizando água 

proveniente de reservatório contendo algas do gênero lvficrocystis aem ginosa como afluente 

para uma instalação piloto. Foi constatado que a dosagem ótima de coagulante obtida para o 

tratamento por FAD foi cerca de duas a três vezes menor do que a dosagem utilizada em uma 

estação de tratamento convencional (7 a 12 g de Fe(lll)/m3 em comparação aos 20 a 24 g de 

Fe(lll)lm\ A efic iência de remoção em termos de turbidez e residual de ferro foi menor, em 

virtude elo ferro estar complexado à matéria orgânica presente; entretanto, a F AD mostrou-se 

eftciente e apropriada para a remoção ele partículas (algas) para estas baixas dosagens de 

coagulante. Para este caso, foi preciso um tempo de floculação superior a 15 min e a 

variação do gradiente de velocidade médio de floculaçào não influenciou os resultados. 

Também, em estudo complementar, os autores obtiveram resultados positivos na remoção de 

algas efetuando a oxidação da água ele estudo com ozônio e permanganato de potássio 

anteriormente às etapas da coagulação, floculação e flotaçào. 

3.7.7 Flotnção em equi1lnmento de lnborntório 

MALLEY e EDZWALD (1991) rea li zaram um estudo em que a flotação por ar 

disso! vicio (F AD) foi comparada à sedimentação por gravidade (SG) em experimentos ele 

laboratório utili zando águas naturais e sulfato ele alumínio como coagulante. Os ensa ios de 

FAD fora m feitos em um flotaclor de bancada tipo batelada e produziram resultados ele 

h1rbidez remanescente significat ivamente inferiores aos obtidos com sedimentação para os 

dois tipos de águas naturais (Washington Mountain Brook e Upper Root Reservoir, ambos 

do estado ele Massachussetts, Estados Unidos da América) pa•ticulannente em temperaturas 

mais baixas. A diferença na performance entre FAD e SG pode ser explicada devido ao 

tamanho e densidade das part ículas, temperatura e velocidades de sedimentação descrita s 

pela Lei de Stokes. Os autores concluíram que a grande quantidade de microbolhas geradas 

durante a recircu lação proporcionaram condições (op01tunidacles) adequadas para a colisão 

entre as partículas e bolhas de gás, redu zindo, ass im, o tempo de floculação de 20 min obtido 

na sedimentação, para 5 min na flotação para obter os mesmos valores de tmbidez 

remanescente (Figura 23). 
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FIGURA 23 - Efeito do Tempo de Floculação na Remoção de Turbidez de Washington 
Mountain Brook, Utilizando Sulfato de Alumínio em pH de 6,3 e Temperatura de 23°C 

FONTE: MALLEY & EDZWALD (1991) 
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3.7.8 Emprego da floto-filtra ção no tratamento de água de abastecimento 

no finnl do século XX 

ZABEL ( 1985) realizou testes comparando a performance de filtros rápidos de areia 

alimentados com efluentes de flotadores e clarifícadores de manto de lodo. O autor constatou 

que estes efluentes tinham mostrado comportamentos semelhantes na fi ltração, pois tinham 

turbidez e concentração ele residuais ele coagulante similares e que a presença de bolhas de 

ar no efluente flotado não influenciou a performance do fi ltro. 

VALADE et ai. (1 996) constataram a boa performance de um sistema ele flotaçào 

por ar dissolvido (F AD) seguido de fi ltração descendente sob diferentes condições de 

floculação como pré-tratamento: tempos de floculaçào de 5 até 20 min , floculação mecâ nica 

e hidráulica, 2 ou 3 câmaras de floculação em série, gradiente de floculação de 30 a 70 s·1 e 

diferentes coagulantes químicos (sulfato férrrico e sulfato de alumínio). Foi constatado que 

as estações de tratamento utilizando F AD podem ser projetadas com tempos de flocu lação da 

ordem de 5 min e que, este sistema proporciona, de uma maneira bastante simples, a 

remoção ele considerável quantidade de part ículas, produzindo água, consistentemente, de 

boa qualidade. 

Ainda segundo VALADE et ai. (1996), a flotação por ar dissolvido tem sido 

ut il izada há mais de 20 anos na Europa, entretanto, é considerada uma tecnologia nova na 

América do Norte. Entretanto, o interesse nesta tecnologia aumentou devido às novas 

ex igências para desinfecção descritas nas Normas de Tratamento de Águas SupeJ:fi ciais no 

que di z respeito à preocupação com a presença dos protozoários Gim·dia e Cryptosporidium 

em águas superficiais, além das algas e de seus subprodutos oriundos da oxidação. Com 
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essas ex igências, a necessidade da melhoria das condições de coagulação, clarificação e 

fi ltração tomou-se ma is evidente. A F A D é cons iderada não somente uma alternati va à 

sedimentação, mas também um sistema de clarificação que melhora a fi ltração. 

Segundo EDZW ALD et ai. ( 1999), desde o início da vigênc ia destas normas nos 

Estados Unidos em 1998, um número maior de empresas fomecedores de água tratada 

potável estão se interessando pela flotação por a r dissolvido como pré-tratamento 

(cla rificação) à fi lt ração. Existem cerca de 20 estações de t ratamento operando o sistema de 

F AO nos Estados Unidos e algumas no Canadá . Estas normas exigem que a turbidez da água 

filtrada seja inferior a 0,3 uT e a remoção de Cryp tosporidium seja de 2-log na fi ltração. A 

FAD tem se mostrado efeti va na remoção de oocistos (possuem baixa dens idade) de 

CJJ1ptosporidium e, juntamente com a fi ltração, têm sido cons ideradas barreiras sanitárias 

pa ra o controle deste microrganismo. 

Anteriormente às ex igências da norma nOite-americana, PLUMMER et a i. ( 1995) 

obtivera m em ensaios de laboratório a remoção superior a 2-log de oocistos de 

CJyptosporidium parvum, presentes em águas superficiais uti li zando um sistema de flotação 

por ar dissolvido sob as seguintes condições: dosagens de coagulante de 3 a 5 mg Fe/L de 

cloreto férrico, pH de 4,3 a 6,2, tempo de floculação de 5 min e ta xa de recirculação de 6 a 

10 %. 

Nas Figuras 24 e 25 são ilustrados esqu emas de d iferentes concepções de estações de 

t rata mento com tecnologia de floto-fi !t ração. 

Água 

~~~==~~==~~====~ 

1' 1' 111 CÕtrllllo de FAD 

Cârrll!ras de floc~o 1' 
rn;eção d!l égu!l 
de recá'clb;ão 

fl!ros 

ft.<;1Jati'lracla 

FIGURA 24- Esquema de uma Estação de Floto-Fil tração com Câ mara 
ele Flotação Independente do Filtro 
FONTE: EDZW ALO ( 1999) et a i. 



àgua unidade de floculação 
coagulada 

câmara de flotaçao 
recirculaçao 

lJ:l r 
água clarificada 

compressor de ar~:::::::=::) 

unidade filtrante água conjunto câmara de 
para ~gua moto pressurlzação 

lavagem filtrada bomba 

FIGURA 25 - Esquema de uma Estação de Floto-Filtração 
com Câmara de Flotação e Filtração Integrados 

FONTE: DJ BERNARDO (1998) 

3.8 Considerações sobre a Revisfio da Literatura 
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Com base nas metodologias propostas por AMIRT ARAJ AH & lvULLS ( 1982) e 

aplicadas intensamente por DI BERNARDO (1993) para a construção de diagramas de 

coagulação contendo curvas de igual remoção de turbidez e cor apa rente em função da 

dosagem de coagulante e pH de coagulação, bem como na de AMIRTARAJAH & MILLS 

( 1982) e complementada por BRITO ( 1998) para a otimização do tempo e gradiente de 

velocidade médio de mistura rápida e na de MENDES (1989) para a ot imização do tempo e 

gradiente de velocidade médio de floculação, empregadas na clarificação por sedimentação, 

pretende-se efetuar a presente invest igação experimental em que serão utili zadas tais 

metodologias na clarificação por flotaçâo em equipamento de bancada de modo a verificar a 

influência dos parâmetros mencionados na remoção de algas, turbidez e cor aparente 

presente em água preparada em laboratório contendo elevada concentração de algas (da 

ordem de 108 inci/L) e natural proveniente de curso d'água eutrofizado. 

Adicionalmente, será empregada a metodologia uti li zada por DOMBROSKI ( 1996) 

no estudo das condições de flotação, principalmente no que se refere à quantidade de ar 

introduzido no sistema, além da pressão e tempo de saturação na câmara . 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Considel'ações iniciais 

O trabaUw experimental foi realizado no laboratório de Saneamento da Escola ele 

Engenharia de São Carlos e dividido em três fases: i) Fase I, em que foi efetuado o 

detalhamento e execução da instalação de flotação de bancada, o floteste; ii) Fase 2, em que 

foi utilizada água preparada em laboratório (Água Tipo I) contendo elevada quantidade de 

algas para a realização dos ensaios; iii) Fase 3, em que foi utilizada água natural proveniente 

do Rio Atibaia (Água Tipo 11) contendo algas para a execução dos ensaios finai s. Os dois 

tipos de água foram devidamente caracterizados em laboratório 

Os ensaios de coagulação-floculação-flotação seguida ou não de filtração, rea lizados 

em fl oteste com a água Tipo I, foram divididos em 8 séries: 

a) Série 1: construção dos diagramas de coagulação contendo dosagens de 

coagulante e pH de coagulação para obtenção de curvas de mesmo número de 

algas, turbidez e cor aparente remanescente; 

b) Série tr: réplica do ensa io referente ao par de valores "dosagem ele coagulante x 

pH de coagulação" obtido na Série I; 

c) Série III: influência de diferentes tempos e gradientes médios de velocidade de 

mistura rápida na eficiência da fl otaçào; 

d) Série IV: influência de diferentes tempos e gradi entes médios de velocidade de 

floculação na eficiência da flotação; 

e) Série V: influência de diferentes pressões na câmara de saturação na eficiência 

da fl otação; 

f) Série VI: influência ele diferentes tempos de pressurização na eficiência da 

flotação; 

g) Série VTI : influência ele diferentes taxas de recirculação na eficiência da flotação; 

h) Série VIU: flotação seguida de filtração em areia . 
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Os ensa ios de coagulação-floculação-flotação seguida ou não de fi ltração, realizados 

em floteste com a água Tipo 11 , foram divididos em 4 séries: 

a) Série IX: influência de diferentes gradientes médios de velocidade na eficiência 

da flotação; 

b) Série X: influência de diferentes valores de tempos de floculação na eficiência 

da flotação; 

c) Série X I: influência de diferentes de taxas de recirculação na eficiência da 

flotação; 

d) Série Xll: F lotação seguida de fi !tração. 

Nos iteus seguintes é feita a descrição deta lhada dos equipamentos e produtos 

químicos ut ili zados bem como as séries de ensa ios. 

4.2 Equipamentos e produtos químicos 

Os equipamentos ut ilizados durante a preparação da água de estudo e execução dos 

ensaios foram os seguintes: 

• Equipamento Floteste de bancada, constituído de três reatores estáticos dotados 

de placas condutora e difusora para distribuição da água saturada com ar, câmara 

de saturação e acessórios (Figura 26), a ser apresentado detalhada mente no item 

5· 
' 

• Turbidímetro nefelométrico, modelo 2 100 P da Hach, uti li zado para a leitura de 

turbidez (Figura 27); 

M Hemacitômetro (lmproved Neubauer Britc Li ne), utilizado pMa a contagem de 

algas (Figura 28); 

• Microscópio Carl Zeiss dotado de ocular e objetiva com de 12,5 e 40 vezes de 

aumento, respectivamente; 

• Espectrofotômetro Hach, modelo DR-4000U, utilizado para a leitura de cor 

(verdadeira e aparente) e absorvância no comprimento de onda de 254 nm 

(Figura 29); 

• Potenciômetro Orion, modelo 420A, utilizado para a leitura de pH (Figura 30); 

• Ba lança E. Mettler; 

• Cronômetro digital; 

• Contador de pattículas Hiac/Royco (Figura 31); 
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a Controlador de temperatura, utilizado na câmara de cultura de algas do gênero 

C/ilore/la; 

• Tennômetro. 

Os produtos químicos utilizados na preparação da água de estudo Tipo 1 e durante a 

execução dos ensaios foram os seguintes: 

• Meio WC: constituído de soluções de macronutrientes, micronutrientes e 

vitaminas adicionadas ao volume de água destilada (400 L) destinado à cultura 

de algas (Tabela 4). 

• Acidificante: Solução de ácido clorídrico, preparada a pa1tir de solução 

comercial (massa específica de I, 19 kg/L, concentração de 30% de HCI), 

resultando uma solução com concentração ele I mg elo produto comercial para 

cada mL da solução; 

• Alcalinizante: solução ele hidróxido de sódio, preparada a pmtir ele produto 

sólido com 97% de pureza e dissolvido em um balão ele l litro contendo água 

destilada, resultando uma solução com concentração de 1 mg do produto sól ido 

para cada mL da solução; 

Coagulante: solução de sulfato ele alumínio, preparada a partir do produto 

I íqu ido comercia l (massa específica de I ,325 g/L e concentração de 662,6 g de 

All(SO.J)J.I4Hl0 /L) e di luído em um balão de I litro contendo água dest ilada, 

resultando em uma solução para a qual cada mL da solução contém 5 mg do 

produto líquido comercial. 

TABELA 4 - Nutrientes presentes em meio de cultura WC 

Solução de macronutrientes 
(0, I mL de solução/L de água destilada) 

Componentes 

CaCI1.2HlO 
MgSO.j.7H10 

NaHC0.1 
K1HPO.j 

NaSi0.~.9Hl0 
NaN03 

Concentração (g/L) 

36,76 
36,97 
12,60 
8,7 1 

28,42 
85,0 L 

Solução ele vita minas (I mL/L) 
Tia mina 
Biotina 
Bl2 

100 mg 
500~tg 
500pg 

Solução de micronutrientes 
(O, l mL de solução/L de água destilada) 

Componentes Concentração (g/L) 

Na.Edta 4,360 
CuSO.j.5H20 3, 150 
ZnS04 .7H10 0,010 
FeCI3.6H20 0,022 
CaCI1.6H20 0,01 O 
NlnCI1.4H10 0,180 

Na2.Mo0<~.2H20 0,006 
H3B03 1,000 



FIGURA 26- Floteste de Bancada 
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Corte longitudinal 

FIGURA 28 - Hemacitômetro (Jmproved 
Neubauer Bright Line) 

FIGURA 30 - Potenciômetro Orion 420 A 
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4.3 Procedimento ext>erimental 

4.3.1 Fluxograma da metodologia 
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FIGURA 27 - Turbidímetro Nefelométrico 
Hach, Modelo 21 OOP 

FIGURA 29- Espectrofotômetro Hach, 
Modelo DR-4000U 

-~ . 
I 

FIGURA 31 -Contador de Partículas 
Hiac/Royco 

Na Figura 32, é apresentado o fluxograma da metodolog ia empregada para a 

realização dos experimentos com as águas de estudo Tipo I e 11. 



Mdodologin proposta por 
AMIRTII i\Ri\Ji\11 & 
1\ 11 LLS ( 1982) c npliC<lda 
por DI llERNi\RDO 
( 1993) 

Mdodologia propo-la por 
,\\IIIU JI,\RMAH & 
MllLS(1982)e 
complem. nlada J>Or 
llRfl0(1998) 

1\ ldodologia proposta por 
MENDES ( 1989) 

1\ktodolo~i ,J utili7-l<llJIOr 
IX>IIIIIROSKI (1996) 
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Prcp.1ro c Caracterização da Água de Prepamção c Cnractcrizaçilo da Água de 
Estudo Tipo I Estudo Tipo 11 

t • 
Ensaios de Coagulação, Floculação e Flotaç.1o 

_y 
Série I - Construçilo dos Diagrnmas 

de Coagulação 

• 
Série 11 - Reprodução do par de valores 

"dosagem de coagulantc x pii de 
coagulação" escolhido na Série I 

t 
Série ill - Inlluência dos parâmetros da 
misturo rápida na cllciência da llotaçilo: 

Tmr = 5, 10, 15, 20, 30 c 45 s; 
Gmr = 400,600, 800, 1000 e 1200 s·1 

Série IV - biiluêncin dos Parâmetros da 
Floculação na Eficiência da Flotação: 

Tf= 5, 10, 15,20,25e30 min; J 
Gf = 20, 25, 30, 40, 60 c 90 s· ' 

t 
Ensaio preliminar pam a dctcnninaçào 

de dosagem c pl I de coagulação 

~~ 

C 
Série IX -Estudo de diferentes J 
gradientes de mistura rápida: . 

Tmr = IOs 
Gmr = 800, 1000 e 1200 s·' 

L 
- Estudo de diferentes de 

empos de lloculação: 
lJ = 5, lO e 15 min 

Gf= 20 s·1 J 
.t.._ __ Influência de outros parâmetros na Flotação ) 

[_ 

Série V- PreSS<1o na Câmam J 
de Saturação: 

P = 300, 400 e 500 kPa 

[ 

Série Vl - Tempo de Saturnçlio: 
Tsat = 3, !:t c 15 min 

---,---

Série VII - Taxa de Recirculação: l ( 
R = 5, I O, 15 c 20% 

Série VITl - Flotaçào seguida 
de Filtração 

Série Xll - Taxa de Rccirculação: l 
R = 5, lO c 15% 

Série xm - Flotaçilo seguida 
de Filtração 

FIGURA 32- Fluxograma Referente aos Experimentos Reali z<tdos 



50 

4.3.2 Preparo e Caracterização da Água de Estudo Tipo I 

A água de estudo Tipo I foi preparada com elevada concentração de algas do gênero 

Chlorella em suspensão (da ordem de I 08 ind/L} como ilustra a Figura 33. Para o 

desenvolvimento da cultura das algas (Figura 34) foi necessário um ambiente onde 

estivessem presentes a luz e pequenas quantidades de sais minerais (nutrientes para meio de 

cultura WC), além de temperatura e pH adequados. 

A caracterização da água de estudo foi feita antes de cada ensaio quanto aos 

seguintes parâmetros: i) número de algas por litro (Figura 37); ii) cor aparente; iii) cor 

verdadeira; iv) pH; v) alcalinidade; vi) turbidez; vii) contagem de partículas nas faixas de 

tamanho de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8a 10, 10 a 15, 15 a 20 e 20 a 30 ~un (Figura 38). Na Tabela 5 

são mostradas as características da água Tipo I. 

A câmara de cultura das algas (Figura 35) consiste em uma caixa d 'água circular de 

plástico, com capacidade para 500 litros, dotada de serpentina de cobre, imersa cerca de I O 

em do fundo da caixa, ligada a um equipamento de controle de temperatura (Figura 36) 

ajustado para 20 ± I oc ; de 6 renovadores de ar com pedras porosas nas pontas, distribuídos 

igualmente pela seção planta da ca ixa d 'água para que a água não fi casse parada; de 

iluminação com 6 lâmpadas fluorescentes de 20 W cada, distribuídas igualmente pela seção 

planta da caixa d 'água cerca de 90 em de altura em relação ao fundo da mesma. O controle 

de temperatura foi automático e a aeração e iluminação foram mantidos contínuos. 

FIGURA 33 - Algas do Gênero 
Chlorella 

Fonte : Foto do autor, obtida por meio 
de microscopia eletrônica 

FIGURA 34 - Cultura de Algas do Gênero Ch/orel/a 
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Conllclad>r de ( Circulaç~o SerpEntina 

temperatua f ---) / Acr~doros 

::14 "···7tf#1ll u 
Cimata de cu«ura Vist a late ral 

FfGURA 35 - Câmara de Cultura de Algas 

FIGURA 36- Controlador de Temperatura 

TABELA 5 - Características físico-químicas da água Tipo I 

Série Data 
Turbidez Cor aparente Cor verdadeira 

pH Alcalinidade 
(uT) (uC) (uC) (mg/L de CaC03) 

31/Jul 49 546 101 7,70 46 
01/Ago 41 552 101 7,89 46 
02/Ago 48 600 100 7,83 46 
06/Ago 40 530 94 7,87 44 
07/Ago 47 638 90 7,80 42 
08/Ago 49 686 93 7,77 40 
09/Ago 48 630 87 7,74 36 
13/Ago 50 700 90 7,83 40 
15/Ago 46 632 80 7,83 39 

11 I I 11 28/Ago 41 510 91 7,81 39 
111 29/Ago 53 726 91 7,82 34 
111 30/Ago 43 548 72 7,77 36 
IV 03/Set 45 566 77 7,72 38 
IV 04/Set 50 670 77 7,60 38 
IV 05/Set 50 640 77 7,70 38 
v 10/Set 57 866 89 7,84 38 
VI 11/Set 58 764 89 7,74 38 
VI 12/Set 53 698 89 7,79 38 
VIl 13/Set 45 640 89 7,75 38 
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FIGURA 37 - Concentração de Algas Durante a Execução dos Ensaios com a Água T ipo r 
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FIGURA 38 - Número Total de Partículas(> 2 pm) durante a Execução dos 
Ensaios com a Água Tipo I 
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4.3.3 Coleta, Preparo e Caracterização da Água de Estudo Tipo ll 

A água de estudo Tipo li utilizada nos ensaios da Fase 3 foi coletada à jusante do 

reservatório de Salto Grande (Figura 39), Americana-SP, durante o inverno do ano de 200 I, 

com o objetivo de avaliar a remoção de algas (da ordem de 105 indivíduos/L) utilizando 

flotação para a clarificação e filtração em areia. O reservatório pe1tence à Sub-Bacia do Rio 

Atibaia, que faz parte da Bacia do Rio Piracicaba (Figura 41 ), e represa o Rio Atibaia cerca 

de 700 m a montante da confluência do mesmo com o Rio Jaguari, ambos formadores do Rio 

Piracicaba. 

Foram coletados 150 L de água na margem do Rio Atibaia, cerca de 600 ma jusante 

da barragem e condicionados em galões de plástico de 20 L. Em seguida, a água coletada foi 

transportada para o Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos para 

a imediata caracterização. No mesmo dia da coleta, foram identificados os gêneros de algas 

predominantes (Figura 40, ver também Anexo J) bem como a contagem dos mesmos. Nos 

dois dias subsequentes, foram feitos todos os ensaios julgados convenientes. Na Tabelas 6, 7 
\ 

e 8 são mostradas as características, a ocorrência dos gêneros de algas e a contagem de 

partículas da água Tipo 11, respectivamente. 

Local da Coleta 
FIGURA 39 - Rio Atibaia 

FIGURA 40 - Gênero de Alga Predominante 
na Água Tipo 11: Aulacoseira 
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TABELA 6- Principais características físico-químicas e biológicas da água Tipo 11 

Parâmetro 

Condutividade Elétrica (pS/cm) 
Cor Verdadeira (uC) 
Cor Aparente (uC) 
pH 
Turbidez (uT) 
Alcalinidade Total (mg/L de CaC03) 

Potencial Zeta (m V) 
Cloretos (mg!L) 
Sulfatos (mg/L) 
Nitrogênio - Nitratos (mg/L) 
Nitrogên io - Nitrito (mg/L) 
Sólidos Tota is Dissolvidos (mg/L) 
Fosfato Total (mg/L) 
Carbono Orgânico Total (mg/L) 
Coliformes Totais (NMP/ I 00 mL) 
Coliformes Fecais (NMP/ IOOrnL) 
Ferro digerido (mg/L) 
Ferro não digerido (mg/L) 
Manganês não digerido (mg/L) 
Manganês digerido (mg!L) 
Cálcio (mg/L) 
Magnésio (mg/L) 
Oxigênio Consumido (mg/L) 
Absorvância (254 nm) 
Número de Algas (lnd/L) 

Valor 

447 
26 
85 

7,96 
9,0 
71 

- 17, I 
18 
70 
I ,71 
0,08 
388 
0,2 
3,3 

14136 
20 

0,05 
0,50 
ND 
0,09 
12,0 
1, 1 
4,7 

O, 147 
5x 105 

TABELA 7 - Identificação dos gêneros e contagem de algas da água Tipo I I 

Gêneros de Algas 

Actinastmm 
Ankstrodesmus 

Aulacoseim 
C' h/ore/la 

Chlorococcum 
Cyc/otel/a 
Diatoma 

Fragilaria 
I'vficract in i 11111 

!v/icrocyst is 
Microspom 

Navicula 
Nitzschia 

Oscillatoria 
SceJtedesm/1.\' 

Outras Diatomáceas 
Aglomerados de Clorofíceas 

Tota l 

Ocorrência em I mL de Amostra 

2 
I 

43 
16 
JO 
I 
I 
I 
2 
2 
3 
2 
I 
2 
I 
8 
5 

5. J 05 ind/L 
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TABELA 8 -Número de partículas nas diferentes faixas de tamanhos da água Tipo 11 

Faixa de Tamanho das Partículas ( pm) 

S a 16 16 a 32 32 a48 48 a64 64 a96 96a 128 128a 160 > 160 Total 
1,693.10\ 6,020. 104 3,900.104 9,600.10J 3,267.103 1,133.10'1 3,007.106 

4.4 Contagem de algas 

A contagem do número de algas foi feita utilizando-se um hemacitômetro instalado 

em um microscópio binocula r com 500 vezes de aumento. Como o taman ho das algas 

observado foi da ordem de I O pm, a contagem de partículas foi feita na faixa de tamanho 

entre 2 e 30 ~un . 

Com o número de algas existentes nas 90 unidades do reticulado (quadrados 

amarelos da Figura 42) e, a partir da equação ( 17), obtém-se o número de indivíduos por 

litro: 

L indivíduos nos 90 quadrados \ 
Número de indivíduos/litro = * l 6 * I o· * I 000 (17) 90 , 

r-I 
1-

- - -~ r- t~ 

I 

FIGURA 42 - Esquema da Área de Contagem no Hemacitômetro 

4.5 Construçi'io do Diagrama de Coagulaçno para o número remanescente 

de algas, turbidez e coa· nparente 

Os ensaios para a const111ção do Diagrama de Coagulação, semelhante ao proposto 

por AMIRTHARAJAH & MTLLS (1 982) e intensamente uti lizado por DI BERNARDO 

(1993), foram rea lizados variando-se a dosagem de sulfato de alumínio em funçào do pH de 

coagulação, visando obter vários pares de va lores "pH de coagulação X dosagem de 

coagulante", adicionando-se, conforme o caso, acidifícante ou alca linizante. 
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Inicialmente, foram fixados os seguintes parâmetros: 

• tempo de mistura rápida, Tmr = I Os; 

• gradiente de velocidade méd io da mistura rápida , Gmr = 1000 s·1; 

• tempo de floculação, Tf = I O min; 

• gradiente de velocidade médio da floculação, Gf= 25 s· 1
; 

• tempo de saturação na câmara de pressurização, T .. , = 8 mjn; 

• pressão da câmara de saturação, P = 400 kPa; 

• taxa de recirculação, R = I O %; 

• velocidades ascensionais de lO e 5 cm/min. 

O procedimento dos ensaios foi o seguinte: 

a) caracterização da água de estudo e pressurização da câmara por 8 ll1lll com 

pressão de 400 kPa utilizando água do sistema de abastecimento do laboratório 

(o pH desta foi ajustado próximo ao va lor do pH da água coagulada); 

b) separação e medição da temperatura de uma porção da água de estudo; (todos os 

ensaios foram feitos a 20 ± I "C, mesma temperatura da câmara de cultura de 

algas); 

c) enchimento dos jarros de flotação com pequenas parcelas de água de estudo até 

atingir o volume de 2 litros em cada um deles; 

d) acionamento dos agitadores e ajuste da rotação correspondente ao gradiente de 

velocidade médio de mistura rápida (Gmr); 

e) aclição, conforme a necess idade de variação de pH, de acidifícante ou 

alcalinizante, e colocação da dosagem pré-determinada de coagulante em nos 

recipientes do sup01te fronta l; 

f) acionamento do cronômetro simultaneamente à adição do coagulante nos três 

Jarros; 

g) redução da rotação do equipamento para o valor correspondente ao gradi ente de 

velocidade médio de floculaçào (Gf) após o tempo de mistura rápida (Tmr); 

h) para li sação e suspensão das hastes dos agitadores e imed iata abertura do registro 

para a aplicação da água de recirculação com a taxa (R) prevista após o tempo 

de floculação (Tf); 

i) desca rte por 2 s de água flotada e início da coleta das amostras para as 

velocidades ascensionais desejadas; 
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j) contagem do número de algas e leitura de turbidez e cor aparente remanescente 

de todas amostras ao final de cada ensa io (não foi necessá ria a preservação das 

mesmas) . 

Os resultados obtidos foram plotados obtendo-se os diagramas de coagulação, 

floculação e flotação para turbidez, cor aparente e número de algas remanescentes para as 

velocidades ascensionais de I O e 5 cm/min. Com a interpolação dos valores, foram 

constmídas, manualmente, curvas de mesma porcentagem remanescente de turbidez, cor 

aparente e número de algas, possibilitando a escolha do par de valores "dosagem de sulfato 

de alumínio e pH de coagulação" para o qual se obteve o menor va lor do número 

remanescente de algas . 

Em seguida, foi feita a réplica do ensato utilizando a dosagem de coagulante 

correspondente ao par de valores escolhido para a va lidação estatística . 

4.6 Influência dos parâ metros de mistura rápida na eficiência da flotação 

Com o pa r de valores de "pH de coagulação X dosagem de coagulante" escolhido no 

item 4.4, foi estudada a u1fluência do tempo e gradiente de velocidade médio de mistura 

rápida, conforme metodologia proposta por AM1RTARAJAH & M ILLS ( 1982) e 

complementada por BRITO ( 1998), na remoção ele turbidez, cor aparente, número de algas e 

de partículas por litro. Os parâmetros estudados foram : 

• Tempos de mistura rápida, Tmr = 5, I O, 15, 20, 30 e 45 s; 

• Gradi entes de velocidade médio, Gmr = 400, 600, 800, I 000 e 1200 s·1. 

Os parâmetros relat ivos à flotação foram: 

11 Tempo de saturação da água de rccirculação, Tsat = 8 min; 

• Pressão na câmara de saturação, P = 400 kPa; 

• Taxa de recircu lação, R = lO %; 

• Velocidades ascensionais, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min. 

O proced imento do ensaio foi o seguinte: 

a) contagem do número de algas e leitura de turbidez e cor aparente da água de 

estudo; 

b) saturação da água por 8 min à pressão de 400 kPa ; 
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c) preenchimento da mangueira com água saturada até o registro de entrada dos 

jarros de flotação; 

d) separação e medição da temperatura de uma porção da água de estudo; 

e) enchimento dos jarros de flotação com pequenas parcelas de água de estudo até 

atingir o volume de 2 litros em cada um deles; 

f) acionamento dos agitadores e ajuste da rotação correspondente ao gradiente de 

velocidade médio de mistura rápida (Gmr); 

g) colocação do volume de solução correspondente à dosagem de coagulante em 

recipientes separados; 

h) acionamento do cronômetro simultaneamente à adição do coagulante à água 

contida no reator de maior tempo de mistura rápida; 

i) adição do coagulante nos respectivos reatores para cada tempo de mistura rápida 

pré-determinado; 

j) redução da rotação do equipamento o valor correspondente ao gradiente de 

velocidade médio de floculação (Gf) após o tempo de mistura rápida (Tmr); 

k) para li sação e suspensão das hastes e paletas dos agitadores após o tempo de 

floculação (Tf); 

I) abertura do registro para a aplicação da água de recirculação com a taxa (R) 

prevista; 

m) descarte por 2 s de água flotada cerca de 12 s antes do início da coleta das 

amostras para as velocidades ascensionais; 

n) contagem do número de algas e leitura de turbidez, cor aparente e número de 

partículas remanescente das amostras coletadas. 

Após a anál ise dos resultados, foi possível escolher a combinação de Tmr e Gmr 

para o qual obteve-se o menor va lor do número de algas remanescente. 

4.7 Influência dos parâmetros da floculação na eficiência da flotação 

Com o par de va lores escolhido no item 4.4 e os pa râmet ros de mistura rápida 

escolhidos em 4.5, foi estudada a influência do tempo e gradiente de velocidade méd io de 

fl oculação, conforme metodologia proposta por MENDES ( 1989), na remoção de turbidez, 

cor apa rente, número de algas e de partículas por litro. Os parâmetros estudados foram: 

• Tempos de floculação, Tf= 5, 10, 15, 20,25 e 30 min; 

• Gradientes de velocidade médio, Gf = 20, 25, 30, 40, 60 e 90 s· 1
. 
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Os parâmetros relativos à flotação foram os seguintes: 

• Tempo de saturação da água de recirculação, Tsat = 8 min; 

• Pressão na câmara de saturação, P = 400 kPa; 

• Taxa de recirculação, R= 10 %; 

• Velocidades ascensionais, VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min. 

O procedimento do ensaio foi o seguinte: 

a) contagem do número de algas e leitura de turbidez e cor aparente da água de 

estudo; 

b) pressurização da câmara por 8 min com 400 kPa de pressão; 

c) preenchimento da mangueira com água saturada até o registro de entrada da 

câmara de flotação; 

d) separação e medição da temperatura de uma porção da água de estudo; 

e) enchimento dos jarros de flotação com pequenas parcelas de água de estudo até 

atingir o volume de 2 litros; 

f) acionamento dos agitadores e ajuste da rotação correspondente ao gradiente de 

velocidade méd io de mi stura rápida (Gnu) fixado no item 4.5; 

g) colocação do volume de solução correspondente à dosagem ele coagulante 

(fixada no item 4.4) nos recipientes do suporte fronta l; 

h) acionamento do cronômetro simultaneamente à adição do coagulante à água 

contida nos reatores; 

i) redução da rotação do equipamento o valo r correspondente ao gradiente de 

velocidade médio ele floculação (Gf) após o tempo de mistura rápida (Tmr); 

j) paralisação e suspensão das hastes e paletas dos agitadores ele cada reator 

separadamente após o término do tempo de floculação (Tf) ele cada um; 

k) abertura do registro para a aplicação da água de recirculação com a taxa (R) 

prevista ; 

I) descarte por 2s de água flotada cerca de 12s arltes do início da coleta das 

amostras para as velocidades ascensionais; 

m) contagem do número de algas e leitura ele turbidez, cor aparente e número de 

partículas remanescente das amostras coletadas. 

Após a análise dos resultados, foi possível escolher a combinação de Tf e Gf para o 

qual obteve-se o menor va lor do número de algas remanescente. 
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4.8 Influência de outros parâmet•·os 

Com o par de valores fixado no item 4.4 e os parâmetros da mistura rápida e da 

floculação obtidos nos itens 4.5 e 4.6, respectivamente, foi estudada a influência de 

diferentes valores da pressão da câma ra de saturação, do tempo de pressurização e da taxa de 

recirculação, conforme metodologia utilizada por DOMBROSKI (1996) na remoção de 

turbidez, cor aparente, número de algas e de partículas. Para isso, é descrito o procedimento 

para execução destes ensa ios a seg1tir. 

4.8.1 Influência da pressão da câmara de saturação para os valores de 

300, 400 e 500 kPa 

O procedimento foi o seguinte: 

a) contagem do número de algas e leitura de turbidez e cor aparente da água de 

estudo; 

b) saturação da câmara por 8 min com a pressão desejada (300, 400 e 500 kPa); 

c) preenchimento da mangue ira com água saturada até o registro ele entrada; 

d) separação e medição da temperatura de uma porção da água de estudo; 

e) enchimento dos jarros de flotação com péquenas parcelas de ág1ta de estudo até 

atingir o volume de 2 litros; 

f) aciona mento dos agitadores e ajuste da rotação correspondente ao grad iente de 

velocidade médio de mistura rápida (G nu") fixado no item 4.5; 

g) colocação do volume de solução correspondente à dosagem de coagulante nos 

recipientes do suporte frontal ; 

h) acionamento do cronômetro simultanea mente à adição do coagulante à água 

contida nos reatores; 

i) redução da rotação do equipamento para o valor correspondente ao gradiente de 

velocidade médio de floculação (Gt) fi xado no item 4.6 após o tempo de mistura 

rápida (Tmr); 

j) paralisação e suspensão das hastes e paletas dos agitadores após o tempo de 

floculação (Tf); 

k) abertura do registro para a ap licação da água de recirculação com a taxa (R) 

previ sta; 

I) desca tte por 2 s de água flotada cerca de 12 s antes do início da coleta das 

amostras para as velocidades ascensionais; 
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m) contagem do número de algas e leitura de turbidez, cor aparente e número de 

partículas remanescente das amostras coletadas. 

Após a análise dos resultados, foi possível escolher o valor da pressão da câmara de 

saturação para o qual obteve-se menor valor do número de algas remanescente. 

4.8.2 Influência do tempo de pressurização para os valores de 3, 8 e 

15 min 

O procedimento de ensaio foi semelhante ao do item 4.7. I, tendo sido fi xado o valor 

da pressão correspondente ao menor valor do número de algas remanescente obtido no 

mesmo item e variado o tempo de pressurização da câmara. 

Após a análise dos resultados, foi possível escolher o valor do tempo de 

pressuri zação para o qual obteve-se o menor valor do número de algas remanescente. 

4.8.3 Influência da taxa de recirculação para os valores de 5, 10, 15 e 

20% 

O procedimento de ensaio fo i semelhante ao do item 4. 7 . I, tendo sido fi xado o 

tempo de pressurização correspondente ao menor va lor do número de algas remanescente 

obtido no item 4.7.2 e variada a taxa de recirculação (5, 10, 15 e 20 %). A pressão de 

saturação foi de 400 kPa. 

Após a análise dos resultados, foi possível escolher o va lor da taxa de recirculação 

para o qual obteve-se o menor valor do número de algas remanescente. 

4.8 Floto-filtração 

Com os parâmetros de mistura rápida, flocnlação e flotaçào seleciOJiados nos itens 

anteriores, foi feito o ensaio de flotação seguida de fi ltração em areia utilizando os três jarros 

do Floteste. Assim, ao mesmo tempo em que fo ram feitas as réplicas do ensaio de flotação 

também foi fe ita a fil tração. 

O procedimento do ensaio foi o seguinte: 

a) contagem do número de algas e leitura de turbidez e cor aparente da água de 

estudo; 
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b) separação e medição da temperatura de uma porção da água de estudo 

c) enchimento dos jarros de flotação com pequenas parcelas de água de estudo até 

atingir o volume de 2 litros; 

d) pressurização da água de recirculação na câmara de saturação; 

e) adição de alcalinizante ou acid ificante; 

t) ajuste da rotação correspondente ao gradiente de velocidade méd io da mistura 

rápida; dosagem de coagulante; 

g) ajuste da rotação correspondente ao gradiente de velocidade médio da floculação 

após o tempo de mistura rápida; 

h) suspensão das hastes dos agitadores e aplicação da água de recirculação prevista 

após o tempo de floculação; 

i) coleta das amost ras nos tempos correspondentes às velocidades ascenstona ts 

desejadas; 

j) contagem do número de algas remanescente e leitura de turbidez, cor aparente e 

número de partículas remanescente. 

Para a execução dos ensaios de fi ltração imed iatamente após a flotação, foi utili zada 

uma instalação de 3 fi ltros de laboratório acoplado ao Floteste, cada qual contendo areia 

como meio fí ltrante (A, B e C, respect ivamente) segundo as ca racterísticas da Tabela ll , em 

posição que as saídas dos jarros descarregassem exatamente no interior de cada filtro. Foram 

feitas coletas após os tempos médios de filtração ele I O, 20, 30 e 40 min, com taxa de 

aproxi mada mente 70 m3/ml.dia , depois do tempo de coleta correspondente à veloc idade de 

flotação mais baixa (5 cm/min). A escolha do tipo de areia em que foram verificados 

melhores resultados foi baseada na contagem de partículas, turbidez e cor aparente 

remanescentes. 
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5 EQUIPAIVIENTO FLOTESTE E MANUAL DE OPERAÇÃO 

5.1 Desenvolvimento do equipamento Floteste 

No trabalho realizado por CENTURIONE FILHO (1998), foi utilizado o 

equipamento de flotação de bancada (Figura 43) contendo uma câmara de seção circular, na 

qual, devido à geometria, foi constatada em alguns testes iniciais, durante a floculação, a 

formação de flocos de tamanho muito pequeno, comparados aos obtidos em Jarteste 

utilizando a mesma dosagem de coagulante. Como, em geral, a eficiência da floculação 

depende da coagulação (tempo de mistura e gradiente de velocidade médio), observou-se que 

a mistura rápida efetuada na câmara de seção circu lar não proporcionava condições 

adequadas para a rea lização da etapa seguinte, a floculação. Também, entende-se que o uso 

de anteparos pode melhorar as condições de mistura rápida, porém, após o término da 

floculação, o ato da sua retirada da câmara para a rea lização da flotação podia ser 

inadequado pois, devido à turbulência gerada , poderia haver quebra de flocos (o floco não 

deve ser tão pequeno e nem tão grande) e, consequentemente, prejudicar a eficiência da 

etapa subsequente, a tlotação. Na intenção de aprimorar as condições de reali zação da 

mistura rápida, foi proposto que esta poderia ser efetuada em reator Jarteste e as demais 

etapas, floculação e tlotação, no flotador. Foram obtidas as seguintes porcentagens 

remanescentes: 16,3 % de turbidez, J 6,3 % de cor aparente e 13,6 % de absorvância 

(diretamente relacionado com o número de algas por litro), para a velocidade ascensional de 

10 cm/min. As condições do ensa io foram as seguintes: Tmr = 10 se Gnu = 1000 s·1 

(mistura rápida efetuada em Jarteste), Tf = 13 min e Gf = 30 s·1 (floculação efetuada no 

flotador), P = 400 kPa, R = 10% e velocidades ascensionais de I O e 5 cm/min. 

Não satisfeito com os resultados obtidos e a metodologia utilizada para realizar a 

coagulação em um jarro com seção transversa l quadrada e, posteriormente, com a 

transferência do volume de água para a c.âmara de seção circular, a realização da floculação

flotação, foi proposta por CENTURIONE FILHO ( 1999) a constmção de uma câmara de 

flotação com seção transversal quadrada (Figura 44), semelhante à utilizada pelo 

equipamento Jarteste e conectada à câmara de saturação do equipamento da Figura 43, para 
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que a passagem da etapa da mistura rápida para a floculação-flotação ocorresse somente pela 

diminuição da rotação do agitador. De uma maneira mais simples e lógica, como a 

floculação depende da coagulação, entendia-se que a passagem da mistura rápida para a 

floculação deveria ser contínua e realizada em uma mesma câmara, minimizando, assim, 

interferências. Foram feitos testes com diferentes confígmações para a entrada de água 

saturada com ar (número e disposição das entradas) e também no que diz respeito ao 

tamanho, quantidade e disposição dos canais e orifícios da base do jarro de flotação, que têm 

função de conduzir rapidamente água saturada com ar e proporcionar perda de carga 

suficiente para distribuí-la na porção inferior do jarro. Com a realização de ensaios nessas 

novas condições, foram obtidas as seguintes porcentagens remanescentes: 2,6 % de turbidez, 

3,0 % de cor aparente e 4,8 % de absorvância (diretamente relacionado com o número de 

algas por litro), para a velocidade ascensional de 1 O cm/min. As condições do ensaio foram 

as seguintes: Tmr = 10 se Gmr = 1000 s·•, Tf = 20mi.tt e Gf = 25 s·\ P = 400 kPa, R = 10% 

e velocidades ascensionais de I O e 5 cm/min. 

Figura 43 - Equipamento de Flotação com Figura 44- Jarro de flotação de seção quadrada 
Jarro de Seção Transversal Circular conectado à câmara de saturação do 

equipamento da Figura 43 

Figura 45 - Equipamento de reatores estáticos "Jarteste" 
FONTE: DI BERNARDO et ai. (2001) 
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A comparação entre os dados referentes aos ensaios utilizando as instalações das 

Figuras 43 e 44 é feita na Figura 46. Como os resultados foram consideravelmente melhores 

utilizando a nova câmara de flotação, foi cogitada a constmção de um equipamento de 

bancada contendo três jarros de flotação semell1ante ao Jarteste (Figura 45). A seguir, o 

equipamento Floteste é detalhadamente apresentado. 

oTurbldtz uman.(uT) • s e~lo clrculu a Turbfdtz rem~n . (uT) · seçAo qu1dnd1 
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Figura 46 - Gráfico Comparativo entre Ensaios Realizados na Câmara de 
Flotação de Seção Circular (CENTURIONE FILHO, 1998) e o de Seção 

Retangular (CENTUR10NE FILHO, 1 999) 

5.2 Eqtúpamento Floteste 

O equipamento Floteste (Figuras 47 e 63) é constitu ído de uma câmara de 

pressurização, 3 jarros de coagulação-floculação-flotação e utili za o mesmo conjunto motor

agitador do Jarteste. O flotador contém 3 jarros em acrílico transparente com as mesmas 

dimensões do jarro convencional (I 1 5x 115 mm), cada qual podendo ser utilizado tanto para 

ensaios de flotação quanto para sedimentação. A base do jarro foi alterada de modo a 

permitir a introdução e distribuição uniforme de ág11a saturada com ar. 

Figura 47- Equipamento Floteste 
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5.2.1 Câmara de pressurização (ou satumção) 

A câmara de pressurização (Figura 48) foi construída em acrílico transparente, com 

seção transversal circular de diâmetro intemo de 100 111111, espessura de parede de I O mm e 

altura de 320 nun, resultando volume de 2,5 L (volume útil de 2 L). A parede da câmara 

resiste 50 atm (pressão crítica). O topo da câmara é dotado de válvula reguladora de pressão 

com filtro (Figura 49), registro de esfera para entrada de ar sob pressão durante a 

recirculação (Figura 50 - seta 1), manômetro (Figura 50 - seta 2), dispositivo silenciador 

(Figura 50 - seta 3) e registro de agulha para ajuste fino da pressão na câmara (Figura 50 -

seta 4). A base da câmara é dotada de três registros de esfera cada qual com a função de 

regular a entrada de água clarificada para a recirculaÇão (Figura 51 - seta I), entrada de ar 

(Figura 51 -seta 3) e saída de água saturada com ar (Figura 51 -seta 2). 

Figura 48 - Câmara de Pressurização 

Figura 50 - Detallte do Topo da Câmara de 
P ressurização 

Figura 49 - Válvula Reguladora de Pressão 

Figura 51 - Detalhe da Base da Câmara de 
Pressurização 
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5.2.2 Jarro de coagulação-floculação-flotação 

As etapas da coagulação, floculação e flotação (ou sedimentação) são realizadas no 

jarro de flotação (Figuras 52 e 53). 

As características geométricas são iguais às dos jarros do equipamento Jarteste que 

contém agitador com paleta de 25 x 75 mm (a relação entre o gradiente de velocidade e a 

rotação do equipamento é, portanto, conhecida) e base quadrada de dimensões 115xl15 nun. 

Essa base é composta por duas placas de acrílico, espaçadas de 5 mm. A placa inferior é 

constituída de canais condutores de água saturada com ar (água de recirculação) e tem por 

objetivo conduzi-la e distribuí-la com maior rapidez, preenchendo o espaço situado abaixo 

da placa superior, a qual contém 121 orifícios de 2 mm de diâmetro, espaçados de I O mm 

que proporcionam perda de carga suficiente para tal distribuição. Os canais foram 

executados na placa inferior com espessuras de 2,5 a 5 mm. Nas Figuras 55 e 56 são 

mostradas as vistas superior das placas inferior e superior, respectivamente. Na Figura 54 é 

mostrada a vista superior da câmara de flotação e, nas Figuras 57 a 58, são mostrados dois 

cortes referentes à Figura 54 e a vista frontal do jarro, respectivamente. 

Foram feitas seqüências de fotos, a partir de filmagem digitalizada, da introdução e 
... 

distribuição da áglta saturada com ar no jarro de modo a permitir uma visualização das 

microbolhas de ar, liberadas imediatamente após o abaixamento da pressão (mais alta na 

câmara de pressurização) quando o registro da câmara de flotação era aberto (Figuras 60 a 

62). 

• . f.. 
' - I 

L.L>\ - ---- ---'---------..... 

Figura 52 - Mangueiras Condutoras de Água Satura com Ar 
Conectadas e Agitadores Posicionados no Interior dos Jarros de 

Coagulação, Floculação e Flotação 



Figura 53 - Jarro de Flotação 
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Figura 55 - Placa Inferior Contendo os Canais 
Condutores de Água Saturada. Medidas em 

Milímetros (Sem Escala) 
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Figura 56 - Placa Superior Contendo 121 
Orifícios. Medidas em Milímetros (Sem 

Esca la) 
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Figura 57 - Corte B - B 
Referente à Figura 48 

Figura 58 - Corte C - C 
Referente à Figura 48 

Figura 59 - Vista Frontal 
do Jarro. Medidas em 

Milímetros (Sem Esca la) 



A- Momento Anterior à Introdução da Água 
Saturada com A.J· 

C- Início da Passagem das Microbolhas pela 
Placa de Orificios 

E - Fim da Recirculação e Início da 
Clarificação 

B - Preenchimento da Placa Inferior (Canais 
Condutores de Água Saturada com A.J") 

D - Recirculação em Progresso 

F- Ascensão da Frente de Clarificação 

Figura 60 - Introdução e Distribuição da Água Saturada com Ar - Vista Frontal 
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.J 

A - Momento Anterior à 
Introdução da Água 

Saturada com AJ.· 

D 

G 

J - Ascensão da Frente de 
Clarificação 

B - Preenchimento da Placa 
Inferior (Canais Condutores de 

Água Saturada com Ar) 

E 

H - Fim da Introdução de Água 
Saturada com Ar 

K - Clarificação do Subnadante 

C- Passagem das Microbolhas 
pela Placa de Orificios 

F 

I - Início da Clarificação 

L 

Figura 61 - Introdução e Distribuição da Água Saturada com A.J: - Vista Lateral 
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A - Momento Anterior à 
Introdução da Água 

Saturada com Ar 

D - Início da Passagem da Água 
Saturada pelo Orifício mais 
Próximo à Parede do Jarro 

G 

J - Fim da Inh·odução de Água 
Sahtrada com Ar 

B - Preenchimento da Canal 
Condutor de Água Satmada com 

Ar Transversal à Entrada) 

E 

H 

K- Início da Clarificação 

c 

F 

L - Ascensão da Frente de 
Clarificação 

Figura 62 - Inh·odução e Dish·ibuição da Água Sahtrada com Ar 
Vista Frontal/Direita Aproximada 
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Válvula 
reguladora 
de pressão 

Entrada de água 

Câmara de 
saturação 

100 

EQUIPAMENTO FLOTESTE 

720 
~I 

~ Descarte da pressurização 
do sistema 

Figura 63 - Esquema Frontal do Equipamento Floteste. Medidas em Centímetros (Sem Escala) 
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5.2.3 Agitadores 

Os agitadores, de aço inox, são do tipo pa leta de eixo vert ical de dimensões de 25 x 

75 mm. A relação entre o grad iente de velocidade e a rotação do equ ipamento é apresentada 

na Figura 64. 
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Figura 64 - Gradiente de Velocidade em Função da Rotação do Agitador 

5.2.4 Conjunto mecân ico c elétrico 

O sistema mecânico de polias é tracionado por correia por motor elétrico de 12 V 

dotado de ca ixa redutora. Este permite rotações estáveis do agitador entre 30 a 490 rpm, 

correspondendo, respectiva mente, aos g radi entes de velocidade ele 20 e 1200 s· 1
• O motor é 

comandado por uma placa de circu ito integrado em que as rotações são reguladas por dois 

potenc iômetros (ajuste macro e fino) e most rada s pelo tacômetro digital (Figura 65). 

5.2.5 Sistema de condução de água saturada com ar 

O s istema consiste em mangueiras ele po liuretano que resistem alta pressão (até I S 

atm), registros de esfera (Figura 66) e tês (Figura 67) ele conexão ráp ida, empregados em 

sistemas pneumáticos. 



Figura 65 - Painel de 
Comando 

Figura 66 - Registro de 
Esfera Fechado 
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Figura 67- Tê e Registro de 
Esfera Conectados 

Para efetuar a conexão das mangueiras das peças (registro, tê), devem ser feitos os 

movimentos (1 e 2) indicados na Figura 68: empurrar o anel azul (2)do registro, por 

exemplo, e introduzir a ponta mangueira finnemente (1). Para desconectar devem ser feitos 

os movimentos (3 e 4): empurrar o mesmo anel (3) e retirar a mangueira (4) . 

Figura 68 - Conexão e Desconexão da Mangueira no Registro 

5.2.6 Sistema de condução de ai' 

Este sistema utiliza os mesmos elementos do sistema de condução de água saturada 

com ar. Para a manutenção da pressão na câmara de saturação foi prevista uma válvula 

reguladora de pressão (Figura 49). O ar proveniente do compressor, dotado ou não de 

reservatório, é conduzido à entrada dispositivo (Figura 71 - seta l) e a pressão pode ser, 

assim, controlada por um registro (Figura 71 -seta 2). Na saída deste, há um tê (Figura 71 -

seta 4) no qual se divide o flu xo de ar, tanto para a saturação, quanto para a manutenção da 

pressão desejada na câmara de saturação durante a recirculação do ensaio de tlotação. 
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5.2.7 Operação do equipamento em um ensaio típico de flotação 

Primeiramente, é necessário verificar se a tensão da rede elétrica local é compatível 

com a do equipa mento. Também, devem ser feitas as conexões das mangueiras de 

fornecimento de ar e áglla clarificada ao equipamento (Figura 69, setas la e l b, 

respectiva mente) . 

O primeiro passo para a realização de um ensaio de coagulação, fl oculação e flotaçào 

é a saturação da água de recirculaçào com ar, dissolvendo-o em pressão superior à 

atmosférica e a caracterização da água de estudo quanto aos parâmetros pertinentes de 

interesse. A pressurização deve ser feita na seguinte seqüência (Figuras 69 a 74, setas I a 12 

- Passos 1 a 4): 

Passo 1: encher a câmara com água clarificada mantendo os registros (7) e (lO) abertos e os 

registros (5), (8) e (9) fechados; quando atingir o nível ind icado ( 12), fechar os 

registros (7) e ( I O); 

Passo 2: ligar o compressor de ar e regular a pressão pouco acima da desejada na câmara de 

saturação uti li zando o registro (2) e o manômetro (3). Para isso, é necessá rio girar o 

registro (2) no sent ido horário e, para mantê-lo inalterado, basta des locá-lo para 

baixo (6); 

Passo 3: abrir gradativa e tota lmente o registro (9). Para atingir a pressão desejada no 

interior da câmara, ut il izar o registro ( I O) para regulagem mais prec1sa e o 

manômetro ( li ); satu rar a água pelo tempo desejado (aproximada mente I O min); 

Passo 4: fechar simultaneamente os registros (9) e ( 10) e abrir o (5) ao fi nal do tempo de 

saturação; este último tem como fu nção manter a pressão inalterada no Íltterior da 

câmara durante a recirculaçào da água saturada; 

Passo 5: levantar as hastes dos agitadores e encher gradat iva mente, até a marca de 2 L, os 3 

jarros com pequenas porções de água de estudo (Figura 70) previamente aquecidas 

ou resfriadas para garantir a homogepeidade da água cont ida em cada um dos 

jarros. A fixação da temperatura é importante, pois ensa ios com uma mesma água 

sob condições diferentes de temperatura podem conduzir a resultados diferentes. 
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Figura 69 - Conexões de Ar e 
Água Clarificada 

Figura 70 -' Seqüência de Enchimento dos Jarros em 
Porções de Água de Estudo 

Figma 71 - DetaUte da Abertura do 
Registro de Ar Durante a Recirculação 

Figura 73 - DetaUte do Topo da 
Câmara de Saturação 

Figura 72 - Detalhe da Entrada de Ar, Entrada 
de Á~ua Clarificada e Saída de 

Agua Saturada com Ar 

Figura 74 - Nível de Água na Câmara 
de Pressurização 
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Pnsso 6: é extremamente importante eliminar as 1bolhas e pequenas bolsas de ar que possam 

existir na base do jarro de flotação, pois a pem1anência das mesmas irá afetar a 

distribuição da água saturada com ar durante a recirculação; isto pode ser feito, 

quando o volume de cada jarro atingir um quarto do volume total, inclinando o 

jarro para que ocorra a expulsão do ar. 

A pressurização das mangueiras condutoras de água saturada deve ser feita conforme 

as Figuras 75 e 76, Passos 7 e 8): 

Passo 7: conectar a mangueira de condução e distribuição de água saturada utilizando os 

"tês", preenchendo-a com água saturada com ar abrindo o registro (l); 

Passo 8 : efetuar o descarte de pequena parcela de água saturada pelo registro (2) para manter 

a manguetra de distribuição pressurizada até a entrada de todos os jarros de 

flotação; 

Figura 75 - Mangueira de Condução de Água 
Saturada na Saída da Câmara de Pressurização 

Figura 76 - DetaU1e do Registro de 
Descarte de Água Saturada do Sistema 

A seguir é descrito procedimento para a realização do ensaio de coagulação, 

floculação e flotação: 

Passo 9: ligar o equipamento e ajustar a rotação para cerca de 100 rpm; 

Pnsso 10: adicionar, conforme a necessidade, alcalinizante ou acidifícante utilizando os 

recipientes apropriados posicionados na parte posterior do equipamento; 

Passo 11: dosar o coagulante nos recipientes apropriados locali zados na parte frontal do 

equipamento (Figura 79); 
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Pnsso 12: ajustar a rotação do equipamento correspondente ao gradiente de velocidade 

médio de mistura rápida (Figura 80) e colocar o suporte de dosagem ele 

coagulante na parte superior do equipamento (Figura 78); 

Pnsso 13: acionar o cronômetro simultaneamente à adição do coagulante; 

Pnsso 14: reduzir a rotação do equipamento para o valor correspondente ao gradiente de 

velocidade médio de floculação (Figura 81) após o tempo de mistura rápida; 

Pnsso 15: desligar a agitação e suspender as hastes dos agitadores e abrir os registros dos 

jarros de flotação imediatamente (seqiiência de abertura a ser utili z<tda após o 

tempo de floculação: abrir o registro do jarro do meio e, em seguida, dos demais 

- Figura 82), para a aplicação da água de recirculação com a taxa (R) prevista 

(ver Figuras 85, 86 e 87); temlinada a recirculação, acionar o cronômetro; a 

quantidade de água de recircu laçâo a ser introduzida em um jarro é calculada em 

função do volume do mesmo (2000 mL). Se a taxa (R) for de I 0%, será 

introduzido um volume de 200 mL de água saturada com ar. Sabendo-se a área de 

um jarro ( 11 5x ll 5 mm), pode ser calculada a altura (hR-w 9) correspondente ao 

volume de água a ser introduzido: hR-10 - 200/( 11 ,5x li ,5) = I ,5 em. Essa altu ra 

pode ser identificada na face fronta l elo jarro acima elo nível de água (NAi) 

correspondente ao volume de 2000 mL (Figura 77); o cálculo para outras taxas 

segue o mesmo procedimento; recomenda-se a taxa mínima de recircu lação de 

água saturada com ar igual a 5 %; 

Pnsso 16: desca rtar a água por 2 se iniciar a coleta elas amostras uti lizando os recipientes do 

suporte coletor com o movimento indicado na Figura 84 para o tempo 

correspondente às velocidades ascensionais desejadas; no ensa io de flotação, o 

ponto de coleta é o indicado na Figura 83, situado a 12 em da base do jarro. 

Assim, o tempo de coleta (Te) correspondente às velocidades ascensionais (V A) 

desejadas pode ser calculado pela equação 18. 

. 12 (em) 
Tc(m1n) = -

VA (cm/min) 
(18) 
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Exemplo: ParaVA = lO cm/min resulta Te = 1,2 min (lmin 12s); como o tempo de coleta de 

amostra de água flotada deve ser de 20 s, inicia-se a coleta com lmin02s (descarte com 

lminOOs) e termina-se com lmin22s. · 

Pnsso 17: efetuar leitura dos parâmetros (turbidez e cor aparente remanescentes, etc) e, se 

necessário, preservar as amostras. 

- 20 % E u 
-15 % '-'1 .--

NA i - 5 % 
-10 % I 

- -..sz:-=:_ - - 0 %- -
~ 
o 
.-

11 • a: 
...c 

-+ 

:=lc:Jc=Jc=Jc:J o c:Jc=Jc=lc=JC: 

\' IJ 

Figura 77 - Vista Frontal do Jarro Indicando as Alturas de Água 
de Recirculação Acima do Nível de Água Inicial (NAi) 

Figura 78 - Suporte para Dosagem 
de Coag1Jlante 

Figura 79 - Dosagem de Coagulante 
Utilizando Pipeta Volumétrica 



82 

l.. \ / --· - - ' 

Figura 80 - Mistura Rápida Figura 81 - Mistura Lenta ou Floculação 

Figura 82 - Abertura dos 
Registros para Efetuar a 

Recircu -

Figura 85 - Aplicação da Água 
de Recirculação com a Taxa 

Prevista 

Figura 83 - Ponto de Coleta 
para a Flotação 

Figura 86 - Fim da 
Recirculação e Início da 

Clarificação do Subnadante 

Figura 84 - Movimento para 
Início da Coleta de Amostras 

Figura 87 - Fonnação da 
Camada de Lodo na 

Superfície e Clarificação 
do Subnadante 
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5.2.8 Procedimentos adicionais: filtmção após flotação 

Dentre as diferentes tecnologias de tratamento existentes, a flotação seguida da 

filtração pode ser uma altemativa viável para o tratamento de água com determinadas 

características. Em laboratório, a Floto-Filtração pode ser feita utilizando-se um kit de 3 

filtros desenvolvido por DI BERNARDO et ai. (200 I) acoplado ao Floteste em posição que 

as saídas dos jarros descarreguen1 exatamente no interior de cada filtro, como mostram as 

Figuras 88 e 89. 

Figura 88 - Kit de Filtros de Laboratório com Figura 89 - Saída da Água Flotada e Entrada 
Meio Filtrante de Areia Acoplados ao na Bateria de Filtros 

Floteste 

O filtro construído em acrílico transparente J?N 25 possui diâmetro i.ntemo de 19 

mm e um "cap" na parte inferior. A espessura do meio filtrante é de 15 em. 

A vazão de filtração deve ser da ordem de 12 a 20 mL/min (ou cm3/min), 

correspondendo às taxas de 60 e I 00 m3/m2.dia, respectivamente (Tabela 9) . Considerando 

que a altura do ponto de coleta de água flotada com relação ao NA; é de h = 3 em e, 

somando-se as alturas con·espondentes à introdução de água de recirculação (hR), a Tabela 

I O indica os possíveis tempos de coleta em função da taxa de filtração. 

Tabela 9 - Vazões e respectivas taxas de filtração 

Vnzilo (mL/min ou cm3/min) 

12 
14 
16 
18 
20 

Tnxn de Fillmção (m3/n{d) 

61 
71 
81 
91 
102 
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Tabela I O- Tempos de filtração em função das vazões de filtração e taxas de recirculação 

Altura Total de Água Volume Total de Água Tempo de Filtração (min) em 
Acima do Ponto de Coleta Acima do Ponto de Coleta Função da Vaz.1o de Filtração 

R de Água notada: de Água notada: (cm3/min) 
(%) 

h + hR (em) v + v R ( cm3
) 12 14 16 18 20 

5 3,0 + 0,8 = 3,8 397 + 106 = 503 42 36 32 30 25 
8 3,0 + 1,2 = 4,2 397 + 159 = 556 46 40 35 31 28 
lO 3,0 + 1,5 = 4,5 397 + 198 = 595 50 43 37 33 30 
15 3,0 + 2,3 = 5,3 397 + 304 = 701 58 50 44 39 35 
20 3,0 +3,0 = 6,0 397 + 397 = 794 66 57 50 44 40 

Durante a filtração, a taxa ou vazão de filtração foi controlada manualmente. Foi 

preciso baixar o suporte de saída de amostra de água flotada (Figura 84) e monitorar com 

uma proveta a vazão desejada durante todo o tempo de filtração na saída do filtro (Figura 

87). A capacidade volumétrica da proveta deverá ser compatível ao volume indicado na 

Tabela 9 durante o tempo de um minuto. O meio filtrante de areia pode ser de diferentes 

granulometrias, conforme a Tabela 11 . 

Tabela 1) - Granulometria da areia 

Tipo de Areia 

A 
B 
c 

Faixa de Tamanho 

0,297 a 0,42 nun 
0,42 a 0,84 (*) nun 

0,59 a 1,41 nun 
(• ) utilizado na l'illraçiio Direta 

Figura 90 - Grãos de Diferentes Areias 

Para efetuar a coleta simultânea das amostras, recipientes apropriados devem ser 

pos icionados como mostra a Figura 92. Por exemplo, para um tempo de filtração de 20 

minutos, o início da coleta deve ser efetuado com 19 minutos e terminado com 21 minutos, 

ou, se insuficiente, coletar até ser obtiÀ~ Y9l111ne sunçiente para ser~v~ feita~ ~F ~#Hf(f de 

cor, turbidez, absorvância, etc. ' 

Pnsso 18: preparo da areia: colocar a areia em um béquer e adicionar água dest ilada até que 

fique submersa; com um bastão de vidro, inclinar o béquer com a mão e mexer 

continuamente a areia (Figura 93); 
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Figura 91 - Saída do Filtro Figura 92 - Coleta da Amostra Filtrada 

Passo 19: colocar a areia nos filtros utilizando um fimil adicionando-se simultaneamente 

água destilada. Em seguida, padronizar a compactação da areia para evitar 

formação de vazios ou bolsas de ar. Esta compactação deve ser feita segurando o 

filtro na parte superior e batendo levemente o fimdo do filtro (cap) com um 

bastão de vidro (Figura 94). Verificar a espessura do meio fí ltrante que deverá ser 

de 15 em, e se a posição de saída do filtro é superior ao topo do meio filtrante 

para que fique sempre submerso (Figura 95). As posições de saída da água 

filtrada dos 3 filtros deverão estar em um mesmo nível; 

Passo 20: fixar os filtros nas respectivas posições do suporte compatibili z~ndo a distância 

entre a saída da água flotada do jarro e a entrada da mesma ao filtro. Para isso, 

recomenda-se o uso de funi s. As posições de sa ída da água tlotada dos 3 jarros 

deverão estar em um mesmo nível; 

Passo 21: enquanto a filtração acontece, deve-se monitora r continuamente a vazão de água 

filtrada , ajustando a posição do suporte de saída de modo que a taxa de filtração 

seja constante ao longo do tempo. Como citado anterionnente, o controle da 

vazão pode ser feito manual ou automaticamente; 

Passo 22: coletar as amostras filtradas nos tempos desejados e, julgando-se conveniente, 

anotar o nível de água no filtro; 
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Pnsso 23: fazer as leituras pe1tinentes como turbidez, cor aparente, absorvância, contagem de 

pa1tículas, etc. 

Pnsso 24: ao final do ensaio, a areia deve ser limpa e pode ser feita utilizando-se um béquer. 

Retira-se a areia do filtro utiJjzando-se uma pisceta com água destilada e disposta 

em um béquer. Com um bastão de vidro, deve-se fazer movimentos circulares 

intensos na areia de modo a remover as impurezas nela adsorvidas (Figura 93). 

Passo 25: a areia limpa de cada filtro deve ser guardada submersa em água destilada (ou 

seca) em pequenos recipientes (Figura 90) que não permitam a entrada de luz 

para que, em um próximo ensaiO, com as condições de compactação 

padronizadas, seja utilizada a mesma quantidade (equivalente a 15 em de 

espessura de meio fíltrante). 

No fluxograma da Figura 96a e 96b são esquematizados os resumos das etapas para 

execução de ensa ios em e Floteste. 

Figura 93- Limpeza da Areia Figura 94 - Compactação da Areia no Filtro 



Topo da 
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.osz:::: 
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Entrada ao fdlro 

NA Estático 

Saída do filtro 

Não Está Filtrando 
CORRETO 
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Nível de Saída Aba ixo do 
Topo do Meio Filtrante 

ERRADO 

Figura 95- Diferentes Níveis de Água no Interior do Filtro 
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5.2.9- Resumo das etapas d~ ensaio em Floteste 

I 

Preparação dos produtos químicos: Seleção e preparação dos materiais e equipamentos: 

coagulantes, polfmeros, suspensões, verificar a tensão da rede elétrica local; ligar e calibrar 
oxidantes, alcalinizantes e acidificantes; os aparelhos (potenciômetro, etc); separar as vidrarias, 

recipientes de coleta, etc; 

+ + 
Caracterização da água bruta quanto aos parâmetros julgad<;~s convenientes: 

pH, alcalinidade, dureza, cor verdadeira e aparente, colirormes totais e recais, COT, absorvância, metais (F e, 
Mn, Pb, Cd, Ni, Cu, C r) digeridos, cálcio, magnésio, condutividade elétrica, potencial zela, cloretos, sulfatos, 
nitrito, nitrato, sólidos totais suspensos e dissolvidos, sódio, potássio, rosrato, fluoreto, oxigênio consumido, 
identificação e quantificação de bactérias, protozoários, algas, etc; 

.. 

'-

• 

t 
Conectar as mangueiras de 
fornecimento de ar e água clarificada 
à câmara de saturação; 

+ 
Passos 1 a 4: encher a cãmara de 
saturação com água clarificada; ligar 
o compressor; saturar a água de 
recirculaçao com ar; verificar e ajustar 
a temperatura da água de estudo; 

+ 
Passos 5 a 6: encher gradativamente 
os três jarros de flotaçao e eliminar as 
bolhas de ar na base do jarro; 

Passos 7 e 8: pressurizar as 
mangueiras condutoras de água 
saturada com ar; efetuar descarte no 
sistema; 

Passo 9: Ligar a agitaçao ajustando a 
rotação para cerca de 100 rpm; 

Passo 10: Adicionar o volume 
correspondente às dosagens de 
oxidante, alcalinizante, acidificante ou 
adsorvente aos jarros; 

"' 

~ 

Passo 11: Dosar o volume ~ 
correspondente à dosagem de 
coagulante no suporte frontal; 

... ,... 
adicionar o volume 

correspondente às dosagens de 
oxidante, alcalinizante, 
acidificante ou adsorvente em 
recloientes aorooriados: 

• 
colocar e numerar os 
recipientes de descarte e coleta 
de amostra de água decantada 
no suporte apropriado; 

Figura 96a - Fluxograma Referente às Etapas do Ensaio no Floteste 

"' 

~ 



Passo 12: ajustar a rolaçao 
correspondente ao gradiente 
médio de velocidade da mistura 
rápida (Gmr); 

Passo 13: acionar o cronômetro 
simultaneamente à adiçao do 
coagulante; 

Passo 14: ajustar a rotaçao 
correspondente ao gradiente de 
velocidade da noculaçao após o 
término do Tmr. A otimizaçao 
da noculaçao também pode ser 
feita . 

Passo 15- Parte A: desligar a 
agilaçao após o término do 
tempo de noculaçao (Tf); abrir 
imediatamente o(s) registro(s) 
do(s) jarro(s) para introduçao 
de água saturada com ar 

J 

Passo 15 - Parte B: ao final da 
introduçao da água satura com 
ar, acionar o cronômetro; _ J 

Passo 16: coletar as amostrJa 
para as velocidades 
ascensionais desejadas: 

11 

11 

LEGENDA 
Itens relacionados 

à saturação da àgua 
rfA rAr.irr.ul;w-...3n 

Itens relacionados 
à mistura ráoida 

Itens relacionados 
à Ooculacão 

Itens relacionados 
à Ootacão 

Itens relacionados 
à filtmcào 

Otimização ·da 
Mistura Rãplda 

(Tmr e Gmr ótimos ) 

Acionar o cronômetro 
simultaneamente à adiçao do 
coagulante no jarro maior tempo 
de mistura rápida (Jarro 1); 

l 

-
Adiçao do coagulante no 
respectivo jarro para cada tempo 
de mistura rápida pré
determinado; 

Otimização da Floculação 
(Tf e Gf ótimos) 

Suspender as paletas dos 
agitadores de cada jarro 
separadamente após o 
tempo de noculaçao de 
cada iarro: 

Passo 17: efetuar as 
leituras dos parâmetros 
pertinentes das amostras 
notadas: 

As amostras de água notada 
também podem ser filtradas 
(Passos 18 a 25); 

\ 
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Filtração 

kit de 
filtros de 

laboratório; 

Papel de filtro 
(geralmente 

whatman 40) ; 

Passo 19: Colocar areia nos 
filtros, padronizar a 
compactaçao da areia 
(espessura de 15 em) e verificar 
oosicões de salda do fi ltro: 

Passo 20: Enquanto ocorre a 
fillraçao, o usuário deve 
monitorar continuamente 
(manual ou automaticamente) 
a vaza o de água filtrada, 
ajustando·a posiçao do suporte 
de salda de modo que a taxa 

· de filtraçao seja constante ao 
longo do tempo; 

Passo 21: Verificar a distância 
entre a salda da água notada 
do jarro e a entrada da mesma 
ao filtro. As posições de salda 
da água notada dos 3 jarros 
deverao estar em um mesmo 
nlvel: 

Passo 22: Coletar as amostras 
filtradas nos tempos desejados 
e, julgando-se conveniente, 
anotar o nlvel de água no filtro; 

Passo 23: Fazer as leituras 
pertinentes como turbidez, cor 
aparente, absorvância, 
contagem de partlculas, etc; 

Passo 24: Efetuar a limpeza da 

Passo 26: Armazenar a areia. 

Figura 96b - Fluxograma Referente às Etapas de Ensa io no Floteste (Continuação) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 A1n·esentação dos r·esnltados 

A seguir é feita uma descrição do conteúdo de cada anexo para melhor entendimento 

da discussão dos dados. Os dados referentes à água T ipo I estão nos anexos A ao I e, à água 

Tipo II nos anexos J no N. Nas Tabelas 12 e 13 são mostrados os principais resultados 

obtidos nos ensa ios com as águas Tipo I e 11, respectivamente. 

ANEXO A: resu ltados referentes à caracterização da água Tipo I; 

ANEXO B: resultados da série I com a construção dos diagramas de coagu lação; 

ANEXO C: resultados da série Il com a reprodução do par de va lores "dosagem de 

coagulante x pH de coagulação" obtido na série I; 

ANEXO D: resultados da série lll com o estudo dos parâ metros da mistura rápida, tempo e 

gradiente méd io de velocidade; 

ANEXO E: resultados da série IV com o estudo dos parâmetros da flocu lação, tempo e 

gradiente médio de velocidade; 

ANEXO F: resultados da série V com o estudo de diferentes pressões de saturação; 

ANEXO G: resultados da série VI com o estudo da influência elo tempo ele saturação; 

ANEXO H : resultados da série VIl com o estudo ele diferentes taxas de recircu lação; 

ANEXO 1: resultados da série Ylll com o estudo ela floto-fí ltração; 

ANEXO J: resultados referentes à caracterização da água Tipo li; 

ANEXO K: resul tados da série IX com o estudo de diferentes gradientes de velocidade da 

mistura rápida ; 

ANEXO L: resultados da série X com o estudo de diferentes tempos de flocu lação; 

ANEXO M: resultados da série XI com o estudo de diferentes taxas de recirculação; 

ANEXO N: re~ultados da série Xll com o estudo da floto-filtração. 



TABELA 12 - Série de ensaios referentes à água Tipo I 

Série 

I 

n 

III 

IV 

v 

Vl 

VII 

Vlll 

Descrição 

Cmacterizaçào <.11 
Água Ti1x> I 

Constnu;iio dos Diagramas de 
Coagulação para Rem~J<;ào de 
Algas, Cor Aparente c 
Turbidez 

Reprodução do Par de Valores 
"pl f dt.! Coagulação x Dosagem 
de Coagul:mte" 

Otimizaçiio dos Par.imetros da 
Mistura lüípida, Tmr c Gmr 

Ot imi7açào dos Par.ímetros da 
Floculm;ão, Tf c Gf 

Otimii'açtlo dos Pnrilmctros da 
Flotaçâo, P 

Otimizaçiio dos Par.! metros da 
!·lotação, Tsat 

Otinliz..1çiio dos Pt1rilmetros da 
Flotaçào, R 

Floto-r:i llraçt1o 

Parâmetros Estudados 

Número de algas, turbidet, cor apart!ntc, 
cor vcrdadeim, pH, alcalinidade total e 
número de partículas(> 2 11111) 

DSJ\ = 20 a 70 mg/L, 
DHS = zen> a I 5 mg/L, 
DJ\C = zero a 21 mg/L, 
Tmr = 10 s, Gmr = I 000 s·•, 
Tf = lO min, Gf = 25 s·', 
Tsat = 8 min, r = 400 k.Pa, R = 10%, 
VA = 5 c lO em/min 

DSA = 50 mg/L 
Tmr = I O s Gmr = I 000 s·• 
Tf = 10 mi;1, Gf = 25 s-1

, ' 

Tsat = 8 nün, P = 400 kPa, R = 10%, 
V J\ = 5 e I O cm/min 

DSA = 50 mg/L 
Tmr = 5, 10, 15, 20, 30 e 45 s, 
Gmr = 400, úOO, 800, I 000 e 1200 s·1, 
Tf = lO min, Gf = 25 s·1 

Tsat = 8 min, P = 400 k.Pt1 , R= lO% 
VA = 15, I O, 7,5 c 5 em/min 

DSJ\ = 50 mg/L 
Tmr = I O s, Gmr = I 000 s"1, 
Tf = 5, 10, 15c211min, 
ur = 20, 25, 30, 40, (jO c 90 s"1 

Tsat = 8 min, P = 400 k.Pa , R= lO% 
V J\ = 15, I u, 7,5 e 5 cm/mu1 

DSA = 50 mg/L, 
"l'mr = I O s, Gmr = I 000 s"1, 
Tf = lU min, Gf = 25 s·•, 
r = 300, 400 e 500 kPa, 
Tsat = 8 nün, R = I 0 %, 
VA = 15, 10, 7,5 c 5 cm/min 

DSJ\ = 5U mg!L, 
Tmr = I O s, Gmr = I 000 s"1, 
Tf = I O mÍJl , (Jf = 25 s·1, 

Tsat = 3, 8 c 15 min, 
P = 400kPn, R = 111 % 
VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min 

DSJ\ = 50 mg/L, 
Tmr = I Os, Gnu-= I 000 s·', 
Tf = lO min, Gf = 25 s-1, 
T sal = 8 nün, P = 400 kPa, 
R = 5, I O, I 5 e 20 % 
VA = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min 

DS1\ = 50 mg!L, 
Tmr = I O s, Gmr = I ()00 s"1, 
Tf = lO min, Gf = 25 s"1

, 

Tsat = 8 min, P = <100 k.Pa, R = 20% 
V J\ = 15, 10, 7,5 e 5 cm/min 
Areia Tipo 1\ (grãos de 0,297 a 0,42 nun) 
Areia Tipo B (grãos de 0,42 a O,R4 nun) 
Areia Tipo C (grrios de 0,59 a I ,4 1 111111) 

Espe~sum do meio lllrantc = 15 em 

Resu ltados 

ANEXO J\ 

J\NFXO ll 
DSJ\ = 50 mg/L 
DHS =zero 
DAC =zero 
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pH de coagulaçtlo = 6,80 

J\NHXO C 
pH = 6,84 ± 0,01 

ANhXOD 
Tmr = IO s 
Gmr = I 000 s" 1 

J\NFXO H 
Tf= lO min 
ur= 25 s"1 

J\NI XO I" 
P = 4110 k.Pa 

J\NI XO { i 

Tsat = 8 min 

J\N I•.XO li 
R = 20 % 

1\Nl XO I 
Areia Tipo A 



TABELA 13- Série de ensaios referentes à água Tipo 11 

Série 

IX 

X 

XI 

X II 

Descrição 

Caracterização da 
Água Tipo 11 

Lnfluência do 
Gradiente Médio 
de Velocidade da 
Mistura Rápida na 
Flolaçiio 

Jnlluência do 
Tempo de 
Floculação na 
Flutaç:lo 

lnlluência da Taxa 
de Recirculação na 
Flota~·ão 

r lolo-fillração 

Parâmet ros Estudados 

Nínncro de algas/L, h1rbidcz, ~:or aparente, ror 
vcrduddm, pll, alcalinidade e dureza total, número de 
pari ículasfl , (> 8 ~un ), condu ti v idade elétrica, potencial 
zela, cloretos, sulf:1tos, 1úlratos, 1úlritos, sólidos loais, 
sólidos suspensos lotais, sólidos dissolvidos lotais, 
sódio, potássio, fosll1lo total, lluoretos, carbono orgânico 
total, cloifonncs Jccnis c totais, zinco, chumbo, cádmio, 
níquel, ferro, manganês, cohre, cromo, cálcio, magnésio, 
oxigênio consumido c absorvilncia 

DSA = 50 mg/L 
DHS =zero 
DAC = 4,5 mgfL 
Tmr = lOs, Gmr = ROO, 1000 c 1200 s·', 
Tf = lO min, Uf = 20 s· ' 
Tsat = 8 min, P = 400 k.Pa, R = I O % 
VI\ = 15, 10, e 5 cm/min 

DS/\ = 50 mg/L 
DAC = 4,5 mg!L 
Tmr = IOs, Gmr = IOOOs·' , 
Tf = 5, lO c 15 min, Of = 20 s·', 
Tsal = H miu, P = 400 k.Pa, R = lO% 
VA = 15, I O, c 5 cm/min 

DSA = 50 mg/L 
0/\C = 4,5 mg/L 
Tmr = IOs,Gmr = IOoo s·', 
Tf= 10min,Gf = 20 s·' , 
Ts.•l = 8 min, P = 400 kPa, 
R = 5, lO c 15% 
VA = 15, I O, c 5 cm/min 

DS/\ = 50 mg/L 
DAC = 4,5 mgfL 
Tmr = I O s, Gmr = I 000 s·' , 
Tf = 10 mu1, Uf = 20 s· ' , 
Tsat = 8 min, P = 400 kPa, R = 15% 
V 1\ = 15, I O, e 5 cm/min 
Areia Tipo 1\ (g1iíos de 0.297 a 0,42 nun) 
Areia Tipo 11 (gnlos de 0,42 a O,H4 mm) 
1\.rt:ia Tipo C (gnlos de 0,59 n I ,41 mm) 
Espessura do meio lilmnle = 15 em 

Resultados 

1\N I ~XO J 
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Principais gêneros de 
algas predominantes 
observados em ordem 
decrescente: 
Artlacoseim 
Chlorella 
Chlorococcwn 
Diatomúccas 

1\NEXO K 
Gmr = I 000 s·' 

ANEXO L 
Tf = IOmin 

ANEXO M 

R = 15% 

1\ NFXO N 

Areia Tipo' A 

6.2 Discussão referente aos ensaios com a água Tipo I 

6.2.1 Considerações sobre as características da água 

A concentração de algas na água Tipo I manteve-se da ordem de I 08 ind/L (entre 

6,347x 108 e 9,796x l08 ind./L) como desejado inicialmente, a turbidez entre 40 e 58 uT, cor 

verdadeira entre 80 e 1 O I uC e cor apa rente entre 51 O e 866 uC durante a rea lização dos 

ensaios (ver Anexo A). Quando a água apresenta tais características, como concen tração 

elevada de algas em suspensão e cor verdadeira alta comparada à turbidez relativamente alta, 
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a flotação por ar dissol vido mostra-se como uma das técnicas de tratamento mais efetiva para 

sua clarificação, sempre que a turbidez não seja relativamente elevada . 

Na observação em microscópio, as algas do gênero Chlorella apresentavam-se, 

geralmente, isoladas ou em pequenos g rupos de duas a I O células. Foram medidas células 

com tamanho entre 8 e 12 ~tm . 

A alcalinidade da água pode ser considerada moderada pois variou de 34 a 46 mg de 

CaCOJ L e, provavelmente, contribuiu para a obtenção da dosagem de sulfato de alumínio 

(AI2(S04)J.I4H20) de 50 mg/L. A variação do pH da água Tipo I foi de 7,60 a 7,89 e não 

contribuiu para a alteração, após a adição de sulfato de alumínio, do pH de coagulação. 

A variação do número total de pa1tículas foi de 2,324x l07 a 2,646xl07 pa1t./L. Esta 

determinação foi importante para monitorar a variação da quantidade de pa1tículas, dentre as 

quai s as algas, durante a realiz<tção dos ensaios. 

6.2.2 Série 1: construção dos Diagramas de Coagulação 

Foram feitos 27 ensaios que proporcionaram a obtenção de 89 pares de valores 

"dosagem de coagulante x pH de coagulação", cada qual associado a va lores de turbidez, cor 

aparente e número de a lgas remanescente, apresentados nas Tabela s 22 a 43, Anexo B. Com 

base nestes dados, fora m traçadas curvas de mesma porcentagem remanescente do número 

ele a lgas, turbidez e cor aparente para as velocidades ascens iona is de I O e 5 cm/ mi n. 

As Figuras 99, I O I e I 03, apresentadas no ANEXO B, ilustram os diagramas de 

coagulação contendo as curvas de mesmo número de algas/L, turbidez e cor aparente 

remanescente, respectiva mente, para a velocidade ascensional de I O cm/ min . Duas regiões 

bem definidas apresentaram resultados satisfatórios na remoção do número de algas na 

Figura 99. A primeira está compreendida entre as dosagens de coagulante ele 40 e 55 mg/L e 

va lores de pH de coagulação entre 6,5 e 7,4 em que a porcentagem elo número de a lgas/L foi 

inferior a 0,5 % . A segunda, também com va lores remanescentes iguais ou inferiores a 0,5%, 

situou-se entre as dosagens de sulfato de alumínio de 25 e 35 mg!L e valores de pH de 

coagulação entre 6, I e 7,0. 

Na Figura I O I, a região I assemelhou-se à obtida na F igura 99, com va lores de 

turbidez remanescente iguais ou in fe ri ores a 2 %, enquanto a região 2 não se caracte rizou . 

Na Figura I 03, a curva correspondente a 2 % se assemelhou à obtida na Figura 99 para 

valores de dosagem ele coagulante igua is ou superiores a 45 mg/L e pH ele coagulação iguais 

ou superiores a 6,5 . Esta curva, provavelmente, converg iria para dosagens ele coagulante 

superiores a 80 mg/L e pH de coagulação até 8. 
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Nas Figuras I 00, I 02 e I 04, também apresentadas no Anexo B, são mostrados os 

diagramas de coagulação contendo as curvas de mesmo número de algas/L, turbidez e cor 

aparente remanescente, respectivamente, para a velocidade ascensional de 5 cm/ min. O 

ponto escolllido situou-se na região em que a remoção do número de algas é inferior a 0,5 % 

do número ele algas/L remanescente e inferior a 2 % ela turbidez e cor aparente 

remanescente. Em 35 pontos elo diagrama, correspondente à remoção de algas, foi constatada 

a ausência do gênero de a lgas Chore/la. 

A análise destas regiões foi essencial para a escolha de um par ele valores "dosagem 

x pH ele coagulação" com remoção simultânea elo número de algas, turbidez e cor aparente 

considerada satisfatória, e preferivelmente, sem adição ele alca linizaute ou acidificante, uma 

vez que a dosagem destes pode dificultar a reprodutibilidade do pH de coagulação e dos 

valores remanescentes dos parâmetros em ensaios subsequentes. A dosagem de sulfato de 

alumínio (Ah(S04)J.14H20 ) foi ele 50 mg!L e o pH ele coagulação de 6,80 (ponto indicado 

nas Figuras 99, I O I e I 03). Na Tabela 14 são mostrados os resultados referentes a este par de 

valores. Vale ressa ltar que, em todos os resultados, foi computado o efeito da diluição por 

meio da introdução de água potável do sistema de abastecimento do Laboratório ele 

Saneamento. Esta água de recircu lação é proveniente elo poço artesiano do Campus da 

EESC/USP, com as característ icas mostradas na Tabela 15. 

Ainda foi constatado que os pontos vi zinh os ao escolhido apresentaram resultados 

semelhantes, assim, lllna pequena variação do pH de coagulação pode ser admitida na 

execução dos ensa ios subsequentes. 

TABELA 14- Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e 
respectivas porcentagens remanescentes referentes ao par de va lores escolhido 

\IA 
pH lncVL 

r% lncVL Turbidcz %da turbidez Cor ap. ryo da cor ap. 
(cm/min) (N/No). lOO% (uT) (TITo)* 100% (uC) (C/Co)* 100% 

10 6,80 1,956.106 0,3 0,9 1,8 IL 1,7 
5 6,RO 1,956. 106 0,3 0,8 1,7 lO 1,6 

TABELA 15 -Resultados da contagem de partículas, turbidez, cor aparente e pH da água 
de recirculação proveniente do sistema de abastecimento do laboratório de saneamento da 
EESC/USP 

2a4 4a6 Ga8 

6a29. 103 5 al8. 103 la 6. 103 

Turbidez < O, 17 uT 

Tamanho das Partículas ( J.Ull ) 

8 a 10 

Zero a 
4. 103 

lO a 15 

I a 10.103 

Cor aparente < l nC 

15 a 20 

Zero a 
6.103 

20 a 30 

Zero a 
4. loJ 

> 30 

Zero a 5.101 

6,4 < pH < 6,5 
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Para dosagens de sulfato de alumínio (AI2(S0.,)3. 14H10) entre 45 e 65 mg/L e pH 

entre 6,5 a 7,2, foram obtidos cons istentemente valores de turbidez remanescente inferiores a 

I ,5 uT e de cor aparente remanescente inferiores a 20 uC. A porcentagem de remoção do 

número de algas por litro foi superior a 99,0%, sendo que, em 14 pontos do diagrama da 

Figura 99, foi detectada a ausência de algas do gênero Chlorella nas amostras verificadas em 

microscópio. 

6.2.3 Série 11: reprodução do par de valores "pH de Coagulação x 

Dosagem de Conguhmte" escolhido 11n Série I 

Para a validação estatística e confirmação dos valores de pH de coagulação e do 

número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes obtidos no item anterior, foi feito um 

ensaio utilizando-se, simultaneamente, os três jarros de fl otação com a mesma dosagem de 

50 mg/L (Ail(SO .. )J. l4H10) e condições de mistura rápida, floculação e flotação utilizados 

na Série 1. Os resultados são apresentados no Anexo C , Tabelas 44 a 50, e representados 

g raficamente nas Figuras I 05 a l 08. Para VA = 1 O cm/min, resultou pH de coagulação de 

6,84 ± 0,0 I e porcentagens do número de algas remanescente que reproduziram os va lores 

obtidos no item anterior (pH = 6,80 e 0,3 %do número de algas). Os valores de turbidez e 

cor aparente remanescentes foram ligeiramente superiores aos obtidos no item anterior (2,8 ± 

0,2 % e 2,2 ± 0,2 %) . Pa ra a velocidade de 5 c m/min , fo i obtido o número remanescente de 

algas, mas a cor aparente e turbidez fora m ligeiramente melhores . Os dados referentes à 

contagem de pat1ículas mostraram-se semelhantes (ver Ta belas 49 e 50 e Figuras 107 e 108), 

resul tan do valores remanescentes de I ,85 ± O, 15 %. A part ir do presente item, foi feita a 

contagem de pfl rtículas de todas as amostras coletadas. 

6.2.4 Série ill: influência dos parâ metros da mistura rápida (T mr e 

Gmr) na eficiêncin da flotação 

Os resultados da otimização dos parâmetros da mistura ráp ida são apresentados no 

A nexo D, Tabelas 5 1 a 83, e representados grafica mente nas Figuras 109 a 130. O tempo e o 

gradiente médio de ve locidade de mi stura rápida que fomeceram os menores valores 

remanescentes do número de a lgas (parâmetro decisivo na escolha), turbidez e cor aparente 

foram I O se I 000 s· ' , para a velocidade ascens ional de 15 cm/ min. Para as velocidades de 15 

e lO cm/min foi observado que, quanto menor o tempo de agitação (exceto para 5 s) e maior 

gradiente de veloc idade (exceto 1200s· 1
) , menores foram as porcentagens remanescentes do 
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número de algas e turbidez. Para as demais velocidades observou-se menores valores 

remanescentes de algas para o tempo de agitação entre 5 e 15 se gradiente entre 400 e 1000 

s·•. Os valores de turbidez remanescente foram semelhantes para velocidades menores ou 

iguais a I O cm/min. Foram constatados menores valores remanescentes de cor aparente para 

va lores menores tempos de agitação, principalmente entre 1 O e I 5 s, e maiores valores de 

gradiente (exceto 120os·1) para as quatro velocidades ascensionais. Os resultados da 

contagem de partículas também indicaram a tendência de maior remoção do número de 

pa1tículas para I O s e I 000 s·•, para o tamanho de partículas entre 6 e 30 (1m em que está 

compreendido o tamanho da alga do gênero Ch/ore/la (ver Figura 33). 

6.2.5 Sél'ie IV: influência dos parâmetros da floculação (Tf e Gf) na 

eficiência da notação 

Os resultados da otimização dos parâmetros da floculação são apresentados no 

Anexo E, Tabelas 84 a 122, e representados graficamente nas Figuras 13 1 a I 54. O tempo e 

o gradiente médio de velocidade de floculaçào que forneceram os menores valores 

remanescentes do número de algas (parâmetro decisivo na escolha), turbidez e cor aparente 

foram 10 min e 25 s·•, para a velocidade ascensional de 15 cm/min. Foi observada a 

tendência de maior remoção de algas para menores tempos (exceto para 5 min) e gradientes 

de floculação (exceto para 20 s· ') nas quatro velocidades ascensionais estudadas. Isto pode 

ser observado também para va lores remanescentes de turbidez para 15 e 10 cm/miJl, 

enquanto que, para as demais velocidades, foram obtidos va lores semelhantes. Foram 

obtidos va lores semelhantes de cor aparente remanescente entre 25 e 40 s·• c para tempos de 

floculação maiores que I O min para I 5 e 1 O cm/min, enquanto que, para as demais 

velocidades, foram obtidos resultados semelhantes. Foram constatados menores va lores 

remanescentes de partículas(< I %) entre 25 e 40 s·• para lO min de floculaçào nas faixas 

tamanho entre I O e 30 pm. 

6.2.6 Série V: influência dos parâmetros da flotação - pressão de 

satut'ação {P) 

O ensaio referente ao estudo da influência da pressão na câmara de saturação na 

flotaçâo foi feito simultaneamente nos três jarros. Os resultados são apresentados no Anexo 

F, Tabelas 123 a 143, e representados graficamente nas Figuras I 55 a 172. O valor da 

pressão que forneceu os menores va lores remanescentes do número de algas (parâmetro 
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decisivo na escolha), cor aparente e turbidez foi de 400 kPa para as velocidades ascensionais 

de 15, 10, 7,5 e 5 cm/min. Os maiores valores remanescentes destes parâmetros foram 

produzidos nos ensaios com pressão de 300 kPa, enquanto que nos de 500 kPa , somente os 

valores remanescentes de turbidez foram semelhantes aos obtidos com a pressão de 400 kPa, 

para as quatro velocidades ascensionais estudadas. Os resultados da contagem de partículas 

também indicaram a tendência de maior remoção do número de pattículas para a pressão 400 

kPa em que foram obtidos resultados similares para o tamanho de partículas entre 8 e 30 ~un. 

6.2. 7 Série VI: influência dos par fi metros da flotação - tempo de 

satnmção (Tsat) 

O ensaio referente ao estudo da influência do tempo de saturação na flotação foi 

feito simultaneamente nos três jarros. Os resultados são apresentados no Anexo G, Tabelas 

144 a 164, e representados graficamente nas Figuras 173 a 190. O valor do tempo de 

saturação que forneceu os menores valores remanescentes do número de algas (parâmetro 

decisivo na escolha), turbidez e cor aparente foi de 8 min, para as velocidade ascensionais 

estudadas. O tempo de saturação de 3 min mostrou ser insuficiente para produzir resultados 

satisfatórios. Entretanto, o tempo maior de saturação, como 15 min, não necessariamente 

produziria os melhores resultados. Pelo contrário, somente os valores remanescentes de 

turbidez foram semelhantes aos obtidos com o tempo de 8 min , enquanto que, os valores dos 

demais parâmetros de controle foram piores, principalmente o número remanescente de 

algas . Os resultados da contagem de partículas indicaram a tendência de maior remoção do 

ní1mero de partículas para os tempos de saturação de 8 e 15 min em que foram obtidos 

resultados similares para o tamanho de pa1tículas entre 4 e 30 ~un. 

6.2.8 Série Vll: influência dos parâm etros da flotação - taxa de 

recirculação (R) 

Os resultados do estudo da influência de diferentes taxas de recirculaçâo na flotação 

são apresentados no Anexo H, Tabelas 165 a 191, e representados graficamente nas Figuras 

191 a 21 O. O valor da taxa de recirculação que fomeceu os menores valores remanescentes 

do número de algas (parâmetro decisivo na escoU1a), turbidez e cor aparente foi de 20 %, 

para a velocidade ascensional de 15 cm/min. Os resultados da contagem de pattículas 

também indicaram a tendência de maior remoção do número de partículas para as taxas de 

15 e 20% em que foram obtidos resultados similares. 
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Vale ressa ltar que, as porcentagens remanescentes do número de algas e turbidez 

foram bastante satisfatórias para as taxas de 1 O e 15 %. No ensaio com 20 %de rec irculação, 

a remoção ligeiramente superior destes parâmetros tiveram influência, possivelmente, da 

introdução de um volume maior de água de recircu lação. O número de partículas e a cor 

aparente foram consideravelmente inferiores, comparados aos obtidos com R = 1 O %. A taxa 

de 15 % poderia ter sido escolhida, entretanto, foi constatada a ausência mais consistente do 

número de algas para as velocidades ascensionais mais baixas, 7,5 e 5 cm/min, com 20 % de 

recirculação. 

6.2.9 Série VIU: floto-filtração 

Com os parâmetros de mistura rápida (Tmr = I O s e Gmr = I 000 s·'), floculação (Tf 

= I O min e Gf = 25 s·') e tlotação (P = 400 kPa, Tsat = 8 min e R = 20 %) selecionados, foi 

feito o ensaio de flotação seguida de filtração em areia observando-se melhores resultados 

utilizando como meio fí ltrante grãos de areia entre 0,297 e 0,42 mm (areia T ipo "A"). Tanto 

o pH de coagulação quanto as porcentagens remanescentes do número de algas, tmbidez, cor 

aparente e número de partículas fora m reproduzidos no ensa io ele flotação para a velocidade 

ascensiona l de 15 cm/miJ1. Para as demais, foram obtidas porcentagens remanescentes ainda 

menores para os quatro parâmetros citados (Figura 2 1 I apresentada no Anexo I) . Cabe 

ressaltar que, para as duas veloc idades mais baixas, foi constatada ausênc ia de algas em 

todas as amostras. 

Os resultados referentes à primeira parte do ensa io, a flotação, são apresentadas no 

Anexo I, Tabelas 195 a 200, e representados g raficamente nas Figuras 2 11 a 213 e os do 

estudo da influência de diferentes tamanh os de grãos de areia na fi ltração encontram-se nas 

Tabelas 201 a 209, e representados g raficamente nas Figuras 2 14 a 223. Para o tempo médio 

de fi ltração de 20 min, foi obtido o menor va lor de turbidez para a are ia tipo " A" (Figura 

2 15) enquanto que a cor aparente diminuiu cont inuamente até o tempo médio de filtração de 

40 min, em que foi encerrado o ensa io. Para os t ipos " B" e "C", tanto a h1rbidez quanto a cor 

aparente reduziram com o tempo. 

Com a aná lise das Figuras 2 13 e 22 1 pode ser observado que a remoção de partículas 

por meio de fi ltração foi superior à flotaçào para o tempo médio de fi ltração de 30 min, 

utilizando os t rês tipos de areia, principalmente a areia Tipo "A". Deveria ser esperada a 

redução contínua do número ele partículas até o tempo médio de filtração de 40 min . 

Entretanto, foi verificado um ligeiro aumento para este último tempo caracteri zando, 

provavelmente, o iníc io de produção de água de pior qua lidade. Entretanto, não isto fo i 
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caracterizado segundo os parâmetros turbidez e cor aparente. Este comp01tamento pode ser 

explicado em virtude do volume de água filtrada coletada ser relativamente pequeno. Assim, 

como são necessárias várias "corridas" no equipamento (de 3 a 4 corridas, cada qual com 3 

leituras produzindo uma leitura média da mesma amostra) de modo a obter resultados 

confiáveis, a leitura no contador de pmtículas pode ter sido prejudicada. 

6.3 Discussão referente aos ensaios com a água Tipo H 

6.3.1 C a l'acterísticas da ngua de estudo 

Os resultados referentes à caracterização detalhada da ág11a Tipo IJ são apresentados 

na Tabela 2 1 O do Anexo J. A concentração de algas foi de 5x I 05 ind./L, tendo sido 

observados alguns gêneros de algas verdes (Aclinastmm, Ankstrodesmus, Ch/orella, 

Ch/orococcum, Microctinuim, Scenedesmus e Aificrospom), diatomáceas (C)1clotel/a, 

DiMoma, Fmp,ilorio, Navicu/a, Nitzschio e Aulacoseiro) e cianofíceas (lvlicrocystis e 

Oscil/atoria). Os gêneros de a lgas com maior ocorrência foram: Aulacoseim, Chlorella e 

Ch/orococcum (ver Tabela 2 11). 

Segundo a NBR- 122 16 ( 1992), a ág11a T ipo li poderia ser classificada como T ipo C, 

baseada principalmente na quantidade de colifonnes totais (14 136 NM P/ 1 00 mL) limitada 

entre 5000 e 20000 NMP/1 00 mL pela Norma: "água superficial proven iente de bacia não 

proteg ida e que ex ige coagulação para enquadrar-se nos padrões de potabilidade". 

Dentre os principais parâmetros determinados, a alcalinidade total e o potencial zeta 

merecem especial atenção. Foram obtidos va lores de 71 mg de CaCO_JL e - 17, I m V, 

respect iva mente. A elevada alcalinidade da água de estudo teve papel fundamenta l na 

obtenção das dosagens de coagulante e acidificante, como será discutido posteriormente. O 

va lor relativa mente elevado do potenc ia l zela indicou que seria necessário adic ionar 

quantidade ma ior de coagulante, ou seja, aumenta r a força iônica, tendo em vista o g rau 

elevado de estabilidade das partículas com baixa com força iônica. 

A quant idade de sólidos totais di ssolvidos e o va lor da condutividade e létrica (447 

~tS/cm) também indicam a tendência da presença de partículas com baixa força iônica. Os 

sólidos totais dissolvidos presentes na água representaram mais de 98% dos só lidos totais . 

O número de partículas foi de 4,720x I 06 part.IL de água de estudo. Como foi fe ito 

nos ensaios com a água Tipo 1, a contagem de partículas permitiu , juntamente aos demais 

parâmetros de contro le (tmbidez, cor aparente e número de algas), estudar com maior 
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profundidade a influência das condições de mistura rápida e tloculação na eficiência da 

flotação. 

6.3.2 Ensaio preliminar 

O ensa io preliminar teve por objetivo a obtenção do par de valores "dosagem de 

sulfato de alumínio x pH de coagulação" para o qual era observada a fonnação de flocos 

com tamanho suficiente para sua remoção por flotação e va lores de pH de coagulação 

situados ent re 6,2 e 7,5. Foi obtida a dosagem de coagulante de 50 mg/L (Alz(S04)J.l4H20) 

e pH de coagulação de 7. Entretanto, este par de valores pode não corresponder, 

necessariamente, à combinação em que há maior remoção do número de algas e dos demais 

parâmetros. Devido à alcalinidade relativamente alta da água bruta (7 1 mg/L de CaC03) , foi 

necessária a adjção de 4,5 mg/L de ácido clorídrico (C = I mg do produto comercial por mL 

de solução) anteriormente à adição de coagulante, para reduzir o pH da água bruta de 7,96 

pa ra cerca de 7,20. Para a realização dos ensaios subsequentes, foi fi xado o tempo de mistura 

rápida em I Os e o gradiente de velocidade médio de floculação em 20 s·•. Não foi observada 

a deposição de flocos durante a floculação. Também, foram fi xados os valores de pressão de 

saturação de 400 kPa, tempo de saturação de 8 min e taxa de recirculação de lO %. As 

velocidades de flotação consideradas fora m de 15, I O e 5 cm/min. 

6.3.3 Série JX: influência do gradiente de velocidade médio de mistunt 

rápida na flotação 

Os resultados referentes à influência do gradiente médio ele velocidade de mistura 

rápida são apresentados no Anexo K, Tabelas 2 13 a 230, e representados graficamente nas 

Figuras 225 a 242. O gradiente médio de velocidade de mistura rápida que fomeceu os 

menores va lores remanescentes do número de algas (pa râmetro decisivo na escolha), 

turbidez e cor aparente foi de 1000 s· •, pam a velocidade ascensional de 15 cm/min. Foi 

verificada a ausência dos gêneros predomi nantes de algas somente para este valor de 

gradiente. Os va lores de turbidez obtidos foram semelhantes para os três gradientes (800, 

I 000 e 1200 s"1
) nas velocidades ascensionais estudadas ( 15, I O e 5 cm/min), enquanto a cor 

aparente aumentou no sentido da maior agitação e, a absorvância, diminuiu com o aumento 

da agitação. 

Os resultados da contagem de partículas também indicaram a tendência de maior 

remoção do número de partículas nos ensaios com gradiente de velocidade de I 000 s·• nas 
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seguintes situações: para partículas com tamanho entre 8 e 32 pm, em que está 

compreendido o tamanho ele segmentos de algas elo gênero Aulacoseim e /vlicrospom e das 

células de algas do. gênero Chiarei/a e Chlorococcum (Tabela 211); para partículas com 

tamanho superior a 160 pm; cons iderando o número total de partículas remanescente. Apesar 

de a alga do gênero predominante, Aulacoseim, ter comprimento de até 204 pm, sua 

contagem depende da maneira com a qual passa pela sonda elo contador de partículas, pois 

esta pode ser feita pelo comprimento total (de 133 a 204 ~un) , largura (da ordem de lO ~un) 

ou pelo comprimento de segmentos individuais também observados (12 a 18,8 pm). 

6.3.4 Série X: influência do tempo de floculação na notação 

Os resultados da ot imização elos parâmetros da floculaçâo são apresentados no 

Anexo L, Tabelas 23 1 a 238, e representados graficamente nas Figuras 243 a 248. Os 

tempos de floculaçâo de 10 e 20 min fomeceram resultados similares para valores 

remanescentes do número ele algas (parâmetro decisivo na escoU1a), turbidez e cor aparente, 

paras as velocidades ascensionais estudadas. Entretanto, somente para o tempo ele I O min, 

foram verificadas as menores porcentagens remanescentes elo número de partículas em todas 

os tamanhos (exceto na faixa entre 64 a 96 pm) e no número total de partículas, sendo este o 

tempo ele tloculação escoUlido. Também, a absorvância diminuiu com o aumento do tempo 

de tloculação. 

6.3.5 Série XI: influência da taxa de recirculaçfío na notação 

Os resultados elo estudo ela influência de diferentes taxas de recirculação na flotaçào 

são apresentados no A nexo M, Tabelas 239 a 246, e representados graficamente nas Figuras 

249 a 254. Os valores da taxa de recirculação de I O e 15 % fomeceram resultados similares 

para valores remanescentes do número ele algas, turbidez e cor aparente, nas velocidades 

ascensronar s estudadas. Entretanto, somente para a taxa de 15 %, foram verificadas as 

menores porcentagens remanescentes do número de partículas em todas as fuixas de 

tamanhos (exceto na faixa entre 8 a 16 pm em que foram similares) e no número total de 

partículas remanescente. Assim, esta taxa de recirculaçâo foi escolhida para ser utili zada nos 

ensaios subsequentes. Também, a absorvância diminuiu com o aumento ela quantidade de ar 

fomecida . 
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6.3.6 Série Xll: floto-filtmção 

Com os parâmetros de mistura rápida (Tmr = 1 O s e Gmr = I 000 s"1
) , floculação (Tf 

= lO mine Gf = 20 s·1
) e flotação (P = 400 kPa, Tsat = 8 mi.J1 e R = 10 %) conhecidos, foram 

feitos ensaios de flotação nos três jarros do equipamento e, posteriormente, foi feita filtração 

em que foram obtidos resultados ligeiramente melhores (turbidez, cor aparente e 

absorvância) utilizando grãos de areia entre 0,297 e 0,42 mm (areia Tipo "A"), 

principalmente a partir do tempo médio de filtração de 20 min . 

Os resultados referentes ao ensa io de flotação são apresentados no Anexo N, Tabelas 

250 a 254, e representados graficamente nas Figuras 255 a 260 e os do estudo da influência 

de diferentes tamanhos de grãos de areia na filtração são apresentados nas Tabelas 255 a 

258, e representados graficamente nas Figuras 26 1 a 263. 

Com relação ao ensaio de flotação, as porcentagens remanescentes dos parâmetros 

estudados foram muito semelhantes pa ra as três velocidades ascensionais. Foi constatada a 

ausência de algas exceto em uma amostra do jarro número I (ver Figura 257). 

Provavelmente, este resultado pode ser descartado uma vez que a amostra coletada com 

veloc idade ascensional de 15 cm/min pode ter sido contaminada . Quanto à contagem de 

partículas, con1 a análi se da Figura 256, pode ser observado que os resultados remoção de 

partículas no primeiro jarro foram mais similares comparando-se aos obtidos com R = 15% 

no item anterior. 

6.4 Comentários sobre o tamanho das microbolhas de ar 

Foram feitas algumas tentativas para a estimativa do tamanho das 

microbolhas de ar geradas no sistema de flotação do Floteste por meio de comparação visual, 

utilizando-se um conjunto de lentes de aumento acopladas a uma microcâmera (CCD), 

monitor e reticulado de dimensão de 250 ~un . Com a ampliação máx..ima obt ida, foi possível 

observar e disti.J1guir as nücroboU1as umas das outras. Entretanto, é necessário o uso de um 

equipamento ót ico mais potente e de um reticulado com dimensões da ordem de 100 ~un 

para percepção mais apurada do tamanho da bol11a, sem distorções visuais. Devido à grande 

concentração de microbolhas Ílltroduzidas nos jarros de flotação, somente as bolhas da 

interface de clarificação podiam ser vistas, pois estavam mais dispersas no meio. Com base 

no que foi observado, pode-se dizer que as bolhas geradas possuíam tamanho máximo 

inferior à 250 pm. 
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7 CONCLUSÕES E RECOl\tiENDAÇÕES 

7.1 Equipamento Floteste 

Com base nos estudos realizados com o equipamento projetado e testado, concluiu-

a) o equipamento de flotação de bancada mostrou-se importante para a execução de 

estudos visando a remoção de algas presentes em água naturais; 

b) o uso do Floteste permitiu o aprimoramento do eshtdo das condições de mistura 

ráp ida, floculaçào e flotação, no tratamento de água sintética e natural 

proveniente de curso d'água eutrofizado. 

7.2 Água Tipo I 

Em função dos resultados obtidos com a água de estudo Tipo I, concluiu-se, 

principalmente, que: 

a) a construção e a aplicabil idade dos diagramas de coagulação com vistas à 

clarificação por flotação é igualmente proveitosa e conveniente na escolha ele um 

ou mais pares de va lores "dosagem de coagulante x pH de coagulação", que 

proporciOnam obter maior remoção de algas, turbidez, cor aparente ou 

partículas, da mesma maneira com a qual é feita na clarificação por 

sedimentação; 

b) as condições apropriadas para a coagulação obt idas fo ram de dosagem ele sulfato 

de alum ínio de 50 mg/L (AI2(S04)J. I4H20) e pH de coagulação em tomo de 6,8, 

tendo sido considerada a eficiência de remoção do número de algas, turbidez e 

cor aparente; 

c) é impottante a execução de ensatos que comprovem a reprodutibilidade das 

condições de coagulação, uma vez que, dependendo das características da água a 

ser tratada, a variação do pH de coagulação pode conduzir à obtenção de 

resultados diferentes; 
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d) o estudo das condições de mistura rápida mostrou-se importante para a escolha 

do tempo e gradiente de velocidade médio apropriados, principa lmente, no que 

se refere à remoç-ão das algas, tendo sido obtidos Gmr e Tmr de, 

respectivamente, 10 se 1000 s·1
; 

e) quanto menores o tempo e gradiente de velocidade na mistura rápida, menores 

foram os valores remanescentes referentes à cor aparente; 

f) o estudo das condições de floculação mostrou-se impottante na escolha do 

tempo e gradiente de velocidade médio no que se refere à remoção das algas, 

turbidez e cor aparente, tendo sido obtidos Gf e Tf de, respectivamente, 25 s·1 e 

I O min; 

g) quanto ma iores o gradiente de velocidade e o tempo de floculação, ma1ores 

foram os valores remanescentes referentes ao número de algas, turbidez, cor 

aparente e número de pattículas; 

h) a variação da pressão na câmara de saturaç-ão teve influênc ia na remoção, 

principa lmente, elo número de a lgas e cor aparente por fl otação, quando foram 

mantidos fi xos os demais pa râ metros; 

i) a variação do tempo de saturação teve influênc ia na remoção, principalmente, do 

número de algas e cor aparente, quando foram mantidos fixos os dema is 

parâmetros; a pressão de 400 kPa, tempo de saturação de 8 min conduziram a 

obter melhores resultados ; 

j) quanto ma ior a quantidade de ar fomecida (taxa de recirculação), maior foi a 

eficiência de remoção dos parâmetros estudados; as taxas de 15 e 20 % tiveram 

resultados semelhantes, pois a efic iência de remoção do parâmetros estudados 

não fo i significativa mente maior para a taxa mais elevada ; 

k) a flotação seguida de fi ltração ut iliza ndo g rãos de areia com ta manho de 0,297 a 

0,4 1 mm proporcionou resultados ligeira mente melhores na remoção de turbidez 

do que os resultados utilizando grãos de areia com ta manho de 0,42 a 0,84 mm e 

0,59 a 1,4 1 mm. 

7.3 Água Tipo li 

Com base nos resultados obtidos para a água tipo li , concluiu-se que: 

a) para as mesmas condições de temperatura, dosagens de coagu lante e de 

acidificaute, tempo de mistura rápida, tempo de pressurização, pressão de 

saturação e taxa de recirculação, ex iste um gradiente de velocidade médio de 
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mistura rápida que conduz a melhores resultados; no presente caso, resultou 

Gn11' = 1000 s·1
· 
) 

b) para as mesmas condições de temperatura, dosagem de coagu lante e 

acid ifícante, tempo de pressurização, pressão de saturação, taxa de recirculação, 

tempo e gradiente de velocidade médio de mistura rápida, grad iente de 

velocidade médio de floculação, existe um tempo de floculação que condu z a 

melhores resultados; neste caso, resultou Tf = I O min; 

c) para as mesmas condições de temperatura, dosagem de coagulante e 

acidifícante, tempo e pressão de saturação, tempo e gradiente de velocidade 

médio de mistura rápida, tempo e gradiente ele velocidade médio de fl ocu lação, 

existe uma taxa ele recirculação que conduz a melhores resultados; neste caso, 

resu ltou R = 15 %; 

d) os resultados das amostras filtradas foram semelhantes para os 3 tipos de areia ; 

entretanto, a areia com tamanho dos grãos de 0,297 a 0,42 mm proporcionou 

resultados ligeiramente melhores; 

e) foi observada a redução da absorvância (254 nm) acima de 50 % em todas as 

amostras flotadas, especialmente como aumento do gradiente de velocidade 

médio de mistura rápida , tempo de floculação e da taxa de recirculação. 

Também, houve uma pequena redução do parâmetro após a fil tração; 

f) a elevada alca linidacle da água bmta foi fator preponderante para a obtenção das 

dosagens de coagulante e acidiftcante; para que o coagulante não atuasse 

somente como doador de íons W, foi necessária a adição de um acidificante; 

com isso, era de se esperar que a reação com os produtos da alcalinidade 

ocorresse preferencialmente com a adição de ácido forte e não somente com a 

do coagulante. Ent retanto, somente com um estudo ma is deta lhado, a adição de 

uma dosagem ma ior de acid ifíca nte poderia proporcionar a redução da dosagem 

de coagulante, pa ra a mesma eficiência de remoção. 

7.4 Recomendações e sugestões 

A seguir, são feitas a lgumas recomendações e sugestões: 

a) utilizar o Floteste em invest igações experimentais futuras no que diz respeito à 

transferência das informações obt idas neste equipamento para instalações ele 

flotação pil oto e estações de tratamento em escala rea l, e vice-versa; 
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b) alguns avanços no aspecto de projeto do Floteste podem ser feitos, entre os 

quais, a automação da introdução da água saturada com ar proveniente da 

câmara de saturação de modo a reduzir, ao máximo possível, o tempo entre o 

encerramento da floculação, suspensão das paletas dos agitadores e abertura dos 

registros dos jarros. Isto pode ser conseguido por meio da substituição dos 

registros atuais pelas válvulas solenóides, controladas automaticamente em um 

painel eletrônico de comando; 

c) os diagramas de coagulação para flotação sempre devem ser feitos com vistas à 

obtenção dos pares de valores que conduzem à obtenção de melhores resultados 

em um flotador de bancada; 

d) os jarros devem ser devidamente limpos principalmente entre as placas contendo 

orifícios e a contendo os canais condutores de água saturada com ar. O acúmulo 

de sujeira pode obstruir os orifícios e interferir na distribuição da água de 

recirculação; 

e) a pré-oxidação faz-se necessá ria para reduzir os valores de cor em níveis mais 

baixos com relação aos obtidos nesta in vestigação experimenta l. Podem ser 

feitos estudos utilizando cloro, dióxjdo de cloro, peróxido de hidrogênio ou 

ozônio sepa radamente ou combinado para estes doi s últimos; 

f) a investigação do número e distribuição do ta manho das bolhas, bem como um 

estudo hidráulico mais deta lhado da introdução da água saturada com ar na 

câmara de flotação, podem ser feitos neste equ ipamento. 
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Caracterização da Água Tipo I 

TABELA 16 - Número de algas presentes na Água Tipo I 

Série Data Contagem de algas nos campos amarelos do lndivíduo/mL lndivíduo/L 
hemaci tômctro ilustrado na Figum 42 

3 1/Jul 65 70 68 70 88 3 1 6,969x l05 6,969x108 

0 1/Ago 60 56 6 1 83 76 40 6,684x l05 6,684x108 

02/Ago 85 56 70 50 66 30 6,347x105 6,347x l0 8 

06/Ago 70 72 50 87 92 46 7,413:d05 7,4 13x l0ll 

07/Ago 88 72 68 80 85 28 7,484:d05 7,484x l08 

08/Ago 88 66 89 87 96 27 8,053x l05 8,053x l08 

09/Ago 82 70 77 70 73 3 1 7, 164x l05 7, 164x l08 

13/Ago 85 9 1 99 84 72 4 1 8,39 1xl05 8,39 1x l08 

15/Ago 83 86 86 95 85 50 8,622xl 05 8,622:d08 

11 I II1 281Ago 80 70 72 69 72 30 6,987xl05 6,987x l08 

11 1 2WAgo 73 85 67 64 76 48 7,342x105 s 7,342x10 
III 301Ago 78 69 86 67 65 37 7, 147xl05 7,147x l08 

IV 031Set 77 60 83 68 75 34 7,058xl05 7,058x l08 

TV 041Scl 72 90 72 73 93 35 7,733x l0 5 7,733x t08 

IV 051Set 72 75 70 75 80 24 7,040x 105 7,040x l08 

v IOISel 95 79 77 85 88 40 8,249xl05 8,249x 108 

Vl II IScl 103 94 88 89 82 47 8,942x l05 8,942x l08 

VI 121Scl 98 100 102 99 98 54 9,796x l0 5 9,79Gxl08 

VIl 13/Sct 100 76 77 85 77 45 8. 178:d05 8,17Xx l08 

TABELA 17 - Características fisico-químicas da água Tipo l 

Série Data 
T urbidez Cor aparente Cor verdadeira 

pl-1 
Alca linidacle 

(uT) (uC) (uC) (mg/L de CaCO_,) 

3 1 IJul 49 546 IOI 7,70 46 
0 11Ago 4 1 552 101 7,89 46 
021Ago 48 600 100 7,83 46 
061Ago .tO 530 94 7,87 4-t 
071Ago 47 638 90 7,80 42 
081Ago 49 686 93 7 ,77 40 
09/Ago 48 630 1-17 7,74 36 
131Ago 50 700 90 7,83 40 
151Ago 46 632 80 7,83 39 

11 I 11 1 281Ago 4 1 510 91 7,8 1 39 
Til 291Ago 53 726 9 1 7,82 34 
111 301Ago 43 548 72 7,77 36 
TV 03/Sct 45 566 77 7,72 38 
IV lWSet 50 670 77 7,60 38 
TV 05/Set 50 640 77 7,70 38 
v 10/Set 57 866 89 7,84 38 
v r 11/Set 58 764 89 7,74 38 
Vl 121Sct 53 698 89 7,79 38 
VIl 13/Set 45 640 89 7,75 38 
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TABELA 18 - Número de partículas nas diferentes faixas de tamanho das partículas 

Série Data 
Faixa de Tamanho das Partículas ( J..LID) 

3 a -1- 4a5 5 a 6 6a 7 7a8 8a9 9 a 10 >lO Total 

I 31/Jul 
I 01/Ago 
I 02/Ago 1.27-!-:d06 l.174xl06 1.240:..;106 1.308xl06 1.385.....:106 1.520.....:106 1.747.....:106 1.550.....:10; 2.516.....:107 

I 06/Ago 1.312.....:106 1.211.....:106 1.260.....:106 1,245xl06 1.293.....:106 1.360.....:106 1.589.....:106 1.651x107 2.579.....:107 

2 a 4 4a6 6 a 8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

I 07/Ago 1.162.....:10° 1.415.....:10" 1.579.....:10° 1,953.....:10" 4. 914.....:10° 4.418.....:10" 6.6-1-6.....:10° 2.421.....:10° 2.451.....:107 

I 08/Ago 1.165.....:106 1.-1-44.....:106 1.546xl06 1.898xl06 4,790.....:106 3.920.....:106 5.626.....:106 3.261x106 2,365.....:107 

I 09/Ago 1.1 22.....:106 L496x106 L653x106 1.980.....:106 5.730.....:106 5.556.....:106 6.762.....:106 1.720.....:106 2,612.....:107 

I 13/Ago 1.142.....:106 L387x106 1.480:..;106 1.772:-.:106 5.291xl06 5.495x106 7.008xl06 1.415xl06 2.499:-.:107 

15/Ago L025x106 L263x106 1.392:..;106 1~725:-.:106 5.178x106 5.413xl06 8.07h:l06 L945xl06 2,60Ixl07 

li I Ill 28/Ago L674x106 2.117:-.:106 2_..1.69xl06 3.03-h106 6.518.....:106 4.425x106 4.663:d06 L403x106 2.630:..:1 07 

III 29/Ago 1.109xl06 1.389:-.:106 L631xl06 2.048:-.:106 4.908.....:106 4.089.....:106 6.793x106 2.574xl06 2,454x107 

III 30/Ago L453xl 06 L840xl06 2.171.....:106 2.729.....:106 6.415:-.:106 4.988xl06 5.585:d06 L279x106 2.646xl07 

IV 03/Set 1.210xl06 L533x106 1.775xl06 2.202:-.:106 5.317xl06 4.348:-.:106 6.336x106 2,356:-.:106 2,508x107 

IV 04/Set 1.028:..:106 1.3 18xl06 L609xl06 2.001xl06 4.569x106 3.870.....:106 7.497.....:106 2.55lx106 2,444x107 

IV 05/Sct 1.0 14:'1:106 1.290.....:106 L561x106 1.95-1-xl06 4.52hl06 3,897.....:106 7.710x106 2.563.....:106 2.45lx107 

v 10/Set 0.599:-.:106 0.760x106 0.946xl06 1.204xl06 3.045:-.:106 3.195:-.:106 9.785x106 3.692xl06 2.323:d07 

VI 11/Set 1.096x106 1,-H7x106 1.733.....:106 2. 160.....:106 5.333.....:106 4.916.....:106 7.766x106 0.984x106 2,532xl07 

VI 12/Set 0.787x106 1.004x106 1.19l xl06 1.543x106 4.129:-.:106 4.297:-.:106 9.730xl06 2.476x106 2.516:-.:107 

VII 13/Sct 1.978xl 06 2.5 12xl06 2.905x106 3.461.....:106 7.330.....:106 4.392:-.:106 3.034x106 0.590.....:106 2,620x107 
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ANEXO B 

Diagramas de Coagulação 

Série de Ensaios I 



Série 1- Diagramas de Coagulação- Água Tipo I 

TABELA 19 - Características da água Tipo I na Série I 

Turbidez 
(uT) 

40 a 50 

Cor aparente 
(uC) 

530 a 700 

Cor verdadeira 
(uC) 

80 a 101 

Alcalinidade Total 
(m!iL de CaC03) 

36 a 46 

TABELA 20 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série I 

pH Ind/L 

7,70 a 7,89 6,347x108 a 8,622x108 

123 

Temperatura 
(C) 

20 ± 1 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Aciditicantc 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 20 a 70 m!YL DHS = O a 15 m!YL DAC = O a 21 m!YL 

TABELA 21 - Parâmetros físicos utilizados na Série I 

Mistura Rápida Floculação 

Tmr = 10 s Gmr = 1000 s' 1 Tf = lO min Gf = 25 s·1 

Flotação 

Tsat = 8 min P = 400 kPa R = 10% 
VA= 10e5 

cm/min 

TABELA 22 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes à DSA = 20 m!YL para V A = 10 cm/min 

DSA DHS DAC 
pH Ind/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 
(m!iL) (m!iL) (mg/L) (N/No)x100% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )x100% 

20 17,5 6,22 9,778x106 1,4 2,2 4,6 31 4,9 

20 15,0 6,30 7,822x106 1,2 1,4 2,9 31 5,1 

20 12,0 6,40 5,867xl 06 0,9 1,8 3,7 32 5.3 

20 9.0 6,64 9,778x106 1,5 1,8 3,7 29 4,8 

20 6,0 6,82 1,760x107 2,8 1,6 3,4 36 6,1 

20 3,0 6,98 1,956x107 3,1 2,3 4,9 41 6,8 

20 7,17 1,760x107 2,8 1,5 3,2 31 5,1 

Características da água de estudo: 
lnd/L = 6,347xl08 a 7, 164xl08

; pH = 7,74 a 7,83; Turbidez = 47.8 uT; Cor aparente = 600 a 630 uC; 
Cor verdadeira = 87 a 100 uC; Alcalinidade total = 36 a 47 m11: CaC03 / L; Temeeratura = 20 ± 1 °C 

TABELA 23 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes à DSA = 20 m!YL para V A = 5 cm/min 

DSA DHS DAC 
pH Ind!L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 
(m!iL) (m!iL) (m!iL) (NiNo)x100% (uT) (T!To)xiOO% (uC) (C/Co )xl 00% 

20 17,5 6,22 Ausência 1,4 3,0 24 3,8 

20 15,0 6,30 1,956xl06 0,3 1,1 2,2 23 3.9 

20 12,0 6,40 3,911x106 0,6 1.4 2,9 26 4,4 

20 9,0 6,64 5,867xl06 0,9 1,1 2,3 23 3,9 

20 6,0 6,82 1,173xl07 1,8 1,5 3.1 30 5,0 

20 3,0 6,98 9,778xl06 1,5 1,4 2,9 29 4,8 

20 7,17 9,778xl06 1,5 1,1 2,3 26 4,4 

Caracteti~ticas da água de e~tudo : 

Ind/L = 6,347xl08 a 7,164xl08
; pH = 7,74 a 7,83; Turbidez = 47,8 uT; Cor aparente = 600 a 630 uC; 

Cor verdadeira = 87 a 100 uC; Alcalinidadetotal = 36 a 47 m11: CaC03 / L; Temeeratura 20 ± 1 °C 
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TABELA 24 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes à DSA = 25 m&'L para V A = 1 O cm/min 

DSA DHS DAC pl-1 Ind/L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(m&'L) (mg/L) (mg/L) (N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co)x100% 

25 17,5 6,14 5,867x106 0,8 1,8 3,8 29 4,5 

25 15,0 6,29 5,867xl06 0,8 1,3 2,6 24 3,8 

25 12,5 6,51 9,778xl06 1,3 1,8 4,4 31 5,8 

25 1,0 6,64 7,822x106 1,1 1,6 4,0 26 5,0 

25 7,5 6,76 5,867xl06 0,8 1,4 3,5 23 4,4 

25 5.0 6,92 1,173xl07 1,6 1,2 3,1 21 3,9 

25 2,5 7,01 1,173xl07 1,6 1,2 3,0 20 3,7 

25 7,19 7,822x106 1,1 1,3 3,2 19 3,5 

Caracterí;ticas da água de estudo: 
Ind/L = 7,164x108 a 7,413xl08

: pH = 7,74 a 7,87; Turbidez = 40 a 48 uT; Cor aparente = 530 a 630 uC; 
Cor verdadeira = 87 a 94 uC; Alcalinidade total = 36 a 44 mg CaC03 I L; Temeeratura = 20 ± 1 °C 

TABELA 25 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente rem<mescentes e respectivas porcmtagcns remanescentes 
referentes à DSA = 25 mg/L para V A = 5 cm/min 

DSA DHS DAC 
pH lnd/L 

%lnd. Turbidez % da turbidez Corap. %da corap. 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (N/No)xlOO% (uT) (T/To)xl 00% (uC) (C/ Co )x 100% 

25 17,5 6,14 Ausência 1,6 3,3 24 3,8 

25 15,0 6,29 Ausência 1,2 2,6 21 3,3 

25 12,5 6,51 9,778xl06 1,3 1,1 2,8 21 3,9 

25 1,0 6,64 5,867x106 0,8 1,2 3,0 20 3,7 

25 7,5 6.76 Ausência 1,1 2,7 18 3,3 

25 5.0 6,92 1,956xl06 0,3 1,1 2,8 20 3,7 

25 2,5 7,01 Ausência 1,2 2,9 17 3,1 

25 7.19 l,956xl06 0,3 1,0 2,5 17 3,1 

Caracteli;ticas da água de estudo: 
lnd/L = 7, 164xl08 a 7,413xl08

; pl-1 ~ 7,74 a 7.87; Turbidez ~ 40 a 48 uT; Cor aparente = 530 a 630 uC; 
Cor verdadeira = 87 a 94 uC; Alcalinidade total = 36 a 44 m!l: CaC03 / L; Temeeratura = 20 ± 1 °C 

TABELA 26 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcmtagens remanescentes 
referentes à DSA = 30 mg/L para V A= 1 O cm/min 

DSA DHS DAC 
pii lnd/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NINo )x 100% rem. (uT) (T/To)x100% (uC) (C! Co )x 100% 

30 21,0 G,Ol 5,867xl06 0,8 2.0 4,1 29 4,5 

30 1.8,0 6,1.0 3,911xl06 0,5 1,5 3,2 25 4,0 

30 17,5 6,25 5,867x1 06 0,7 1,6 3,3 22 3.1 

30 15,0 6,47 5,867x106 0,9 1,2 3,0 24 4,4 

30 12,0 6,58 1,956xl06 0,3 1,0 2,4 21. 3,8 

30 9,0 6,68 Ausência 1,2 2,7 21 3,8 

30 G,O 6.75 Ausência 1,0 2,3 20 3.6 

30 3,0 6,85 Ausência 0,8 2,0 18 3,2 

30 7,00 Ausência 1,1 2,7 21 3,8 

Caracteli&ticas da água de estudo: 
lnd/L = 6,969xl 08 a 8,39lxl08

; pH = 7,74 a 7,89; Turbidez = 48 a 50 uT; Cor aparente= 546 a 700 uC; 
Cor verdadeira = 87 a 1 O I uC; Alcalinidade total = 40 a 46 m!l: CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 
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TABELA 27 - R~sultados do ninnerú d~ algas. lurl>idez e cor apan:nl~ rcm;uh.'Sc'\.'!lles e respc<.tivas pnn:entagens remanescc'!lles 
rcferenll-;; :\ DSA = 30 mg/L para VA = 5 cmlmin 

DSA DHS Di\ C 
pll lndiL 

% 1nd. Turl>idcz % da lurb id ~J7. Cornp. % da cor ;~p . 

(m&JL) (m&JL) (m&JI .) (NINo )x I 00% (uT) (Tf f'o)x iOO% (uC) (C/Co )x I 00% 

30 2 1,0 6,0 1 Ausénd a 2, 1 4,4 26 4,2 

30 18,0 6, 10 i\us,'nda 1,3 2,7 22 3,5 

30 17,5 6,25 Aus.!m·ia 1,5 2,9 18 2,5 

30 15,0 6,47 1,956x l06 0,3 1,0 2,4 22 4,0 

30 12,0 6,58 1,956x l06 0,3 0,9 2,2 2 1 3,8 

30 9,0 6,6!! Ausc'ncia 0,8 2,0 19 3,4 

30 6,0 6,75 i\us.!nda 0,9 2 ,2 20 3,6 
/ 

30 3,0 6,R5 Ausc'ncia 0,8 2,0 18 3,2 

30 7,00 Ausência 0,9 2, 1 19 3,4 

Caracterist icas da :igua d~ estudo: 
lndiL = 6,969x I 08 a 8,391 x I 08

; pH = 7, 74 a 7,89; Turbidcz = ·18 a 50 uT; Cor ;~parc:nle - 546 a 700 uC; 
Cor \'l'fdadárJ - ll7 a lO I uC; Alca linidaddota l - 40 a •16 me: CaC01/ L; Templ'r.ltum = 20 + I "C 

TAHELA 28 - Resultados do nilmcro de algas, lurl>idcz c cor apar.:nl~ rcmanesc,'!li<:S c rc>pcct iv;.ts pon:.'!llageus rcm;Uli?SC:<-'Iltes 
r~ferç,1tcs ;\ DSA = 35 mg/L para V A = I O cmlmin 

DSA DIIS DAC 
pll Iml/1, % 1nd. TurbidcL % da tmbid"z Cúrap. % da lW ap. 

(m&JL) (mgiL) (mg.IL) (NINo )x I 00% (uT) (Tf l'o):dOO% (uC) (C/Co)x iOO% 

35 15,0 6,13 3,9 11x106 0,5 1,9 4,1 29 4,5 

35 12,5 6,34 1,956x l06 0,3 1,4 3,6 2 1 3,9 

35 10,0 6,•12 1,956x106 0,3 1,3 3,1 18 .!,3 

35 7,5 6 ,55 1,956x lfl 0,3 1,2 3,0 18 3,3 

:u 5.0 6,75 5,867:-. 106 0,8 1,6 3,9 24 4,6 

35 2,5 6,!10 7,~22x l 06 1,1 1,1 2,8 20 3,7 

3 5 7.04 5,867x l06 0,~ 1,6 3,9 25 4,8 

35 2,5 7,15 3,9 11 x 1U6 0,5 0.9 I,N 11 1,6 

Camdc'fi~t icas da água dt~ <'>tudo: 
lndtL = 7, 164x I 08 a 8,391 x I 08

; p H = 7,74 a 7,!1.7; Turbid~7. - 40 a 50 nT ; Cor ap:trenle ~ 530 a 7110 nC; 
Cor vcr<bdeim - ~7 a 94 uC; i\ lcalinidadc total = 36 a 44 llll;i CaCO, I L: 'J -.:m~eratura = 20 l I "C 

TAUELA 29 - Resultados do ni11nefl) de al~as, h11 hideL.; cor aparent~ r.:m:lllescentcs c re>p.x1i\'aS porc..:t llag.:ns remaHesc·<tttes 
r.:l~cntes ;\ DSA - 3 5 mg/L para VA = 5 cmlmin 

DSA DIIS DAC 
pll lml' l. 

% 1nd. Tnrl>idet 0 1> da turbitl"z Cor ap. % da<.w ap. 
(m:.;/L) (mgiL) (mgl l .) (NiNu)xiOO% (uT) (TtTu)x i OO~o (uC) (C, C v )x I OO~v 

35 15.0 6,13 Ans~ncia 0,0 1,3 2,8 24 3,8 

35 12,5 6,34 Aus~m:ia 0,0 1,1 2,8 17 3,1 

35 10.0 6,42 Alls<'m:ia 0,0 1,0 2,6 14 2,7 

35 7,5 6 ,55 Au~..!-.1cia 0,0 1,0 2,5 14 2,7 

35 5,0 6,75 1.956xl0~ 0,3 1.0 2,4 14 2.7 

35 2,5 6,90 J\11so.'m:ia 0,0 0,9 2,.l 12 2.3 

35 7,04 1 ,~56x lll6 0,3 1.2 3,0 17 3,1 

35 2,5 7,15 1,956x l06 0,2 0,8 1,6 lO 1,4 

Caralt eri>1 i c-as da <Ígna de e~tndo: 
IndiL = 7, 16 4x l08 a 8,391x 108

; pH - 7,74 a 7,:<7; Turbiclct: ~ 40 a 50 nT; Cor apat<'tltc = 530 a 700 nC; 
Cor wrdaddm = 87 a 94 nC; Alc.tliHidadc total = 36 a 44 '"li CaC01/ L; Tem~cralura = 20 .!: I •c 
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TAAELA 30 - Re-sultados do nilm~ro de: :l igas, turhid~z .: cor apar~nttl r..:manesc~nt~s e r~<iiJ c'Ct ivas por<:<;'l ltagens rcmanesc'Cntes 
rdi.'fcltt~ :i DSA = 40 mgi L par:t VA ~ I O cmlmin 

DSA 
(m g!L) 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

D IIS 
(m g!L) 

2,5 

5,0 

DAC 
(mg!L) 

17,5 

15,0 

12,5 

10.0 

7,5 

5.0 

2,5 

pll lndiL 

6,00 1,956x l06 

6 , 19 1,956x l 06 

6,43 7,822x I 06 

6,54 7 ,822x l 06 

6,62 9,778x l 06 

6,70 3 ,9 11 x l 06 

6,77 3,91 1x iO" 

6.90 :l,9 11x l 06 

7,07 1,956x l 06 

7,24 1,956x l 06 

Car:1cteri!\lic-.1s da água de: c':-tudo: 

<!ó lnd. 
(NINo)x i OO% 

0,3 

0,3 

1, 1 

1, 1 

1,4 

0,6 

0 ,6 

0,6 

0,2 

0,2 

T1uhid..:z 
(uT) 

3,7 

1,9 

1,4 

1,0 

1,3 

1,1 

1,4 

1,3 

1, 1 

1,0 

% daturbide7. 
(Tf f o)xi OO% 

7,6 

4, 1 

2,!; 

2 ,0 

2,7 

2,3 

2,S 

2,6 

2,2 

2, 1 

JndiL ~ 6,969x l 08 n 8 ,391x 108
; pH = 7,70 n 7,83; Turbidez = 48 a 50 uT; Cor :111ar<;'ltt.: = 546 :1 700 uC; 

Cor veni:Hkir:t ~ f/.7 a 10 I uC; Ak.1linidade total = 36 :1 46 mg CaC03 I L; Tempcmtur:1 ~ 20 t- I •c 

Cor ap. 
(uC) 

30 

26 

24 

IS 

22 

2 1 

2 1 

2 1 

lO 

11 

% da cw ap. 
(CICo )x I 00% 

4,7 

4,2 

4,4 

3,2 

4,0 

3,8 

3,!; 

3,8 

1,4 

1,6 

T A nELA 3 I Rc•;.ullndos do nÍtllll'fo de algas. t nrhidez e cor aparc~1te ro.'lllllll '-'Súll tc:s .: rcspoxtivns porcc.,ltagms remanesc-en tes 
reli.-rcntes ~ DSA - 40 mg/1. para VA - 5 cmlmin 

DSA DHS 
(m!iL) (mg/1 .) 

40 

40 

·10 

40 

•lO 

·10 

<lO 

·10 

•10 

40 

2,5 

5,0 

DAC 
(mg!L) 

17,5 

15.0 

12,5 

10,0 

7,5 

5.0 

2,5 

Pll lndiJ. 

6,00 1,956x JO" 

6 , 19 Ausên cia 

6,4J 5,N67x 10" 

6,5-1 5,S67x l o' 
<> ,<>2 7,822x i O" 

6 ,70 J .9 11x 106 

6,77 1.956xl06 

6.90 1,956x l 06 

7,07 1,956x l 06 

7,24 1,9.56x106 

C:u ~cl•:rht kas da :ígua d.: .:<tudo: 

% Jnd. 
(NINo)xiOO% 

0,3 

0,8 

0.8 

1.1 

0 ,6 

0 ,3 

O,J 

0 ,2 

0,2 

Turbid~t: 

(uT) 

3, 1 

1,8 

1.1 

0,9 

1.1 

1.0 

0,\1 

1,1 

0,7 

o,s 

% da turbidoz 
(Tffo)x 100% 

6,5 

3.8 

2.3 

l.l< 

2,3 

2.1 

1,9 

2.6 

1,5 

1,6 

JndiL = <>,969xi08 a 8,391;.; 108
; pl l = 7,70 a 7,83; Tuobitla- 48 a 50 nT; C.1r aparclll e 5•16 a 700 uC: 

Cor ,·crdadcira - 87 a I O I uC ; Akalinidade lr>lal J6 a 46 mg CaC03 I L; Tcmp=tnr:t ~ 20 ± I •c 

Corap. 
(uC) 

28 

23 

20 

15 

20 

19 

17 

2 1 

9 

lO 

% da l"\lr ap. 
(CICo )x ICJO% 

4,4 

3.7 

J ,6 

2.8 

3,6 

JA 

3,0 

J.S 

1,3 

I A 

TABELA J 2 - R""'ltados do níuncH) de: alg.1s, turhid..:z c: <.:or apan.~lle ~lll:lll c'Sc"<'ll t t:~ ~ f<'' lk'\."'i,·a, l h>r..:énlag~,ls r..:man..-sc"\.'nks 
re l~c'!ll.:S :i DSA- 45 mg!L p:1r'' VA - lO .:m 'min 

DSA 
(mgll .) 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

DHS 
(tng/1.) 

2,5 

5.0 

7 ,5 

IJAC 
(mg! L) 

12,5 

10.0 

7,5 

5.0 

2,5 

pll JndiL 

r.,l O /\ll>ênda 

6.27 AliM~IlCÍJ 

6,55 J .9 11s 106 

6 ,78 1,9 5<>x l o" 

6,87 I ,956x 106 

7.00 1,956x106 

7. 1 N 1.956x i O" 

7.27 Aus.?nc ia 

7,39 1,956x 106 

Camctcri!'IÍ.':ls da :\gua de ..:;.tudo: 

~~ Jnd. 
(NINo )x I 00% 

0,5 

0.3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Tnrbidez 
(uT) 

l,\1 

1,•1 

1.2 

0,7 

0,7 

I / 1 

0,\1 

0,8 

1,6 

~. da turbidez 
('l'ffo)x iOO% 

3,9 

3,0 

2.5 

1,8 

1,8 

2, 1 

1,9 

1.7 

JA 

lndi L = 7, 164x l 08 a 7 ,484xl08
; pH ~ 7,74 :1 7,lW; Turhidez - 47 a 4!< uT: Cor aparent.: ~ 630 a 6.\S uC: 

Cor Yerdadéira- 87 a 90 uC; Ak~1 l inidad.: tot:~l- 36 a 42 mg CaC03 I L: Tt'lnpcratura = 20 oi. I •c 

25 

2J 

I !.I 

13 

li 

14 

14 

13 

13 

~t• ,.141 C\X ap. 
(CICo )x I OO~o 

4,0 

J .7 

3.0 

2, 1 

1,7 

2,2 

2,2 

2,1 

2, 1 
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TABELA 33 - lksullados do níunero de a lga~, turbidcz c cor aparente n:manesc,•nlí:S e respcd ivas porcmlagens rcmanesl\.'ules 
referentes à DSA ~ 45 m!}'L para V A ~ 5 cmlmin 

DSA DIIS DAC 
pH Jnd/L 

% Jnd. Turbidcz % da turbidl.lz Cor ap. ~ó d:1 ror llp. 
(m!}'L) (mg/L) (mg/L) (NfNo)x JOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (C/Co)x iOO% 

•15 12,5 6, 10 AtiSl~ ICÍa 1,7 3,5 22 3,5 

45 10,0 6,27 Ausenl·ia 1,6 .1,3 2 1 3,3 

45 7,5 6,55 1,956xl06 0,3 0,9 1,9 17 2,6 

45 5,0 6,78 1,956xl06 0,3 0,8 I ,R 12 1,9 

45 2 ,5 6,87 Aus6u:ia 0,8 1,8 lO 1,6 

45 7.00 1,956xl06 0,3 0,7 1,5 lO 1,6 

45 2, 5 7, 18 l ,956xl06 0,3 0,8 1,8 14 2,2 

45 5,0 7,27 Aus61cia 0,7 1,5 12 1,9 

45 7,5 7,39 Ausc"'ncia 0,9 2,0 12 1,9 

Carnctffist ic:1s da água ele ~tudo: 
lndiL = 7, 1 64xl 0~ a 7,484x l08

; pll - 7,74 a 7,80; Turbidez = 47 a 48 uT; Cor apar,~llc = 630 a 638 uC; 
Cor w rdadeirn = 87 a 90 uC; Alc.1lin idade tôlal - J6 a 42 mg CaC01 I L; Temperatura = 20 ± l •c 

TABELA 34 - Resull:ldos do ní1mcro de algas, turbidcz c .:or aparente renwncscentes c rcsped i 1•as por<.·ent,1ga1 s remalll'SOOlles 
rd'crentes à DSA - 50 mg/L p;ua VA = lO cm'min 

DSA J)I·IS IMC 
pll lndiL % lnd. Turhidc7. % da turhid.:z Cor ap. ~ó da cor tll\· 

(ml}'L) (mglf.) (mgf 1.) (NfNo)x iOO% (uT) (Tffo).~ I 00% (nC) (C/Co):dOO% 

50 12,5 6,0 1 1,956x l06 0,2 2,0 4,0 25 3,6 

50 10,0 lí, 12 1,956:-. 106 0,2 2,2 '1,J 23 3,3 

50 7,5 6,39 7,822x l06 1,1 1,3 2,7 20 3,1 

50 5,() 6,50 1.956:do• O,J 1,0 2,1 14 2,2 

50 2,5 6,69 1,956:-. 106 0,3 O,S 1,!-: 11 1,7 

50 6,80 I ,956x106 O,J 0,9 1,8 li 1,7 

50 2,5 7,00 3,9l lx l06 0,5 0.9 2,0 12 1,9 

50 5,0 7, 10 9,77Sxl0" I.J O,S 1,8 11 1,7 

50 7,5 7,22 l ,564x l0 1 2,1 0.9 2,0 14 2,2 

Ca1 Jc"t<Tísl íc.1~ <1.1 :lgua de l""-udo: 
lnd iL - 7,•1!Nx l 0~ a 8,.l91x l03

; pll - 7.74 a 7,83 ; Tulbillcz ~ 47 a 50 uT; Cor apar~JJII: - 630 a 700 uC; 
Cor wrd.1dcim ~ 87 a 90 uC; Alca linidalletotal - 36 a 42 mg CaC01 I I,; Temper.-1turn ~ 20 .1: I •c 

TAIJELA 3 5 Resultados do número de alga•, ltuhitlc;: e cor apnrt>nhl r.:man.:<cente< c rc<pec-tiva< porc.:tllag.:n s rcm;~nes~~ltcs 
rei~ ente-; i1 I JSA ~ 50 mlfL JXII .1 V A - 5 cmlmin 

IJSA DIIS JJAC 
pll lncliL 

~. Jnd. Turbitl ~;: 'lo tl •• twbid.:;: Cvr:1p. ~v da ror ilp. 
(mgfl.) (m!}'l.) (ml}'l.) (NINo)x i OO% (uT) (Tf l"o)x iOO% (uC) (C'/Co)x l OO~o 

50 12,5 6,01 1,956x l06 0.2 2,0 4,0 22 3,1 

50 10.0 6, 12 1,956x l06 0,2 1,6 3,3 23 3,3 

50 7,5 6,39 1 ,956x l0~ O, l 1.2 2,5 18 2.:< 

50 5.0 6,50 Aus,'nl·ia 0,9 1.9 12 1,9 

50 2,5 6,69 1,956x l06 O,J 0,8 1,6 lO 1,6 

50 lí,80 1,956xl06 0,3 O,l< 1,7 lO 1,6 

50 2,5 7,00 Ausem:ia 0,8 1,7 lO 1,6 

50 5,0 7,10 J ,9 ll x l06 0,5 0,6 1,3 9 1,4 

50 7,5 7,22 3,9 11.xl06 0,5 0,7 1,6 lO 1,6 

Car;tl1 t't'i~l Íc'3s da água de ~tudo 
lnd/L = 7,484x l08 n 8,39 1x l08

; pH = 7,74 n 7,83; Turbidcz - 47 n 50 uT; Cor np;1renhJ = 630 n 700 uC; 
Cor verdadeira = 87 a 90 uC; Ak-;~ linidadc total = 36 a 42 tll ji CaC01 I L; Tem~cr.tlnra = 20 ± I •c 
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TABELA 36 R~snlt"dos do nilmt.'ro d~ " lgas, tnrl>idl!z ~cor aparc-ut.: r<'m:Htcsccut<'S.: rc-;;p~liv;ts por.:~llt"gc-us rcmmtesC\.'11t<'s 
rcler<'ltt~s it DSi\ =55 mg!L para V A - I O cm'min 

DSA DHS DAC 
pll lnd/L 

% 1nd. Tmbid~.G % da turbidcz Corilp. <!6 da (\.>r ap. 
(mg!L) (mgiL) mg!L) (N 1 'o)x iOO% (nT) (Tffo)xiOO% (uC) (C/C o )x I 00°i> 

55 12,5 5,90 1,956x l06 0,2 2,1 4,2 26 3.8 

55 10.0 6.00 1,956x l06 0,2 I,'J 3,8 25 3,6 

55 7,5 6,24 .l,9 ll x l06 0,5 1,6 3, 1 22 3, 1 

55 5,0 6,49 1,17.lx l07 1,5 1,4 2,9 u 1,9 

55 2,5 6,59 7,822x l06 1,0 0,9 1,8 11 1,6 

55 6,76 Ausc'ncia 1,2 2,4 12 1,8 

55 2,5 7,00 Ans~m:ia 1,1 2,3 13 1,9 

55 5,0 7. 16 Ans~m:ia 1,0 2, 1 12 1,8 

55 7,5 7,24 Auscitcia 1,2 2,5 lJ 1,9 

C.tractcristicas da :lgua de estudo: 
Jnd/1 . = 8,053x I 08 a 8,]91 x I 08

; pH = 7, 77 a 7,l0; Turbid.:z- 49 a 50 uT ; Cor apartlllc = 686 a 700 nC; 
Cor vt.'rdadcira = 90 a 93 uC: Alcalinid1(h: total = 40 111~ C:1COJ I L; Tem~cnllnra- 20 .L I "C 

TAIJELA 37 R._.,nltados do nítmt.'ro d.: ;ligas, turhidcz c cor aparcutc ro:man escc-nt~ c re-specti vas JlOrc<'lll:tgc11S rcman<'Soolt<'s 
rdi:r~11tcs ú DSA- 55 mg/ L para VA ~ 5 cm/min 

DSA OHS DAC 
pll hulll . 

~~ lnd. Tnrhidcz % da turhid~z Cor ap. ~'o da cor ~1p . 

(mg!L) (mgll .) (mg/L) (N/No)x iOO% (nT) (Tffo)x lOO% (uC) (CICo)x iOO% 

55 12,5 5,90 Aus(m:ia 2,0 3,9 22 3,1 

55 10,0 6,00 Ausó 11.: ia 1.9 3,8 23 3.3 

55 7.5 6,24 3,9 1 Jx l06 0,5 1.4 2,8 18 2,5 

55 5,0 6,49 i\usci tcia 0,9 1,9 li U i 

55 2.5 6,59 t\us..:.lcin 0,8 1.7 )() 1,4 

55 6,76 J\USt~-1 '-.'ia 1,0 1,9 lO 1,4 

55 2.5 7,00 t\tl'c'n c· ia 0,9 1,7 l i 1,6 

55 5,0 7, 16 Ausc'ucia 0,8 1.7 lO 1.4 

55 7,5 7,24 :\us""inda 0.9 1,8 l i l /i 

Car.lctcti>lic:.l' d.1 :igu.l dc ~>tudo: 
lndtL = S,053xl08 

;I S,.WixlO'; pH = 7,77 a 7,83; Ttubidez = 49 a 50 uT; Cor :1p:1rc:nte - 686 a 700 uC; 
Cor Ycrdad.,ira - 90 a 93 nC; Alc.1linidade tola I 40 tu li\ CaCOJ I L; T.:n1pcr~tur:r = 20 i I "C 

TABELA .ll: - R~,ultados do nÍIIll•TO d.: algas, turbid~.G c o.:or apar~·utc r.:nwnL-so.:,'fltc-s c r,'5p <'i:t iva~ poro.:c11taglliS rcm:u1eswntes 
refer,11 t~s :) DSA = 60 mg!L par.1 V A = I O cmlmin 

DSA DHS Dt\C 
pll Jndlf. 

% lnd. Turhidc.1. ~o da turbidez Cor;lp. % da c-ur ap. 
(mg!L) (mgil. ) (mg/L) (N, 'o)xlOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (C/Co )x IOO~o 

60 10,0 5,90 5,X67x l 0~ 0,7 2.3 4.6 26 3,8 

60 7.5 6.05 5.867x l 0~ 0.7 2,.1 4,6 28 J.9 

60 5,0 6,2J 1,956:-. 106 0,2 1,6 3,2 20 2,8 

60 2,5 6,49 3,9 ll x l06 0.5 1.1 2,2 12 1.~ 

60 6,69 3,9 ll x l06 0,5 1,0 1,9 li 1,6 

60 2,5 6,80 5,867x)()6 0,7 0,8 1,7 lO 1,4 

60 5,0 C.,90 i\u<ência 0.9 1,9 li 1.6 

60 7.5 7.02 Au~,'m·ia o,x 1.6 lO 1,4 

60 10,0 7,12 Au~.:1 1cia 0,9 1.9 li 1,6 

C:trackristi.:as da :lgua de .:studo: 
lw.I /L - 8,053.\'lll (I 8,391x l08

; pH = 7,77 a 7,83; Turhid~z = 49 a 50 uT; Cor :lp:lrêlttc = 686 a 700 uC; 
Cor wrdadcira = •)() a 9:1uC; A.lca linidadc total - 40 m~ CaCO, / 1.: 1\:mpcmtura- 20 ± I oc 
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TAOELA 39 R<!s ultados tio número de a lga~. turbida c o:or apar\.~1tc ~m.meso:~~li..: S c r~pe..-tivas poro:cntagtllls rem<meswnks 
rdcrmtes à DSA = 60 mg/L para VA ~ 5 cmlmin 

DSA IJHS DAC 
pH lndiL 

<}f> lnc.l. Turbide.-. % da turbidez Cor :1p. ~ó tln oor up. 
(mg/L) (n1g/L) (mgll .) (N!No)x iOO% (uT) (Tf l'o ):d 00% (uC) (C/Co)x lOO% 

GO 10,0 5,90 5,867xl06 0,7 2,0 4,0 23 3,3 

60 7,5 6,05 5,867x l06 0,7 1,7 3,4 20 2,8 

60 5,0 6,23 1,956xl06 0,2 1,2 2,J 17 2,4 

60 2,5 6,49 1,956x l06 0,2 0,8 1,6 lO 1,4 

60 6,69 All$<'ncia 0,8 1,6 9 1,3 

60 2,5 6,80 t\u$encia 1,1 2,3 9 1,3 

60 5,0 6,90 i\u ~><.'ncia 0,8 1,5 9 1,3 

60 7,5 7,02 Ausencia 0,9 1,7 8 1,1 

60 10,0 7, 12 1,956xl06 0,2 0,7 1,4 lO 1,4 

Caracterí~tÍl':lS da :igua dll e<tudo 
lndiL - 8,053xl 08 a 8,391 x l 08; pH = 7,77 a 7,83; Turbidez = 49 a 50 nT; Cor apar~.,llc = 686 a 700 nC; 
Cor \'<Ydadeim - 90 a 9J uC; Ak.llinidade total ~ 40 m~ CaCOJ I L; To:mpcmtnra - 20 ± I •c 

TADEI.A 40 n ,-,ultados do número dll alg.1s, turbidcz c cor apar~~l tc remanescente~ c r<.'<ped.ivas lhlr<.'<!lltagtllls rem:lnesc~lles 

r..: fermtt'S :i DSA 65 mg/L pam V A = lO cmlmin 

DSA DI IS Di\ C 
pH lndll . 

~ó lnd. Turhidez % da \urhide;r. Cor ap. ~~ da l"úr ap. 
(mg/L) (mg/L) (mg!L) (NiNo)xiOO% <nn (Trro)x lOO% (uC) (C/Co)x lOO% 

65 6,54 9,778x l0~ 1,1 1,2 2,6 13 2, 1 

65 2,5 6,66 1,369x l01 1,6 1,1 2,4 li 1,7 

65 5,0 6,77 7,!<22x t0'' O,'J 1,0 2.2 li 1,7 

65 7,5 6,89 7,822x l06 0,9 1,2 2,6 lO 1,6 

65 10,0 6,99 5,867x l0' 0,7 0,8 1,8 8 1,2 

65 12,5 7, 10 9,778x l01 1,1 0,9 2,0 8 1,2 

Camdct í~t it-.b de1 :igua d<l e~tudo: 
lndiL = 8,622x l08

; pH - 7,Rl ; Turbidcz = 46 uT; Cor ilp<.tr.-·ntc = 632 uC; 
Cor verdadeira - SO uC; AkJiinidadetot:~l = 39 lllj;i CaCOJ I L; T.:mpco.thua ~ 20 ± I •c 

TABELA 41 Resultados du níu11ero de "lg;", hubide.t c o:c>r apar~utc r.:manescentes c r.:-pcct i\·as por..:-.1 1ta g-.~ls r.;man~s<.:<>nlt"S 

rerer.:n t~ ;\ DSA - 65 mgiL p:1n1 VA = 5 cm/min 

DSA DHS DAC 
pll lnd/L 

~. lml. Tluhi,le.t ~o ''~ \urhi.t.:z Corap. ~ó d,, '··".w ''P· 
<mwL) (mg.tL) (mglt ) (N, 'o)x 1 00"~ (uT) (Tn'o)x l OO~& (uC) (C'Co)x iOO" ó 

65 6,54 9,77!1x l0~ 1,1 1,0 2,1 lO 1.6 

65 2,5 6,66 3.9 11 xHl 0,5 0,9 1,9 9 1,4 

65 5,0 6,77 3,9 ll.xl 06 0,5 O,S 1.8 l< 1,2 

65 7,5 6.89 1,95Gx1()6 0,2 0,9 1,9 s 1,2 

65 10,0 6,99 5,S67xl06 0,7 0,8 1,7 7 1,0 

(,5 12,5 7,10 9,778x t06 1, 1 0.6 1.4 6 0,9 

Característ icas da <ígua ele estudo: 
LmiiL ~ !!,622x l08

; pH = 7,lU: Tuohidcz- 46 uT; Cor aparente = 632 uC 
Cor vcrdntlcir.1 = 80 uC; Ak.1linidatle total 39 111~ CaCO , I L; TeonpL't<llura = 20 J. I •c 



130 

TADEI.A 42 Resultados do ntuncro de algas, turbid~z e ~or ap;ll\.'1llt: n>manes~,'1ll~s e r~spt•di vas por~,,ntag<"~lS r~mJill'Sl~nt~s 

rdi~r<uh:s :\ DSA = 70 mg!L para VA ~ I O .:mlmin 

DS A DHS DA<.: 
pll lndiL 

% 1nd. Turhid.:z % da turbidez Corap. % da w r ap. 
(mg!L) (mgll .) (mg!L) (NINo )x I 00% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo)x iOO% 

70 6,32 1,369x l01 1,6 1,4 3,1 I !I 2,S 

70 3,0 6,59 1, 17Jxl01 1,4 1,4 3,1 17 2.6 

70 6,0 6,70 9,778x l06 1,1 1, 1 2,4 12 1,9 

70 9,0 6.80 1,173x lo7 1,4 1.3 2,7 11 1,7 

70 12,0 6,99 1, 173x l01 1,4 1,1 2,3 11 1.7 

70 15,0 7, 11 5,X67x l06 0,7 0.8 1.8 9 1.4 

Car.1d~íst il';1 S da água de e!.tndo: 
lntli l , ~ 8,622xl08

; pll = 7,83 ; Turhidez = 46 uT; Cor apar<11h: = 632 u<.:; 
Cor v,Tdatleim = 80 uC; Ak.llinidatle total = 39 m~ CaC0 1 I L; T.:mperatum - 20 J: I •c 

TABELA 43 Resultad<>s do nllm~o de: algas, turhidez c cor aparente n:m;uwsceni<'S c resplx-tivas porc,•ntag,11S remanescentes 
ret'erl.'ll lcs ;i DSA 70 mg!L pam V A = 5 cmlmin 

DSA DHS DAC 
pll Ind/1, 

~~ Ind. Turbidez % da turbid.:z Cor:tp. %tb 1.'\lf;lJl. 
(mg!L) (mg!L) (mg! L) (NINo )x 1()0% (uT) (Tn'o)x iOO% (uC) (CICo )x I 00% 

70 (;,12 1,956x l06 0,2 1,1 2 ,5 11 1,7 

70 3.0 6.5') 1.956x1 06 0,2 0,9 1.!1 9 1.4 

70 6,0 6,70 3,9 ll x l06 0,5 0,7 1,5 7 1,0 

70 9,0 6.l::O 1,956x l06 0,2 0,9 2,0 9 1.4 

70 12,0 6,99 1,956xl06 0,2 o,!( 1,7 9 1,4 

70 
15,0 

7. 11 5.867x l06 0.7 0,7 1.6 8 I 2 
Cam1.1erüt i.:.1s da á gua de ~>tudo: 
lndiL = 8,622x l 08

; pl l - 7,l0 ; TurbiJ.:z ~ -16 uT; Cor ;lparenh: - 632 uC'; 
Cor verdadeira = 80 uC; Ak.1linidade total = 39 mg CaC0 3 I L; Temp.:ralur;l - 20 ± I "<.: 
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o 
Caractcristicas da água bruta (variação dos , .... 

Número de Indiví du os Remanescentes/L(N/No)'100% I • parâmet ros durante os ensaios) -.::r 75 .,..-

A 1,6 1.4 1.1 1,4 1.4 0.7 Número de algas por litro: o~ 70 • • • • • • 6,35 6.347:d0° a S,622xi08 
(f) 1.1 1,6 0,0 0,0 0,7 1,1 ---"' 65 11 a • • • • 5.90 <( ,......, Turbidez: 40 a 50 uT 

o .7 0.7 0,2 o.~ o.~ o o c::d_ ,..... 60 • • • • • • 5,45 O'> 
~ 0.2 0.2 0.5 E Cor aparente: 530 a 700 uC 
Ol 

4.99 
..__.. 

E 55 • • 11 
o Cor verdadeira: SO a 1 O I uC --- 0,2 0,2 1,1 J~ o 50 • • • 4 ,54 E c Alcalinidade: 36 a 4 7 mg!L de CaC03 .E o o ::J 

45 • • 4.09 <:( 
::J 

(1) pH: 7,70 a 7.89 
<( 0,3 

3,63 
'"'O 

a.J 40 • E -o 
0 .5 (1) 

VA = 10 cm/mi.n 
o 35 • 3,18 O'> ...... co ro ...... o (I) 
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FIGURA 99- Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Algas em Função da 
Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação (V A = 1 O cm/min) 
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o Ca racterísticas da água bruta (var iação dos "' I • Nú m .: ro de lndwí du os Rem Jncs ccnto::s/L(N/No)" 100% parâmetros durante os ensaios) 
"<:t 75 ..--
_...!;:! 0.2 0,2 0,5 0.2 0.2 0.7 Número de algas por litro: 
o~ 70 • • • • • I 6 ,35 6,347xl 06 a 8,622:->l 08 

(f) 1,1 0,5 0,5 0,2 0.7 1,1 '-"' 65 • • • a • 5.90 Turbidez: 40 a 50 uT "' <( ,..-... 
o ,7 o ,7 O? 0,2 o o o o 0.2 ~ 60 • • • • • • • • • 5,45 CJ) Cor aparente: 530 a 700 uC :::J E -- o o 0.5 o o o o o Ol 

4.99 '-/ 

E 55 • 1!1 11 • • 11 .. • Cor verdadeira: 80 a lO 1 uC o '-"' 0.2 0,2 ~~ 
4,54 o 50 • 11 E Alcalinidade: 36 a 47 mg!L de CaC03 ·c 

::J .E o o 
4.09 <( 45 • pH: 7.70 a 7,89 ::J 

(]) 
<( 0 ,3 o 0 ,8 O,S 1 .1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 

3 ,63 
v 

Q) 40 • • • • a • I 11 I • E VA = 5 cm/min 
"' o 0 .3 0.2 (]) o 35 • o• • 11 3,18 CJ) ...... ro ro 

(/) -... o o o o o o o 'S 30 • • • 11 • a 2,72 o Legenda: (f) 

Q) o o 1.3 o.s 
2,27 N: número remanescente de algas "' 25 • D • • 

E o 0,3 0,6 O.Q 1.S 1.5 1.5 No: número de algas inicial 
Q) 20 I D • I I • 1 ,82 V A: velocidade ascensional Ol 
ro 
(/) 15 o 
o 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7, 0 7, 2 7,4 

pH de Coagulação 
FIGURA 100 - Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Algas em Função da 

Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação (V A = 5 cm/min) 
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Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação (V A = 1 O cm/min) 
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Características da á,aua bruta (variação dos 
parâmetros durante os ensaios) 

Nlimero de algas por litro: 
6,347:-;106 a 8,622xl08 

Turbidcz: 40 a 50 uT 

Cor aparente: 530 a 700 uC 

Cor verdadeira: 80 a 1 O 1 uC 

Alcalinidadc: 36 a 47 mg/L de CaCO:. 

pH: 7.70 a 7.89 

VA = 10 cm/min 

Legenda: 

T: turbidez remanescente 
To: turbidez inicial 
V A: velocidade ascensional 
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FIGURA 102- Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Turbidez em Função da 
Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação (V A= 5 cm/min) 
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Características da água bruta (variação dos 
parâmetros durante os ensaios) 

6,35 
NUmero de algas por litro: 
6,347:-.:106 a 8.622:-.:105 

5.90 ,........, Turbidez: 40 a 50 uT 
<:2. 5,45 O> Cor aparente: 530 a 700 uC E 

4.99 ............ 

o Cor verdadeira: 80 a 1 O 1 uC 
~~ 

4,54 E Alcalinidade: 36 a 47 mg/L de caco, 
~ 4.09 

pH: 7,70 a 7.89 (!) 

"'' 3,63 E VA = 5 cm/min 
(!) 

3,1 8 O> 
co 
(I) 

2,72 o 
o Legenda: 

T: turbidez remanescente 2,27 
To: turbidez inicial 

1,82 V A: velocidade ascensional 
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o • Cor <l!!aren1e remanescen1e ~C/Co:L1 00 '4 Características da água bruta ..... 75 (variação dos parâmet ros durante os I 2% -=:r 2JJ 1.9 1,7 1 .7 1 ,4 ensaios) 
~ 70 • • • • • 6,35 

(') 4% 
êJ 2.1 1,7 1,7 1.e 12 12 Número de algas por litro: 

65 • • • • • a 5.90 6.347xl06 a 8.622xl08 ({) /""'>. ._.... 
1.0 1 ,4 1 ,0 1 .4 1.0 ~ N 

5,45 <( 60 • • • • • O) Turbidez: 40 a 50 uT 
1.6 1.8 1.9 1,8 1,9 E ......... 4,99 

..._, 
_J 55 • 11 • • • 2% Cor aparente: 530 a 700 uC - o 
Ol 1.7 1 .9 1.7 

·;= s • 22 4,54 -== 50 • • • E Cor verdadeira: SO a 1 O 1 uC 
:::::J .Q 3,7 

.22 
22 2.1 2.1 

4.09 <:( c 45 • • • • Alcalinidade: 36 a 47 mg/L de CaC03 .E <1) 
4,7 42 32 ""' ::J 40 • • 4.4. • 3.8 • 3,63 E pH: 7.70 a 7.89 <( 

3~ 3.7 <1) 
Q.) 35 • • 3,18 O) 

"C co VA = 10 crnlmin o 4~ 4.0 3 .S 3.8 3jj 32 (/) 
...... 
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FIGURA 103 - Curvas de Mesma Porcentagem Remanescente de Cor Aparente em Função da 
Dosagem de Coagulante e pH de Coagulação (V A = 1 O cm/min) 



o 
N 

I 

"'"" 75 ...-
~ o v 

({) 
70 3% 

..._.... 
65 _ N 

<( 
3,3 

......-.. 60 • _J - 3,1 ü') 55 E • ..._.... 
4% o 50 c 

E 45 ::::> 
<( 

40 Q.) 

"' o 
~ 

ro 
35 

~ 

::::> 30 
({) 

Q.) 

25 "' E 
Q.) 20 ü') 
ro 
C/) 

15 o 
o 5,8 6,0 

• Corap:arente remane:ocente (C/Cof100 '4 

2% 1 ~ ,r (. 1,5% 1.4 

3,8 

• 

3,9 

• 
• 

3.1 

• 

3.8 3.9 

• • 
6,2 

• .1.0 • 
1.4 

1,4 1,2 

• • 
1,3 1,3 

• • 

6,4 6,6 6,8 

pH de Coagulação 

1~1 % • • 
1.2 1,0 • 0.9 D 

1,3 1~% • • •1.4 

3.4 
• 

3 .7 3.1 3,1 

• • • 

7,0 7,2 7,4 

6,35 

5.90 

5,45 

4.99 

4,54 

4.09 

3,63 

3,18 

2,72 

2,27 

1 ,82 
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Características da água bruta 
(variação dos parâmetros durante os 
ensaios) 

Número de algas por litro: 
6,347xl 06 a S,622xl08 

Turbidez: 40 a 50 uT 

Cor aparente: 530 a 700 uC 

Cor verdadeira: SOa 101 uC 

Alcalinidadc: 36 a 47 mg/L de CaC03 

pH: 7,70 a 7,89 

V A = 5 cm/rnin 

Legenda: 

C: cor aparente rem3Jlescente 
Co: cor aparente inicial 
V A: velocidade ascensional 
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Série li- Reprodução do par de valores "pH de Coagulação x Dosagem de Coagulante" -Água Tipo I 

TABELA 44- Características da água Tipo 1 na Série ll 

Turbidez 
(uT) 

41 

Cor aparente 
(uC) 

510 

Cor verdadeira 
(uC) 

91 

Alcalinidade Total 
(mg!L de CaC03) 

39 

TABELA 45 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série li 

pH Jnd/L Temperatura ("C) 

7,81 6,987x108 20 ± 1 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA= 50 mg/L 

TABELA 46 - Parâmetros tlsicos utilizados na Série li 

Mistura Rápida Floculação 

Tmr = 10 s Gmr = 1000 s·' Tf = JOmin Gf = 25 s·' 

Flotação 

Tsat = 8 mín P = 400 kPa R = 10% 
VA = 10e5 

cm/mín 

TABELA 47 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes ao ensaio de reprodução do par de valores "pH de Coagulação x Dosagem de Coagulante" para 
VA = lO cm/min 

Jano pH Jnd/L 
%Ind/L Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 

(N/No).100% (uT) (T/To)*100% (uC) (C/Co )*100% 

6,85 1,956x106 0,3 1,2 3,0 12 2,4 

2 6,83 1,956xl06 0,3 1,1 2,6 10 1,9 

3 6,85 1,956xl06 0.3 1,2 3,0 11 2,2 

Caracterí&1icas da água de e&1udo: lnd/L = 6,987x10 ; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cor aparente = 510 uC; 
Cor verdadeira = 91 uC; Alcalínidade total = 39 mg CaC03 I L; Temperatura= 20 ± 1 °C 

TABELA 48 -Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescmtes 
referentes ao ensaio de reprodução do par de valores "pH de Coagulação x Dosagem de Coagulante" para 
VA = 5 cm/min 

Jarro pH Jnd!L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 

(N/No)xlOO% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )xlOO% 

1 6,85 Ausência 1,0 2,2 11 1,7 

2 6,83 1,956x106 0,3 0,7 1,5 8 1,3 

3 6,85 Ausência 0,8 1,6 8 1,3 

Caracterb1icas da água de estudo: Ind/L = 6,987xl08
; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cot· aparente = 510 uC; 

Cor verdadeira = 91 uC; Alcalinidade total= 39 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 
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Jano 

N: número remanescente de algas/L, No: número de algas/L inicial; 

T: turbidez remanescente (uT), To: turbidez inicial (uT); 

C: cor aparente remanescente (uC); Co: cor aparente inicial (uC) 
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LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

Mistura R:ípida: 

Tmr = lO s 

Gnu· = 1 000 s·' 

FlocuJação: 

Tf = 10 min 

Gf = 25 s·' 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

VA - 10 cm/min 

FIGURA 105 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas, Turbidez e 
Cor Aparente para V A = 1 O cm/rnin 
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N: número remanescente de algas/L, No: número de algas/L inicial; 

T: turbidez remanescente (uT), To: turbidez inicial (uT); 

C: cor aparente remanescente (uC); Co: cor aparente inicial (uC) 

3 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

Mistura Rápida: 

Trnr = 10 s 

Gmr = l 000 s·' 

FlocuJação: 

Tf = 10 min 

Gf = 25 s·' 

)<'lotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

VA = 5 cm/min 

FIGURA 106- Porcentagem Remanescente do Número de Algas, Turbidez e 
Cor Aparente para V A = 5 cm/min 
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TABELA 49 Número r~mnnc-scente de pnrt ÍC\IIns 

13m.> 
F;~ix;~ de Tamanho das Pmtíct•las ( lllll ) 

2a4 4a6 6;~8 8 a lO lO a 15 15 .. 20 20a JO " 30 Total 

I 1,6J7x l01 1,230x l01 6,560xl01 4,347xl01 5,380xl01 3,287xl01 2,520xl01 7,467xl01 5, 15 l x l05 

2 1,433x l05 1,27 1x105 6,200x104 3,700x104 4,19h 101 2,180x l0 1 1,547xl0 1 5,800x101 4,543:\10' 

3 1,484xl01 1,274x101 6,680x l0 1 3,933xl01 4,253x l04 1,X93xl01 1,060x l0 1 3,067x l01 4,57 1xl 01 

Agua 
1,674xl06 2, 117x l06 2,469x!06 3,034x!06 6,518xl06 4,425xl06 4,66J xl06 1,403x l06 2,630xl 07 

Tipo I 

TI\ BELA 50 - Por~ntngem remanc-swntc do número de partículas 

Jarro 
Faixa dtl T;~manho das Pm1Íé11las ( 11111 ) 

2 ;14 4;~6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 .. 30 '> )() Total 

I 9,8 5,8 2,7 1,4 0,8 0,7 0,5 0,5 2,0 

2 8,6 6,0 2,5 1,2 0,6 0,5 0,3 0,4 1,7 

J 8,9 6,0 2,7 I,J 0,7 0,4 0,2 0,2 1,7 

~ 6,0E+05 

~ _ , 0-.Jarro I 
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S,OE+OS Q.JntTO 2 o J auTo3 L 
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-~ 
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"' "' 

3,0E+05 Gmr ~ f 000 s·' 
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~ 2,0E+05 c: TI'- lO min 
" C!; 

Gf = 25 s·• e l,OE+OS 
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)). b 'b \~ "" '\,~ ...,;::. ...,~ .._(}> P - 400kf'a 
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FIGURA 107 - Número Remnncscente de P;u1ículas em Função do Tamanho dns Pnrtículns 
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Série 111- Mistura Rápida: Tempo de Agitação e Gradiente Médio de Velocidade- Água Tipo I 

TABELA 51 - Características da água Tipo I na Série lll 

Turbidez 
(uT) 

41 a 53 

Cor aparente 
(uC) 

510 a 726 

Cor verdadeira 
(uC) 

91 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

34 a 39 

TABELA 52 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série lii 

pH Ind/L 
T en1p era tu r a 

(O C) 

7,81 a 7,82 6,987xl08 a 7,342xl 08 20 ± l 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

AI calin i zante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg!L 

TABELA 53 - Parâmetros fisicos utilizados no ensaio da Série III 

Mistura Rápida Floculação Flotação 

Tf = lO min Gf = 25 s·1 Tsat = 8 min P = 400 kPa R = 10% 
Tmr = 5, I O, 15, Gmr = 400, 600, 800, 

20,30 e45 s 1000 e 1200 s'1 
VA = 15,10, 

7,5 e 5 cm/min 

TABELA 54 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gmr = 400 s-1

, VA = 15 cm/min) 

Tmr 
pH Ind/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 
(s) (N/No)xiOO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )xl 00% 

5 6,75 3,911x106 0,6 1,1 2,7 11 2,2 

10 6,75 3,911 xl06 0,6 1,0 2,5 lO 1,9 

15 6,74 l,956xl06 0,3 1,0 2,5 11 2,2 

20 6,73 1,956x l 06 0,3 1,0 2,4 13 2,6 

30 6,74 3,911 x106 0,6 1,0 2,5 ll 2,2 

45 6,75 9,778xl06 1,4 1,1 2,6 12 2,4 

Características da água de estudo: lnd/L = 6,987x10; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cor aparente = 510 uC; 
Cor verdadeira = 91 uC; Alcalinidade total = 39m~ CaC03 I L; Tern~eratura = 20 ± I °C 

TABELA 55 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gmr = 400 s·', V A = I O cm/min) 

Tmr 
pH Ind/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 
(s) (N/No)xiOO% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/ Co )x I 00% 

5 6,75 3,9 1lxl06 0,6 0,9 2,1 8 1,5 

10 6,75 1,956xl06 0,3 0,8 2,0 7 1,3 

15 6,74 1 ,956xl 06 0,3 0.7 1,8 8 1,5 

20 6,73 1,956x106 0,3 0,8 2,0 10 1,9 

30 6,74 3,9llxl06 0,6 0,8 1,9 10 1,9 

45 6,75 1,956xl06 0,3 0,8 1,9 9 1,7 

Características da água de estudo: Ind/L = 6,987x1 08
; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cor aparente = 51 O uC; 

Cor verdadeira = 91 uC; Alcalinidade total = 39 mg CaC03 f L; Temperatura = 20 ± I °C 
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TABELA 56 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gmr = 400 s·1

, V A= 7,5 cm/min) 

Tmr 
lnd/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. o;,, da cor ap. 
(s) 

pH (N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co)x!OO% 

5 6,75 1,956x106 0,3 0,8 1,9 7 1,3 

10 6,75 1,956x106 0,3 0,8 1,8 7 1,3 

15 6,74 Ausência 0,7 1,8 7 1,3 

20 6,73 1,956x106 0,3 0,8 1,9 9 1,7 

30 6,74 1,956x106 0,3 0,7 1,7 8 1,5 

45 6,75 1,956x1 06 0,3 0,8 1,9 9 1,7 

Características da água de estudo: Ind!L = 6,987x1 O ; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cot· aparente- 510 uC; 
Cor verdadeira = 91 uC; Alcalinidade total = 39 mg CaC03 / L; Temperatura= 20 ± 1 °C 

TABELA 57 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Grnr = 400 s·1

, VA = 5 cm/min) 

Tmr 
pH Ind!L 

%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap . 
(s) (N1No)xlOO% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co)x100% 

6,75 Ausência 0,7 1,8 7 1,3 

10 6,75 Ausência 0,7 1,6 7 1,3 

15 6,74 Ausência 0.7 1,8 7 1.3 

20 6,73 1,956x106 0,3 0,7 1,7 9 1,7 

30 6,74 1,956x106 0,3 0,7 1,7 8 1,5 

45 6,75 1,956x106 0,3 0,7 1,7 8 1,5 

Características da água de estudo: Ind/L = 6,987x108
; pH = 7,81; Turbidez = 41 uT; Cor aparente= 510 uC; 

Cor verdadeira = 91 uC; Alcalinidade total= 39 ml:\ CaC03 I L; Tem~et·atura = 20 ± I °C 

TABELA 58- Número remanescente de partículas (Gmr = 400 s' 1
; 5 < Tmr < 45 s) 

Tmr (s) 
Faixa de Tamanho das Partículas ( ~-tm) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 1,829x105 1,913x105 9,633xl04 4,267xl04 3,520x104 1,767x104 1,273x104 8,067x103 5,868xl05 

lO 1,768x105 1,596x105 7,313xl04 3,013x104 2,040x104 7,933x103 4,333x103 1,733xl 03 4,741xl05 

15 1,555xl05 1,442x105 7,360x104 3,940xl04 3,560xl04 1,900x104 1,140x104 4,400x103 4,83lxl05 

20 1,337xl05 1,517x105 8,833xl04 6,127x104 7,067xl04 3,947xl04 2,460xl04 6,400xl03 5,76lxl05 

30 1,164x105 1,169xl05 5,807xl04 2,747xl04 3,060xl04 l,793xl04 1,213xl04 4,200x103 3,837xl05 

45 8,973.xl04 9,520xl04 5,173xl04 3,440xl 04 4,147x104 2,647xl04 1,773x104 8,733xl03 3,655xl 05 

Água 
1,674xl06 2,117xl06 2,469x106 3,034x106 6,518x106 4,425x106 4,663x106 1,403x106 2,630x107 

Ti o I 

TABELA 59- Porcentagem remanescente do número de partículas (Gmr = 400 s·1
; 5 < Tmr < 45 s) 

Tmr (s) 
Faixa de Tamanho das Pmtículas ( !-llll) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 c· 30 Total 

5 10,9 9,0 3,9 1,4 0,5 0,4 0,3 0,6 2,2 

10 10,6 7,5 3,0 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 1,8 

15 9,3 6,8 3,0 1,3 0,5 0,4 0,2 0,3 1,8 

20 8,0 7,2 3,6 2,0 1,1 0,9 0,5 0,5 2.2 

30 7,0 5,5 2,4 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 1,5 

45 5,4 4,5 2,1 1,1 0,6 0,6 0,4 0,6 ],4 
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T A BELA 60- Rc>sultndos do número de algas, turhidt:z e cor aparc'ltt tl r.:manl'Sc'>-"111~ c rcspl'\.'I.Ívns porc..,1tagens rcman<'SCc"lllc's 
(Gmr ~600s'1 , VA~ I Sc,nimin) 

Tmr 
pH !ndlf, 

<:t> lnd. Turhidcz % da turbidez Cor np. %, da cor ap. 

(s) (NfNo)xiOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,76 5,867x106 0,8 1, 1 2,2 13 1,8 

lO 6,73 3,9 11 x l06 0,5 1, 1 2, 1 14 2,0 

15 6,76 1,956xl0° 0,3 1,3 2,5 15 2, 1 

20 6,58 5,867x l06 0,8 1,6 3, 1 19 2,6 

30 6,62 7,822xl06 1, 1 1,7· 3,3 15 2, 1 

45 6,63 1,564xl07 2, 1 1,8 3,5 18 2,4 

Carnctcrístic;ts da ;ígua de estudo: lndfl. ~ 7,342x108; pH ~ 7,82; Turhidcz = 53 nT; Cor aparente = 726 uC; 
Cor verdadeira ~ 9 1 uC; Akalinidade total ~ 34 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± I ''C 

TABELA 6 1 ·- Resultados do número de alg;1s, tnrbidez e cor aparente remanescent~ e respecti vas porl•il ttagens remanesc-entes 
(Gnu ~ 600 s·1, VA - I O cm/min) 

Tnu 
(s) 

10 

15 

20 

30 

45 

pH 

6,76 

6,73 

6,76 

6,58 

6.62 

6,63 

JndfL 
~6 1nd. 

( NfNo)x iOO% 

1,956xl06 0,3 

1,956x l06 0,3 

1,956x lfl 0,3 

5,867x iO" O,l< 

5.867x JO" 0,8 

1, 173x l07 1,6 

Turbidcz % da turhidcz Cornp. <!Q da ror ap. 
(uT) (Tffo)x i OO% (uC) (C!Co)x iOO% 

0,8 1,5 lO 1,4 

0,8 1,5 lO 1,4 

0,8 1,6 lO 1,<1 

1,0 1,8 12 1,7 

0,9 1,8 li 1,5 

1,0 1,9 13 1,8 

Camcteristicns da :ígua de estudo: lnd/L - 7,342x1 o\ pH = 7,82; Turhidt1z ~ 53 uT; Cor aparente = 726 uC; 
Cor verdadeira - 9 1 nC; AkaliniJadll total - 34 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 .i I °C 

TABELA 62 Resu ltados do núntc"ff de algas, turhiJ cz c cor apar-c"l ttc renwn esc·éfttes e r~pedivas porcdl!agcn s Jcmanesc,·ntes 
(Gmr ~ 600 s·•, VA ~ 7,5 cmlmin) 

5 

lO 

15 

20 

30 

4 5 

pll 

6,76 

6,73 

6.76 

6,5S 

6,62 

6.63 

lndfL 
Turhida 

(uT) 

;\usc' ncia 0,9 

AusCncia 0,8 

i\U S~o.~ l C"i i.l O.l\ 

I ,'J56x l06 0,3 0,9 

5,867x l06 0,8 0,8 

5.867x l06 IJ,l\ 0.9 

% da turhidez Cor ap. % da t'Or ap. 
(Tf r o )x l OO~ó (uC) (C/Co)x i OO% 

1,7 9 1,2 

1,5 lO 1,4 

1.5 9 1,2 

1,7 li 1,5 

1,6 10 1.4 

1.7 11 1,5 

Caradc"IÍstit<Js da :igua de c'!-tm!o: 1ndll. = 7,342x l08
; p! I = 7,82; T urbidez ~ 53 uT; Cor aparente= 726 uC; 

c,,, verdadeira ~ 9 1 uC: Ak alinidade tota l ~ 34 mg CaC03 I L; Tcmpcraltlra ~ 20 ± I "C 

T AilELA 63 - 11csultados do n íJ nlerO de a lgas, turbidez e cor aparente remanescentes c rc'!>JlC..'i ivas porcentagens remanescentes 
(Gmt ~ 600 s·1, V A ~ 5 cm/min) 

Tnu 
pH In d/ L 

% 1nd' L TurbideL 0 ~ da turhidt>L Cor ap. 0~ da t\lr ap. 
(s) (N!No)xiOO% (uT) ( rn·o )x I 00% (uC) (C!Co )x I O O~ o 

5 6.76 Ausend:t O,X 1.6 9 1,2 

lO 6,73 i\us<"n cia O,!J 1,5 9 1,2 

15 6.76 Aus~m.:ia 0,7 1,3 8 1, 1 

20 6,5:\ Ausendn 0,9 1,7 11 1,5 

JO 6,62 Au~éncia 0,7 1,4 10 1.4 

45 6,63 1,956x107 0,3 0,8 1,5 li !,5 

Ctmcteristic;l s da água de estudo: lndiL - 7,342x 1 O ; pH = 7 .~2 ; Ttll h i dez ~ 5:\uT; Cor aparente ~ 726 uC; 
Cor verdadeira - 9 1 uC; Ak~1inidadc tota l ~ .H mg CaC0 3 I L; Tempt>ratura ~ 20 ± I "C 
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TABELA 64 - Número r~manest'<'nle de partículas (Gmr ~ 600 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa tle Tamanho tias Partículas ( !llll) 
Tmr (s) 

2a4 4a 6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 1,41 8x l05 1,542xl05 7,767x l0 1 3,5~7x l 0 1 2,767:-.101 1,300x l01 8,933:-. IO' 5,533:dO' 4,647x l05 

lO 1,995xl05 1,391xl05 7,820xl01 3,580x l01 3,680;.;101 1,700x iO' 1,127:-. 101 5, 133xJO' 5,228xl05 

15 2,009:-.101 1,304:d01 6,387xl01 3,707:-. 101 3,920xl01 2,253x l0 1 1,973x l0 1 6,733xiO' 5,204xl05 

20 2,8 ll xl05 1,663xl01 9,260x l0 1 5,8.l3xl01 7,773x l01 5,780:d01 5,020xl01 1,927xl01 8,033x l01 

30 1,253xl01 1,24hl05 5,587x JO' 2,513x l01 2,49hl01 1,513xl0' 1,213x iO' 6,400xl0' J ,89 1x l0s 

45 1,678xl05 1,582xl05 I,OO ix iOl 7,840xl01 1,243x l05 8,020x l01 4,lWOx l01 1,253x l0 1 7,695x l05 

Agua 
1,109xl06 1,389xl06 1,631x l06 2,048xlfl 4,90Sx l06 4,089xl06 6,79Jx l06 2,574x l06 2,454xl07 

Ti o i 

TABELA 65 - Pom.'fltagem rl'mane.srentc do número de partícuhls (Gmr = 600 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das l'artícubs ( pm) 
Tmr (s) 

2a4 4a6 6a8 8 a lO 10 3 15 J 5 a 20 20 ;130 > 30 Total 

5 12,8 11 ,1 4,8 1,8 0,6 0,3 0,1 0,2 1,9 

lO 18,0 10,0 4,R 1,7 0,7 0,4 0,2 0,2 2, 1 

15 18,1 9,4 3,9 1,8 0,8 0,6 0,3 0,3 2, 1 

20 25,3 12,0 5,7 2,8 1,6 1,4 0,7 0,7 3,3 

30 11 ,3 8,9 3,4 1,2 0,5 0,4 0,2 0,2 1,6 

45 15, 1 11 ,4 6,1 3,8 2,5 2,0 0,7 0,5 J, l 
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TABELA 66 - Resultados do nÍIIllCf"O de algas, turhidez e mr 
remaneseeul<'S (Gmr - 800 s·' , VA = 15 cmlmin) 

apar~ntc r.:man<'Sc.:tltes e rt..'5Jl\."\.i.i vns por.:a1taga1s 

Tmr 
pll InciiL 

% 1nd. Turhidez % da turbidez Cornp. % da <'IJr ap. 
(s) (N/No)x iOO% (uT) c rr ro)xiOO% (uC) (C/Co )x I 00% 

5 6,70 3,9 ll xl 06 0,5 1,4 3,2 18 3,2 

lO 6,70 3,9 ll x l0~ 0,5 1,1 2,4 14 2 ,6 

15 6,72 7,822xl06 1, 1 1,4 3,2 18 3,2 

20 6,70 7,R22x l06 1,1 1,3 3,1 22 4,0 

30 6,72 1,173xl07 1,6 1,3 3,0 19 3,4 

45 6,73 1,564xl07 2,2 2,0 4,6 30 5,4 

Cara<1erí>ti<~IS da ;\gua de estudo: lnd/L = 7, 147x108
; pll - 7,77; Turbidez= 43 uT; Cor <lp;lr<'lltC- 548 uC; 

Cor \'CTdadcira = 72 uC; Alc.Jiinidadc total = 36 mg CaCOJ I L; Tcn1pcr<otura = 20 ± I •c 

TABELA 67 Resultados do niuncro de alg,1 s, turbidcz c cor 
reman~ca1t~ (Gnu· = 800 s·'. V A ~ I O cmlmin) 

aparente remanescentes c r<'SJ1<'divas porca1tagens 

Tmr 
pH l.ndiL 

% lnd. Turbidez % da turbidcz Cor ap. % da cor ap. 
(s) (N 1 'o)x iOO% (uT) (Tffo)xiOO% (uC) (CiCo )x I 00% 

5 6,70 3,9 11 x l06 0,5 1,0 2,2 15 2,8 

lO 6.70 1,956xl06 0,3 0,9 2,0 14 2,6 

15 6,72 1,956xl06 0,3 1,0 2,3 15 2 ,8 

20 6,70 5,867x l06 0,8 1,0 2,3 IJ 2,4 

JO 6,72 5,867x l06 0,8 1,0 2,2 12 2 ,2 

45 6,73 7,822x l06 1,1 1,1 2,5 15 2,8 

Caraderist ic.lS da água dc cstudo: lnd/L = 7, 147x J08
; pll = 7,77; Turhidcz = 4:luT; Cor aparente = 548 uC; 

Cor V<'l·dadcira ~ 72 uC; Alc;~linid<~de tot;l) = 36 mg CaCOJ 1 1.; Tcmpcratnr.1 = 20 ± I •c 

TABELA 68 - Re>ultados do niuncro de alg.1s, turbicle<: e cor 
rem;mes.:a1tes (Gmr = 80(1 s·'. VA = 7,5 cmlmin) 

aparente I'C1113JICSC".:tll<'S e respedivas porcullaguu. 

Tmr 
pH lnd!L 

% 1nd. Turhidc·z % da turbidez Cor ap. % da rur a11. 
(s) (NtNo)xiOO'ío (uT) (Tfro)xiOO~o (uC) (CICo)xi OO% 

5 6,70 3.9l lx l0° 0.5 0,9 2,0 14 2,6 

lO 6,70 1,956x l06 0,3 0,8 I,X IJ 2,4 

15 6,72 1,956x l o" O,J 0,9 2, 1 l.l 2,4 

20 6,70 1,95Gx l06 0,1 0,9 2,1 12 2,2 

30 6,72 3,9llxl06 0,5 0,9 2,2 12 2,2 

45 6,73 7,822x l0'' 1,1 0,\1 2.0 12 2.2 

Carad<Ti~i~ls da água de estudo: lndiL ~ 7, 147x l 08; 1111 ~ 7,77; Turbidez = 43 uT; Cor ~p~r<>tll C = 54!! uC; 
Co1 \ ' <1 Jadc:inl - 72 uC: Ak,olinidade total = 36 '"9 CaC0 3 I L; Tc111pc1altu,, - 20 ± I •c 

TABELA 69 - R<'Sultados do IIÍIIllc'fO ele ~ lga~, llubid.:z e cor aparente rc:manes.:c:ntt's e rt''Jl •'<.'ti va' porc,1llag<'IIS 
remanescentes (Gmr - 800 s·', VA - 5 c·mlmin) 

Tmr 
(s) 

5 

10 

15 

20 

pll 

6.70 

6,70 

6,72 

6,70 

J(J 6,72 

l.ml!L 
% lnd. 

(NINo)x iOO% 

3,91 1 x l06 0.5 

Aus.!m:ia 

Ausen.:ia 

Ausencia 

Ausência 

Turhidez. % da turbidet: Cor ap. % da oor ap. 
(uT) (Tffo)x i00°Ó (uC) (C/Co)xi OO% 

0,8 1,8 12 2,2 

0.7 1,7 12 2.2 

0,9 1,6 l i 2,0 

0,9 2,0 lO 1,8 

0,8 1,\1 lO 1,8 

45 6,73 Ausem:ia 0,9 2,0 10 1,8 

Camcterbtie:~s da ;\gua de estudo: llul/1. - 7, 147x l 08; pH = 7,77; Turbidez = 43 uT; Cor aparente = 5•18 uC; 
Cor \'erdadeim = 72 uC; Alca linidade total- 36 mg CaCOJ I L; TcmpcTntura = 20 ± I •c 
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TABELA 70 - NímK'fO rcmanL>scml.: tltl partículas (Gnu ~ 800 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Fai~a tle Tamanho das Partículas ( pm ) 
Tmr (s) 

2a4 4a6 6a8 Sa iO lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Tota l 

5 1,33hiO' 1 ,454~ 1 0' 6,640~ 10 1 3 ,487~101 3,09hl01 1,19Jxl01 1,013xl01 6,667~101 4,398~ 10' 

lO 1,6X9x10) 1,55 1x101 6,9 1 3x 1 0~ J,247x 1 0~ J ,367x101 1,567:d01 9,667x l01 5,267x101 4.899~ 1 o' 

15 1,417x10' 1,374xto' 7, 167~101 4,407x101 5,780x10 1 2,807x 10 1 2,03Jx 101 4,5JJ.xl01 5,056x iO' 

20 1,245x10' 1 ,072~ 1 0' 5,l<40x l 0~ 4,300x10• 6,59h10. 3,79Jx101 J ,020xl01 7,XOO.xl0' 4,750~10' 

30 9,907x10~ 9,740x 1u• 5, 140x l 04 3,633x 1o• 5,693x1fl 3,693xl0~ 2,440x 101 5,7Jhl01 4,082xl01 

45 1 ,282~ 1 01 1,564xl0' 1,213x101 1,083x10' 1,677x101 7,960~ 1 o• 4,327x ro• 9,267x101 8.141xto' 

Agua 
1,453xl06 1,840xl06 2 ,171:-.106 2,729~ 1 06 6,41hl06 4,?R8~106 5,5!!5x106 1,279x106 2,646x107 

Ti lll 1 

TABELA 7 1 - Porccnlag.:m rcman ~sc,,lle do nÍim<-ro d<l pa11ku1as (Omr = 800 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de T:unanho das Partículas ( J llll ) 

Tmr (s) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO :1 15 15 a 20 20 aJO > .lO Total 

5 9,2 7,9 3,1 1.3 0.5 0,2 0,2 0,5 1,7 

lO 11 ,6 8,4 3,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,4 I,'J 

15 9,8 7,5 3,3 1,6 0 ,9 0,6 0,4 0,4 1,9 

2() 8,6 5,:\ 2,7 1,6 1,0 0,8 0,5 0.6 1.8 

JO 6,8 5,3 2,4 1,1 0,9 0,7 0,4 0,•1 1,5 

45 X,8 8,5 5,6 4,0 2,6 1,6 0,8 0.7 J , l 
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TABELA 72 - Resultados do ninnero de algas, tnrbidez e cor 
remanescentes (Gmr = 1000 s'1, VA = 15 cmlmin) 

aparente remanescç,ltes e r<'SJHX-1 i v as por<-..·'lltagçns 

Tmr 
pll lnd!L 

% lnd. Turbidez % (b turbidcz Cor ap. % da t'Or ap. 
(s) (NINo)x iOO% (uT) (Trro)x iOO% (uC) (CICo)x i OO% 

5 6,8 1 3,9 ll :d06 0,5 1,0 2,4 12 2,2 

lO 6,79 1,956:-; Hl 0,3 0,9 2,0 11 2,0 

15 6,84 3,9 11xl06 0.5 1,2 2,7 15 2,8 

20 6,72 7,822xl06 1, 1 1,4 3,3 18 3,2 

30 6,77 1,173x l07 1,6 1,& 4. 1 19 3,4 

45 6,80 1,564xl07 2,2 2,4 5,6 3 1 5,6 

C'arJdt'ri, lit-.lS da água de e!Judo: lndiL -7, 147:..:10 ; pH = 7,77; Turbidez = 43 uT; Cor apar<"'ltc = 548 nC; 
Cor verdadeira ~ 72 uC; Akalinidade total - 36 mg C'aCOJ I L; Temper.•tum = 20 1- I °C 

T ABELA 7J - Resultados do número de alg,1s, tnrbidez e cor 
remancsc<lllcs (Gmr = I 000 s·' , V A = I O cmlmin) 

apar\.'1lle rcmancsc('ntes c respe.::tivas porcç,llagens 

Tmr 
pH lndíL 

% lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. % da cor ap. 
(s) (N/No)x i OO% (uT) (Tffo)xiOO% (uC) (CICo)x iOO% 

5 6,XI 1,956xHl 0,3 0,8 1,8 lO 1,8 

lO 6,79 1,956x l06 0,3 o,x 1,9 9 1.6 

15 6,84 I ,956x Hl 0,3 1,0 2,2 li 2,0 

20 6.72 7,822x l06 1.1 1,0 2,J 14 2,6 

J() 6,77 1, 17Jx l07 1,6 0,9 2, 1 14 2,6 

45 6,XO 1,17Jx l07 1.6 1,0 2,4 15 2,8 

Caractcrí!<lic<Js da :ígua de c!<!udo: lndiL - 7, 147xl08
; pll - 7,77; T urhida ~ 43 nT; Cor aparente - 548 uC: 

Cor wrdadcira = 72 uC; Alc'alinidade lolill = 36 mg CaCOJ I L; Tempmnura - 20 ± I ''C 

TABELA 74 Resultados do nimwro de algas, tlll hidez e cor aparente ro:mancscenlcs c r.?sp<Xti vas porc.:ntagms 
r.:manescetlles (Gmr - 1000 s· ' , VA = 7,5 cmlmin) 

Tmr 
pH lnd/L 

~b lnd. Turbidez % da lurbidcz Cor ap. ~b da cor ap. 
(s) (NINo)xlOO% (uT) (TITo )x I 00% (uC) (C! Co )x I 00% 

5 6,8 1 1 ,~56xiU" 0,3 0,7 1,7 9 1,6 

lO C.,79 1 ,956x10~ O, 1 0,7 1,6 9 1,6 

15 6,84 1,956:\106 0,3 0,8 1,9 lO 1,8 

20 6.72 .1.9 ll :d06 0,5 0.9 2.0 12 2.2 

30 6,77 7,822x l06 1, 1 0,8 1,9 li 2,0 

45 6,80 3,9 llxl06 0,5 0,9 2, 1 li 2,0 

Ca1 ,lC1l'fÍi'IÍt'(lS da água dll <:~udo: lndfL = 7, l •l7xl O"; pl l = 7,77; T urbidez = 43 uT; Cor aparente = 548 uC; 
Cor v,>rdadeir.l ~ 72 uC; i\lcalinidade lotai = 36 mg CaCO, I L; T.:-n1pemtum 20 l I "C 

TABELA 75 - Resull<l<los do número de algas, turbidcz c cor apar.:nlc r.:mancscente~ c r<'~pet:tivas pnrc<11tagens 
reman escentes (Omr = I 000 s·' . VA = 5 c.:mlmi.n) 

Tmr 
pll lnd/1, 

~6 Ind. T urhidez % da turhidcz Cor ap. % da C\Jr ap. 
(s) (N/No)xi OO% (uT) (Tf l'o )x 100% (uC) (CICo)xi OO% 

5 6.8 1 Aus.!nda 0,7 1,6 9 1,6 

lO 6,79 i\us,'Hcia 0.7 1,6 9 1,6 

15 6,84 1.956x I 06 0,3 o.~ I,X 9 1,6 

20 6,72 3.9 11 x l06 0,5 0,8 1,9 li 2.0 

30 6,77 :l,9 ll x l06 0,5 0,8 1,9 9 1,6 

45 6,80 3,9 11 x l06 0,5 0,9 2,0 li 2,0 

Carad<Ti,t icas dü :ígua de e; ludo: lml/L ~ 7, 147x l0"; pH - 7,77; Turbid<Jz - 43 uT; Cor aparente - 548 nC'; 
Cor verdadeira - 72 nC; Alc~•linidade total - 36 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± I "C 
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TAIJEI .A 76 Níum-ro r~man o.>s~·,,lt.J dc p~11kulas (Omr = 1000 ~·• ; 5 <. Tmr <. 45 ~) 

Fa ixa dc Tamanho das l\ u1ículas ( Jllll) 
Tmr (s) 

2a 4 •I a 6 G~R ~a lO lO a 15 15 <120 20 aJO > 30 Total 

5 1, 162x l0s 1,299x l0s 5,460x l01 .l,233x l01 J ,200x l01 l ,65Jxl01 1,720x l01 1,307x l01 4,11 8xlo' 

lO 1,196x iO' 1,2 14x l0' 5,280xl01 2,660x10 1 2,367x JO' 1,233xiO' 1.073x l0 1 6,200x 10' 3,7Jhlo' 

15 I,OJ6x l0s 1,201xl01 7,440x l01 6,1J3xJO' ~.29Jxl0' 4,300xl01 2,520xl01 7,400x l 01 5, 180xl01 

20 1.199xl0s 1,33Jxl 0s 1,024x l0s 9,860x l0 1 1,667x l0s 1,098x10s 8,027xl0 1 2, 107xJO' 8,321x101 

JO 1, 100xl01 l , l.l7x l0s 6,593xl0 1 5,247x iO' 7,57J x JO' 4,113xl0 1 2,160x iO' 6,lWOxl01 4,~74x10' 

45 1.445x iO' 1,795x l0' 1,492x iO' 1,296x JO' 1,87Jx l0' 7,627x lO' 3,327xl0 1 5,467x l01 9,05 1xl0' 

i\gua 
1.453x l06 UWJx l06 2 ,17 1xl06 2,729x l06 6,415xl06 4,988x l06 5,585xl06 1,279xl06 2,646x l07 

Ti 1o l 

TABELA 77 - Porc..'nlag.:m r ... man<.>sc,' nlc do níuno.>ro dc partículas (Gmr = I 000 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de T;uuanho das P;~ rt ículas ( pm ) 
Tmr (s) 

2a4 4;~6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 aJO ,> 30 Total 

5 8,0 7,1 2,5 1,2 0,5 0,3 0,3 1,0 1.6 

lO 8,2 6,6 2,4 1,0 0,4 0,2 0,2 0,5 1,4 

15 7, 1 6.5 3,4 2,2 1,3 0.9 0,5 0,(, 2,0 

20 8,3 7,2 4,7 3,6 2,(, 2,2 1,4 1,6 3.1 

JO 7,6 6,2 3,0 1,9 1,2 o.~ 0,4 0,5 1.~ 

45 9,9 '>,N 6,9 4.7 2.'.1 1.5 0.6 0,4 3.4 
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TAI3ELA 7S - R~ultados d<> nÍilll<'f<> de algas, turhidez e cor 
renwnesceutes (Gmr - 1200 s·•, VA - 15 cmlmiH) 

nparente remanc>sC<'IJtes e r\.~p\.X"l ivns porce~Jtng<,I S 

Tmr 
pH lnd!L 

%lnd. Turbid~z % dn turhide7. Cor :1p. % da c"\lr :1p. 
(s) (Nfi'lo)xiOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo)xiOO% 

5 6,7 1 7,822x l06 1,1 0,9 2,1 9 1,6 

10 6,74 9,778x l06 1,4 0,9 2,2 10 1,8 

15 6,76 9.778x l06 1,4 1.2 2.7 9 1,6 

20 6,70 1,17Jxl01 1,6 1,2 2,7 12 2.2 

30 6,7 1 1.760xl01 2,5 1,4 3.3 13 2,4 

45 6,75 3,324xl01 4,7 2 ,0 4,6 23 4,2 

Car.lli<'fí, ti<-.ls da :ígu:l de e., tudo: lnd/L = 7. 147x l O ; pH = 7,77; Ttn bid ... z = 43 uT; Cor ap:1rente- 548 uC; 
Cor w rdadeir.1 - 72 uC; Aknlinidade total= 36 mg CaCOJ I L; Temperatura = 20 t I ''C 

TABELA 79 - Resultados do número d.: algas, turbidez e cor 
r.:mant'Sl'<11te~ (Omr = 1200 s·1, V A = I O cmlmiH) 

apare~1t .: r..:man~S("t..~tles e resp<\.'tÍvas pon.:.:.llagcus 

Tmr 
pH lmliL 

% 1nd. Turbid~z % daturhida Cor ap. % da rur ap. 
(s) (Nfi'lo)x iOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (C/Co)x iOO% 

5 6,7 1 5,867x iO" O,S 0,9 2,0 8 1,4 

lO 6,74 7,822x l06 1,1 0.8 1.8 8 1,4 

15 6,76 5,S67xl06 0,8 O,N 1,9 8 1,4 

20 6,70 1,17.h 107 
1.6 0,'> 2, 1 9 1.6 

JO 6,7 1 7,822xl06 1,1 0,9 2,2 9 1,6 

45 6.75 1.956xl01 2.7 0,9 2. 1 lO 1.8 

C:mK1<>rí, ticas da :ígua d.: estudo: lndff.- 7,147x l08; pH - 7,77; TurhidcT.= 4J uT; Cor apar<'IJt<: - 548 uC; 
Cor wrdackira - 72 uC: Alc.1linidade total = 36 mg C;lCOJ I L; Templ't'illllr.t = 20 ± I •c 

TABELA 80 - Resultados do 11ÚII1('f0 de alg.1s, lllrhidcz c cor :tpart..'1ltC remanescentes c r e> p e-:1 i v as porcffltagt:O> 
remilne«:~'uh:~ (Cimr = 1200 ~·• , VA ~ 7,5 cmimin) 

Tmr 
pH lmJIL 

·~ lndtL Turhi<kt: ~. da turhid.:z Cor ap. % da rur ap. 
(s) (N!No)x iOO% (uT) (TiTo)x I OU~ o (uC) (C.Co)x i OO~o 

5 6,7 1 5.867xiO" 0.8 0.8 f.') 7 1,2 

lO 6.74 J .911x to" 0,5 O.!< 1.7 7 1,2 

15 6,76 5,867xl06 O,X 0,8 1,8 7 1.2 

20 6.70 3.911xl06 0,5 0,8 1,8 8 J..l 

30 6,71 7,822x I 06 1,1 0,8 1,8 9 1,6 

45 6.75 7.822.\106 1,1 0,9 2.0 8 1.2 

Cam< .. h'físt ic,ls da água de estudo: lndll , = 7, 147xl o'; p ll = 7,77; Tnrbidez- 4J nT; Cor apar"nte = 54!! uC; 
Cor vcrdadeinl = 72 uC: Akalinid:lllc lotai = 36 1119 CaCOJ I L: Tclllp<lJltll.l = 20 l I "C 

TAI3EI.A XI Resnlt:1do~ do nlunero ~~~ a lga~, turbida <! 

f<' lll<lJH.'sc.:. tles (Gmr- 1200 s·1. VA - 5 c·mlmin) 
l"t'r apar~'tlle r~mant.'SI..'\."11t~~s e r~:--p t.'\.1iVol~ porcentagens 

Tmr 
pH IHdiL 

% 1utl. Tn1bidel % da turhid.:7. Cor ap. % da cw ;lp. 
(s) (N 1 'o)x i OO~i. (uT) (Tffn)x iOO% (uC) (CICo )x I 00° ó 

5 6,7 1 J.9 11 x l06 0.5 0,9 2,0 7 1,2 

lO 6,74 3,9 11 x106 0,5 0.7 1.7 7 1,2 

15 6.76 5,867xl06 O,S 0,7 1,7 7 1,2 

20 6.70 3,9 11xl06 0,5 0.7 1,7 8 IA 

30 6,7 1 5,867x l06 0,8 0,8 1,7 8 1,4 

45 6,75 J ,911xl06 0,5 0,8 1,8 8 1.4 

Cil~<l('teri>lÍl-.I S da água de eMutlo: htdll , = 7, 147.xl 08; pll - 7,77; TnrbiMz 4J uT; Cor ;lpilf<'nlc 548 nC; 
Cor verdadeira - 72 nC: Alc;~ linidmh: total- J6 mg CaCO, I L; Temperatura = 20 ± I •c 
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TA13ELA 82 - Níum'To rem~nl~C('Illc de p:ut kulas (Omr = 1200 s·': 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa ele Tamanhos da Partículas ( )1111 ) 

Tmr (s) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Tot:1l 

5 1,4 15x l01 1,442x l01 ll,29hl01 4,667x to' 5,847x l0 1 3,07Jx l0 1 2,67hl01 1,3 1Jx l01 5,444xHr 

lO 2,225x l 0~ 2,533x l 0~ 1,172x l01 6,260x l0 1 6,247x l01 3,207x l 0~ 2,060x l0 1 5,800xl01 7,765xl01 

15 1,16 1x l01 l ,J 14xl01 ll,473x l01 6,620x l01 8,447x l 0~ •1,260xl01 2,37Jx l01 5,7.lJxl01 5,550x l01 

20 I,J 99x l0' 1,505x l01 9,260x l01 7,760x l01 1,07J x l01 5,807x l0 1 3,273x l0 1 1 , 1 20xl0~ 6,699xl01 

30 1,527x l01 1,660x l01 1,184xl01 9,91.h l01 1,463xl0' N,200xl01 4,29Jx l 0~ 1,007x l01 8,175x l01 

45 1,78hl0' 2,245x l0' 1,894x JO' 1,7J7x l0' 2, 177xl01 9, 1 07x l 0~ 3,087x l01 8,267x l0~ l , ll 4x l06 

Agua 
1,453 x l06 1,840xl06 2,17 l x t06 2,729xt06 6,415xl06 4,988x t06 5,585xl06 1,279:-:106 2,646x l07 

Ti1o l 

TADELA 83 - Pom.'lltag~m r~lll31h.'SC..'11IC do número de partículas (Gmr - 1200 s·' ; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de T~manho da s P:uticulas ( 1un ) 
Tmr (s) 

2a4 4a6 6a8 8 a lO 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > JO Total 

5 9,7 7,8 .1,8 1,7 0,9 0,6 0,5 1,0 2, 1 

lO 15,3 13,8 5,4 2,3 1,0 0,6 0,4 0,5 2,9 

15 8,0 7. 1 3,9 2,4 1,3 0 ,9 0,4 0,•1 2,1 

20 9,6 8,2 4,3 2,8 1,7 1,2 0,6 0,9 2,5 

30 10,5 9,0 5,5 3,6 2,3 1,6 0,8 o,s 3,1 

45 12,3 12,2 8,7 6.4 3,4 1 ,~ 0,6 0,6 4,2 
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FfGURA 12ó - Porcentagem Remanescente da TurbicleL em Funç<lo 
do Tempo c Graruentc de Mistura Rápida para V A = 5 cm/ min 
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FfGURA 127- Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Ftmção do 
Tempo e Gradiente de Mistura R:lpida JXlra VA = 15 cm/min 
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FIGURA 128 - Porcentngem Renwnescentc da Cor Aparente em Funç<'lo do 
Tempo c Gradiente de Mi stura Rftpida pma V 1\ = 10 cm/min 
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FIGURA 129 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funçilo do 
Tempo c Gradiente de Mistura Rilpida paraVA = 7,5 cm/min 
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rlGURA 130- Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função do 
Tempo c Gradiente de Mistura Rúpida para VA = 5 cm/ nün 
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Série IV- Parâmetros da Floculação: Tempo de Agitação e Gradiente de Velocidade- Água Tipo I 

TABELA 84 -Características da água Tipo !na Série IV 

Turbidez 
(uT) 

45 a 50 

Cor aparente 
(uC) 

566 a 670 

Cor verdadeira 
(uC) 

77 

Alcalinidade Total 
(mg!L de CaC03) 

38 

TABELA 85 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série I V 

pl-1 lndiL Temperatura 
(C) 

7,60 a 7,72 7,040xl08 a 7,733x!08 20 ± I 

Coagulante 
(Solução de Sultl1to de Alumínio) 

AI caI in i zantc 
(SoluÇ>1o de Hidróxido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg!L 

TABELA 86 - Parâmetros fi sicos utilizados no ensaio da Série IV 

Mistura Rápida 

Tmr = lOs Gmr = 1000 s·1 

Floculação 

Tf = 5, 10, 15 e 
20min 

Gf= 20, 25, 30, 
40, 60 e 90 s· 1 

Flotação 

Tsat = 8 min P = 400 kPa R 10% 
VA= 15,10, 

7,5 e 5 cm/min 

TABELA 87 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e resped.ivas porcentagens remanescentes 
(Gf = 20 s' 1

, VA = 15 cmlmin) 

Tf 
pi-I lnd!L 

%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 
(min) (N/No)x100% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )x1 00% 

5 6,89 I ,173xl07 1.7 1,4 3,0 19 3,3 

lO 6,93 3,9llxl06 0,6 1,1 2,5 14 2,5 

15 6,95 5,867x1 06 0,8 1.0 2,2 14 2,5 

20 7,01 1,173x107 1,7 1,0 2,2 14 2,5 

25 7.00 1, 173x1 07 1,7 1,0 2,1 11 1,9 

30 6,98 1 ,564x107 2,2 1,0 2,2 13 2,3 

Caracteri&ticas da água de estudo: lnd!L = 7,058xl08
; pH = 7,72; Turbidez = 45 uT; Cor aparente ~ 566 uC; 

Cor verdadeira ~ 77 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I I,; Temperatura = 20 ± I °C 

TABELA 88 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gf = 2o s·1

, VA = 10cm/min) 

Tf 
pH lnd/L 

%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 
(min) (N/No)x100% (uT) (TITo)x100% (uC) (C/Co)xlOO% 

5 6,89 7,822xl 06 1.1 1,0 2,3 15 2,7 

10 6,93 3,911x106 0,6 0,8 1,8 12 2,1 

15 6,95 5,867x106 0,8 0,7 1.6 11 1,9 

20 7,01 5.867x Hl" 0.8 0,8 1,7 10 1,7 

25 7,00 5,867xl06 0,8 0,8 1,7 9 1,6 

30 6,98 9,778x106 1,4 0,7 1,6 10 1,7 

Características da água de e&tudo: lnd!L = 7.058x108
; pH - 7,72; Turbidez = 45 uT; Cor aparente = 566 uC; 

Cor verdadeira = 77 uC; Alcalinidadc total= 38 mg CaC03 I L; Temperatura 20 ± 1 °C 
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TABELA 89- Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gf= 20 s·', VA = 7,5 cm/min) 

Tf 
pH Ind/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 
(m.in) (N/No)xlOO% (uT) (Tfro)xlOO% (uC) (C/Co )x l 00% 

5 6,89 3,91 1x106 0,6 0,9 2,0 13 2,3 

10 6,93 1,956x106 0,3 0,8 1,7 11 1,9 

15 6,95 1,956x106 0,3 0,7 1,5 10 1,7 

20 7,01 1,956x106 0,3 0,8 1,8 9 1,6 

25 7,00 1,956xl06 0,3 0,7 1,6 8 1,4 

30 6,98 1,956x106 0,3 0,6 1,3 8 1,4 

Características da água de estudo: Ind/L = 7,058xl0 ; pH = 7,72; Turbidez = 45 uT; Cor aparente= 566 uC; 
Cor verdadeira = 77 uC; Alcalinidade total= 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± l °C 

TABELA 90- Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Gf = 20 s·', V A = 5 cm/min) 

Tf 
pH Ind/L 

o/olnd. Turbidez % da turbidez Corap. %da corap. 
(mio) (N/No)x100% (uT) (Tfro)xlOO% (uC) (C/Co)xlOO% 

5 6,89 3,911x106 0,6 0,8 1,8 11 1,9 

lO 6,93 Ausência 0,7 1,5 lO 1,7 

15 6,95 Ausência 0,6 1,3 9 1,6 

20 7,01 1,956xl06 0,3 0,6 1,3 7 1,2 

25 7,00 1,956x106 0,3 0,6 1,2 7 1,2 

30 6,98 Ausência 0,6 1,2 7 1,2 

Características da água de e&tudo: [nd/L = 7,058x10 ; pH = 7,72; Turbidez = 45 uT; Cor aparente= 566 uC; 
Cor verdadeira= 77 uC; Alcalinidadetotal = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± l °C 

TABELA 91- Número remanescente de partículas (Gf = 20 s·'; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das Partículas ( J.l.ll1 ) 
Tf 

(min) 2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 2,063x105 1,951x1 05 1,059x105 6,133xl 04 7,373x104 3,580xl04 2,753x104 1,340xl04 7,19lx105 

10 2,086x105 2,022x105 1,019xl05 5,120xl04 5,580x104 2,113x104 1,347xl04 5,667x103 6,600xl05 

15 1,709xl05 1,719xl05 8,287xl04 4,653x104 4,920xl04 2,227.x104 1,867x104 9,000.xl03 5,713xl05 

20 1,303xl05 1,284x105 5,633xl04 2,760xl04 2,473x104 1,167x104 1,080xl04 9,800x103 3,996xl05 

25 1,456x105 1,434xl05 6,160x104 2,973x104 2,413x104 1,307xl04 9,733xl03 5,600xl03 4,329x105 

30 2,668xl05 3,173xl05 2,206xl05 2,046xl05 3,431xl05 2,405xl05 2,442x105 1,152xl05 1,952xl06 

Água 
1,210x106 1,533x106 1,775x106 2,202xl06 5,317xl06 4,348x106 6,336xl06 2,356xl06 2,508xl07 

Ti oi 

TABELA 92- Porcentagem remanescente do número de partículas (Gf = 20 s"1
; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das Partículas ( J.l.ll1) 
Tf 

(min) 2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 17,0 12,7 6,0 2,8 1,4 0,8 0,4 0,6 2,9 

10 17,2 13,2 5,7 2,3 1,0 0,5 0,2 0,2 2,6 

15 14,1 11,2 4,7 2,1 0,9 0,5 0,3 0,4 2,3 

20 10,8 8,4 3,2 1,3 0,5 0,3 0,2 0,4 1,6 

25 12,0 9,4 3,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,2 1,7 

30 22,0 20,7 12,4 9,3 6,5 5,5 3,9 4,9 7,8 
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FIGURA I J I - Número Remanescente de Partículas em Funç:1o dos 
Tempos de Floculaçiio e Tamanho das Partículas para Gf = 20 s·1 
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TABELA 93 - R<!sultados do ní1mc>ro tle ;ligas, IHrbidtJz tl cor np;lretllc rcm>lllC$C<'lllc-s tl rc-spc'<.i ivas porc,·utagcllS rcm;~nc>s C<"'Jtcs 

(Gf = 25 s·', \';\ = 15 cmlmin) 

Tf 
pll lndtL 

% 1nd. Turbidcz % da turbidcz Cor ap. ~b da C\1r up. 
(min) (NfNo)x 100% (uT) ('l'n'o)x i OO% (uC) (C/Co)x\00% 

5 6,82 5 ,867:-: 106 0 ,8 1, 10 2,4 2 1 3,7 

lO 6 ,85 1,956:-: 106 0,3 1,05 2,3 12 2, 1 

15 6,84 7,822:-: 106 1, 1 1,08 2,4 12 2, 1 

20 6 ,8 1 1,760:-: 10
1 

2,5 1,44 3 ,2 18 3, 1 

25 6,87 2, 15lx l07 3,0 1, 13 2,5 15 2,7 

30 6,93 3,9 11 :-: 10
1 5,5 1,38 3,0 18 3, 1 

Caracic'IÍi>l ic.Js da dgua de c'J>tudo: lnd/L ~ 7,058:-: 103; pH - 7,72; Turbidez - 45 uT; Cor aparente = 566 uC; 
Cor wrdadeira = 77 uC ; Alcalinidade total = 38 mg CaC01 I L; Temperatura = 20 ± I "C 

TAUELA 94 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente reman escentes e respe-.-1ivas porcm tngens remnneseetlles 
(Gf = 25 s·' , VA = I O cm/min) 

Tf 
pH Jnd/1, % 1nd. Turbidez % da turhidez Cor ap. %da cor ap. 

(min) (NfNo)xi OO% (uT) (Tf l'o)x i OO% (uC) (CICo)x iOO% 

5 6,82 5,867:-: 106 o,s 1,05 2,3 15 2,7 

10 6,85 Ausen cin 0 ,86 1,9 11 1,9 

15 6 ,84 3 ,9 11 x106 
0,6 0,94 2, 1 11 1,9 

20 6 ,8 1 5,867x l 06 
0 ,8 1, 10 2,4 14 2,5 

2 5 6,87 7,822x l 06 
1, 1 0 ,92 2,0 11 1,9 

30 6 ,93 l ,J69x l 0
1 

1,9 1,00 2,2 11 1,9 

( \ Jraderislic·a s da ;ígua de <:-stllllo: lnd/1, = 7,058:-:108
; pH = 7 ,72; Turbidcz = 45 uT; Cor apa re~1tc = 566 uC; 

Cor verdadeira ~ 77 uC; Ak;1linidadc tota l= 38 mg CaC0 3 / L; Temp= tura = 20 ± I "c 

TABELA 95 - Re:.ultaclos do número d.: algas, turbidez e cor apnre~Jle r.:m;UJescenles e ró pL--=tivas porc.:.1t agcn s r~manc'S<:~1lt tls 

(Gf ~ 2 5 s· ' , VA = 7,5 cm /m in) 

Tf 
p ll lndtL 

% lnd. T urbidez % da turhidez Cor ap. C!ó dn rur ap. 
(min) (NfNo)x I 00% (uT) (Trro)x iOO% (uC) (CICo )x I OO~o 

5 6,!<2 J ,'J II x i06 
0.6 0,95 2, 1 12 2, 1 

l O 6 ,85 Ausêu c ia 0 ,79 1,8 l O 1,7 

15 6,84 3 ,911 :d o• 0,6 O,ll5 1,9 11 1,9 

20 6,8 1 .S.867x l 06 
0,8 0 ,80 1,8 9 1,6 

2 5 6,87 3 ,9 ll x l06 
0 ,6 0,77 1,7 8 1,4 

JO 6,93 1, 173x l01 
1,7 0 ,72 1,6 8 1,4 

C.1 r;• cterísti~':IS da fo gua d.: <Nllllo: lnd!L ~ 7,0 58:-: 10'; pH = 7,72; TJ11bidc-z ~ 4 5 uT ; Cor ~paren te= 566 uC; 
Cor vc>rd.tuei•·• = 77 uC; ,\k':llinid.idc total ~ 38 mg CaC0 3 I L; T C'Illpc>rallu a = 20 _i I •c 

TAUELA 96 · Resultados do número de a lgas, 1111 hid.:z e cor apar~'fltc r.!man~'Sccntes c respectivas porcentagen s reman esc.:ntes 
(Gf - 25 s·' , VA = 5 cmlmin) 

H 
(min) 

5 

l O 

15 

2() 

25 

JO 

pl-l 

6,82 

6 ,85 

6 ,84 

6.81 

6 ,!i7 

6 ,93 

lndll , 

3 ,9 11xl 06 

AuS<'nc ia 

Au scncia 

Au~êucia 

Ausen cia 

7,822:-. 106 

~~ Jnd. Turbidez % da turbidt:z Corap. ~'o d t\ ~'úr ap. 
(NfNo)x i OO% (uT) ( l'f l'o )x I 00% (uC) (C/Co)x i OO% 

0,6 0,79 1,8 li 1.9 

0 ,76 1,7 8 1,4 

0,68 1,5 s 1,4 

0,64 1,4 7 1,2 

0,6 1 1,3 7 1,2 

1, 1 0,6 1 1,3 7 1,2 
C<1racteristicas da ;\gua de estudo: lnd iL = 7,058x l O"; pl-l = 7,72; Turhidcz 45 uT; Cor <t p:"lretlte = 566 uC ; 

Cor verdadá m - 77 uC; Ak a li.niuad.: total = 38 mg CaC0 1 I L; Temperatura = 20 ± I •c 
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TABELA 97 - Número r.:m;m~~ú'llh: de pa11kulas (Gf= 25 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de T:unanho das Partículas ()UH ) 

Tf 
(min) 2a4 4a6 6a8 8a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 1,507.105 1,502.105 7,353.101 3,967. 101 4,400. 101 2,340.104 2,240. 104 1,4•10.101 5, 1lU. IO' 

10 1.28 1.1 o' 1,376. l O' 6,953.101 3,473.101 3,607.101 1,593.101 1,467.101 6,200.101 4,428.105 

I 5 1, 159. lO' 1,2 19. 10' 7,387.104 4,873.104 6,5 13.101 3,333.1 o' 2,880.104 1,193.104 4,996.10' 

20 1,398.10' 1.5 14.10' 7,453.101 3,973.101 3,720.101 2.49.1.101 2,27.l.l01 1,273.101 5,03 1.10' 

25 I ,53 1.10' 1,511.10' 6,767.104 2,933. 104 2, I 13.101 9,600.101 9,800. 101 9,067.101 4,508. 10' 

30 I ,249.105 1,363. lO' 6,880.101 3,747. 101 4,380. 101 2,433. 101 2,760. lO' 1,9 13.10' 4,824. 10' 

Agua 
1,'2 10. 106 1.5.B . l06 1,775. 106 2 ,'202. 106 5,3 17. 106 4,348.106 6,336.106 2,356.106 '2,508.101 

Ti o i 

TABELA 98 Porc~ntag~m rcmanesc.:nlc do número de p311iculas (Uf= 25 s'1; 5 < Tmr < 45 s) 

Fai xa dll Tamanho das Pa11ículas ( )IIH ) 

Tf 
(min) 2a4 4a6 6a8 X:1 10 lO a 15 I 5 a 20 20 a 30 .;. JO Total 

5 12,5 9,8 4,1 1,8 0,8 0,5 O,.J 0.6 2.1 

lO 10,6 !.1,0 .l,9 1,6 0,7 0; 1 0,2 0,3 l ,f; 

I 5 9.Ci 8,0 •1,2 2,2 1,2 0,8 0,5 0,5 2,0 

20 I 1,6 9,9 4,2 1,8 0,7 0,6 0,4 0,5 2,0 

25 12,7 9.9 3,X 1,3 0,4 0,2 0,2 0.4 1,8 

30 IO,J 8.9 J .? 1,7 0,8 0,6 0.4 0.8 1,9 



'J'anwn.ho Jas l'arfi<'ul as ( pm) 

FIGURA 133 - Número Remanescente de Partículas em Função dos 
Tempos de Floculação c Tamanho das Partículas para Gf = 25 s·1 
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FIGURA 134 - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Função 
dos Tempos de Floculaçi\o e Tamanho das partículas para Gf = 25 s·1 
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TADELA 99 - Resultados do número ck a lgas, lurbidez c c·or aparente remanc'S"'tli<'S e respe..1ivas porcallagc:n s renwnc'S<..'\."1ll<.>s 
(Gf - 30 s'1, VA = 15 .:mlmin) 

TI' 
pll lnd/L 

<}.~ lnd. Turbidez % da lllrbidez Cor ap. ·~ da <..\)r :1p. 
(min) (NINo )x I 00% (uT) (Tn'o)x iOO% (uC) (CIC•> )x I O O~ o 

5 6,82 7,822x l06 1,0 1,29 2,6 18 2.6 

lO 6,88 7,822x l06 1,0 0,98 2,0 13 2,0 

15 6,86 7.l-:22x l0ó 1,0 0,96 1,9 15 2.3 

20 6,94 1,369xl07 1,8 2,08 4, 1 20 J.O 

25 7.00 1,369xl 07 1,8 1,57 3. 1 18 2,6 

30 6,98 2,93hl07 3,8 1,66 3,3 19 2,8 

CarJCh"1 ÍStic-;.Js da :ígua de c>;.tlldo: lndiL = 7,7J3xl08
; pH = 7,60; Turbidcz - 50 uT; Cor aparc'nlc - 670 uC; 

Cor verdadeira ~ 77 uC; Alc:tlinidade total - 38 mg CaC03 I L; Tl'mpcmtura = 20 ± I •c 

T AI:lELi\ 100 - lh,w ltados do número de algas, turbida e cor aparl'nte remanescenll'S c rc>pcci ivas porcentagen s rcmani!SC<"nt"s 
(UI'- 30 s·•, V A = I O cmlmin) 

TI' 
p H lndtL 

% 1nd. Turbidez % da turhidez Cor ap. % da cw ap. 
(min) (N/No)x JOO% (uT) (Tn'o)xiOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6.82 3,9 11x106 0,5 0,97 1,9 14 2,1 

lO 6,88 J,911xl0~ 0,5 0,90 1,8 l i 1,6 

15 6,86 7,822x l06 1,0 0,84 1,7 lO 1.5 

20 6,94 5,8()7xl06 0,8 O,l'R I,S lO 1.5 

25 7,00 9,77Sx106 1,3 0.85 1.7 9 1,3 

JO 6,98 1,17Jx l07 1,5 0,80 1,6 lO 1,5 

C:traci<"ríst iC"as da :ígua de estudo: lnd/L = 7.7.U x108
; pH 7,60; Turhidcz =50 uT; Cor aparente = 670 uC; 

Cor verdadeira = 77 nC; Alc:tlinidade total= 38 mg CaC0 3 I L; Temperatura - 20 t I ''C 

T ABELA 101 Resultados do nt'1111Cfo de a lgas, lllrhido.!7. o.! cor aparente remancsc-..tllcs c r .. >spc'(1ivas porc'\.1llag .. ·ns rl'manescer~t .. -s 
(O f= JO s·•, V A - 7,5 cmlmin) 

Tf 
(min) 

5 

pll 

6.82 

~ó da "-'Or np. 
(C/Co )x I OO~o 

I.S 

Camrteristi <..-.l s da :ígua de c'Siudo: lnciiL = 7,7J3xl0 ; pl-1 7,60; T111bidcz ~ 50 uT; Cor ap:tr,'ntc- 670 uC; 
Cor wrdadeira = 77 uC: Alc~•linid .. dc lutai = 38 1119 CaC03 I L; T.:•up<.'r.ttUI.J 20 + I ''C 

TA HEI ,t\ 102 Resultados elo niunc'fo de algas. turhilll'Z.: cor aparenk rem:mesc·.:.ttcs o.! r .. '!'p ert ivas porc'\.' ntag,·ns r.:nHtll i!SC<'1tles 
(GI'= JO s'1. VA = 5 cm'min) 

T I' 
{ntin) 

5 

lO 

15 

20 

25 

30 

pll 

6.82 

6,88 

6.86 

6,94 

7.00 

6,98 

lndll , 

J .9 11 x l06 

1 ,956x l 0~ 

J .9 11 x l06 

J,9 11 xl0~ 

3,9 11x l06 

7,822x Hl 

% lml. Ttu bid.:l 
(N/No)xliJO% (uT ) 

0,5 0,87 

0,3 O,S6 

0,5 0,80 

0.5 0,7J 

0,5 0,67 

1,0 0,68 

% da turhill.:l Cnr ap. ~ó da """r ap. 
(Trr.t )x 1 OO% (uC) (CICn )x 100% 

1,7 li 1,6 

1.7 9 1,3 

1,6 9 I,J 

1.4 9 I.J 

1,3 9 1,3 

1,4 9 I.J 

Car.lcic"1 j,tic.ts lb úgu:1 de ~tudo: lndll , = 7,7J J x l O ; p H - 7,60; Turbidez- 50 u'l'; Cor :!parente = 670 uC; 
Cor \Wd;td.:ira - 77 uC; t\Jc~ linidadc tota l = Jll mg CaC03 I L; T.:mperatura - 20 + I "C 
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TAI3El.A I 03 - Número rcmancsc~nte de partículas (Gf= 30 s·'; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das Paitículas ( )llll) 
Tf 

(min) 2a4 4a 6 6aS 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Tot;ll 

5 1 ,229x l0~ 1 , 109xl0~ 5,427xl01 2,5!Wx l0 1 2,360x l01 1,493xl04 1,547xl01 7,400x l01 3,752x l 0~ 

lO 1 ,270x l 0~ 1 ,304x l 0~ 6,520x l01 3,247x lo·' 3,120x l0 1 1,847xl01 1,713xl04 9,667xl01 4,316x l 0~ 

15 1 ,30 l xl0~ 1 ,337xl0~ 7,060xl01 4,547x l01 4,927x l01 2,780.x l0 1 2,027xl01 7,467.xl01 4,847xl0~ 

20 1 ,659x l 0~ 1 ,72 l x l 0~ 7,660x l01 3, 100x l01 2,527xl01 1,593xl01 1,787xl01 1,07Jxl0 1 5 , 1 5hl0~ 

25 l ,J27x l0~ 1,238xl0~ 5,633xl01 2,707x l01 2,533x l01 1,727xl01 1,747xl01 1,060.xl01 4,105xl0) 

30 1 ,4Jixl0~ 1,645x l0' 7,900x l01 4,940xW1 5,113x l01 3,620xl0.1 3,580xl0 1 1,7J3xl01 5,764xl0' 

Á~ua I ,028xl06 1,3 18xl06 1,609xl06 2,00 1xl06 4,569x l06 3,870xl06 7,497xl06 2,55 l xl06 2,444x l01 

Ti1ol 

T /\BELA 104 - Porcentagem rcmancsc<~llc do número de partlculas (Gf = 30 s·' ; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das Pmtículas ( )1111) 

Tf 
(min) 2a4 4a6 6aN 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 12,0 8,4 ),4 1,3 0,5 0,4 0,2 0,3 1,5 

lO 12,4 9,9 4, 1 1,6 0,7 0,5 0,2 0,4 1,8 

15 12,7 10, 1 4,4 2,3 1, 1 0,7 0,3 0,3 2,0 

20 16, 1 13,1 4,8 1,5 0,6 0,4 0,2 0,4 2,1 

25 12,9 9,4 3,5 1,4 0,6 0,4 0,2 0,4 1,7 

30 13,9 12,5 4,9 2,5 1,1 0,9 0,5 0,7 2,4 
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FIGURA 135 - Níunero Remanescente de Partículas em Funç;'ío dos 
Tempos de Floculação e Tammtho das Part ículas para Gf = 30 s·' 
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FIGURA 136 - Porcentagem Remanescente do Número de Part ículas em Função 
dos Tempos de Floculação e Tanwnho das partículas para Gf = 30 s·1 
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i\Iislum Rúpilla: 

Tmr = 10 s 

Cimr = I 000 s·• 

Flm'ular:io: 

T f = 5, 10, 15, 20, 

25 <! JO min 

Gf = JO s·' 

Flolaç:io : 

Tsal- 8 min 

1' = 400kPa 

R - 10 % 

LEG ENDA 

DSA = 50 mg!L 

i\ l blura H:ípilla : 

Tmr = I Os 

Gmr = 1000 s·' 

Flor ularüo: 

Tf- 5, 10, 15, 20, 

25 e30 mil1 

Gf = J O s·' 

Flulnçüo: 

T!.nl - Smilt 

P = 4001; Pa 

R 10 % 
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TAI3ELA 105- R<.'Suhados do número de algas, turbidet: e cor aparente rcmanc'SOOlk~ c rc'~:pcct ivas porec'ntngens remanescentes 
(Gf = 40s·' , VA = 15cmlrnin ) 

Tf 
pll lnd/L 

% 1nd. Turbidez % da turbidez. Cor ap. ~õ da cor ap. 
(min) (NfNo)x iOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo)x iOO% 

5 6,8 1 7,822x l06 1,0 0,8 1 1,6 14 2,1 

lO 6,84 7,822xl06 1,0 1,28 2,5 18 2,6 

15 6,95 1,17.hl07 1,5 1,39 2,8 20 3,0 

20 6,85 2,73Sx107 3,5 1,49 3,0 24 3,6 

25 6,92 2,542x l07 3,3 1,79 3,6 20 3,0 

30 6,99 3,324xl07 4,3 1,90 3,8 25 3,8 

Camcteristit~.:ts da úgua de estudo: lndfL = 7,733xl0 ; pH = 7,60; Turbidez =50 uT; Cor aparente = 670 uC; 
Cor l'erdadcim = 77 uC; Alca linidade total = 38 mg CaCOJ I L; Tempc:-mtum = 20 ± I °C 

TABELA 106- Resultados do nírmcro de algas, turbidez. c cor aparc"' lte rc:-ma.rJescdites e réSJ>edivas porcentagens rem~nescentes 
(Gf = 40 s·' , VA = 10 cmlmin) 

Tf 
pH lndfL 

% 1nd. Turhidez % da turhidez Corap. % da cor ap. 
(min) (NfNo)x I 00% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (C I Co )x I 00% 

5 6,8 1 7,822x l06 1,0 0,80 1,6 12 1,8 

lO 6,84 3,9 11 xl06 0,5 0,67 1,3 li 1,6 

15 6,95 3,9 ll x l06 0,5 0,77 1,5 12 1,8 

20 6,85 1,564xl07 2,0 0,95 1,9 12 1,8 

25 6,92 1,564xl07 2,0 0,75 1,5 li 1,6 

30 6,99 1,956x 107 2,5 0,74 1,5 11 1,6 

Camcterist icas da :iglla de estudo: lndfL- 7,7J3x l0"; pll = 7,60; Tnrbidez = 50 uT; Cor aparente = 670 nC; 
Cor \'t'fdadeira ~ 77 uC; Alc.llinidadc total - 38 mg CaCOJ I L; Tcmpemtura - 20 ± I •c 

TABELA 107 - Resultados tio nú n~<,ro de algas, turbidcz c cor .-1parc't1te r.:man csc·o..Jltcs c rcspct1 ivas porCc'tltagcns remanescentes 
(O f = 40 s·' , Vi\ = 7,5 cmlmin) 

Tf 
pH fndiL 

~ó ln d. Turhidez % da lurhidcz Cor ap. ~6 dn C(lr :-~p . 

(min) (NINo )x.l 00% (u'f') ('l'f l'o)x iOO% (uC) (CICo )x I OO~o 

5 6,8 1 3,91 Jx l06 0,5 0,77 1,5 10 1,.5 

lO 6,84 5,l\67x l 0~ 0,8 0,67 1,1 9 1,3 

15 6,95 J ,9 1J x l06 0,5 0,70 1,4 9 1,3 

20 6,85 I,J69x l07 
1.8 0,70 1.4 li 1,6 

25 6,92 1,17Jx107 1,5 0,68 1,4 10 1,5 

30 6,99 1 ,56~x l 0 7 2,0 0,69 1,4 11 1,6 

Cnr:Kie.-istic-.:ts da :ígua de e<tudo: IndiL ~ 7,7Jh l0 ; pll = 7,60; T1uhitlez ~50 uT; Cor aparente = 670 uC; 
Cor Vd'dadein l = 77 uC; Alt:.~lini<Lld .: tota l = 38 rng CaCOJ I L; Teonp.:r.•tura = 20 J. I "C 

TABELA 108 - Result:H.los do número de ;•lgas, turbitlez e cor aparente remanesc<t1tes.: respectivas porcentagens remanescentes 
(Gf - tJO s·' , VA ~ 5 cmlmin) 

Tf pll lnti/L 
% 1nd Turbidet. % daturbidez Cor ap. ~{.da cor <lp. 

(rnin) (NINo)x iOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,8 1 1,956xl06 0,3 0,72 1,4 lO 1,5 

lO 6,84 1,956x l06 0,3 0,66 1,3 8 1,1 

15 6,95 3,9 1J x l06 0,5 0,68 1,4 9 1,3 

20 6,85 5,867x l0~ 0,8 0,6 1 1,2 lO 1,5 

25 6,92 J ,9 ll x l06 0,5 0,67 1,3 lO 1,5 

30 6,99 1, 17Jx l07 1,5 0,62 1,2 lO 1,5 

Caracteri~ticas da :ígua de e51mlo: lndfL = 7,7J3x l0 ; pfl = 7,60; Turbidez =50 uT; Cor aparente = 670 uC; 
Cor wrdadcira = 77 uC; Alcalinidadc total = 3l\ mg CaC0 3 I L; Tcmpc'ratura - 20 1- I "C 
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TADELA 109 - Nlunt>rll r•'llHmo:sc,·nte de p;u1i<:ulas (GI'= 40 s·' : 5 , Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das P;u1Íl11las ( Jlln ) 
Tf 

(min) 2a4 4a6 6aR 8 a lO lO a 15 15 a 20 20a 30 > JO Total 

5 9,287x l 0~ 1,004x l0' 5, 140x l01 2,79Jx l01 2,767x l 0~ 1 ,7JJx iO~ 2,0Lh101 I,S60x101 J ,56J x 10} 

10 9,540xl0 1 1,027x l0' 4,920x l 0~ 2,J13x l01 2,060x l01 1 , 1 87x l 0~ 1 ,080xl0~ 9,067x l01 J ,228x l01 

15 7,97hiO' 8,600x l0~ 4,700x l0 1 J , 19Jx l0 1 J, 11Jx l04 2,407.xl0 1 2,020x l01 8,867xlli J ,289x l0' 

20 l , l 74x 10~ 1,23Jx iO' 5,133xl01 2,560xl01 2,680x l01 1,45Jxl01 1.547xl0~ 5,667xl01 3,80 1xiO' 

25 I, IJ:lx l01 1,2Ux 101 6,500x l01 J ,900x l01 J,9JJx J O~ 2,420xl01 2,427x l 01 2,460xl 01 4,5 ll x l0' 

JO 1,203xl01 1,250x 101 6,6JJx i O~ 4,000xl0 1 4,09h l0 1 2,J7Jx l 0~ 1,767x l01 9,600x l01 '1,435x l01 

Agua 
1 ,028x l0~ 1,3 18xl06 1,609xl06 2,00 1x106 4,569x106 3,870x 106 7,497x106 2,55 1x106 2,444x l07 

Ti 1ol 

TADELA 110 Porcent:~gcm rcmanesc<'!llC do núm,•ro de partículas (Uf= 40 s"1
; 5 < Tmr < 45 s) 

Fa ixa de Tamanho das l'artku las ( Jtlll ) 
Tf 

(min) 2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 a JO > JO Total 

5 9,0 7,(. .l,2 1,4 0,6 0,4 O,J 0,7 1,5 

lO 9,.1 7,8 J , l 1,2 0,5 0,1 0, 1 0,4 1,3 

15 7,8 6,5 2,9 1,6 0,7 0,6 O,J O,J I,J 

20 11,4 9,4 3,2 I,J 0,6 0,4 0,2 0,2 1,6 

25 11 ,0 9.2 4,0 1,9 0,9 0,6 O,J 1,0 1,8 

30 11 ,7 9,5 .J,I 2,0 0,9 0,6 0,2 0,4 1,8 
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FIGURA l37 - Número Remanescente de Partículas em Função dos 
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P: número r~manes.:.:11te de P'H1ículas1L, Po: nluncro de partículas' L ini<·ial 

FIGURA 138 - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Função 
dos Tempos de F loculação c Tamanho das partículas para Gf = 45 s·1 
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LEGL~NDA 

DSA ~ 50 mgfL 

i\ listum Rúplda: 

Tmr = IOs 

Gnu = 1000 s·' 

Floculal'iio: 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 e30 min 

Gf= 40 s·' 

Flohll' ''\o: 

Tsat - 8 min 

I' - 400 kPa 

R- IO% 

LEGENDA 

DSA- 50 lng/1. 

i\ lis tum H:ípida: 

Tmr ~ JO s 

Gmr = 1000 s·' 

Florulariin: 

Tf = 5, 1 O, 1.5, 20, 

25 uJO nlin 

Gf - 40 s·' 

Fluta1·iiu: 

Tsat - 8 min 

P = 400kl'a 

R = 10 % 
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TABELA 111 - l{,>sultados do nillll<YO de algas, turbide7. e cor apar,•nh: remanesc.;nk-s e r..:;;pectivas por<\.,llagcns rcman.::Sl\.,lles 
(Gf - 60 s·' , VA = 15 cmlmin) 

Tf 
pll lndiL 

% lnd. Turbide;: % da lurbid<Jz Corap. ~~ da l"Or <tp. 
(min) (N/No)x i OO% (uT) (Tffo)xiOO% (uC) (CICo)xiOO% 

5 6,95 I ,956x l01 2,8 1.95 3,9 32 5,0 

lO 7,0 1 2,933x l01 4,2 3,30 6,7 42 6,5 

15 7,05 3,7 16xl0' 5.3 3,)9 6,N 44 6,9 

20 7,0 1 5,280x l01 7,5 3,94 7,9 55 1!,6 

25 7,04 6,844x l01 9.7 4,22 8,5 56 8.8 

30 7,04 7,822x l01 11 , I 3,95 8,0 55 8,6 

Carac·t.:ristic·,,s da :igua de <'Sillllo: lndiL - 7,040x l0 ; pll ~ 7,70; Turbidc;: =50 uT; Cor apar<'llle - 640 uC; 
Cor verdadeira - 77 uC; Ak-:~linitladc lotai = 38m~ CaCOJ I L; TemptTalliHl - 20 i I •c 

TABELA 112 - lk sultados do niuncro de alg.1s, tnrhidc7. e cor aparente rcm:ulCSC<'Ili<'S c rCojlect ivas porw ntagcns remanesc,,llcs 
(Gf = 60 s'1, VA - IO.:mlmin) 

Tf 
piJ lndiL 

% lllll. Turbidc7. % daturhidc7. c,,,. ap. ~b da cor otp. 
(min) (N/No)x i OO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,95 1,760x l01 2,5 1,08 2.2 15 2,4 

10 7,0 1 I ,956xl01 2,~ l ,()J 2, 1 17 2,6 

15 7.05 2,3•17xl07 3.3 1,32 2,7 18 2,8 

20 7,0 1 3,7 1Gx l07 5,3 1,69 3,'1 2 1 3) 

25 7.04 4.498x l07 6.4 1,38 2,8 2 1 .1,3 

30 7,04 5,280x l07 7,5 1,76 3,5 19 2,9 

Caracteri!'li t·as da água de e!'t udo: lndll , 7.040x l 08
; pH = 7,70; Turbidc/.- 50 uT: Cor aparmlc = 640 uC; 

Cor vc-rd.1deira = 77 uC; Alcalinidad.: towl- 38 mg CaC0 1 I L; Tempt'f'.olllrJ = 20 i I •c 

TABELA IIJ - Rc;;ultados do nÍIIll<'fO de algas. turbidc7. c .:or aparem.: rcmancscC~lles e re~pc<1iVilS por,'<'nlngcns remanescente.' 
((if - Go s·'. VA=7.5cmlmin) 

Tf 
pH '"''''· 

~:1 11ld. Turhidc7. % da turhidcz Corar1. ·~ tia <'\lr ap. 
(min) (N1No)xiOO~o (uT) (Tffo)x i OO~v (nC) (CICo)xiOO~u 

5 6.95 3.? 11 x l 06 0.6 CU~5 1,7 14 2,2 

lO 7,0 1 5,867x iO" 0,8 0,87 I,R IJ 2. 1 

15 7.05 1.17Jxl01 1,7 1.01 2 .0 12 1,\1 

2() 7,0 1 l ,\15(,x l01 2.S 1.02 2. 1 15 2,4 

2 5 7.04 1.760x l 07 2,5 1.10 2 .2 "' 2,2 

J() 7.04 1.956xl01 2.8 1,05 2,1 12 1,\1 

ca, ,l~1c'fi5t icas da :ígua de ~-studo: LndiL- 7,040x I 09: pll - 7, 70: Turbid~z- 50 uT; Cor ap;~rente ~ 640 uC: 
Cor \'"' d.,dci, .o ~ 77 uC; Ak.tliuid.tdt: lutai - JN lllíj (',,C0 1 I L: TCillJI<TJlurJ 20 + 1 •c 

TABELA 11 4 - Resultados do número dl.l a lgas, turbidez e n1r apar,,lle rt>m.,n~:~,.,, llC~ ll r.:sped ivas porc\.,llagens r<'lllil iH.'>'~•~•l..-s 

(Gf - 60s·' , V,\ - 5 cmlmin) 

Tf 
pH lmlll . 

% 1nd. Tlllhidcz % da turhide7. Corap. % da <\lr ilp. 
(min) (Nil\'o)x iOO":> (uT) (Tn'o)x i OO•~ (uC) (CICo )x I 00• o 

5 (,,95 1.956x l06 0 ,3 OJ:U 1,7 12 1,9 

lO 7,0 1 5,867x l06 0,8 0,77 1,6 11 1,7 

15 7.05 5.867xl06 0,8 0,73 1,5 11 1.7 

20 7,01 3.9 11 x i O~ 0.6 0.8•1 1.7 12 1.9 

25 7,04 7.!l22x l0~ 1,1 0,59 1.2 11 1.7 

JO 7,04 5,867x l06 0,8 0,80 1,6 lO 1,5 

Cil~elc1criol Íl~ls tia ;igua do::<' tudo: lndll , ~ 7,0•10x 109; pl l ~ 7,70 ; Turbidez - 50 u'f ; Cor ilpMetllt: 640uC; 
Cor verdadeira - 77 uC; Alcalinidade total - 38 mg CaC01 I L; T l!lllP <'f~lura = 20 ± I •c 
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TABELA 11 5 - Número rcnwncsc-.'lllc de partículas (O f = 60s·' ; 5 < Tmr < 45 s) 

I'aixa de Tamanho das Partict~las ()UH) 
Tf 

(min) 2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 TolHI 

5 1,135xiO' 1,288x iO' 6,380x l0 1 2,860x l01 2,400xl01 1,767.1 0 1 1,9,10.10' 1, 173. 101 4/J75. 1 o' 
lO 8,95hW1 1,020x l0' 5,200x 10' 3,427xiO' 3,900x101 2,753.101 2,833. 101 1,980.101 3,925.10' 

15 2,958xiO' 3,8J2x l05 3,327xiO' 3, 147x iO' 4,877x iO' 3,350.1 05 2,785.105 9,093. 101 2,5 19.106 

20 8,000:\10
1 8,647:\10 1 5,113x101 4, 1 07.~104 C.,:l67x101 4,900. 10' 6,233.101 3,887. 10' 4,725. 10' 

25 8,233xl0 1 7,953x l01 4,17Jxl01 1,980x l01 2,487xl01 2,040.101 3,720. 101 2,400.101 3,299.105 

30 6,787x101 6,687x 101 3,37Jx l01 2,207x101 2,793x 101 2,053. 101 2,887.101 1,920. 101 2,871.10' 

Água 
5,987x10' 7,604:\105 9,456x lo' 1,20h l06 3,045x l06 3,045.106 3,194.106 9,784. 106 3,682.106 

Ti >o l 

TABELA 116- Pon:.:ntagem remanescente do niln1cro de partículas (O f = 60 s·' ; 5 < Tmr < 45 s) 

Faixa de Tam;mho das Partícu las ( pm ) 
Tf 

(min) 2 a4 4a6 6a8 8 a lO 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

5 19,0 16,9 6,7 2,4 0,8 0.6 0,6 0.1 11 ,1 

lO 15,0 13,4 5,5 2,8 1,3 0,9 0,9 0,2 10,7 

15 49,4 50,4 35,2 26,2 16,0 11 ,0 'í/.,7 0,9 68,4 

20 13,4 11 ,4 5,4 J ,4 2, 1 1,6 2,0 0,4 12,8 

25 13,8 10,5 4,4 1,6 0,8 0,7 1,2 0,2 9,0 

30 11 ,3 8,8 3,6 1,8 0,9 0,7 0,9 0,2 7,8 
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1 DSA = 50 mg!L 
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FIGURA 139 - Número Remanescente de Partículas em Função dos 
Tempos de Flocui:Jçêlo c Tnm:1nllo das Partículas para Gf = 60 s·1 
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FIGURA 140- Porcentagem Remanescen te do Número de Partículas em FunÇélO 
dos Tempos de Floculaçiio e Tamanho das partículas pam Gf = 60 s·• 
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Tmr - 10 s 
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Tf- 5. 10. 15, 20, 

25 cJO min 
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P - 400 kPa 
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TABELA 117- Re;;ultados do ninuero de algas, lurbid.:z e cor ap:tr.:nle rem:liH.'SCiltles c re,'Jtcct ivas porrenlag<!lts remanesc<!! tles 
(Gf=9os·', VA = 15cm/min) 

Tr 
pll lmlfL 

% 1nd. Turbidcz % da lurbidez Cor;~p. % da t\lr ap. 
(min) (N/No)xiOO% (uT) (TtTo)x iOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,98 3,9 ll x l0
7 5,6 3,49 7,0 44 6,9 

lO 6,97 6,25Sxl07 X,9 2,94 5,9 41 6,4 

15 7,10 8,409;.:107 11 ,9 4,35 8,8 6 1 9,5 

20 6,97 S,213x l07 11 ,7 5,64 11 ,4 67 10,5 

25 7,03 9,97Jxl07 14,2 6,85 13,8 85 13,2 

30 7,10 9,77Sxl07 13,9 6,00 12, 1 76 11 ,9 

Car.Kll'flstic'ils da água de estudo: lnd/L ~ 7,040xl 08; pH = 7,70; Turbidez =50 uT; Cor ;tparente = 640 uC; 
Cor vcrd3dcira = 77 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperutura = 20 ± I •c 

TAI3ELA l i 8 - Resultados do número de alg;ts, turbidcz c cor apar~'lttc r.:mancscootcs c respectivas porc-x11tagcns remanescentes 
(Gf = 9o s·' , VA= IO cm/min) 

Tf 
pll ImVL % lnd. Turbidcz % d;t turbidcz Cor ap. % da cor ap. 

(min) (N/No)x iOO% (uT) (T/To)xiOO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,Y8 2,738;.: 107 3,9 1,18 2,4 19 2,9 

lO 6,97 3, 129x l07 4,4 1,34 2,7 17 2,6 

15 7,10 2,933x 107 4,2 1,9.l 3,9 25 4,0 

20 6,97 3,9 1lxl07 5,(, 2,6(, 5,4 3(, 5,7 

25 7,03 4,69Jx l01 6,7 2,24 4,5 35 5,5 

30 7,10 4,302x l01 6, 1 2,95 5,9 35 5,5 

Car.tcteristil' ;ts da ;ígua de estudo: lndiJ , = 7,040x l0"; pH = 7,70; Tutbidc7. = 50 uT; Cor apan.'ltte - 640 uC; 
Cor verdadeira = 77 uC; Al~tlinidade tota l = 38 mg CaC03 I L; T .:ntperatura - 20 l. I •c 

TADELA 119 - Resultados tio número tle algas. lurbidez e ..:or aparente renumes.:enles e respectivas porCI.'ttla g~>tt s r.:manescc>t llcs 
(Gf - 90 s"1

, VI\ - 7,5 cmlmin) 

Tf 
pH lndiJ. 

% 1nd. Turbidcz % da turbidc7. Cor ap. (~ó dn cor ap. 
(min) (N/No)x i OO% (uT) (T/To)x I 00% (uC) (C/Co)x iOO% 

5 6.98 2,347x l01 3,3 0,94 1,9 12 1,9 

lO 6,97 3,520x to' 5,0 1,0 1 2,0 13 2, 1 

15 7,10 2,347x 101 3,J 1,10 2,2 18 2,S 

20 6,97 1,956x l01 2,8 1,2 1 2,4 18 2,S 

25 7,03 2,3•17x 107 3,3 1,56 3,1 23 3,6 

30 7,10 1,956x l07 2,8 1,6 1 3,2 22 3.4 

Característi.-as da itgua de estudo: lndiJ .- 7,0~0;.: 1 08
; pl I - 7,70; Turbid.::1. =50 uT; Cor <• parente ~ 6~0 uC; 

Cor vcrd3dcira = 77 uC; Akalinidadc lotai = 38 mg C::~COJ I L; Temperatura~ 20 l. I •c 

TABELA 120- Resultados do nitmero de algas, turbidez e cor aparente rcmancsccnlc-s c respectivas porCI.' ntagen s rt'manescffites 
(Gf = 90 s"1

, VA = 5cmlmin) 

Tf 
pH lndl f. 

% lnd. Turbidcz % da lllrbidez Cor ap. % da c-ur ap . 
(min) (N1No)x l00% (uT) (T/To)x i OO% (uC) (CICo )x I 00% 

5 6,93 .l,9 11 x l06 0,6 0,85 1,7 12 I,'J 

lO 6.97 7,822;.: 106 1, 1 0.78 1,6 li 1,7 

15 7, 10 :l,9 1lx l06 0,6 0,84 1,7 l i 1,7 

20 6,97 J ,91 1x l06 0,6 0,9 5 1,9 14 2,2 

25 7,03 1,760x l01 2,5 1,09 2,2 17 2,6 

JO 7, 10 1, 17h l07 1,7 1,00 2,0 12 1,9 

Camctcrist ic;.ts d<l água de estud<>: lnd!L = 7,040x l0 ; pl l = 7,70; Turbidez =50 uT; Cor ap::~renle = 640 uC; 
Cor verd.1deim - 77 uC; /\lca linidade total = JS mg C::~COJ I L; Temperatllf<l = 20 ± I °C 
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TAHEI .A 121 - Númt>ro r,'mancsc,•nte tlll llilrlit'ulas (Uf - 90 s·1
; 5 .._ Tmr < 45 s) 

Faixa de Tamanho das Pm1ículas ( l llll) 

Tf 
(min) 2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 aJO "> 30 Total 

5 8,280x l 0~ 9,820xl01 7, 1•10xiO' 5,133x iO' 8,200x iO' 5,680x lo·• 9,867x l01 3,47JxiO' 4,87 1 x l 0~ 

lO 6,840x l0 1 6,640.x 10~ 3,940xl0 1 2.493x101 3,280x10' 2 .467x l0 1 3,993x 10' 2.267x l0 1 3,192x l0' 

15 6,627x10' 7,47J x l0 1 5,067xl0' 4,380x l0' 7,007x iO' 5,467x l0~ 6,867x l0 1 4,2 1Jx10' 4,7 10xl01 

20 6,787xl0 1 6,827x iO' 4,467xl0 1 3,907x iO' 6,093x l0 1 6, 107x l01 1,03 1x 101 7,960x l01 .5,245xl0' 

25 6,387x10' 7,000x l01 3,727x 10' 2,527x l01 4,700x iO' 4,647x101 8,927x iO' 6,760x 1 0~ 4,467x l01 

30 6,793x101 6,673x l0 1 3,900xl0' 3,080x iO' 5,867x l0' 6,260x l0 1 1,043xl05 7,540xl01 5,054x 10' 

Agua 
5,987xl01 7,604x l01 9,456xl05 1,203x l06 3,045xl06 3,045x l06 3,194x l06 9,784x l06 3,682x l06 

Ti oi 

TAriELA 122- Porc~nlag.:m r.:man.:sc~nh: do númcro d.: pat1Í<1tlas (Gf~ 90s·'; 5 < Tmr ~ 45 s) 

Faixa de Tamanho das Partkulas ( )llll ) 

Tf 
(min) 2a 4 4a6 6 a8 8 a lO 10 a 15 15 a 20 20 a .lO > 30 To! ai 

5 l.l.S 12,9 7,6 •1,3 2,7 1,9 O,J 0,'1 13,2 

lO 11 ,4 ?.,1 4,2 2 ,1 1,1 0,8 1,3 0,2 8,7 

15 11.1 9.8 5,4 J,(Í 2,3 1,8 2, 1 0,4 12.8 

20 11 ,3 9,0 4,7 3,2 2,0 2,0 3,2 0,8 14.2 

25 10,7 9,2 .1,9 2, 1 1,5 1,5 2,8 0,7 12. 1 

j() 11 ,3 8,8 4, 1 2,(, 1,9 2, 1 J ,3 o,s Ll.7 
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FIGURA 141 - Número Remanescente de Partículas em Função dos 
Tempos de Floculação e Tamanho das Partículas para Gf = 90s·' 
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FIGURA 142- Porcentagem Remanescente do Nú mero de Partículas em Fnnç;'\o 
dos Tempos de Floculaçfío c Tamanho das partículas para Gf = 90 s·' 

188 

LEGENDA 

DSA - 50 1ng/L 

•\lls tum l{:'tJlilln : 

Tmr = IO s 

Gmr = 1000 s·' 

Tf= 5, lO, 15, 20, 

25 .s30 min 

Gf= 90s·' 

Flolal·•io: 

Tsat = ll min 

p - 400 kP:l 

R - IO% 

LEGP.i'í i>A 

DSA- 50 mgiL 

l\li5hml l{{lpiLl a: 

Tnu - 10~ 

Umr - I OtJCl s·• 

Flu•·ula1·:io: 

Tr= 5, 10, 15, 20, 

25 u 30 min 

Gf~ 90 s·' 

Fluta1·:iu: 

T, at - R min 

l' - 400kl'a 

R - IO% 
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FIGURA 143 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Ftmç;1o dos 
Tempos e Gradientes de Velocidade Médio de Floculaç;1o para V A = 15 cm/nún 
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N: númer•J r<.!man..,-sc<'!Jle de algas' L, No: número de algas/1, inicial 

FIGURA 144- Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Função do 
Tempo c Gradiente de Velocidade Médio de Floculaçilo pnrn V A = I O cm/min 
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LE<:ENDA 

DSA - 50 mg!L 

i\listun1 R:\)lidu: 

Tmr = 10 s 

Gmr = 1000 s·' 

Jilm·uhl\':io : 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25.: 30 min 

Gf - 20, 25, 30, 40, 

60 c 90 s·' 

Jilotaçào: 

Tsal = X min 

1' = 400kPa 

R = 10 % 

V A = 15 cmlmin 

LEG EN DA 

DSA = 50 mg/1. 

i\lhh11~1 IUIJthl:t : 

Tmr - IOs 

Gmr = 1000 s·' 

Flm· ulaç:1o: 

n~ 5, to. 15, 20. 

25 e 30 min 

Gr- 20, 25, JO, •10, 

60 e90 s·' 

Flotaç:io: 

I' = 400 kPa 

R = 10 % 

VA IOcmlmin 



N: nllntero r~ntancsc'<."tt te de alga s.IL, No: núme-ro J e :J)ga;/J, inicial 

FIGURA l-l5 - Porcentngem Remanescente do Número de Algas em f wtção dos 
Tempos e Gracüentes de Velocidade Médio de Floculação paraVA = 7,5 cm/min 
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FIGURA 146 - Porcentngem Remanescente do Número de Algas em Ftmçâo dos 
Tempos e Grndieutes de Velocidnde Mécüo de Floculaçfto para VA = 5 cm/min 
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LE<mNUA 

DSA = 50 mg/L 

i\Jistura IU1pida: 

Tmr = IO s 

Gmr ~ 1000 s·' 

Florulaç;1o: 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 e30 min 

Gf- 20, 25, 30, 40, 

60 e90 s·' 

Flotaçiio: 

Tsal - 8 min 

P = 400 kPa 

R = 10 % 

VA = 7,5 cmlmin 

LEGENDA 

DSA - 50 mgi L 

i\ l b (ura ltápitla: 

Tmr = lOs 

Gmr = I 000 s·' 

Florulaç~o: 

Tf = S, 10, 15,20, 

25c30 min 

Gf= 20, 25, 30, 40, 

60 e90 s"1 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P- <100 kPa 

R= 10 % 

VA = 5cmlm in 
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FIGURA 147- Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função dos Tempo e 
Gradiente de Velocidade Médio de Flocttlnçi'fo pnra V A = 15 cm/min 
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FIGURA 148 - Porcentagem Remnnescente cln Tttrbidcz em Função dos Tempo e 
Gradiente de Velocidade Médio de Floculaçflo para V A = I O cm/min 
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l ,E(;ENDA 

DS A = 50 mg/L 

i\listum H:íp ida : 

Tonr - 10 s 

Gnu - I 000 s·' 

Florulaçi\o: 

Tf- 5, 10, 15, 20, 

25 c 30 min 

(jf - 20, 25, 30, 40, 

60 c 90 s·• 

Flotaç:io: 

Ts:1t = li min 

I' = 400 kPa 

R - 10% 

VA - 15 o:mlmin 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

i\lbtnmR:ípitla: 

Tmr = l Os 

( in1r = I 000 ,·• 

Flor ula\':io: 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 c:: J O min 

m - 20. 25, Jo, 40, 

GO e <JO s·' 

l•lutariio: 

Tsal = S noin 

P 400 kPa 

R - t o~~ 

VA = IOo:mlmin 
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FIGURA 149 - Porcentngcm Renmnescente dn Turbidez em Função dos Tempo c 
Gradiente de Velocidade Médio de F loculnção pam VA = 7,5 em/min 

T: tu rui dez remanescente (uT), To: turbidez inid:tl (uT) 

FIGURA 150 - Porcentngem Renwnescente da Turbidez em Função dos Tempo e 
Gradiente de Velocidade Médio de Floculação para V A = 5 cm/min 
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LEGENDA 

DSA- 50 mgfL 

i\llstum llroplcla: 

Tmr=IOs 

Gmr = I 000 s·' 

Flon1laçilo: 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 c30 min 

Gf= 20, 25, 30, 40, 

60 c90 s'1 

Flotaçi\o: 

Ts<~l = S min 

P = 400 kPa 

R = 10 % 

VA = 7,5 cm/min 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

i\listum llápida: 

Tmr = IOs 

Gmr = 1000 s·1 

Floculari\o: 

T f = 5, 10, 15, 20, 

25 c JO min 

C ir= 20. 25, JO, 40. 

60 c90 s·' 

Flolal'iio: 

TS<~t - S min 

I' = 400 kPa 

R = 10 % 

Vi\ - 5 n n lmin 
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FIGURA 151 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funç<lo do Tempo 
e Gradiente de Velocidade Médio de Flocu I ação para V A = 15 cm/mi n 
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FIGURA 152 - Porcentagem Remanescente dn Cor Apnrente em Funç<lo do Tempo 
c Gradiente de Velocidade Médio de Floculaçélo para VA = lO cm/min 
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193 

Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 .;30 min 

(jf- 20, 2 5, 30, •10, 

60 .;90 s·• 

Flolnção: 

Tsal = 8 min 

P = 400kPa 

R - IO % 

V A - 15.:mlmin 

LEGENDA 

DSA - 50 mg/L 

1\ llslllm n:ípitla : 

T mr - IOs 

Gmr - 1000 s·1 

Flocularão: 

Tf= 5, 10, 15. 20. 

25 c 30 111in 

(i f= 20. 25, J O, 40. 

60 .: 'JO ~-• 

FIIJhll' 'io: 

Ts:ll - 8 min 

I' - 400 kl'a 

R ~ f () 0 o 

VA - IO cmlmin 
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FIGURA 153- Porcentagem Remnnescente dn Cor Ap<1rcntc em Funçlío do Tempo 
c Gradiente de Velocidnde Médio de Floculação pnm VA = 7,5 cm/min 
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FIGURA 154 - Porcentngem Remnnesccntc da Cor Aparente em Função do Tempo 
e Gr:-tdiente de Velocidade Médio de Floculaçiio p:-tra pam V A = 5 cm/mü1 
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Tf= 5, 10, 15, 20, 

25 c30 min 

Uf= 20, 25, 30, 40, 

60 c 90 s·1 

F lotaçào: 

Tsat ~ 8 min 

r = 400 J.:Pa 

R = 10 % 

V A = 7,5 cm/m in 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

;\li> I U I~l H:i)l itla: 

Tmr ~ lO s 

Gmr = IOOOs-1 

Floculaçi\o: 

Tf= 5, 10, 15. 20, 

25 0 JO min 

Gf- 20, 25, JO, 40, 

60 c 90 s·1 

Flota ç:io: 

Ts:1t = 8min 

P = 400kPa 

R ~ 10 % 

VA ~ 5 ..:m lmin 



ANEXO F 

Parâmetros da Flotação: 
Pressão na Câmara de Saturação 

Série de Ensaios V 
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Série V - Parâmetros da Flotação: Pressão na Câmara de Saturação- Água Tipo I 

TABELA I 23 - Caracterí;ticas da água Tipo I na Série V 

Turbidez 
(uT) 

Cor aparente 
(uC) 

Cor verdadeira 
(uC) 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

pll lnd/L Temperatura (0 C) 

57 866 89 38 7.84 8,249x108 20 ± 1 

TABELA 124 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série V 

Coagu lante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Cloridrico) 

DSA= 50 mg/L 

TABELA 125 - Parâmetros fisicos utilizados no ensaio da Série V 

Mistura Rápida Floculação 

Tmr = 10s Gnu·=1000s-1 Tf=10 min Gf=25s-1 Tsat = 8min 

Flotação 

P = 300, 400 e 500kPa R = 10% 
VA = 15,10, 

7,5 e 5 cm/min 

TABELA 126 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(P = 300 kPa, VA = 15 cm/min) 

Jan·o pH Jn diL 
%Jnd. Turbidez % da turbidez Corap. % da cor ap. 

(N/No)xlOO% (uT) (TITo)xJOO% (uC) (CICo)x100% 

6,82 2,151x107 2,6 1,84 3,2 28 3,2 

2 6,85 2,542x107 3,1 1,87 3,3 28 3,2 

3 6,86 2,347xl 07 2,8 1,85 3,2 26 3,0 

Caracterbticas da água de e&tudo: Jnd/L = 8,249xl08
: pH = 7,84; Turbidez = 57 uT; Cor aparente = 866 uC; 

Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± I °C 

TABELA 127 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas p orcentagens remanescentes 
(P = 300 kPa, VA = I O cm/min) 

JmTO pl-1 IndiL 
% Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(NINo )x 1 00% (uT) (TITo)xlOO% (uC) (CICo)x100% 

6.82 1,173x107 1,4 1,22 2,1 14 1,7 

2 6,85 1,369x107 1,7 1,27 2,2 17 1,9 

3 6,86 1,564x107 1,9 1,17 2,0 15 1,8 

Caracterbticas da água de e&tudo: Ind/L = 8,249xl0 ; pH = 7,84; Turbidez = 57 uT; Cor aparente = 866 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

TABELA 128 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(P = 300 kPa , V A = 7,5 cmlmin) 

Jarro pH JndiL 
% Ind. Turbidez % da turbidez Corap. % da cor ap. 

(N/No).100% (uT) (T!To)*100% (uC) (C/Co)*JOO% 

6.82 1,173.107 1,4 0,89 1,6 13 1,5 

2 6,85 1,369.107 1,7 1,00 1,8 14 1,7 

3 6,86 9,778.106 1,2 1,00 1,8 12 1,4 

Características da água de estudo: lnd/L = 8,249.10 ; pH = 7,84; Turbidez = 57 uT; Cor aparente = 866 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 f L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

T ABEL>\ 129 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(P = 300 kPa, VA = 5 cm/min) 

Jarro pll Jnd/L 
% Ind/L Turbidez % da turbidez Corap. % da cor ap. 

(NINo )x J 00% (uT) (T /To )x I 00% (uC) (C/Co)x!OO% 

6.82 5,867x10 0,7 0,83 1.4 11 1.3 

2 6,85 5,867x106 0,7 0,95 1,7 12 1,4 

3 6 ,86 3,911xl06 0,5 0,84 1,5 11 1,3 

Caracterbticas da água de e&tudo: lnd/L = 8,249xl0 ; pH = 7,84: Turbidez = 57uT; Cor aparente = 866 uC; 
Cor verdadeira = 89uC; Alcalinidadetotal = 38 mg CaC03 f L; Temperatura = 20 ± 1 °C 



TABELA 130 - Número de partículas remanescente (P = 300 kPa) 

Faixa de Tamanho das Partículas ( fllll) 
Jarro 

2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 a 30 

3.636x105 3,396xl05 1,121xl05 4,987xl04 4,327xl04 2,467xl04 3,147xl04 

2 3,669xl05 4,493xl 05 1,854xl05 8,040xl04 9,227xl04 5,893xl04 6,467xl04 

3 1,970xl05 2,262xl05 1,248xl05 7,873xl04 8,293xl04 4,233xl04 3,047xl04 

Água 
5,990x105 7,600x105 9,460x105 l ,204xl 06 3,045x106 3,195x106 9,785x106 

Tipo! 

TABELA 131 - Porcentagem remanescente do número de partículas (P = 300 kPa) 

Jarro 

2 

3 

Faixa de Tamanho das Partículas ( f..tm) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 

60,7 44,7 11,8 4, 1 1,4 0,8 0,3 

61,2 59,1 19,6 6,7 3,0 1,8 0,7 

32,9 29,8 13,2 6,5 2,7 1,3 0,3 

1,400E~6 

~ 
"' 1,2001<-~6 :; 

~ 
l,OOOE~6 "' c.. 

~ 
~ 8,000E+{)5 

z 
~ 6,000E~5 
"' c 
"' E 
&: 
:: 
~ 

-= ~ 

Jarro 

,.,~ .., ,....,..? 
Tamanho das Partículas ( fl m) 

FIGURA 155 -Número Remanescente de Partículas em Função 
do Tamanho das Partículas para P = 300 kPa 

100,0 

Jarro 

Tamanho das Partículas (flnt) 

P: número remanescente de partículas/L, Po: número de patticulas/L inicial 

FIGURA 156- Porcentagem Remanescente do Número de Partículas 
em Função do Tamanho das Partículas para P = 300 kPa 
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> 30 Total 

2,640xl04 9,909xl05 

3,847x104 1,336xl06 

1,740x104 7,999x105 

3,692xl06 3,682xl06 

> 30 Total 

0,7 26,9 

1,0 36,3 

0,5 21,7 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

Mistura Rápida: 

Tmr = lOs 

Gmr = 1000 s·' 

FlocuJação: 

Tf= lO min 

Gf= 25 s·' 

Flotação: 

Tsat= 8 min 

P = 300 kPa 

R= lO% 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

Mistura Rápida: 

Tmr=IOs 

Gmr = 1000 s·' 

FlocuJação: 

Tf= lO rnin 

Gf= 25 s·' 

Flotação: 

Tsat = 8 rnin 

P= 300 kPa 

R = 10% 

5 < V A < 2,4 cm/min 
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TABELA 132 - lksultados do número d~ algas, turbidcz e cor aparc·nte remanl"SC,,liC'S e resp...ctivas porc<.'ntagens r.:mam~c,·ntes 

(I' - 400 kPa , VA - 15 emln1in) 

lnd!L 
~ó Ind. 'f'urhidez % da turbid0z Cor ap. ~ó da L"'t.W ap. 

Jarr<> p ll 
(NfNo)x i OO% (uT) ( frro)x i OO% (uC) (C/Co )x I 00% 

6,76 3,9 1l x l06 0,5 1, 14 2,0 15 1,8 

2 6,76 .1,9 ll x líl 0,5 1,03 I,X 14 1,7 

3 6,76 1,956:-.106 0,2 1,09 1,9 15 1,8 

Caracterbtic'ils da ;Ígn" de e:,tudo: lndiL - 8,249xl08
; pH- 7,84; Turbidez - 57 uT; Cor aparüll~ - 866 uC; 

Cor w rdadeira = 89 uC: Alc;1)inidadc total = 38 mg CaCO,. / L; Tempemtura = 20 ± I •c 

T ARELA 133 - R...sultados do número de alg;IS, lnrlJidez e .:<>r apar,•nte renwnesccnlcs e r~pectivas porecntagens reman.:~;c<'l ll.:s 

(P = 400 I;Pa, VA = lO cm/min) 

J;IITú pH lndn . 
% 1nd. Turbidez % da turbillcz C<>r ap. ~ó tia \.XJf ap. 

( NfNo)x iOO% (u'f') (Trro)xiOO% (uC) (C/Co)xiOO% 

I 6.76 1,956. 1Cl 0,2 0,84 1,5 l i 1,3 

2 6,76 3,91 1.1 06 0,5 0,86 1,5 l O 1,1 

3 6,76 1,956.1 06 0,2 0,87 1,5 12 1,4 

Características da água de estudo: lndiL = 8,249. 1 08; pll = 7,84; 'f'urbidez = 57 u'f'; Cor apar('IJic - 866 uC; 
Cor verdadeira - 89 uC; Akalinidadc totnl = 38 mg CaC03 / I .; Tempemtum = 20 Jc I •c 

T ADELA IJ4 - Resultados do número de algas, turbidcz ~cor apar<'lJic rcmancsc.:tJtcs c respectivas porc:x>~Jlagens rcmanesc<'llt c< 
(P - 400 kPa, VA ~ 7,5 c·mlmin ) 

Jarro pll lndiL 
% 1nd. 'f'urhidcz % da turhidc7. Cor ap. ~ó tia (\)r ''P. 

(NINo )x I 00% (uT) (T( I'o)xiOO% (uC) (C/Co )x I 00% 

I 6,76 1,956x l06 0,2 0,78 1,4 9 1,0 

2 6,76 Aus.im'ia 0,75 1,3 9 1,0 

J 6,76 1,956x l06 0,2 0,74 1,3 10 1.1 

Característ icas da água de estudo: IJJdiL = 8,249:-.10"; p H = 7,84; 'f'urbidcz = 57 u'l'; Cor apareutc = 866 uC; 
Cor vcHladeim = 89 nC; Ak-.1linidade total = 38 mg CaC03 I L; 'f'cmpcratnm- 20 ± 1 •c 

T ADELA IJ5 Resultados do número d.: a lgas, turbidcz e c<.Jr ;~p:~ r,'lJ I <J rern:~n.:~c,,lll'S ~ r,'l'!l<:<.:ti\·~s Jhlr<Xnlagcns rcmanescaJtcs 
(P - 400 kPa. VA - 5 cm/n\Ü1) 

% 1nd. Turhidcz % da turhid.:z (\>r ap. ~ó da c,)r np. 
.Iam> pH lrHIIL 

(NiN <.J)x i OO% (uT) (Tf fo)xiOO% (uC) (C/Co)x i OO% 

2 

3 

6,76 

6,76 

6,76 

Aus,'n cia 

t\us~nc· ia 

Aus.?m:ia 

0,75 I,J 8 

0,72 1,3 9 

0,72 I ,:I 9 

C.Jr,llt erbli l'<JS da ;igu:l de estudo: lndiL - l;,24'Jx l lJ '; pH - 7,84; Tur bidez ~ 57 nT; Cor apar.:111e = 866 uC: 

0,9 

1,0 

1,0 

Cor \'c'fdadcira = 8? uC; Ak;~ linidade tota l JS mg CaC03 I L: TcmpemltrrJ - 20 + I °C 

TA BEl .A 136 - Número de pari kulas reman,scenle ( P - 400 kPa) 

l'aixa de Tamanlw das Par1ículas ( ~un ) 
JarTO 

2a4 4a6 6 a8 8 :l lO lO ;J 15 15 a 20 20 ;l JO > 30 Total 

1,494:-.10' 1,7 1h iO' 9, 167x l0. •1,987x l0• 4,947x l0. 2,75Jx lo• 2,840x lo• 1,380x lo• 5,S I5x l0' 

2 5,92Jx iO' 2,63 1x l0' 1,02 1x iO' 4,01J7x l0• J ,33Jx l0• I,'JOOx10• 1,887.\ 10. 1 ,227x l 0~ 1,08 1xl06 

3 5,963x l0' 4,089xiO' I,J 54xJO' 7,307x101 7,687:d 0 1 4, 160x l01 3,507x101 l ,OS0x l0 1 1,37Rx l06 

Água Tipo I 5,990x l0' 7,600x iO' 9,4GOx iO' 1,204x l06 J ,045x l06 3, 195x l06 9,785x l06 3,692x l06 3,6Shl06 



TABELA IJ7 - Pom.'111ngem remnnc:sc<'tlle do númcro de pnt1k~tlas (I' = 400 k.Pa) 

Fa i~a de Tamanho das Partículas ( pm) 
Jarro 

2a4 4a6 6a8 8a 10 lO a 15 15 a 20 

I 24,9 22,5 9,7 4,1 1,6 0,9 

2 98,9 34,6 10,8 3,3 1,1 0,6 

3 99,5 53,8 14,3 6, 1 2,5 1,3 

1,400E+06 -
,.-, 

~ 1,200Et06 ----------~ 
·€ ~----IP = 400 I<PaL 
&! I,OOOE+06 ~-- ---

~ ---i:! 8,1100E+05 --
5 -----
v -----~ G,OOOE+OS - --

J 4,000E+OS ~ 
-~ 2,000E+OS 

z 

Tammho tia.~ Pnrlkulas (!tlll) 

FIGURA 157 - Número Remnncsccnte de Pnrtículns em Função 
do Tmnanho das Partículas para P = 400 kPa 
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~-- I P = 4001<Pa 1- ---__ 1 .~ 80,0 .---
i!: f!!. 

70,0--8 ~ ....... 
5~ 60,0 

~ ~ 50,0 / 

~ 40,0 
~-e 
E - 30,0 

H~ 20,0 

.--_~ -- -------.I 
------ -l 

- ------ -- ------- I 
-~ ---.__ - -

--- --1 

------
---------------

c .. 10,0 ~ o 
l).. 0,0 

Tnmanhn das P:wlicu las ( 11 m) 

P: niuncru remanescente tlc particulas/L, Pu: niuncro de par1Íl11bs' l. inicial 

20 aJO 

O,J 

0,2 

0.4 

Jnrro 

FIGURA 158 - Porcentagem Remnnescente do Número de Part ículns em Funçiio do 
Tnmnnho c~ 1 s Partículns para 400 kPn 
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> 30 Total 

0,4 15,8 

0,3 29,4 

0,3 37,4 

LEGENDA 

DSA = 50 m&'L 

~IIstum Rftpltla: 

Tmr = IOs 

Gmr = I()()() s· ' 

Flot•ttlnr:io: 

Tf- lO min 

Gf = 25 s·' 

Flolal·•io: 

Tsat - 8 min 

P - 400 kl'a 

R = 10 % 

5 < V A .... 2,4 cm/min 

LEGENO.\ 

DS A = 50 m~;il. 

~ li.'ihtm H:\pida: 

Tmr = IOs 

(imr - 10110 s·' 

Flontlal' 'i": 

Tf - lO mi11 

Gf = 25 s·1 

~lota1·iio: 

T~at : 8 min 

p = 400 k l '~ 

R = lO ~. 

5 .._ VA " 2,4 cmlmin 
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TABELA 138 - Resultados do número de algas, turbid~z c cor ap;u c1ttc r.:man esc.;'lttcs c re;.vcc1ivas pom~ntag<'tts r<c'mane:;cenl<'S 
(I' = 500 kl'a, VA = 15 cmlmin) 

Jarro pll lnd/L 
% 1nd. Tnrhid~z % da tnrhidc7. Cor ap. % da cor ap . 

(NfNo)x I 00% (nT) (l'f l'o )X I 00% (uC) (C/Co )x I 00% 

I 6,91 1,17.1:-. 107 
1,4 1,09 1,9 20 2,3 

2 6,95 7,822:\ 106 0,9 1, 11 1,9 19 2,2 

J 6,90 1,17.lx107 1,4 1,08 1,9 20 2,3 

Característic-as da :ígua de c'>l.udo: lnd!L = 8,249:-. 108
; pH = 7,84; Ttubidcz = 57 uT; Cor aparu t!c = 866 nC; 

Cor verdadeim = 89 nC; Alcalinidade total = 38 mg CaC0 3 I L; Tempemtura = 20 ± I "c 

T ABELA 139 - Resultados do n(untYO de alg;.ts, lnrbidcz c cor aparente remanes.:utll's e re$pedil'<ls porc·entagens remanescentes 
( I' = 500 kl' a, VA = lO c-mlmin) 

Jarro pll 

I 6.91 

2 6,95 

3 6,90 

lndiL 

5,867:-;106 

~ó Inc.l 
(NfNo)xi OO% 

0,7 

Turhide7. 
(uT) 

0,89 

% da turhidc:z Cor ap. 
(Tf f o):d OO% (uC) 

1,6 15 

~ó da cor ap. 
(C/Co):-.100% 

1,8 

0,85 1,5 14 3,911 :-.10" 0,5 1,7 

7,822xl06 0,9 0,84 1,5 15 1,8 

Característ icas da :ígua de estudo: lndiL- 8,249:-.10"; pll - 7,84; Tnrbidez - 57 uT; Cor aparente - 866 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidadc total = 38 mg CaC03 / I.; Temperatura = 20 ± I °C 

T ABELA 140 - Resultados do número de algas, turbidez e cor apare.tlc r.:manc>S<Xnlcs c r.:;,pcct ivas porec111agt'ttS r.:nwnc-scc'ttlcs 
(I' = 500 kl'a, VA = 7,5 cmlmin) 

% 1nd. Turhidcz % da turhidez Cor ap. % da Ctlr ap. 
Jarro pll lndiL 

(NfNo)x i OO% (nT) ('l'fl'o)x I 00% (uC) (C/C o )x I 00% 

6,9 1 3,9 11xl06 0,5 0.77 1,4 li 1,3 

2 6,95 5,X67x lfl 0,7 0,76 1,3 12 1,4 

J 6.90 5.X67.-.:106 0.7 0,8J 1.4 1:1 1.5 

Caracterist ic:ts da :ígua de estudo: lml/L 8,249x 108; pl I = 7,84; Turbidez =57 uT; Cor aparmte = 866 nC; 
C(•r wrdadeim - 89 uC; Ak :tlinid"de total = 38 mg CaC03 I L; Tcmpcmhrra = 20 -t I °C 

T AHELA 14 1 - lk~ultados tio n(rmero ti <! algas, t urbidez e cor ~parc11le r<?mancsc~~tks c r''' JlC•'tivas pN.:~~ tlag~·us r.:nwnt'St'l.'lllc'S 
(P = 500 kPa. VA = 5 cmlmin) 

.laml 

I 

2 

3 

pll 

6.9 1 

6,95 

6.90 

lndiL 

I ,956:-. 10' 

1,956:-. 106 

I ,956x l06 

~b Jnd. Turhide7. 
(NtN o)x i OO% (uT) 

0,2 0,69 

0,2 0,75 

0,2 0,7.1 

% da turhidcz C<Jr ;tp. ~ó d~l oor ''P· 
{Tt r o)x i OO% (uC) (C/Co )x I O O~ o 

1,2 li 1,3 

1,3 li 1,3 

I,J 12 1,4 

( \ tracteri!.tic.t s da água de c;;tudo: lndl l , = ll,249x l0 ; pl l - 7,84; T urbidez ~ 57 uT ; Cor apar<111c = l\66 uC; 
Cor verdadeira - l\9 uC; Alcaliniclade total = 3N mg CaC0 3 / I.; Tcmpcr.1l11ra- 20 ± l °C 

TABELA 142 - Nl!mcro d.; part ículas r.:ntancscc't ll<l ( I' = 500 kf'a) 

Faixa de Tarnanho da~ Part k ulas ( )Lill ) 

Jarro 

2 a 4 4a6 GaS 8 a 10 lO a 15 15 ~ 20 20 aJO > JO Total 

3, 106:-. IO' 1,992:-.10' 8,307:-. 1 0~ 3,980:-. 101 3,600:-.10 1 2,07Jx l0 1 2,J67x l0 1 1,707x l0 1 7,30 1x iO' 

2 2,47 1.-.: 10' 2,7~~x )()' I ,324:-. 10' 6,7S7x l0 1 6,613x l 0~ J,640x l 0~ 5, 100:-. 10 1 7, 11 Jx i (J' 9,5 19:-. JO' 

3 2,0.J7x l0' 2,233:-.10' 9,567:-. 1 0~ 5,520:-.10 1 6,033:-.10 1 3,527:-. 10 1 3,787:-.10 1 2,787x l0 1 7,392:-. 10' 

Água Tipo l 5,990:-.10' 7,600:-. IO' 9,460:-. IO' 1,204x l06 .!,045:-. 106 3, 195:-. 106 9,785:-.106 3,692:-.106 3,682:-.106 



TAHEI.1} 143 - Porc<.' nlagcm rcmanesc~ntc do número de partículas (P = 500 kl'a) 

Jarro 
Faixa de Tamanho das l':uticulas (I"" ) 

2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 aJO 

51 ,9 26,2 8,8 3,3 1,2 0,6 0,2 

2 41 ,2 36,8 14,0 5,6 2,2 1,1 0,5 

3 34,0 29,4 10, 1 4,6 2,0 1,1 0,4 

-~-

1,400E+06 --·- I 
.J ~~.- I P = 500kPa 1-------~ J,200F.+06 . ! e ~------
~ l,OOOE+06 ./""~ L -----~-
~ R,OOOE+05 /~ ------

@ 6,ooor.+os //I -~-
~ ~ -
1: .J,OOOF.+US "" ~ --~--

j :·.::::::=fi. ~~;-w~ J 

~ ,_ ·--, -~ 6;;iJ ~ I 2 
·~ " 'b --.--..;::_,_~ t;;;} . Jarro 

'1,. ~ '> \.) '> \<;::, ? - , ---, I 

'b'> <>' '1,.~ ,.,<;::, <;::, 
,~ '"'~ ....,~~ ...,,., .<.c.'~ 

Tanunho das l'nrti r u.las ( fllll) 

FIGURA 159 - Nómero de Pmiículas Remanescente em Função 
do Tamanho das Partículas para P "' 500 kPa 
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1
- -- _ ___ __ ----------1 
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40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

' - -- I 
,/ -----.- -- --- - ! 

-----~----

Tmn:UI.lto das l'arlícul as ( fllll) 

1': llÍIIllcYo rcmancscc'11IC de partículasiL, Po: número de Jl:l11 ículas'L inicial 

FlGURA 160 - Porcentagem Remanescente do Nómero de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas para 500 kPa 
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> 30 Tot:1l 

0,5 19,8 

1,9 25,9 

0,8 20,1 

L~:GENDA 

DSA = 50mgiL 

l\Uslltm Rápida: 

Tmr - tOs 

Gmr = I 000 s·' 

Flor ulaçi\o: 

Tr~ 10 min 

Gf = 25 s·' 

Flolaçoiu: 

Ts:tt = X min 

I' - 500 kPa 

R = 10 % 

5 < Vi\ < 2,4 cm/min 

LEC:I~NIM 

DSA - 50 mgll . 

~ J ist UI"fl ll:ípida: 

Tmr - lO s 

<imr = I 000 s·' 

Hrn·ulaç:1o: 

"I I" = IOmin 

Gr - 25 s·' 

Flolaçoio: 

'J'sat - 8min 

P - 500 kPn 

R - IO% 

5 < VA < 2,4 ,mlmin 
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FIGURA 16 1 - Porcentngem Renmnescente do Número de Algas em Funçiio da 
Pressão nn Cilnwm de Sntumção pam V A = 15 cm/min 
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FIGURA 162 - Porcentngem Remnncscente do Número de Algas em Ftmçâo da 
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DSA ~ 50 mg!L 
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P = 300, 400 o 500 kl'a 

R = 10 % 

V A - 15 cmlmin 

LEGEND,\ 

DSA = 50 mg/1, 

:\lís tu ra IUrphla: 

Tnu = 10 s 

[in r r= I 000 , -t 

Floculaç~o: 

Tf~ lO tniH 

Gf - 25 s·' 

Flotaçüo: 

Tsal 8 min 

I'- 300, 400 o 500 kl'a 

R = IO % 

VA - IO cmlmin 
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FIGU RA 163- Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Funç:1o 
da Pt css<io na Câmara de Saturaç;lo pam VA = 7,5 cm/min 
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FIGU RA 164 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Função da 
Pressão na Câmam de Saturação para V A = .5 cm/nlin 
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OSA = 50 mgll. 
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P JOO, 400 o 500 kPa 

R - IO% 

V A ~ 7,5 cm/min 

LEC:EN IM 

DSA - 50 mgfL 

1\ Ji,hora R;íphla: 

T mr = lOs 

Gmr 1000 s·' 

Jólorulal' iio: 

Tf~ l O min 

Gf- 25 s' 1 

Flolnçiio: 

T~11 - R min 

r - 300, •100 e 500 kl'a 

R - 10% 

VA = 5 .:mlmin 
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FIGURA 165 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função da 
Pressão na Câmara de Saturação para V A "" 15 cm/min 
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FIGURA 166 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função da 
Pressão na Câ mara de Saturação para V A = I O cm/ min 

207 

LEGI~NOA 

DSA- 50 mg/L 

1\listum R:ípirla: 

Tmr - !O s 

Gmr = I 000 s·' 

Florularii.o: 

Tf= lO min 

ar= 25 ~·I 

Flolal'oin: 

Tsat = 8 min 

P = JOO, 400 e 500 kPa 

R-IO % 

\'A- 15 cmlmin 

LEGENDA 

DS A = 50 mgtL 

;\lblum H:í pirla: 

Tmr = IO s 

Gmr = I 000 s·1 

Flm· nlar:io: 

Tf= lO min 

UI'= 25 s·' 

Flula1·oio: 

T>:ll = S min 

I' - JOO, 400 e 500 kPa 

R = 10 % 

V A = I O cmlm.i.n 
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FIGURA 167 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Funçilo da 
Pressão na Câmara de Saturação para VA = 7,5 cm/min 
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FIGURA 168 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Funç;lo da 
Pressão na Câmara de Saturação para V A "' 5 cm/min 
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LEGgNDA 

OSA = 50 mgfL 

i\listuJ11 H:'tpi<la: 

Tmr = IOs 

Gmr = 1000 s·1 

Flol·ulaçiio: 

Tf= IOmin 

Gf~ 25 s·1 

Flotaç~o: 

Tsat ~ 8 min 

P = 300, 400 c 500 kPa 

R = 10 % 

V A - 7,5 cmlmin 

LE<; ENDi\ 

DSA = 50 mg/L 

i\listum IHpida: 

Tnu· - lO s 

Gmr - I 000 s·' 

Horuluçilo: 

Tf- lO min 

Gf = 25 s' 1 

Flotnç:io : 

Tsat- S min 

I' = 300, 400 e 500 kPJ 

R ~ l O% 

VA ~ 5 cm/min 
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FIGURA 169 - Porcenlngem Remanescente da Cor Aparente em Função dn 
Pressão na Cânmm de Satumçi\o pnm VA = 15 cm/min 

~ c ... 
[ 
< 
:.. 

8 
-5 ~ 
~ o 

Q c Q <J .... 
"' ·.r. « ... ,-... 
c 8 :'l 

E v ... ........ 
A'. 
E 

2,0 
/ 

1,5 

"' ~ J,ll 
c ... 
"' .... 0,5 
o 
~ n,o 

500 

Pl'<'ss àu na Ci'un:u·a tk> Snluraçãn (li Pn) 

C: cor aparente r.:-mancsC\.1llc (nC). Co: cor apar~111c inic ial (uC) 

FIGURA 170- Porcentagem Remanescente dn Cor Apnrcnte em Funç<'io da 
Pressão na üi mara de Saturaçfío para YA "" 10 cm/ min 
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I' = 300, 400 c 500 kl'a 

R - IO % 

VA ~ 15cmlmin 

LEGENDA 

DSA - 50 mg/1. 

i\listu ra R:)picla: 

Tmr ~ IO s 

Gnu - I 000 s·' 

Flocular:'io: 

Tf= lO min 

Cil'= 25 s'1 

F lotariio: 

'1\ al ~8min 

r - 300. ·100 c 500 kl'a 

l t ~ 10 % 

VA ~ lO cm lmin 
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FIGURA 171 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funç<lo da 
Pressão na C:l mara de Saturaçiio para VA = 7,5 cm/Jnu1 
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FI GlJRA 172 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Ftmçào dn 
Pressão na Câmara de Snlttração para V A = 5 cm/min 
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P ~ 300, 400 e 500 kl'a 

R = 10 % 

V A = 7,5 cmlmin 

LEGENDA 

DSA = 50 1ng!L 

i\li~tum R;ítJida: 

Tmr = 10 s 

Gtnr - I 000 s·1 

Florulaçiio: 

Tf = lO miH 

Gf- 25 s·1 

Flohll":io: 

Ts;Jt - 8 min 

I' - JOO, 400 c 500 k l'a 

n - IO% 

VA = 5 cm/min 



ANEXO G 

Parâmetros da Flotação: 
Tempo de Saturação 

Série de Ensaios VI 



Série VI- Parâmetros da Flotação: Tempo de Saturação- Água Tipo I 

TABELA 144- Características da água Tipo I na Série VI 

Turbidez 
(uT) 

58 

Cor aparente 
(uC) 

764 

Cor verdadeira 
(uC) 

89 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

38 

TABELA 145- Dosagens de produtos químiços utilizados na Série VI 

pH IndiL 

7,74 8,942x108 

215 

Temperatura 
("C) 

20 ± 1 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidificanle 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg/L 

TABELA 146 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série VI 

Mistura Rápida Floculação 

Tnu· = 10 s Gtm = 1000 s·' Tf = I O min Gf = 25 s·' Tsat = 3, 8 e 15 min 

Flotação 

P = 400kPa R 10% 
VA = 15,10, 7,5 

e 5 cml min 

TABELA 147 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanesçcntes 
· (Tsat = 3 min, VA = 15 cm/min) 

JatTO pll 1nd/L 
%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(N/No)x100% (uT) (T!To)x100% (uC) (C/ Co )x 100% 

6.85 2,347x107 2,6 2,07 3,6 26 3,5 

2 6,81 2,151xl07 2,4 1,58 2,7 22 2,9 

3 6,81 2,542x107 2,8 1,68 2,9 25 3,3 

Características da água de estudo: lnd/L = 8,942x10 ; pH = 7,74; Turbidez = 58 uT; Cor aparente = 764uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; A1calinidade total = 38 mg CaC03 / L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

TABELA 148 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Tsat = 3 min, VA = 10 cmlmin) 

JatTO pii lndiL 
% Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(NINo)x100% (uT) (TITo)xlOO% (uC) (CICo)x100% 

6,85 1,564x107 1,7 1,24 2,1 18 2,3 

2 6,81 1,173x107 1,3 1,23 2,1 15 2,0 

3 6,81 1,369x107 1,5 1,09 1,9 15 2,0 

Caracterí&1icas da água de e&1udo: lnd/L = 8,942x108
; pii = 7,74; Turbidez = 58 uT; Cor aparente= 764 uC; 

Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidadetotal = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 c± 1 °C 

TABELA 149- Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Tsat = 3 min, VA = 7,5 cmlmin) 

JaiTO pll Ind/L 
%Ind/L Turbidez % da turbidez Cor ap. %da corap. 

(N/No)xlOO% (uT) (TITo)x100% (uC) (C/Co)xlOO% 

6.85 9,778x106 1,1 1,10 1,9 15 2,0 

2 6,81 I, 173xl07 1,3 1,03 1,8 14 1,9 

3 6,81 1,173xl07 1,3 1,05 1,8 14 1,9 

Características da água de estudo: lnd/L = 8,942x108
; pH ~ 7,74; Turbidez = 58 uT; Cor aparente = 764 uC; 

Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidadetotal = 38 mg CaC03 / L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

TABELA ISO - Resultados do número de algas, turbidcz e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(Tsat = 3 min, V A = 5 cm/min) 

Jarro PH lnd/1 , 
%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(NINo ).1 00% (uT) (T!To)xlOO% (uC) (C/Co)xJOO% 

6,85 5,867x106 0,7 0,92 1,6 13 1,7 

2 6,81 3.911xl0" 0,4 0,94 1,6 12 1,6 

3 6,81 3,911x106 0,4 0,94 1,6 12 1,6 

Características da água de estudo: Jnd/L = 8,942xl0 ; pl-1 = 7,74; Turbidez = 58uT; Cor aparente = 764uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 



TABELA 151 -Número remanescente de pmtículas (Tsat = 3 min) 

Jarro Faixa de Tamanho das Partículas ( fl.ID) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 

3,297x105 3,983x105 2,503xl05 1,643xl05 l,759x105 8,647x104 6,293x104 

2 2,969xl05 3,859xl05 2,046xl05 1,059xl 05 9,820xl04 4,507xl04 4,000xl04 

3 8,275x10' 6,237x105 3,827xl05 2,565x105 1,878x105 1,161xl05 8,000x104 

Agua 
1,096xl06 l,417xl06 1,733xl06 2,160xl06 5,333xl06 4,916xl06 7,766xl06 

Ti o I 

TABELA 152- Porcentagem remanescente do número de pmtículas (Tsat = 3 min) 

Jarro 

2 

3 

Jarro 

Tamanho das Pat1ículas ( f'ID) 

FIGURA l 73 -Número de Partículas Remanescente em Função do 
Tamanho das Partículas para Tsat = 3 min 

Tamanho das Partículas ( p .. m) 

P: número remanescente de partículas/L, Po: número de partículas/L inicial 

FIGURA 174- Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Ftmção do 
Tamanho das Partículas para Tsat = 3 min 
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>30 Total 

4,600x104 1,514x106 

4,900x104 1,226xl06 

3,853x104 2,513x106 

8,940x105 2,532xl07 

LEGENDA 

DSA= 50 mg/L 

Mistura Rápida: 

Tmr = lOs 

Gmr = 1000 s·' 

Floculação: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·1 

Flotação: 

Tsat= 3 min 

P = 400kPa 

R= lO% 

LEGENDA 

DSA= 50 mg/L 

Mistum Rápida: 

Trnr=10s 

Gmr = 1000 s·1 

Floculação: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·' 

Flotação: 

Tsat = 3 min 

P = 400 kPa 

R= 10% 
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TABELA 15.l - Resultados do nllnh.'ro de a lga~. turbidcz c cor apar~'ntc rcmancsc,,tt~ e fP"Jl~t-t ivas por<Xntag~ns rcmano;;ccntcs 
(Tsat = 8 min, VA = 15 c·m/min) 

Jarro pH lnd/1, 
% 1nd. 

(NfNo)x iOO% 
Tlllbi(fc-Z 

(uT) 
% da lurbid<Jz 
(TfTo)x iOO% 

Corap. 
(uC) 

% da cor ;tp. 
(C/C o )x 100% 

6,74 5,X67x l06 0.7 1.06 I,S 17 2,2 

2 6,75 3,9 11 x l06 0,4 1,10 1,9 15 2,0 

3 6,7S 5,867x l06 0,7 1,17 2,0 19 2,4 

Camcterí;t ic-as da :ígua de c;tudo: lnd/L - 8,942x l09; pll ~ 7,74; Turbidez =58 uT; Cor aparmtc = 764 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alca linidadc total = 38 mg CaCO; I L; Tempemtum = 20 l. I "C 

TAHELA 154 - Resultados do nlunero de algas, turbidez c cor apar~'nlc rcnwnc-Sc<.'l ttes e rô pectivas por~-et ttagens remanescentes 
(Tsat = 8 min, VA = I O cm/min) 

lnd/L 
% 1nd. Turbidez % da lurbidez Cor ap. ~ó tl.l cor ;lp. 

(NfNo)xiOO% (uT) ( l'f l'o)x iOO% (uC) (C/Co)x iOO% 
·Jarro pl-1 

6,74 3,9 1 1x l 0~ 0,4 0,87 1,5 13 1,7 

2 6,75 3,9 l lxlfl 0,4 0,92 1,6 12 1,6 

3 6,78 5,867x l 0~ 0,7 0,96 1,6 13 1,7 

Caracterí ~t icas da tígua de estudo: lnd/L ~ 8,942.x l08
; pH = 7,74; Turbid<'z = 58 uT; Cor apar.:nlc - 764 uC; 

Cor w rdadcira = 89 nC; Alc;tlinidad<J total - 38 mg CaCO; f I.; Tcmpcratum = 20 ± I •c 

TABELA 155 - Resultados do número de algas, huhidc7. c cor :tp,1ro.>nle remaJl <'SCo.>nles e respect ivas porQ'Iltagcns cmanc'-Scenk s 
(Tsat = 8 tHin, VA- 7,5 cmlmin) 

Jarro pH lndiL % 1nd. Turhidez % da lurhidcz Cor ap. ~{> da "-'-'~" ap. 
(NfNo)x iOO% (uT) (TfTo)x iOO% (uC) (C/C o )x I 00% 

6,74 1,956x l06 0,2 o. ~n 1,4 li 1,4 

2 6,75 1 ,956x l 0~ 0,2 0,8 1 1,4 12 1,6 

J 6.78 1.956x l 06 0,2 0,84 I ,4 li I ,.J 

Características da :ígua de esllldo: lnd/L - 8,942x l0"; pH - 7,74; Twhid~z - 58 uT ; Cor apar<'11l~ - 764 uC; 
Cor w nlaucir.t = 89 uC; Ak~l inid~de total = 38 mg CaC0 3 I L; Tt'nlpcmtum = 20 ± I "C 

TABELA 156 - lk sultauos do nllln<'fo ue algas, turbidcz ~ cor apMc'lttc r~' lll<lll CSú'll l~ <l rç,p.:tt ivas porc·çntag.:ns r~mam-sc~ttcs 
(Tsat -X min. V i\ = 5 o.:mlmin) 

.Iam> pll lnuiL 
% 1nd. Turhidcz % da turbidez Cor ap. ~b cb \.~(,r ap. 

(NfNo)x iOO% (uT) ( r r ro)x iOO% (uC) (C/C o )x l OU% 

6,74 Ausência 0.75 1,3 9 1,2 

2 6,75 1,956x iO" 0,2 0,70 1,2 lO 1,3 

J 6,78 I ,956x l06 0,2 0,77 1.3 lO 1,3 

Carac~críst icas da 5gua de C!'llldo: lnd' L 8,942x l O ; pll - 7,74; Turhidcz = 5~ uT; Cor aparêtlte 764 uC: 
Cor v<'fdadcira = ~9uC: Akal inilhlde lot:•l = J 8 mg CaC0 3 I L; Tcmpcr.ttura- 20 + I °C 

TABELA 157 Número renwncsc<"nt c de pat1Íl1tlas (Ts:tl - 8 min) 

f-a ixa de Tamanho das P:llt ícuh•s ( j llll ) 
JatTO 

2a 4 4 a 6 6 aX 8 a lO lO a 15 15 a 20 20 :J J() > 30 Total 

2,170x l O' 2,5J 5x I O' I ,484:-: 10' 9,533xl 0 1 1,084x l05 6,667x lo·• 6,360x l04 2,593x l0 1 9,788x l05 

2 2,247x iO' 2.483x l0' 1, 141 x!05 6,133xl0 1 7, 100x l01 J ,7 13x l0 1 2,880x l0 1 2,087x )()' l<,062x iO' 

3 2,344x l0' 2,377x l0' 1.2•14x 10' 7,047xl04 9,520x l0 1 5,160x l01 4,430xl04 3,467x l04 8,928x l05 

Agua Tipo I 1,096x l06 1,4 17xl06 l ,733xl06 2, 160x l06 5,333x l06 4,9 16x l06 7,766x l06 R,940x l05 2,5.l2x l01 



TAOELA 158 - Porc.:ntagem r.:manescente do nínncro de pMiculas (T~<.11 = R min) 

Jarro 
Fai)(a de T~m~ttho d~s l';H1kulas ( 11111 ) 

2n4 4 a 6 6 a 8 8 a lO 10 a 15 15 a 20 20 aJO 

19.8 17,9 8,6 4,4 2,0 1,4 0,8 

2 20,5 17,5 6,6 2,8 1,3 0,8 0,4 

3 2 1,4 16,8 7,2 J ,3 1,8 1,0 0,6 
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FIGURA 175- Número Remnnescente de Partículas em Função 
Do Tamanho d;~ s Partícul;~s para Ts;~t = 8 nún 

- ! 
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------.1 

0,0 

Tam;utltO das Partíc ulas (lt m) 

P: níunero remanescente de partícu lasiL, Po: lliuncn.l de p~u1kul;1 s1L inicial 

FIGURA 176 - Porcentngem Remanescente do Número de Pnrlículns em Função do 
Tamanho c~1s Partículas para Tsnl = X min 
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> 30 Total 

2 ,9 3,9 

2,3 J ,2 

3,9 3,5 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/1, 

i\fis tum ll:ípltla : 

Tmr ~ l O s 

Gmr = 1000 s·1 

Flornlaç:1o: 

Tf= 10 min 

Gf = 25 s·1 

Flotaç:1o: 

Ts:ll ~ 8 min 

I' - 400 kl'a 

R 10 % 

LEGENDA 

IJS A 50 ntg/L 

i\ lb tu m IHpirla : 

Tmr - IOs 

Umr = I 000 s" 1 

Flnrul ar:1o: 

lT= lO min 

Gf - 25 s"1 

Flotaçào: 

T" tl - Sllliu 

I' - 400 kPa 

R 10 o:, 
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TABELA 159- Resultados do núm<'m de a lgas, turhidcz c cor aparente r.:nwncscct1tcs c r.:;;pcctivas porrentagens remaucsc~'1ltes 
(Ts:1t = 15 min, VA - 15 c·mlmin) 

Jarro pH 

6,7 1 

% da cor ap. 
(C/Co)xlOO% 

3,2 

2 6,70 2,6 

J 6,73 3,J24x l01 :l,7 1,32 2,3 22 2,9 

Caractc'rÍMicas da ,\gua de estudo: lndiL = 8,942x!O"; pH = 7,74; Turbidez = 58 uT; Cor " i> 'lrcule = 76<1 uC; 
Cor wrdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; T empemtum = 20 t I "C 

TABELA 160 - Resultados do número de algas, turllidez e cor aparente remanesceutes e r<'spedivas ponx·ntag.:ns r.:mancsc.:ntcs 
(T~at = 15 min, VA - I O cmlmin) 

Jarro pH lnd/L 
% lnd. Turbidcz % da turhidcz Cor ap. ~~ da eur ap. 

(N/No)x 100% (uT) (l'f l'o )x I 00% (uC) (C/Co)x iOO% 

6,7 1 9,778x l06 1,1 1,05 1,8 17 2,2 

2 6,70 9,77Rx 11/ 1,1 0,94 1,6 15 2,0 

3 6,73 1,17J x l07 1,3 0,95 1,6 15 2,0 

Car,lcterísticas da água de estudo: lndiL = 8,9<12:d O ; pll = 7,74; Turhidcz = 58 uT; Cor aparente = 764 uC; 
Cor verdadeira - 89 uC; Ak~1linidadc total = 38 mg CaC03 / I .; Tc·mpcratura = 20 i I "C 

TABELA 161 Resullados do niunero de algas, turbidez e cor apar<Jnle remanesc<'nles e r<'spect ivas porc','1llag.:ns r.:manc>sCc"tllCS 
(T;;at = 15 min, VA = 7,5 cmfmin) 

Jarro 

2 

.l 

pH 

6.7 1 

6,70 

6.7.l 

lnd/L 
r;: {l lnd. 

(NINo)x iOO% 

9,778x l06 1,1 

9,778xlll 1, 1 

l , l7.lx l01 1.3 

Turhidez % da turbidez Cor ap. % da cQr ap. 
(uT) (Tffo):d OO% (uC) (C/Co)xlOO% 

0,87 1,5 15 2,0 

O,X6 1,5 I <I 1,9 

0,87 1,5 14 1.9 

C'M:l<..teri>tic:~s da água de c!\ludo: lndrl . = 8,942.1 08
; pH - 7,7<1; Turbidez = 58 uT; Cor apar<'nte = 76<1 uC; 

Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total - 38 mg CaC0 3 I L; Tempcratt•ra = 20 ± I °C 

TAilEI.i\ IG2 Rç,ultados do número d" alga s, tm llidez" c<Jr aparent.: rcmanc">C•Tllt'S c rc"'pcd iv;Js porc\.'lllag,~ IS rcman,'>iccute;; 
(Tsat ~ 15 min, VA - 5 cm/min) 

Jarro pl l 

TAHEI.A 163- Níunc-ro r.:mancsc~ntc de pa11ículas (Ts..1t = 15 min) 

Faixa de Tamanho <.las Partículas ( Jllll ) 

JJ IT<l 

2 a4 4a G Ga8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 

2,508xl0~ 2,955x 1 o~ 1,609x !Os 1,060x lO' l , ISSx lO' 6,467x l01 

2 2,075x l 0~ 2,255x lO' 1,157x l0s 6,407x l04 6,933x l04 3,433xlO' 

3 2,167x!O' 2,65 1 x l01 1,34Jx J01 7,65J x l0 1 7,707x l0 1 4,620x l01 

Água 
1,096:d06 l ,<ll7x l06 1,7Jh l06 2 ,160x l06 5,3J3x106 4,9 16x l06 

Tipo ! 

20 a 30 

5.29Jx l0 1 

3,913xlO' 

4,880xl04 

7,766xl06 

% da L'Of ap. 
(CICo)x lOO% 

> 30 Tota l 

4.420xl01 1,094x l06 

3,707xl01 7,926xl0~ 

4,11Jxl0' 9.058xl01 

8,9<10x l0s 2,532:d01 



TABELA 164 - Por.:.:ntag.:m r.:man~.:.ent ll do nlllllt'N dll partículas (Tsat ~ 15 min) 

Jarro 
Faixa d.: Tamanho tias Partit~•las ( fllll ) 

2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a20 20 a 30 

I 22,9 

2 

J 

2,51<.'+06 
,..l 

~ e 2,or.:+o6 
'f! 
"' Q.. 

-8 

18,9 

19,8 

20,9 9,3 

15,9 6,7 

18,7 7,7 

T:mt.mho d1s Parlírul as ( ft lll) 

4,9 2,2 1,3 

3,0 l ,J 0,7 

3,5 1,4 0,9 

FIGURA 177 - Número Remanescente de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas para Tsat = 15 min 

HO,O 

70,0 

GO,O 

50,0 

·10,0 

30,0 

0,0 

Tamanho ti.IS P artículas ( )tlll) 

P: número r.:- rnanesc.entll tle pa11iculasiL, l'o: nluncro ele pa11iculas/L inicial 

0,7 

0,5 

0,6 

FIGURA 178 - Porcentagem Remanescente do NÍtmero de Partículas em Funçiio do 
Tamanho das Partículas para Tsal = 15 min 
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> JO Tota l 

4,9 4,3 

4, 1 3, 1 

4,6 J ,6 

LEGENDA 

DSA = 50 mgfl . 

i\l lslum Hápida: 

Tmr = IOs 

Omr - 1000 ~· • 

Flor ulaç:io: 

Tf= lO min 

cir- 25 s·• 

l'lolaçilo: 

Tsat - 15 min 

I' - 400 kl'a 

H = 10 % 

LEGENDA 

DSA - 50 mgll. 

1\ llshll~l H:IJlhln: 

Tmr - JII s 

Gmr = I 000 s·1 

Flun•l:t\':IU: 

Tf lO min 

ur 25 s· ' 

Flolaç~u: 

Ts;~t 15 min 

P - 400kPa 

R - JO ~o 



------
5,0 

4,5 

3,0 / 

2,5 
// 

// 
2,0 

// 
1,5 

/ J,O 

/ 0,5 
3 

0,0 - ,· __ _ 

----r------3 -----, _____ 

8 ~ -

2 Jarro 

15 
Tempo de Saturação (mín) 

N: númc'ro r~m~nt'Scetlle de a lgasfL, No: nÍHll<.'fO de algas.IL inil'ial 

FIGURA 179 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Funç:lo do 
Tempo de Saturação paraVA = 15 cm/min 

5,0 

1,5 / 
/ 

/ 
1,0 

/ 
/ 0,5 

0,0 --
3 

---r~--------------8 , ____________ _ 

15 
Tempo ele Saturação (min) 

N : niunc'fo r.:manl.'s~ntc de alg:•s'L. No: niun<.'fo de :llgas' L inic ial 

3 

2 Jm-ro 

FIGURA 180 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Função do 
Tempo de Saturação paraVA = lO em/ min 
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DSA- 50 mg/L 

i\lis tura H:írida: 

Tmr = IO s 

Gmr = 1000 s·1 

Floculaçüo: 

Tf= l O min 

Gf= 25 s·1 

Flotaç:io: 

Ts.1l = 3, 8 e 15 min 

P=<lOOkPa 

R - 10 % 

VA = 15 cmlmin 

DSA - 50 mgtl. 

i\li•hm1 H:ípitla: 

Tmr = IOs 

Gmr = 1000 s ·1 

Flo>ulaçiio: 

Tf= IO min 

ur- 25 s·1 

Flutaç:io: 

Ts~l - 3, 8 e I 5 min 

P ~ 400 k.Pa 

R - IO% 

V A = 10 cm'min 



VA = 7,5 cm/min 

3 

0,0 Jat'l'O 

15 
T{'lllflO de Saturação (min) 

N: núm'-'rn remanese<"tlle de algasJ L, No: niHnffo de alga&fl , inicial 

FIGURA I 8 I -Porcentagem Remanescente do Nínnero de Algas em Fwtção do 
Tempo ele Saturação para VA = 7,5 cm/min 

- I 
- I 

15 
Tempo de Saturação (mln) 

N: nú mel\l rcmanesc~nle de alg:1sfL, No: número de a lg:~ s./L inicial 

FIGURA 182 - Porcentagem Remanescente elo Número de Algas em Função do 
Tempo ele Salwação pam V A = 5 cnlfmjn 
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LEGENDA 

DSA ~ 50 mgfl . 

i\llstum R:lpfda: 

Tmr = IO s 

Gnu = 1000 s·1 

Floruh11'ilo: 

Tf= lO min 

or~ 25 s·• 

Flotaçilo: 

Tsat = 3, 8 e 15 min 

P = 400 kPa 

R ~ 10% 

VA = 7,5 l'mfmin 

J.E<: ENIM 

DSA = 50 mgfL 

i\ listum H:iphln: 

Tmr ~ I O s 

Gmr = 1000 s·1 

Flornlaç:1o: 

T f = IOmin 

ar- 25 s ·l 

Fluhw:l u: 

T~at = 3, 8 c 15 min 

P - 400 kPa 

R = 10 % 

V A- 5 c·mfmúl 



~t-~1 ~-:-::.::, J 
~ /'1 ~------- 1 

5,0 

4,5 

4,0 /~ --~' 
/ 3,5 

3 

3,0 
// 

2,5 / 
/ 2,0 

/ 1,5 
/~ 

1,0 
/ 0,5 

2 
0,0 J:H'I'O 

Trmpo tle Saturação (min) 15 

T: turbidez rc>man <'sc.:ntc (uT), To: turhid.:z inicin l (uT) 

FIGURA 183- Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 
Tempo de Satmaçào p.1ra V A = 15 cm/min 

5,0 

4,5 

4,fl 

3,5 

3,0 

2,5 ~ 

2,0 -
,_./ 

1,5 

l,U 

0,5 

0,0 Jarro 

3 

Trmrx> <ll' Snturaçiio (miu) 

T : turbid~z r.:maní.'SC~,llc (uT), To: turbidcz inic ial (uT) 

FIGURA 184- Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 
Tempo de Saturação para V A = I O cm/min 

223 

LEGENIM 

DSA = 50 mg!L 

i\ listum R:íphla: 

Tmr = IO s 

Gnu = 1000 s·1 

Jiluculupio: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·1 

Flot.ll'ilo: 

Ts:1t = 3, 8 e 15 min 

P = 400 kPa 

R-IO % 

VA = 15 cmlmin 

L EGEN DA 

DSA =50 mgiL 

i\ lis lmTl R:ípida: 

Tnu· - lOs 

Gmr - 1000 s·1 

Flm·ula1·iiu: 

Tr- 10 min 

r; r - 25 ,·I 

Flolaç:io: 

T~:l l = J , S c 15 min 

P - 400 kJ>a 

R = 10 % 

VA - 10l'lnlmiu 
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VA =7,5 cm/min 

4,5 

.§ 4,0 
$ 

<t. = 3.-'i <lJ 
(J o 
V> o 
<lJ ..... 
~ -r. 3,0 
6 ~ 
~ c 2,5 
13 N 

2,0 <lJ ~ H:s = S.. 1,5 <lJ ::I 
t!~ 
o J ,O p.. 3 

o,s -

0,0 

Tempo de Saturação (min) 
15 

T : turhidcz rcmancs.:cntc (uT), To: turbid.-7. inic ial (uT) 

FIGURA 185 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Funç;lo do 
Tempo de Saturação pora V A = 7.5 cm/min 

5,0 

4,5 

<1,0 

3,5 

3,0 

U,O 

3 

Jarro 

Tempo de Saturação (min) 
15 

T: turbidez r.:-manes.:.:-nte (uT), To: turbidez inicia l (uT) 

FIGURA 186 - Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função do 
Tempo de Saturação para V A = 5 cm/min 
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LE.G EN OA 

DSA = 50 mg!L 

l\listum Rápitla: 

Tmr = IOs 

Gmr = I 000 s'1 

Florulaçi\o: 

Tf= lO min 

Gf = 25 s·1 

J:ilota çlio: 

Tsal = 3, 8 e 15 min 

P - 400kPa 

R-IO % 

VA = 7,5 cmlmin 

LEGENDA 

DSi\ ~ 50 mg!L 

i\li.stu ra R:lpirla: 

Tmr = IOs 

Gmr = 1000 s' 1 

Floculaçiio: 

Tf - lO min 

(ir = 25 s'1 

F lot:l\'oio : 

T sal ~ 3, 8 .:- 15 min 

P- 400 kPa 

R = 10% 

VA = 5 ''mlmin 



5,0 -~;:f-- .-------------.--_] 
~ ~/---~ VA = l 5 rnvmin ~---.1 
~ ~ r----- __ I 
~/ 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 
/ 

/ 2,5 

/ 2,0 

1,5 / 

1,0 / 

0,5 

0,0 ---------,__ -
3 --

r--..._ __ 

H 

T<'mt•• d.• Satut'a\·<ln (min) 
15 

C: c<Jr "P;lr~nt <! r<!lll:Ul <'SCé:l ll<l (uC), Co: c0r apar ... 11tc inici:1l (uC) 

3 

JIUT() 

FIGURA 187 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funç.1o do 
Tempo de Saturação J).1m VA = l 5 cm/ min 

5,() 

- I 
! 

~--- -----
.--------- :;---- --, 

~~-~---~ VA = IO cm/ min j ____ -; 

Trlll!X:• <k- Satut·a,·ilu (miu) 

C: C.)r apare~1te remanescé:ltle (uC), Co: çor npar<llle inic~a l (uC) 

FIGURA 188 - Porcentagem Remanescente da Cor A parente em Fun~1o do 
Tempo de Saturação pam V A = I O cm/min 
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LEGI~NDA 

DSJ\ ~ 50 mg/L 

M istura n,ipida : 

Tmr = lOs 

Gmr - I 000 s·1 

Florulnl'iio: 

Tf - 10 min 

or- 25 s"1 

Flohl\' no: 

Tsnt = J, R c 15 min 

P - 400 kPa 

R - IO% 

VA = 15rmlmin 

LEGEN DA 

DSA - 50 mg!L 

" lblu mR.í pill n: 

Tmr - I Os 

Gmr - I 000 s·1 

Fluru.la\' ilu: 

Tf - lO min 

Gf - 25 s·1 

Flot:lçoio: 

Ts.11 3, 8 c 15 min 

p ·100 1..1'.1 

R - IO% 

VA = IO .. ·m'min 



---- r 
5,0 l VA = 7,5nu/min 

4,0 

3,5 

1,0 
3 

0,5 

0,0 

15 
Tempo de Saturação (núu) 

C: w r apar~ntc r~mancscente (uC), Co: cor aparente inicial (uC) 

FIGURA Il::9 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funçlío do 
Tempo de Saturação para V A = 7,5 cm/min 
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15 
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C: cor aparCillc rcmancsc'-'lllc (uC), Co: cor aparCiltc iniLial (uC ) 

3 

2 
Jarro 

FIGURA 190 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função elo 
Tempo de Saturação para V A = 5 cm/min 
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LEGENDA 

DSA = 50 mgfL 

i\lis lum Roípitla: 

Tmr = lO s 

Gnu = 1000 s·' 

Floculaçiio: 

Tf= lO mi.n 

Gf= 25 s·' 

Flohl\' !io: 

Tsat = 3, 8 e 15 min 

P = 400 kPa 

R - JO % 

V A = 7,5 <'mim in 

DSA - 50 mg!L 

i\ IL'>htnl Rá pitla: 

Tmr = JOs 

Gmr = 100() s·' 

Flocul:~çào : 

Tr- 10 min 

a r- 25 s·' 

Flui:Jçiio: 

Tsal = 3, 8 " I 5 min 

1' = 400 kl'a 

R = 10% 

Vi\ = 5 cmimin 



ANEXO H 

Parâmetros da Flotação: 
Taxa de Recirculação 

Série de Ensaios VIl 



Sélie VII- Parâmetros da Flotação: Taxa de Recirculação- .Água Tipo I 

TABELA 165 -Características da água Tipo I na Série VII 

Turbídez 
(uT) 

53 

Cor aparente 
(uC) 

698 

Cor verdadeira 
(uC) 

89 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

38 

TABELA 166 - Dosagens de produtos químicos utili7ados na Série VII 

pH Ind/L 

7,79 9,796xl08 

231 

T en1peratura 
("C) 

20 ± 1 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidró:>.ido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA~ 50 mg/L 

TABELA 167 - Parâmruos fisicos utilizados no ensaio da Série VII 

Mistura Rápida Floculação 

Tmr ~ 10 s Gmr ~ 1000 s·' Tf~ 10 min Gf~ 25 s· ' Tsat ~ 8 min 

Flotação 

P ~ 400 Pa R~ 5, 10, 15 e 20% 
VA~ 15,10, 

7,5 e 5 cm/min 

TABELA 168 - Resultados do número de algas, turbídez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(R ~ 5 %, VA ~ 15 cm/min) 

Jarro pH In d/ L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 

(NINo )x.l 00% (uT) (T/To)x 100% (uC) (C/Co)xlüü% 

6,76 8,400xl07 8,6 6,5 12,2 76 10,8 

2 6,78 7,840x107 8,0 7,2 13,5 88 12,6 

3 6,77 8,400x107 8,6 7,4 14.0 95 13,5 

Características da água de estudo: lnd!L - 9,796xl0 ; pH- 7,79; Turbidez- 53 uT; Cor aparente - 698 uC; 
Cor verdadeira ~ 89 uC; Alcalinidadetotal ~ 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

TABELA 169 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(R~5%, VA~Iücm/min) 

Jarro pH IndiL 
%lnd. Turbidez % da turbidez Corap. %da cor ap. 

(NINo)xlOO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )xlOO% 

6,76 4,293xl07 4,4 3,0 5,7 42 6,0 

2 6,78 4,480xH/ 4,6 2,9 5,5 40 5,7 

3 6,77 4,293x107 4.4 2,9 5,4 40 5,7 

Caractetisticas da água de estudo: Ind!L ~ 9,796xl0 ; pl-1 ~ 7,79; Turbidez ~ 53 uT; Cor aparente - 698 uC; 
Cor verdadeira ~ 89 uC; Alcalinidadetotal ~ 38 mg CaC03 I L; Temperatura ~ 20 ± 1 °C 

TABELA 170 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
(R~ 5 %, VA ~ 7,5 cm/min) 

pH Ind/L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da corap. 

Jarro 
(N!No)x!OO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )xlOO% 

6,76 2,240x107 2,3 2,0 3,7 26 3,8 

2 6,78 2,427x107 2,5 1,9 3,6 28 4,1 

3 6,77 2,613x107 2,7 1,9 3,6 26 3,8 

Caracterí&ticas da água de e&tudo: lnd!L ~ 9,796x108
; pH ~ 7,79; Turbidez ~ 53 uT; Cor aparente ~ 698 uC; 

Cor verdadeira ~ 89 uC: Alcalinidade total~ 38 mg CaC03 I L; Temperatura= 20 ± 1 °C 

TABELA 171- Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanesctlnles 
(R ~ 5 %, V A = 5 cm/min) 

pH lnd!L 
%Ind. Turbidez %da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

Jarro 
(N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )xiOO% 

6,76 7,467x106 0,8 1,4 2,6 25 3,6 

2 6,78 9,333x106 l ,O 1,5 2,7 22 3,2 

3 6,77 9,333x106 1,0 1,3 2,5 21 3,0 

Características da água de estudo: Ind!L ~ 9,796x108
; pH ~ 7,79; Turbidez ~ 53 uT; Cor aparente~ 698 uC; 

Cor verdadeira~ 89 uC; Alcalínidade total ~ 38 mg CaC03 I L; Temperatura ~ 20 ± 1 °C 



TABELA 172 - Número de partículas remanescente (R = 5 %) 

Faixa de Tamanho das Partículas (fim) 
Jarro 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 

2,828xl05 3,135x105 1,981x105 1,625x105 2,872x105 2,308xl05 

2 2,928x105 3,606x105 2,398x105 2,047x105 3,167x105 2,152x105 

3 2,919xl05 3,340x105 2,156x105 1,825x105 2,795x105 1,947xl05 

Água 
7,870x105 1,004x106 1,191x106 1,543x106 4,129x106 4,297xl06 

Ti o I 

TABELA 173 - Porcentagem remanescente do número de partículas (R= 5 %) 

Jarro 

2 

3 

Faixa de Tamanho das Partículas ( J..Lm ) 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 

35,9 31,2 16,6 10,5 7,0 5,4 

37,2 35,9 20,1 13,3 7,7 5,0 

37,1 33,3 18,1 11,8 6,8 4,5 

Tamanho dts Partículas {ft m) 

FIGURA 191- Número Remanescente de Partículas em Função 
do Tamanho das P.drticulas para R = 5 % 

Tamanho dts Partículas ( ;tm) 

P: número remanescente de partículas/L, Po: número de partículas/L inicial 

20 a 30 

2,837x105 

2,039x105 

l,805xl05 

9,730x106 

20 a 30 

2,9 

2,1 

1,9 

FIGURA 192- Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Ftmção do 
Tamanho das Partículas para R = 5 % 
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> 30 Total 

1,609xl05 1,920x106 

8,273x104 1,916x106 

8,467x104 1,763x106 

2,476x106 2,516x107 

>30 Total 

6,5 7,6 

3,3 7,6 

3,4 7,0 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

Mistura Rápida: 

Tmr= 10 s 

Grnr = 1000 s·' 

Floculação: 

Tf= 10 mín 

Gf= 25 s·1 

Flotação: 

Tsat = 8 mín 

P = 400kPa 

R=S% 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

Mistura Rápida: 

T1m= 10 s 

Grnr = 1000 s·' 

Floculação: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·1 

Flota~'ão: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

R=S% 
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TABELA 174 - Resultados do nlnnero de alga s, tuohidc7. c cor apar ... ntc remanescentes e r<!>p~'1 ivas por''-~ltag ... ns remanescentes 
(R ~ 10 %, VA ~ 15cmlmin) 

Jarro pll ~1ti /L 
% 1nd. Turbidcz % da turhidc7. Cor ap. % da '''r ap. 

(NINo )x I 00% (uT) (Tn'o)x i OO% (uC) (C/Co)x iOO% 

6,75 5.S67x l!l 0,6 1,5 2.8 22 3,2 

2 6,74 5,867x l 0~ 0,6 1,2 2,2 IX 2,5 

3 6,74 5,867x l06 0,6 1,2 2,2 20 2,8 

Caracterí~ticas da ;igua de e>tudo: lnd/1 , ~ 9,796xl0"; pll = 7,79; Turbidc)z - 53 uT; Cor apar.:11tc - 698 uC; 
Cor Vl'fdadcim - 89 uC: Akalinidade total = J R mg CaC03 I L; Temperatura - 20 .1 I °C 

T ABELA 175 - Restoltados do nlun.oro de alg;JS, turhidez e cor aparente renwnes.·mtes c r•"'Jl•X:t ivas por,'\.'lltag•'llS remanescentes 
(R = lO%, VA = lO çm/miot) 

Jarro 

I 

2 

J 

pH 

6,75 

6,74 

6,74 

lmlfL 

3,9 11x l06 

1,956x l(l6 

1 ,956x l 0~ 

% 1nd. Turhid.:7. 
(NINo )x I 00% (uT) 

0,4 1.1 

0,2 1,0 

0,2 1,0 

% da tnrbidez Corap. % da ç\lr ap. 
(Tffo)x iOO% (uC) (C/Co)x iOO'lo 

2.0 17 2,4 

I ,S 14 2,0 

l ,S 14 2.0 

Características da :ígua de .:>tudo: lnd' L = 9,796xJ08; pH = 7,79; Turbidez 53 uT; Cor aparu1tc - 698 uC; 
Cor , •,"rlladcirJ - X~ uC; Alcalinidade total = 38 mg CaCO, I L; TempcrJtu o~l 20 ± I °C 

T AI3ELA 176 Resultados do número dc algas, turhidc7. c cor aparente remanesca1les e resp e .. 1ivas porç<!ntag.·ns rcm:HJesc.:.Jt<!S 
(R = lO%, V i\ ~ 7,5 cmlmin) 

lmiiL 
% hul. Tmhidcz % da lnrhidcz Cor ap. ~ó t.b ~\.'r ap. 

(NfNo)x iOO% (uT) (Tffo)xiOO% (uC) (C/Co )x I 00% 
Jarro pH 

6.75 1,956x l06 0,2 0,9 1,6 14 2,0 

2 6,74 1\u~ ... ~ncia 0.9 1,6 IJ 1,9 

J 6,74 I,'J56x 106 0,2 0,~ 1,6 12 1,7 

Carad<'Ti>ti"" da água J c) t>Nud": ludll , ~ 'J,7'J6x I o•; pH = 7.7~; Turbid.:~ =53 uT; C"r "par•11te 6~8 uC; 
Cl!r wnbddra = 89 nC: Akalinidadc total - 38 mg CaCO, I L: Tempemtum - 20 + I "C 

TJ\B~;LA 177 lksull~dos do n t'o nk'l'<1 de a lg.1•, turhit1.:7. c cor ap~rente remanes<:élltes e rç-pel1ÍI'as pllr,'l.'lllag,..,Js rcm;me<.-~'111•-s 
(R - lO%, VA ~ 5 çmlmin) 

.larr,, 

2 

3 

pH 

6,75 

6,74 

(,,74 

hulfL 
"o lnol. 

(NINo)x i OO~o 

1,956xJO' 0,2 

Au~ncia 

Au~.:n.:ia 

Turhidcz ~o da turhid.:z Corap. 'lo ola ,,,,. ap. 

(nT) (Tffo)x i OO~o (uC) (C/Co)xlOO~o 

0,7 1,4 12 1.7 

0,8 1,5 13 1,9 

0,7 1,4 12 1.7 

CarJcteríst ic.•s da jgun de ~tudo: lndiL - 'J,7'J6x l0 ; p H -7,7'); 'J'urbidez - 5J uT ; Cor apar,11le 698 uC: 
Cor v<r<latk•ira = :S~ uC; Ak alinidade total - J8 m g CaCO, I L: Temper.otura - 20 + I "C 

T ABEI.A 17!l - Nlun<'I'O r.:tnanescél1te de partículas (R - I 0 %) 

l'aixa de Tamanho das Pa o1kulas ( Jllll ) 
.Iam ' 

2a 4 4 a6 6aN 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 "' JO Tu!~ I 

2.026xl0' 1.955xl0' 9.5 13x 10' 6,000xl0 1 8,367x l 01 4,893x l 01 4,620x l0 1 2,160xl01 7,55(.x10' 

2 I ,'J'J~xiO' I.'J5 1x l0' 8, 17Jx l0 1 4,560x l0 1 5.27Jx l0 1 J ,580xl01 2,9Jh101 1,5Jhl01 6.555xl0' 

J 2.405x l0' 2,326xl0' I , IIJx iO' 6,4 1Jx l01 8.267x l0 1 4,65hl 01 J ,3S7xl 01 l,l l .hl01 8 ,127x l01 

Agua 
7,870x iO' 1.004x l o• 1,19 1x l06 1,54Jx l06 4,129x l06 4.297xl06 9,730x l06 2,476xl06 2 ,5 16x l01 

Tipo I 
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TABELA 179 - Por.:~ntag~m r~manescentc do nilllH.'fO de pmticnlas/ L (R = lO %) 

Jarro 

2 

3 

Faixa de Tamanho das Partículas ( fUH ) 

2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 

25,7 19,5 8,0 3,9 2,0 1,1 

25,4 19,4 6,9 3,0 1,3 0,8 

30,6 23,2 9,3 4,2 2,0 1,1 

FIGURA J 93 - Número Remnnescente de Pnrtículns em Funç;'io 
do TnmnnJ10 das Partículas para R ~ lO % 

su,u 

45,0 

40,0 

JS,O 

3 11,11 

25,0 

20,0 -/ 

15,0 / 
/ 

10,0 
/ S,ll 

u,o 

Tn11t111ho 1 ~1s l'arlírulas ( )tlll) 

P: nÍim<'fo r.:manes<:~nt <J ti.: p;ntknla~IL. Po: nillll<'fO de pmticulas' l , inkia l 

20 a 30 

0,5 

0,3 

0,3 

FIGURA 194 - Porcentagem Rcmnnescente do Número de Partículas em Funçilo do 
Tnmnnho das Pnrtículas para R = lO% 
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> 30 Total 

1,0 3,0 

0,6 2,6 

0,4 3,3 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

i\listum R;ípida: 

Tmr = IO s 

Gmr = 1000 s·' 

Florulaçiio: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·' 

Flolaçfio: 

Ts:ot ~ 8 min 

P- 400 kPa 

R = 10 % 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/1, 

i\lis hm1 R:ípitla: 

Tmr ~ IO s 

G mr = 1000 s·' 

Fluculaç;io: 

Tr~ lO min 

Gf = 25 s"1 

F lufll l"iiO: 

Tsat - 8 min 

P 400 kPa 

I{ = lO% 
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TABELA ISO Resultados do ntlllll'I"O de a lgas, turbid <):!. <) l'Or ilfl:lr<'Hte rcman c-sccnks e r~l!<.1 ivas por<'\.'ntag,•ns rcmanesc<>ntes 
(R = 15 %, VA = 15 cmlmin) 

Jnrro pll lnd/L 
% 1nd. 

(NfNo)x iOO% 

6.77 4,0~9x l 06 0.4 

Turbidcz 
(uT) 

1,0 

% da turhidcz 
(Tf l'o)x iOO% 

1,9 

Cor:~p . 

(uC) 

16 

% da cor ap. 
(C/Co )x I 00% 

2,3 

6, 1J.lx l06 0,6 1, 1 2 6,79 2,0 15 2,1 

.l 6,79 4,089x l06 0,4 1.1 2,0 15 2, 1 

C;lr.llhYhticas da água de estudo: lm11L - 9,796x1 O"; pH = 7,79; Turbidez - 53 uT; Cor nparc'lltc = 698 uC; 
Cor v.:rdackirn = 89 uC; Ak:~lin idade total - 38 mg CaC03 / L; Temperatura - 20 l. I "C 

Ti\FlELA 18 1 - Resultados do núnK•ro de a lgas, turbidez .: cor apar,'lltc rcman esc<:nl<-s e re !!pec1ivas porc.~ltag, .. ,s rcmanesc<'lll<'S 
(R -1 5%, VA - IOcmlmin) 

Jarro pH lnd/L 
% lncl. Turbidcz % da turbidez C'or;lp. % da c'\lr ap. 

(N/ No)x100% (uT) (Tn'o)x lOO% (uC) (C!Co )x I 00% 

6,77 4,089x l06 0.4 0,9 1.6 14 2,0 

2 6,79 2,044x106 0,2 0,9 1,7 13 1,8 

3 6,79 2.044x l 06 0,2 0,9 1,6 14 2,0 

Característ it-as da água de c~tudo: lndiL - 9,796x 108
; pll - 7,79; Tu o hidc7. =53 u'l'; Cor aparente 698 uC; 

Cor vcrdad<>irn ~ 89 uC; Ak:~lin idadc total = .38 mg CaCO_, / L; Temperatura = 20 + I "C 

Tab.:la 182 - Resulta dos do ninm•ro dll a lgas, lurhidez e l'Or nparente remanc<ccnl.:s c rc<pcctivas por..:e~ Jiagws rem:m csccntcs 
(R - 15 %, Vi\ 7,5 ..:mlmin) 

Jarro 

I 

2 

J 

pll 

6,77 

6,79 

6.79 

lndll. 
% 1nd. 

(NINo)x iOO% 

Ausência 

2,044x l 0~ 0,2 

2,0Hxl06 0,2 

Turbide~: % da turbidcz Corap. <}ó da 4..'úr ;.lp. 

(uT) (Tf l'o)xOO% (uC) (C/Co ):\1 00% 

0,8 1,5 1.3 1,8 

0,8 1,5 lJ I. X 

0.8 1,5 1.3 1,8 

Can.ldl'rist ic:.Js da água de Qludu: lndiL - 9,796.~ 10ij; pH - 7,79: Turbid.;-z =53 uT; Cor "P"f'<111e 69!\ uC; 
Cor venl:~deir.1 - 89 uC: All'.1linidadc tota l- 38 mg C'nCO, / L: Temper.ll to r.l = 20 ± 1 •c 

TJ\13ELA nu - Resull<ldos <lo IIÍ IIIIL'f'O de ;l lgi!S, ltuhid.:z e ..:or :lpar<'lllt: rema.nesC<.'IIIes c rC<JhX1Í\'il~ JlOfLX'I Itagcus ~m;m e;C<.'tlk' 

(R = 15 %, V A= 5 cmlmin) 

Jarro p H lmliL 
0 ó lml. Turhid.:z % d;J turbideL Cor ap. 0 ó d:1 C\Jr ap . 

(NINo )x lO O~ o (uT) (TtT o )x I OO~o (uC) (CíCo )x I OO~o 

6.77 Aus<'n..:ia 0.7 1.4 12 1,(, 

2 6,79 2,044x l 0~ 0,2 0,7 l ,J 12 ) ,(, 

J 6.79 Aus<'n..:ia 0.7 1.4 lJ u: 
C:1r,ll1erí~ti c.1s da ~gua de e~llldo: lndiJ, = 'J,7'J6x I O' ; pH - 7,7'J; T urbidez - 53 uT; Cor apnre~lle - 69R uC: 

C1lr w rd;Hkioa = N'J uC; Alc.llinilladc total - 38 m g CaC01 f L; TcmpcraltoHI ~ 20 + I °C 

TABELA 18<1 - NCinKrü o cmanl'SC.:tllc de part ículas (R - 15 %) 

Faix.1 de Tamanho das Partículas ( Jllll ) 

Jarro 

2a4 4 a 6 6:o8 !< :0 10 lO :J 15 15 il 20 20:1 JO "" J O TL'Ial 

I 1.687x l0' 1,765x l0' 7,•147x101 3,560xl01 3,560x10 1 1,8G7xiU1 1.573.\'101 U 87x to' 5.'l ll x iO' 

2 l.'J7.lxJO' 2.0X')xl0' !1,247;.; 1()1 J ,220x l0 1 2,260xl01 9.400xl01 r..or.7x l01 6,600x l01 5.655x l0' 

3 1.702x 10' I ,S29xl0' 7,527x l01 J.57Jxl(l1 J ,887x10 1 1,760xiO' 1,480xl0' 1,007x l01 5,454x lO' 

Agua 
7,870x iO' 1.004;.;1 06 1. 19 1 x l06 1,54h 106 4, 129xl06 4,297xl06 9,7JO:d06 2 ,476x l06 2,5 16x107 

T ipo I 



Tabela 185 

Jarro 

2 

3 

Porú'tlln g.:m rc'tnanesct'lllll tio nÍimcro ti.: p:ulic'tllas (R - 15 %) 

Faixa de Tamanho tias Pm1ÍC\llas ( !llll) 

2 a 4 4a 6 6 a 8 8 a !O lO a 15 15 a 20 20 a 30 

2 1,4 17,6 6,3 2,3 0,9 0,4 

25, 1 20,8 6,9 2, 1 0,5 0,2 

2 1.6 18,2 6,3 2,3 0,9 0,4 

Tnmanho dls l'urlkul as ( Jt lll) 

FIGURA 195 - Número Remanescente de Partículas em Funçilo 
do Tamanho das Pnrtículas para R = 15 (y,-, 

0,2 

O, I 

0.2 

50,0 - '/_..;--- ----

45,0 /j/T--=~-=--r-1 ---~-~ -=--~-5--"0/o=--.,-=------1 
•10,0 --- ------..! 

. / c----. --- --- ------- I 
Js,n / ---- -- - - -- -1 

JO,O ~ ----- ----===--~------~ ----- -- ~- --25,0 

20,0 

l S,U 

10,0 

s,u 
0,0 

---- - ---: ----· ------ - ---------
----- -~------ l - ----- ------- ---, 

--- ------- I ,c:, ----- -- -- -, 
• L::v -g - ------ --- I \ · es~ O 0°

0 Q/;~3 '~--- Q o o o 
'l> ·-- .._,___ o r-. 2 

(:, ~ ,~ ~ r-- ·- úrJ Jarro 
't><:> ~' "-~ ~ - t--- I 

,~ <-') ".i "'-~ 
'\' ~') -t' 

'\i 
TmnanJ10 !las Parli cul as ( !tm) 

P: nirmc'f'O r.:maru.•st·~ni <J tle particulasfL, Po: nllmcro de p:lltil:ulns'L inicial 

FJGURA 196 - Porcentagem Remanescente do NÍimero de Partículas em Funç;lo do 
Tamanho das Partículas para R = 15% 
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> 30 Total 

0,6 2,2 

0,3 2,2 

0,4 2,2 

LEGI~NDA 

DSA = 50 mg/L 

i\Jis lura H(lplda : 

Tmr= lOs 

G nu = 1000 s·• 

Flor ulaç:io: 

Tf~ lO rnin 

Gf= 25 s·• 

Flohlç;lo: 

T~;il = R min 

P = 400 k.Pa 

R= 15% 

LEG ENDA 

DSA = 50 mg/1. 

í\l islum R•í pitla : 

Tmr = I O~ 

Gnu = 1000 s·' 

r lorul;l \"i\0: 

Tf- 10 min 

Gf~ 25 s·• 

!'lotação: 

Tsat ~ S min 

I' = 400 k.Pa 

R ~ 15% 
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TADELA 186 - Rt\sullados do número de alga s, tmbidoz c cor apar•·ntc remanCSCL'llk'S c respectivas porC\.'Itlagens rcmanescÇtttes 
(R = 20 %, VA = 15 cmimin) 

Jarro pH lndiL 
~:l Ind. Turbid~z % da turbidcz Cor ap. %) da <:úr np. 

(NfNo)xiOO% (uT) (Tffo)x i OO% (uC) (CICo)x iOO% 

6,89 4,267:-.: 106 0,4 1,0 1,8 13 1,9 

2 6,87 4,267:-.: 106 0,4 1,1 2,0 12 1,7 

3 6,88 4,267:-.: 106 0,4 0,9 1,7 13 1,9 

Caractcrí~ ieas da água de estudo: In d/ L = 9,796xl0 ; pll = 7,79; Turbidcz = 53 uT; Cor ;tparcnte = 698 uC; 
Cor verdadeira- 89 uC; Alea linidade total - J8 mg CaCO., I L; Tempemtura = 20 ± I °C 

TABELA I 87 - lk sultados do ntmK;o de algas, turbidez e cor aparente remanescattes e respect ivas porcçntagens remanescentes 
(R=20 %, VA= IOcmimi•l) 

Jarro 

2 

pll 

6,89 

6,87 

lnd!L 

4,267xl06 

2, 133x l06 

~~ hHl. Turbidez 
(NINo )x I 00% (uT) 

0,4 0,8 

0,2 0,8 

% da turhidez Cor ap. ~~ da C\.lr ap. 
(Tffo)x iOO% (uC) (C/Co )x I 00% 

1,5 li 1,5 

1,4 12 1,7 

3 6,88 2,133x I 06 0.2 0,7 1.4 12 1,7 

Camctt' t"ist icas da água de estudo: In d/ L = 9,796xf o"; pl-1- 7,79; Turbidt'Z ~ 53 uT; Cor aparcr~te = 698 uC; 
Cor w rdadcira = 89 uC; Akalinidadc total = JS mg CaC03 I L; Tcmpcr.llum = 20 ± I •c 

T AHELA I SX- Resultados do número de alg<ls, turhidí.'z o cor aparente rcmant'SCL1ttcs c respect ivas porcÇtttagens remanescentes 
(R = 20%, VA = 7,5 cmlmin) 

Jarro pll lnd/L 
% 1nd. 

(N/No)x iOO% 

6,89 Aus~m·ia 

Turhidcz 
(uT) 

0,8 

% da turhidc7. 
(Tffo)xiOO% 

1,4 

Cor ap. 
(uC) 

li 

~ 'o da ~"\)f ap. 
(C/C o )x I 00% 

1,5 

2, IJ3x l06 0,2 o.~ 2 6.~7 1,4 11 1,5 

3 6J;S Aust'ncia 0,7 I,J 11 1,5 

Camderisticas da ~gua de e~tudo : lndiL =9,7'J6. 10"; pl l = 7,79; Turbidez = 5J uT; Cor <lparente = 698 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; i\ lcalinidadc total = 38 mg CaC03 I L; Tcmp.:: ra tura = 20 1- I °C 

T i\RF.I.J\ 189 - R.:sultad<>s do númem de ~ lgas, turhiclez e cor aparente r~manc<cdtk>s c rC'pedivas porcentagens remanesc~nt es 
(R - 20 %. VA 5 l.'mlmin) 

Jarro 

I 

2 

J 

pll 

6,89 

6,87 

6,88 

lndiL 

Ausc'llt'ia 

Aus~w.:ia 

Aus~..··ncia 

% 1nd. Turbidez 
(NfNn)x i OO~o (uT) 

O,S 

0,7 

0,7 

% da turbidez Corap. L; ~ da i.."\.lr ap . 
( l'n'o)x iOMo (uC) (CIC<>)x iOO'l ,, 

1,4 li 1,5 

1,4 l i 1,5 

1,3 li 1,5 

l'arac1t'fÍ' tic-J s da água de eMudo: lndll. = 'J,7%. 10g; pH = 7.7'J; Turbida = 5J uT; Cor apar.:tllc = 6'JX uC; 
Cor Vt'fdadcim = X'J uC: Ak a linidade total = J8 mg CaC0 3 I L; Tempcnllura = 20 r I •c 

TABELA 190 Número f<1nan~ScÇttte de particulns (R - 20 %) 

f aixa de T:mwnho das Pa11kulas ( Jllll ) 

Jarro 

2 a4 4 a 6 6 a 8 X a lO 10 a 15 15 a 20 20 aJO / )0 Total 

1 .557.~ 10' 1,647x iOj 5,999x l01 2,6S0x l01 I,S20x l01 8,400x 103 6,000x103 1,020x l01 4,499x iO' 

2 2,17Jx l0) 2,2 18x l0' s ,260x lo' J,067x l01 2,2 13x 1111 I,O I3xl01 5,S67xl01 7,'.133 x l03 5, '.1X5x l0) 

J 1,647x l0' 1,755x l0' 6,600x l01 2,73Jx l01 2,033xl01 5,800xlr/ 4,400x10J 5,000xHl 4,69 1x iO' 

Agua 
7,870x l01 1.004xl06 l , l 9 1x l06 1,54Jxl06 4,129x l06 4,297x106 9,730xl06 2,476xl06 2 ,516x l01 

Tipo! 



TABELA 191 - l'<lfú 'fllagem Remanescente do Ninnero d.: Partículas (R - '20 %) 

Jarr<J 

2 

3 

Faixa de Tamanho das Partículas ( 11111 ) 

'2a 4 4aG Ga 8 8 a lO lO a 15 15 a '20 

19,l-: 16,4 5,0 1,7 0,4 0,2 

'27,6 '22, 1 6.9 '2,0 0,5 0,'2 

20,9 17,5 5,5 l ,R 0,5 0,1 

FIGURA 197 - Número Remnnescente de Partículns em Função 
do Tamanho das Pnrtículns para R = 20 % 

1': n i11nero r~manesc~nte d.: pat1kula,IL, Po: ninnero de pat1ículas/L inic ial 

20 aJO 

0, 1 

0, 1 

0,0 

FIGURA I IJS - Porcentagem Remnnescente do Número de Partículas em Funçiio do 
Tnmanho das Partículas para R = 20 % 
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> 30 T otal 

0,4 l ,R 

0,3 2,4 

0,'2 1,9 

LEGENDA 

DSA - 50 mg/ t_ 

Misllll11 ll~pld:1: 

Tmr ~ l O s 

Gmr = 1000 s·1 

Flornlflçilo: 

Tf~ IO min 

Gf- '25 s·1 

Flotaçilo: 

Tsal ~ S min 

I' = 400 kl'a 

R - '20 % 

LE<;ENI>.-\ 

DSi\ - 50 ml}'L 

~ lbtum ll:\pltl a : 

Tmr ~ lOs 

Umr - 1000 s-t 

Flot·ulaç:1o: 

Tf 10 min 

Gf= '25 s'1 

Flota,·:io: 

T~.~~ - S min 

r 400 kl'a 

R= 20 °v 



10,0 

9,0 

8,0 

-----~ 
j VA = 15 cm/min 1----j 

---------------------J 
- - -- --

7,0 
~- ---

/ 
/ 

20 
Tn .. xn de Recirculnção (%) 

N: núme-ro r.:man.:sc\.>fllc de alga&' L, No: núme-ro de alg,ls'L inicial 

FIGURA 199- Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 
Funçüo ct1 Taxa de Recirculaçfío para V A = 15 cm/min 

- - I 
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~~ _J__~-- ----' 9,0 
,.......- ..-- -------------~~~---- ------ -i 
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FIGURA 200- Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 
Função ct1 Taxa de Recirculação para V A = I O cm/min 
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DSA =50 mg/1. 

l\listum R:íphla: 

Tmr = 10 s 

Gmr- 1000 s·' 

Floculaçi\o: 

Tf- lO min 

Gf= 25 s·' 

F lotaç:io: 

Tsat =R min 

P = 400 I;Pa 

R ~ s. 10, 15e20% 

VA = 15 cmlmin 

LEGF.NDA 

DSA = 50 mg/ L 

i\llstw~• R:íphla: 

Tnu· = lO s 

Gmr = 1000 ,·• 

Flu~ular:lu: 

Tf - lO min 

ar- 25 s"' 

Flol:l\'''io: 

T~at = 8 nw1 

P = 400 kPa 

R - 5. I O, 15 e 20% 

VA - IOcm' min 



Tnxn de Recirculuçi\o (%) 

N: número f<'lll~n ~SiXIIlC de algas'L, No: núm~ro de a l~asiL inicial 

FIGURA 20 I -Porcentagem Remanescente do Nú mero de Algas em 
Fnnçilo da Taxa de Recirculaçilo para VA = 7,5 cm/min 
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FIGURA 202 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 
Fnnçfío da Taxn de Recirculaç;lo para VA = 5 cm/ min 
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LEGENDA 

OSA = 50 mg/1. 

i\lls lum Hõl Jllda: 

Tmr ~ IO s 

Gmr ~ 1000 s"1 

Florulal';io: 

T f = lO min 

ar- 25 s" ' 

Flol>~çiio: 

Ts:rl ~ Smin 

P ~ 400kPa 

R = 5, 10, 15e20% 

VA = 7,5 cmlmin 

LEG I~ND.\ 

DSA - 50 mgll. 

i\lh lum Húpida: 

Tmr = IOs 

Gmr = 1000 s·' 

Flo •- ,lr~ç;io : 

Tf- 10 min 

ar- 25 s"' 

Flolnçi\u: 

r 400kl'a 

R = 5, I O, 15 '-' 20% 

VA - 5 cm'min 
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FIGURA 203 - Porcentagem Remanescente da Tmbidez em Ftmção da Taxa de 
Recirculaç<'io para V A = 15 cm/ mi.Jt 
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FIGURA 204 -Porcentagem Remanescente da Turbidez em Funç;lo da Taxa de 
Recirculaçào para V A = I O cm/min 
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LEGENDA 

DSA = 50 mgiL 

1\lis tum H:ípitla: 

Tmr = IO s 

(ionr = 1000 s·' 

Flo•·ula1·i\o: 

Tf= lO min 

Gf = 25 s·' 

Flolal':io: 

T~;1t = Smin 

P- 400 kPa 

R = 5, I O, 15 c 20 % 

V A= 15 c·mlmin 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

1\ lis tum R:iphla: 

T mr = IOs 

Gmr = 1000 s·1 

Floculaçiio: 

Tf= lO min 

Gf = 25 s"1 

Flnlal':1o: 

Ts.1l = f: min 

P - 400 k.Pa 

R = 5, I O, 15 e 20 % 

V A - I() nnlmin 
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FIGURA 205 - Porcentagem Remanescente da Turbidcz em Função da Taxa de 
Rccirculaçfío para V A = 7,5 cm/min 
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PIGURA 206 - Porcentagem Remanescente dn Turbidez em Função da Taxa de 
Recirculação para V A = 5 cm/min 
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U : <;ENDA 

DSA - 50 mg/L 

l\llslum R:lplolll: 

Tmr - JO s 

Gonr = 1000 s'1 

Floculaçào: 

Tf= lO min 

Gf - 25 s·' 

lllohll' ào : 

Tsat - 8 min 

P - 400kPa 

R = 5, 10, 15o20% 

VA = 7,5 cmlmin 

LE( ; ENDA 

DSt\ - 50 mg/1, 

l\Jbtura Ro\ Jlhl a: 

Tmr - IO s 

Gmr - 1000 s'1 

Flocufal'ilo : 

Tr - lO min 

( i f~ 25 s·' 

Vlool:l\' lln: 

Tsat - 8 mirt 

I' = •100 kl'a 

R = 5, 10, 15o20% 

Vi\ 5 cm/min 



Tnxa de Recirculnçiío (%) 

C: cor 3par~ntc r~mlnesc<:nte (uC), Co: cor 3parente inic ial (uC) 

FIGURA 207 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função da Taxa de 
Recircul açiio paraVA = 15 cm/ min 
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FIGURA 208 -Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Funç<lo da Taxa de 
Recirculação paraVA = 10 cm/min 
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LEGENDA 

DSJ\- 50 mgll . 

i\lisfum núpitla: 

Tmr = IOs 

Gmr = I 000 s"1 

Flocularão: 

Tf~ l O min 

Gf= 2 5 s"1 

Flotnroio: 

T~nt = R 1nin 

1' = 400kPa 

R = 5, W, 15 e 20 % 

VA = 15cmlmin 

L EG EN DA 

DSA = 50 mg/1. 

,\ljsfum Hr.pidn: 

Tmr - lOs 

Cimr = I 000 ,·• 

Floculnçiio: 

Tf- l O min 

O f = 2 5 s"1 

Flohl\"lio: 

Ts;•t - 8 min 

P - 400 kPa 

R - 5, I O, 15 "20 % 

VA I O ~:mlmin 
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C: ~'Or aparé'nlc rcmanesC<lllc (uC), Co: ~-or aparente inil-ial (uC) 

FIGURA 209- Porcenlagcm Rcmnnescente da Cor A pnrcntc em Funçi'io da Taxa de 
Rccirculaç;lo paraVA = 7,5 cm/min 
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FIGURA 21 O - Porcentagem Remnnesccnte dn Cor Apnrente em Fnnçi'ío da Tnxn de 
Recirculnç;1o para VA = 5 cm/min 
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LEGENDA 

DSA ~ 50 mg!L 

i\listum H:íplda: 

Tmr = 10 s 

Gmr = I 000 s·1 

Floculaçilo: 

Tf- 10 mi.r1 

ar~ 25 s' 1 

Flotaç:io: 

Ts.11 = 8 min 

P ~ 400kPa 

R = 5, I O, 15 e 20 % 

V A - 7,5 cmlmin 

I.E(;ENDA 

DSi\ = 50 mgll , 

Mistura R:'lpltla: 

Tmr - 10 s 

Gmr - I 000 s·1 

Floruhlçiio: 

Tf= !O min 

Gf= 25 s·• 

Flolal' :'io: 

T~:1t - 8 min 

I' - •100 kl'a 

R - 5, 10, 1 5c20''~ 

V t\ = 5 cm/m in 



ANEXO I 

Ficto- Filtração 

Série de Ensaios Vlli 



Série Vlll: Floto-Filtração- Água Tipo I 

TABELA 192 - Características da água Tipo I na Série Vlll 

Turbidez 
(uT) 

Cor aparente 
(uC) 

Cor verdadeira 
(uC) 

Alcalinidade Total 
(mg!L de CaC03) 

pH 

249 

In d/ L 
Temperatura 

("C) 

45 640 89 38 7,75 8, 178xl08 20 ± 1 

TABELA 193 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série Vlll 

Coagulante 
(Solução de Sulfi1to de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Soluçi'ío de Hidróxido de Sódio) 

Acidificante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg!L 

TABELA 194 - Parâmetros físicos utili zados no ensaio da Série VIII 

Mi&tura Rápida Floculação Flotação 

Ttm = 10 s Gtm = 1000 s-1 Tf = 1 O min Gf= 25 s-1 Tsat = 8 min P = 400Pa R = 20% 

Filtração 

Ten1po médio de coleta de amostra filtrada = 20, 30 e 40 min 

Jarro 1 -Areia Tipo A (tamanho dos grãos de 0,297 a 0,42 mm) 

Jarro 2 - Areia Tipo B (tamanho dos grãos de 0,42 a 0,84 mm) 

Jarro 3 - Areia Tipo C (tamanho dos grãos de 0,59 a 1,41 mm) 

Espessura do meio filtrante = 15 em 

VA - 15,10, 7,5 e 5 
cm/min 

TABELA 195 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes ao ensaio de flota ç<'ío (V A= 15 cm/min) 

Jarro pH lnd/L 
%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(N/No)x100% (uT) (TITo )xl 00% (uC) (C/ Co )x I 00% 

6,83 4,267xl 06 0,5 1,00 2,2 12 1,9 

2 6,87 2, 133x!06 0,3 0,91 2,0 12 1,9 

3 6,87 2,133xl06 0,3 0,89 2,0 11 1,7 

Características da água de estudo: lnd/L = 8,178x108
; pH = 7,75; Turbidez = 45 uT; Cor aparente = 640 uC; 

Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 / L; Temperatura = 20 ± I °C 

TABELA 196 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes ao ensaio de flotação (V A= 10 cm/m.in) 

Jarro pH lnd/L 
%lnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. 

(N/No)xiOO% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )xlOO% 

6,83 2,133xl06 0,3 0,80 1,8 11 1,7 

2 6,87 2,133x106 0,3 0,74 1,6 11 1,7 

3 6,87 Ausência 0,79 1,8 10 1,5 

Caracteti&ticas da água de estudo: lnd/L = 8,178x10 ; pH = 7,75; Turbidez = 45 uT; Cor aparente = 640 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 / L; Temperatura = 20 ± 1 °C 
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TABELA 197 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente remanescentes e respet-'tivas porcentagens rem<mescentes 
referentes ao ensaio de flotação (V A = 7,5 cm/min) 

Jarro pH Ind!L 
%lnd. 

(N/No)xlOO% 
Turbidez 

(uT) 
% da turbidez 
(Trro)xiOO% 

Cor ap. 
(uC) 

%da corap. 
(CICo )xlOO% 

6,83 Ausência 0,78 1,7 11 

2 6,87 Ausência 0,74 1,6 11 

3 6,87 Ausência 0,78 1,7 10 

Caract.erí~ticas da água de e&tudo: Ind/L ~ 8,178xl08
; pH ~ 7,75; Turbidez ~ 45 uT; Cor aparente ~ 640 uC; 

1,7 

1,7 

1,5 

Cor verdadeira= 89 uC; Alca1inidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperatura = 20 ± 1 °C 

TABELA 198 - Resultados do número de algas, turbidez e cor aparente ren1anescentes e respectivas porcentagens remanescentes 
referentes ao ensaio de flotação (VA = 5 cmlmin) 

Jarro pH Ind!L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Corap. %da corap. 

(N/No)x100% (uT) (Trro)xiOO% (uC) (CICo)x100% 

6,83 Ausência 0,74 1,6 11 1,7 

2 6,87 Ausência 0,76 1,7 11 1,7 

3 6,87 Ausência 0,74 1,6 lO 1,5 

Características da água de estudo: lndiL = 8,178xl0 ; pH = 7,75; Turbidez = 45 uT; Cor aparente = 640 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Temperatura~ 20 ± 1 °C 

TABELA 199 - Número remanescente de partículas referente ao ensaio de flotação 

Faixa de Tamanho das Partículas ( J.tm ) 
Jarro 

2a4 4a6 6a8 8 a lO 10 a 15 15 a 20 20 a 30 > 30 Total 

1 ,084x10~ 1,011xl05 3,840x104 1,460x104 1,427x104 4,600xl03 3,933xl03 5,867xl03 2,912x105 

2 1,205xl o~ 9,927x104 3,760xl04 1,407x104 1,213xl04 6,200xl03 5,133x103 8,267xl03 3,032xl0~ 

3 1,142x105 9,573xl04 4,040xl04 1,653x104 1,233x104 3,133x103 1,600xl03 2,333xl03 2,863x!O~ 

Agua 7,870x10~ 1,004x106 1,191x106 1,543x106 4,129x06 4,297x106 9,730x106 2,476x106 2,516x107 

Ti ol 

TABELA 200 - Porcentagem remanescente do número de partículas referente ao ensaio de flotação 

Faixa de Tamanho das Partículas ( J.tm) 
Jarro 

2a4 4a6 6a8 8 a 10 lO a 15 15 a 20 20 a 30 .> 30 Total 

13,8 10,1 3,22 0,95 0,35 0,11 0,04 0,24 1,16 

2 15,3 9,89 3,16 0,91 0,29 0,14 0,05 0,33 1,21 

3 14,5 9,54 3,39 1,07 0,30 0,07 0,02 0,09 1,14 
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FIGURA 211- Porcentagens Remanescentes do Número de Algas. Turbidez e Cor Aparente no Ensaio de Flotação 

LEGEl'iDA 

DSA = 50 mg!L 

Mistura Rápida: 

Tmr = 10 s 

Gmr = 1000 s·1 

Flocubção: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s·1 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400kPa 

R = 20% 

VA = 15. 10. 7.5 e 5 cm/min 

25 1 

N: número rcmancsc..'ntc de algas/L 

No: número dc:!lgas/L inici:tl 

T: turbidcz rcmancsc~·mc 

To: turbidez iniciaL 

C: cor aparente remanescente 

Co: cor aparente in icial 



FIGURA 2 12 - NÍimero Remanescente de Partículas em Função do Tamanho das 
Particu lns Referente no Ensaio de Flotaçüo 
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PIGURA 213 - Porcentagem Remnnescente do Níuucro de Partículas em Função do 
Tnmanho das Partículas Referente ao Ensaio de F lotação 
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LEGENIM 

OS/\ ~ 50 mg/1, 

~Jistum n:\plda: 

Tmr = I Os 

Gnu = I 000 s·1 

Florulnl':1o: 

Tf~ lO mi11 

Gf = 25 s·1 

Flotnçilo: 

T~al ~ 8 min 

P - 400 kl'a 

R = 20 % 

LEG EN DA 

DSJ\ - 50 mgiL 

~li~tum n.ípicla: 

Tnu -= tO s 

G1m ~ I 000 s"1 

Florulal'ilo: 

Tf- 10 min 

or- 25 s·1 

Flotnriiu: 

Tsat = ~ min 

I' = •100 kl'n 

R - 20 °ó 
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TADELA 20 I - Resullados do nÍIIlll'fO de algas, turbida e cor apar,~th.l remanescentes e r<'>-pt:l1 ivas por,\.~ttagc'llS 
rcnwncsl'•1tt.:s rd'.:r,~tt<~ :10 <~l~aio de lillraçJo (Tempo mt'dio de ~~lctn da :uno!'lra lillmda- 20 min) 

Ar.:ia 

A 

[J 

c 

Turbidet: (uT) % da turhidcz (Tffo)x!OO% 

0, 16 0.4 

0,23 0,5 

0,28 0,6 

Cor ap. (uC) 
% da <'Or ap. 

(C/Co)x !OO% 

s 1,] 

8 1,3 

lO 1.6 

Caract.:rísticas da água de .~udo: lndiL 8, I?Sx l O ; pH = 7,75; Turbidez = 45 uT; Cor apar.~l tc = 640 uC; 
Cor v,>rdadeira = 89 uC; Akalinidade total = 38 mg CaC03 I L; Tl'mpcmtum = 20 ± I •c 

TADELA 202 - Niun,-ro de partículas renwnes.:ent.: rdÕ.>r<'tltc ao <,lsaio de tiltraç.1o 
(Tempo médio de <'Okta da amo~tra liltrada = 20 min) 

Faixa de Tamanho das Pm1ículas ( pm ) 
Arl'ia 

2 a4 4a6 6aS S a lO lO a 15 15 a 20 

A 1,033x l0s 6,2 13xl0t 2,493x l0t 1,413x l01 1,700xl01 8,000xl01 

13 1,7 15xlo' 9,61Jxl01 3,867xl01 2,493x l 0~ 2,640x l0t 1,09Jxl01 

c 8,373x l0 1 4,480xl01 2,027xl0 1 9,667x l01 1,560xl01 6,!WOxl01 

Agua 7,870x l 0s 1,004xl06 I , 19 1xl06 1,543x l06 4, 129x l06 4,297x l06 

Ti Jo l 

20 a 30 

4,933xl01 

5,600xl01 

4,93.lxl01 

9,7JOx l06 

TABELA 203 - Porcentagem rcmanes<\.~ ttc do nium:ro tlc partículas referente ao ensaio de fillra\·ilo 
(Tempo médio de colda de amostra liltrada = 20 min) 

Faixa do: Tamanho das Pao1kulas ( JUH) 
Arda 

2a4 4a6 6a8 !i a lO lO a 15 15 a 20 20 aJO 

A 13.1 6, 19 2,0~ 0,'.12 0,41 0, 1 ~ 0,05 

IJ 21,8 9,58 3,25 1,62 0,6•1 0,25 0,06 

c 10.6 4.46 1.70 0.63 0.38 0, 16 0.05 

> 30 Total 

1,7.H x 101 2,361xl0~ 

1 ,600.~101 3,757x!O' 

I,S67x l01 I,X77x!Ol 

2 ,476x l06 2,5 16xl07 

...- JO Total 

O.<f/ 0,~4 

0,06 1,49 

0.08 0,75 

TAHEI .A 204 nesultados do ni11ncro de algas, turbidcz c cor aparente renwnesc.:utes e re>lJ<'<-1 ivas por<\.'lttagcns 
r~manescc>ll.:s rcl<:rc:nt..-s ao c:n~aio dc lillra\·Jo (Tt:nlpo médio tl.J mkta da anoo~tra lillnula :30 onin) 

Aro: ia Turbidct. (uT) 
% <1:1 turhidez 

Cor ap. (uC) 
~ó da cor ap. 

(Trfo )x I On% (C/C o )x I 00°\. 

A 0, 16 0,4 7 1.1 

B 0, 17 0.4 8 u 
c 0,22 0,5 9 1.4 

Caracterí..ticas da água d..: estudo: lnd/L 8,178xl0 ; pll - 7,75; Turbidcz = 45 uT; Cor apare~tte ~ 640 uC; 
Cor verdadeira = N9 uC; i\I..:Jiiuidadc total - 38 mg CaCOJ I L; Temperatum = 20 ± I •·c 

TAHELA 205 Nitm<'fo remancso.:ent.: ti.: pao1k~olas r.:f.:r,'llt <: ao ensaio d..: liltra•;Jo 
(Tempo nt.'<lio d.: C•>lcta de :11no,tra lilt r.tda - JO min) 

Faixa d~ T:tm:mho das Pao1Íl1tlas ( ~un ) 
Areia 

2a4 4a6 6aX l; alO lO ôl 15 15 a20 

A 7,913x l0t 5,353xl0 1 2,020x l0 1 1,327x iO' 1,65Jxl0 1 8, 133x l01 

H 1,00 1xl 05 6,09hl0 1 2,787.~101 1,593x l01 2,27Jx iO' 1,060x iO' 

c 1, 162x!Os 7,027:d0 1 2,927x l0 1 1,600x l0 1 2,047:d 0 1 1, 127xl01 

~\gu;l 
7,870x l0s I,OO·Ix l06 1,19 1x l06 1,543x l06 •I, 129xl 06 4,297x l06 

Ti m I 

20 ôl )0 > 30 Total 

5,333x l01 2,800xl03 1 ,989x l 0~ 

3,•100xl03 8,670xl02 2,•124xl05 

5,400x l0l 1,7J.lx l01 2,706x l0' 

9,7J0x l06 2,476xl06 2,5 16x 107 



Tabela 206 - Pon:.:ntagem r~nanesc~,•te do núm~o de p;trtkulas ruferente ao ens;úo de filtr-açilo 
(T..,~npo médio de coleta de amostra filtrada = 30 min) 

Faixa de Tamanho das Par1ículas (11m) 
Areia 

2a4 4a6 6a8 8 a lO lO a 15 15 3 20 20 3 JO 

A 10. 1 5,33 1,70 0,86 o,.w 0, 19 0,05 

B 12,7 6,07 2,34 1,03 0,55 0,25 0,03 

c 14,8 7,00 2,46 1,04 0,50 0,26 0,06 

> 30 

0, 11 

0,04 

0,07 

254 

Total 

0,79 

0,96 

1,08 

TARELA 207 - Resultados do número de algas. turbi1kz c cor apar.:nte r.:man<'SC<!Ittes e r.:spe<tivas por<~ttag~•s 
remanesc., tks r.:ferc·ntes ao de filtra \~! o (Tempo médio de o:olcta da mnostra filtrada = 40 min) 

Areia 

A 

13 

c 

Turhidc7. (uT) 

0,16 

0,15 

0, 16 

% da turhid..:z 
(Tffo)xJOO% 

0,4 

0,3 

0,4 

Cor ap. (uC) 
(% da cor ap. 

(C/Co)xiOO% 

6 0,9 

8 1,3 

9 1,3 

Caracterí~ icas da água de estudo: lndiL = 8, 178xl0 ; pll = 7,75; Turbidez = 45 uT; Cor apar.:nte = 640 uC; 
Cor verdadeira = 89 uC; Alcalinidade total = 38 mg CaC0 3 I L; Temperatura = 20 ± I •c 

T ABELA 208- Número renwneseente de partículas referente ao ensaio de filtra~'ilo 
(T~npo médio de coleta de amostra filtmda = 40 min) 

Fa ixa de Tamanho das Par1ículas ( pm ) 

Areia 

2a4 4a 6 6a8 8 a lO lO a 15 15 a 20 

A 1,409x l0' 9,400xl01 J ,8 13x l01 2,093x l0 1 2,5 13x l0 1 I, H Ox iO' 

B 1,87J x l0' 1,0 19x 10' 4, 1 5Jx 1 o• 2,500x l0·' 3.59.Jx iO' 1,57J x iO' 

c 9,940x l0 1 5,967x l01 2,86?x l0 1 1,560xl0' 1,?67x iO' 6,933x l03 

Agua 7,870xl0} 1,004xl06 1, 19 1xl06 1,543x l06 4, 129x 106 4,297xl06 

Tipo I 

20 aJO 

6,800x 103 

7,600x l0' 

4,200xl01 

9,730x106 

TA DELA 209 - Pnro:.:.1tagem r.:n.:mes<·.:tlle do número de par1ícula< referente no .:.1sain d~ liltra ~'ilo 
(Tempo médio de colcta de amostrn liltrada = 40 min) 

Faixn d.: Tamanho das P:ntío:ulas ()UH ) 
Arda 

2a 4 4a6 GaR 8 a lO lO l1 15 15 a 20 20 a 30 

A I?.•J 9,16 J .20 1.16 0,61 0,27 0,07 

ll 23,8 10,2 3,49 I,G2 0,87 0,37 O,Of< 

c 12,6 5,94 2,4 1 1,01 0,43 0, 16 0,04 

:- JO Total 

3,467x l01 3,408xl0' 

1,7J3xl01 4, 167xl0' 

2,000x l03 2,J4 1x l0' 

2,476x 106 2,5 16x101 

> 30 Tot•1l 

0, 14 1,35 

0,07 I ,GG 

0,08 0,93 



0,0 ------------,_ -
20 ---30 

TriiiJIO dl.' Colrta da Amoslt"ól Filtmda 
(min) 

At\'ia TIPO "B" 

Areia TIPO "A" 

40 

FIGURA 2 14 - Tnrbidez Remanescente em Função dos Tempos Médjos de Coleta da 
Amostra Filtrada c dos Diferentes T ipos de Areia 

1,0 

u.~ 

O,ll 

0,5 

0,4 

11,3 

0,2 

0,1 

n,o 

Tempo de Cole ta das Amoslrm Fill rada~ 

(min) 

T: turhidc z r.:manc?SC<nle (uT), To: turbidez inicia l (uT) 

FIGURA 2 15 - Porcentagem Remanescente da Tmbide;: em Função dos 
Tempos Médios de Coleta da Amostra Filtrada c dos Diferentes Tipos de Areia 
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LEG ENDA 

DSA = 50 mgiL 

i\lis tum n~pida: 

Tmr- 10 s 

(imr = I 000 s'1 

Flon1laçiio: 

Tf= 10 min 

Gf= 25 s· ' 

Fluhl\'iio: 

Tsat- S min 

P- 400 k Pa 

R = 20 % 

Filtmçiio: 

Coleta de amostra 

lillmda: 20, JO ..: 4() min 

LE<:ENI>A 

DSA = 50 mg/L 

i\lishm l R>ipitla: 

Tmr - JOs 

Gmr = 1000 s'1 

Florulapio: 

Tf - lO min 

Gf= 25 s·' 

Flotaç>lo: 

Ts., t 8 min 

r ~ 400 kl'a 

R = 20 ~~ 

F iH rnr>1o: 

Coleta de amostra 

fi lt rada : 20 . .lO e 40 min 
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IH ~·----=-----_J 
16 - -- -----1 
14 ---__J 

I 

~ 
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8 

~ 
Areia TIPO "C" 

Are ia TIPO "ll" 

Are ia TIPO "A" 

4ll 
Tempo de Co le ta tia~ Amostra~ (min) 

FIGURA 216 - Cor Aparente Remnnescente em Ftmção dos 
Tempos Médios de Coleta da Amostra Filtrnda e dos Diferentes Tipos de Areia 
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Tr mpo dr Colr ta da.~ AmostnL~ (min) 

Ar<'iu TIPO "C" 

Arrin TiPO "D" 

Art'iaTTPO "A" 

-1 0 

C: ~'>r np:ucnh: r..:mancs..:.::~ tto (uC), Co: l'Or npnrcnte inicia I (uC) 

FIGURA 217 - Porcentngem Remanescente da Cor Aparente em Funç;lo dos 
Tempos Médios de Coleta da A.mostm fillradn e dos Diferentes Tipos de Areia 
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LEG ENDA 

DSA = 50 mg!L 

i\llstum Rt\p141a: 

Tmr - lOs 

Gmr - I 000 s·' 

Flocultl\'il.o: 

Tf= lO min 

ar= 25 s·' 
Flotaçtlo: 

T~at = 8 min 

I' = 400 kPa 

Filtl'liÇilO: 

Cok1n de nmostm 

lihrnda: 20, JO.: 40 min 

L EGENI>A 

I>~ A = 50 mg/1. 

Mbturn Rápida: 

Tmr = lOs 

Gmr = I 000 s·' 

JTiorular~o: 

Tf- 10 ouiu 

Gf- 25 s·' 

Fluht\' tiu: 

1\at ~ min 

P 400kPa 

R = 20 ~ú 

Filtmçiio: 

C oi <ia do amo>lt.l 

lihmtb : 20, 30 .: •10 mut 
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Tamanho t~IS l'articula' ( t•m) 

FIGURA 218 - Níuncro Remanescente de Partículns em Função 
do Tmnanho das Partículas c dos Tipos de Areia para o 

Tempo Médio de Filtraçfio de 20 111in 

-- --

Trmp.• tk> C'nl otn tb 
,\n»,fln n 1tr .uL1 = 20 min 

--- ----~ --------------
------------------

-----------
------------__ , 

P: niun.:t"o r~man~<:c11t .: de p.lrtiwlasiL, l'o: n (un.:ro de particulas' L ini<:ia l 

FIGURA 219 - Porccntngcm Remanescente do Número de Partículas em Função 
do Tamanho das Partículas e dos Tipos de Arcin pam 

Tempo Médio de l'iltraçfio de 20 min 
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LEGENDA 

DSA - 50 mg/L 

l\lis tum R:íphla: 

Tmr ~ JO s 

Gmr - I 000 s·' 

Flocul:tç:1o: 

T f - 10 min 

Gf - 25 s"1 

Flotaç~o: 

Ts:1t - S min 

P = 400 k l'a 

R - 20 ~o 

Filtmç:io: 

Coleta d~ amostra 

li ltratl:1: 20 min 

LEc; gN UA 

DSA = 50 mg1L 

l\listum R:ípida: 

T mr 10 s 

Gmr 1000 s·' 

l•loculaç:io: 

Tf = lO min 

O f = 25 s·• 

Flut n1·:iu: 

T sat - 8 min 

I' = 400 kl'a 

R - 20 % 

FiHmç:iu: 

Cuida de :tmo>lra 

liltt .tda: 20 min 



25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

Tamanho das Parlifula s (11 111) 

FIGURA 220 - Número Remanescente de Partículas em Fwtçiio do 
T:un:mho das Partículas e dos Dircrcntes Tipos de Areia 

para o Tempo Médio de Filtraç:'io de 30 miu 

/_../11~ I 
/ T{'mpo d(· Cokla d a I 

)-__ Am osh·a Filh·ada = 30 min _ - -1 

/ ------------- I / --J 
-- I -------- I 

-------~ ·--- -------

0,0 

T mnanho das Partículas ( 1, m) 

1': níJmero renwnéscenle de partícu lasiL, Po: número de partícu lus 'L inicial 

FIGURA 22 1 - Porcentagem Remanescente do Número de Pnrt ículas em 
Função do Tamanho das Partículas c dos Tipos de Areia pma o 

Tempo Médio de Filtração de 30 min 
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DSA = 50 mgfL 

i\lislum R:ípilla : 

Tmr = IO s 

Gmr = 1000 s·1 

Floculação: 

Tf= lO min 

G f = 25 s"1 

Flolnçlio: 

T s.ll = 8 min 

P = ~OOk.Pa 

R = 20% 

Filtraçiio: 

Coleta de amostra 

lil trada: 30 min 

LEGENDA 

DSA = 50 mgiL 

i\lliiLml R:ípida: 

Tmr = IOs 

Gnu ~ 1000 s·1 

Ftu,·ulaç:"io: 

Tf - 10 min 

Gf = 25 s·1 

Flotaçlio: 

T~al - 8 min 

P = 400 k.Pil 

FiJII~l\' ;io: 

Cokta d.: amo>lra 

lilt rad;~: 30 min 



25,0 

FIGURA 222 - Número Remanescente de Partículas em Funçiio do 
Tamanho das Partículas e elos Tipos de Areia para o 

Tempo Médio de filtração ele 40 miu 

Trmpo tll' C:nkht d:t 

Amosh·a Filh·:ula = 40 min ------, 
I 

-~ 

----- ---- I - , 
I 

-----------------
----~------- _, I 

I + -~------ ----- ------------ ---' 

Tamanho el as l'artículas (f' m) 

P: nínm'l'o r.:nwnc-sc,·nt <J d.: p~rtículasiL, I' o: núm~ro J~ p;Jrtku!.ts'L inicial 

FIGURA 221 - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas 
em Função do Tamanho das Pattículas e dos Tipos de Areia para o 

Tempo Médjo de Filtração de 40 min 
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LEGENDA 

DSA = 50 mg/1. 

i\lis tunt R:ípitla: 

Tmr - IO s 

Gmr- 1000 s·' 

Floculaç:lo: 

Tf= lO min 

o r- 25 s'1 

Flotaçiio: 

T~al = S min 

P-400kPa 

)( = 20 % 

Filtmplo: 

Cokta de amostra 

liltrada: 40 min 

DSA =50 mgi L 

i\lis tum Húpitl a : 

Tmr = IO s 

Gmr = I 000 s·' 

Rllcttla\' Üo: 

Tf- 10 min 

Gf - 25s·' 

Flota1·üo: 

Ts:ll - 8 milt 

P - 400 kPa 

R =20 % 

Filtmção: 

Cokt:t d <J :llll<), tnt 

lillrnua: ,10 min 
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Caracterização da Água Tipo 11 

TABELA 21 O - Caracteristicas físico-químicas e biológicas da água Tipo li 

Parâmetro 

Condutividade Elétrica (~tS/cm) 

Cor Verdadeira (uC) 

Cor Aparente (uC) 

pH 

Turbidez (uT) 

Alcalinidade Total (mg!L de CaC03) 

Dureza Total (mg!L de CaC03) 

Potencial Zeta ( m V) 

Cloretos (mg/L) 

Sulfatos (mg/L) 

Nitrogênio- Nitratos (mg!L) 

Nitrogênio- Nitrito (mg/L) 

Sólidos Totais (mg!L) 

Sólidos Totais Suspensos (mg/L) 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg!L) 

Sódio (mg!L) 

Potássio (mg!L) 

Fosfato Total (mg!L) 

Fluoretos (mg!L) 

Carbono Orgânico Total (mg/L) 

Colifonnes Totais (NMP/100 mL) 

Colifom1es Fecais (NMP/ lOOmL) 

Zinco não digerido ( mg!L) 

Zinco digerido (mg/L) 

Chumbo digerido (mg/L) 

Chtm1bo não digerido (mg!L) 

Cádmio digerido ( mg!L) 

Cádmio não digerido (mg!L) 

Níquel digerido (mg!L) 

Níquel não digerido (mg!L) 

Ferro digerido (mg!L) 

Ferro não digerido (mg/L) 

Manganês não digerido (mg!L) 

Manganês digerido (mg!L) 

Cobre não digerido (mg/L) 

Cobre digerido (mg!L) 

Cromo não digerido (mg/L) 

Cromo digerido (mg/L) 

Cálcio (mg!L) 

Magnésio (mg!L) 

Oxigênio Consumido (mg!L) 

Absorvância (254 nm) 

Número de Algas (Ind!L) 

Valor 

447 

26 
85 

7,96 

9,0 

71 

46 

- 17,1 

18 

70 

1,7 

0,1 

395 

7 

388 
45 

8,0 

0,2 

0,4 

3,3 

14136 

20 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

0,05 

0,50 

Não detectado 

0,09 

Não detectado 

Não detectado 

Não detectado 

0,15 

12,0 

1,1 

4,7 

0, .147 

5xl05 

Padrão de Potabilidadc 
estabelecido na Portaria 1469: 

Valor máximo pernútido 

15 

6,0 a 9,5 

5 

500 

250 

250 

l O 

1000 

200 

1,5 

Ausência em 100 mL 

Ausência em 1 00 mL 

5 

0,01 

0,005 

0,3 

0,1 

0,05 

263 



TABELA 211 - Identificação dos gêneros e contagem de algas 

Gêneros de Algas 

Actinastrum 

Ankstrodesmus 

Aulacoseira 

Chlorella 

Chlorococcum 

Cyclotella 

Dia toma 

Fragilaria 

Micractinium 

Microcystis 

Microspora 

Navicula 

Nitzschia 

Oscillaton"a 

Scenedesmus 

Outras Diatomáceas 

Aglomerados de Cloroficeas 

Total 

Ocorrência em 1 
mL de Amostra 

2 

I 
43 

16 

lO 

2 

2 
3 

2 

I 
2 

I 

8 

5 

(*)comprimento do segmento;(**) comprimento total 

T ABEl ,A 212 - Número de partículas nas diferentes tàixas de tamanho das partículas 

Faixa de Tamanho das Partículas ( ftlll) 

Tamanhos das Células (~tm) 

21 ,8 

58,8 

12,0 a 18,8 (*), 133 a 204 (*) 

9,1 a 11 ,1 

11,5 a 13,9 

16,6 

85,0 

33,4 

21,0 

16 a 25 

24 a 26,5 (*), 139 a 145 (**) 

37,7 a42,0 

79,0 

50,6 a 59,8 

13,0 

24,7 a43,2 

9,6a21 ,6 

8al6 16a32 32a48 48a64 64a96 96al28 128al60 > 160 Total 

264 

3,635x105 8,725xl04 l ,413xl04 4,327xl03 2,127xl03 4,800xl02 1,667x102 6,000xl01 4,720x106 

j 
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... . 

''· 

a) Colônia de Cloroficeas (1 O J..I.ID), A V b) Actinastrum (22 J..I.ID) AV c) Ankstrodesmus (59 J..I.ID)A V 

,.:::.-. 
~ ,_ ... ,. 

d) Chlorel/a (1 1 J..I.ID), A V e) Chlorococcum (14 J..I.ID), AV f) Cyclotella (17 J..I.ID), DI 

FIGURA 224a- Gêneros de Algas Observados na Água Tipo II (Continua)- AV: Alga Verde, DI: Diatomácea 
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:: 

2DIJ/I\ ,,___ ,,. 

i) Diatornácea (36 f.!In)- Vista Valvar 
• 

g) Diatoma (58 f.!In), DI h) Fragilaria (33 f.!In), DI 
j) Diatornácea (38 f.!In) - Vista Pleural 

r~-, 
f 

k) Aulacoseira (204 f.!In), DI 1) Navicula ( 42 f.!In), DI 

FIGURA 224b- Gêneros de Algas Observados na Água Tipo li (Continuação)- AV: Alga Verde, DI: Diatornácea 



267 

'· 
.~- .,. 

20um 

m) Micractinium (32 )lffi), A V n) Microcystis (25 )lffi), CI 

o) Microspora (149 )lffi), AV 

p) Nitzschia (79 )lm), DI q) Oscillatoria (50 )lm), CI r) Scenedesmus (13 )lm)A V 

FIGURA 224c - Gêneros de Algas Observados na Água Tipo 11 (Continuação) - AV: Alga Verde, DI: Diatomácea; CI: Cianoficea 





ANEXO K 

Influência do Gradiente Médio de Velocidade 
da Mistura Rápida na Flotação 

Série de Ensaios IX 
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Série IX- Influência do Gradiente de Mistura Rápida na Flotação- Água Tipo ll 

TABELA 213 - Características da água Tipo li na Série IX 

Turbidez 
(uT) 

9,5 

Cor aparente 
(uC) 

88 

Absorvância 
(254 nrn) 

0,147 

Alcalinidade Total 
(rng!L de CaC03) 

71 

TABELA 214 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série IX 

Coagulante Alcalinizante 

pH Ind/L 
Temperatura 

(C) 

7,95 5,000xl05 22 ± I 

(Solução de Sulfato de Alumínio) (Solução de Hidróxido de Sódio) 
Acidificante 

(Soluçào de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 rng!L 

TABELA 215 -Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série IX 

Mistura Rápida 

Tmr= 10 s 
Gmr = 800, 1000 

e 1200 s'1 

Floculação 

Tf= lO min Gf = 20 s· 1 Tsat = 8 min 

4,5 rng!L 

Flotação 

P= 400kPa R = 10% VA = 15,10 e 5 cm/min 

TABELA 216 - Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e re~;pectivas porcentagens 
remanescentes (Gmr = 800 s' 1

, VA = 15 cm/rnin) 

o/olnd. Turbidez % da turbidez Cor ap . %da corap. Abs. %da Abs. JatTO pH Jnd/L 
(N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )xlOO% (254nrn) (AI Ao)xlOO% 

I 7,02 1,100xl04 2,2 0,4 4,2 11 12,5 0,077 52,4 

2 7,03 Ausência 0,3 3,5 11 12,5 0,077 52,4 

3 7,04 Ausência 0,4 3,8 li 12,5 0,077 52,4 

TABELA 217 - Resultados do número de algas/L, absorvância, turbidez c cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (Gmr = 800 s·1

, VA = 10 cm/rnin) 

pH Ind/L 
o/olnd. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 

Jarro 
(N/No)x!OO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co)x100% (254nm) (AI Ao)x100% 

I 7,02 Ausência 0,3 3,2 9 10,0 0,076 51,6 

2 7,03 Ausência 0,3 3,0 10 11 ,3 0,076 51,6 

3 7,04 Ausência 0,3 2,9 10 11.3 0,074 50,1 

TABELA 218- Resultados do número de algas/L, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (Gmr = 800 s·1

, VA = 5 cm/min) 

pH Ind/L 
o/olnd. Turbidez % da turbitlez Cor ap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 

Jarro (N/No)xiOO% (uT) (T/To)x100% (uC) ( C/Co )x 1 00% (254nrn) (AIAo)x100% 

7,02 Ausência 0,3 3,0 9 10.0 0,075 50,9 

2 7,03 Ausência 0,3 2,7 9 10,0 0,075 50,9 

3 7,04 Ausência 0,3 2,8 9 10,0 0,074 50,1 

TABELA 219- Número remanescente de partículas (Gmr = 800 s' 1
) 

JaiTo 
Faixa de Tamanhos das Particulas ( f.U11 ) 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 > 160 Total 

3,973xl04 1,513x104 3,467xl03 2,800xl03 9,330xl02 1,330x102 1,330xl02 2,670xl02 6,260x104 

2 1,740xl04 8,867xl03 3,533xl03 1,733xl03 1,800xl03 4,670xl02 1,330xl02 3,393xl04 

3 1,667xl04 1,053xl04 4,667xl03 3,267xl03 2,133x103 8,670x102 1,067xl03 6,000x102 3,980xl04 

Agua 
3,634xl06 8,720xl05 1,412xl05 4,327xl04 2,127xl04 4,800xl03 1,667xl03 6,000xl02 4,719xl06 

Tipo li 



TABELA 220- Porcentagem remanescente do número de partículas (Gmr ~ 800 s"1
) 

Jarro 

2 

3 

Faixa de Tamanhos das Partículas ( J.l-ffi) 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 

1,1 1,7 2,5 6,5 4,4 2,8 8,0 

0,5 1,0 2,5 4,0 8,5 9,7 8,0 

0,5 1.2 3,3 7,6 10,0 18,1 64,0 

7,0E+04 
Gmr=800s-1 

Jarro 
~b 'l> 

bo.'~ ..., .... 
ld b~ 

~ 

Tamanho das Partículas (Í! m) 

FIGURA 225 -Número Remanescente de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas para Gmr = 800 s·1 

100,0 

b 
~0, ";'!> 

,_!). " "" b~ 
• o, 

Tamanho das Parhculas (Jlm) 

P: número remanescente de partículas/L, Po: número de partículas/L inicial 

FIGURA 226 -Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas para Gmr = 800 s-1 
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> 160 Total 

44,5 1,3 

0,0 0,7 

100,0 0,8 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC ~ 4,5 mg!L 

Mistura Rápida: 

Tmr ~ lOs 

Gmr~ 800 s·' 

Floculação: 

Tf~ 10 min 

Gf~ 20 s·' 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

R~ 10% 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg!L 

Mistunt Rápida: 

Tmr= lOs 

Gmr= 800 s·' 

Floculação: 

Tf~ 10 min 

Gf = 20 s·' 

Flotação: 

Tsat ~ 8 min 

P= 400 kPa 

R=lO% 
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TABELA 221 - R~sultados Jo nínncro ti~ alg:1s, absorvànci:l, tlll bitlc•z ~ t'\lr ap:1rc~1t..: r..:mane.sccut~s ..: r..:sp<'ctivas por~~ntag<'lls 
rc•manc'Sc'alles (Gmr = I 000 s·•, VA = 15 cmlmin) 

Jarn) pll lntllf. 
'!ó lnd. TurbiJ..:z % da turhid..:z Cor ap. ~ó da cor ap. Abs. % tia Ahs. 

(NINo)xiOO% (uT) (l"f l'o)x i OO% (nC) (C/Co)x!OO% (254nm) (AIAo)x i OO~o 

7.05 Aus,'m:ia 0.4 3,8 12 13,8 0,074 50, 1 

2 7,0 1 i\us~ncia 0,3 .1,5 12 13,8 0,070 •17,9 

J 7,02 Ausêm:ia O,J 3,4 12 13,8 0,069 47,1 

TABELA 222 - lksnltados do nÍin~<-ro de a lgas, ahsorv:incia, lllrhidcz c c'úr npnrc'IJtc r..:mnncs<:t'llte.s c rcspl'ctÍWIS pOrl·,•ntngc'IIS 
rcmnnescé1Jtcs (Gmr = 1000 s·•, VA = lO c:m/min) 

Jarro pll In d/ L 
%~ In ti. Turhidez % da lllrhidez Cor ap. ~t, lia cor ~1p . Ahs. % da Ahs. 

(NfNo)x l OO% (uT) (Tfrt))XI 00% (uC) (CfCo)xiOO% (254nm) (AI Ao)x I 00% 

7,05 i\ns~H.:ia 0,3 3,2 li 12,5 0.069 47. 1 

2 7,0 1 Auséncia 0,3 3,4 li 12,5 0,069 47,1 

J 7.02 Ause.wia O,J 3,0 l i 12,5 0,069 47, 1 

TADELA 223 Result:Hios do número de algas, :1bsorvàm:ia, turhitlez. e cor i!parl"'lltC remanescent..!s c respectivas porc,~Jtagens 
remaneS("éllles (<imr = 1000 s·•. VA = 5 cm'min) 

Jarro pll lndfL 
% lntl. Turbitlel % daturhida Cor ap. % da L'\)f ap. Ahs. % da Ahs. 

(NINo)x i OO% (uT) ( l"f l"o)x iOO% (uC) (C/C o )x I 00% (254nm) (AIAo)x iOO% 

I 7,05 i\us.?ncia 0,3 J ,2 lO II ,J 0,068 46,4 

2 7.0 1 i\u~Jc·ia 0,3 3, 1 11 12,5 0,069 47,1 

3 7,02 Ausénl'ia 0,3 2,9 li 12,5 0,068 46.4 

TAIIEI.A 224 Númcr,, r.:mancsc·..:nt.: de p:n1iculas (Gnu = I(}(}(} s"1
) 

Faixa de T:1111anhos das P:Jrti<:ula' ( lllll ) 
Jarro 

8 a 16 16 a 32 32 a •18 •18 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 .... 160 Tota l 

1,63Jxl0 1 l, l l h iO' 5,400:-.10 1 3,S67x101 4,933xl01 7,330.x l02 G,67Ux l01 6,700x l01 4,3 1Jx l0 1 

2 I.J20x I O' 1,213xl01 5 ,~67xl0' •1A67x10' J .OOxiO' 6.0UOx101 4,000xiO' I,JJ0:\102 .l.Yl\0:-. 10 1 

3 1,747x1u' 9,600x101 3,000x l01 2,13hl0' 1,53h101 6,000x l01 6,700xl01 6.700x101 3,•147:-. 10 1 

Agua 
3,6J4x l06 S,720x l0~ 1 ,412xl0~ 4,327x l0 1 2, 127x iO' 4,R00x101 1,667x l01 6.000xl02 4,7 19x l06 

T i o 11 

F:.ixa de Tanwnhos d:~s P:•rtií.,llas ( 11111) 
Ja1T'l 

X :t IG 1 (,a :12 32 " 4X 4S a 64 64" 9G 9G a 12N 128 a 160 > 160 Total 

0.4 1,.1 3,8 11,9 23,2 15,3 40,0 11.2 0,9 

2 0.4 IA 4,2 10,1 14. 1 12,5 2•1,() 22,2 0.8 

J 0,5 1, 1 2, 1 4.9 7.2 12,5 ·1,0 11 ,2 0,7 



FIGURA 227 - Níunero Remanescente de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas para Gmr = f 000 s· ' 

1': número rcmanes<:enlc de pilrlkulas/L, Po: níomero de pilrt ículas/L inicial 

FIGURA 228 - Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas parn Gmr = 1000 s·' 
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LEGENDA 

DSA = 50 mgiL 

DAC - 4,5 mg!L 

i\lis tum U>í pidn: 

Tmr = IO s 

Gmr= IOOOs- 1 

Floculnçilo: 

Tf= lO min 

Gf= 20s"1 

Floht\";io: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

R = 10 % 

DSi\- 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg/L 

Mistw11 Uúpirla: 

Tmr = IOs 

Gmr = I OUO s"1 

Florulnrão : 

Tf= lO min 

Uf= 20 s·' 

Flotaç;1o: 

p = 400 kl'3, 

R = 10 % 
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TABELA 226- R~.s ttlta <los do númc>ro de a]g,ls, absorvdncia, turbidc-z e cor apar<!nte r<!manesccntes e re>pedivas porcentagens 
r.:m:Jnc-scc~llcs (Gmr = 1200 s·' , VA - 15 cmimin) 

Jarro pH lndll, 
~ó Ind. Turbid<!Z % da turbidllz Corap. % da c'Or ap . Ahs. % da Abs. 

(NINo)x iOO% (uT) (Tffo)x iOO% (uC) (C/Co)x lOO% (254mn) (A/1\))x I 00% 

7,05 5,500x l0' 1, 1 0,4 3,8 14 16,3 0,069 47,1 

2 7,06 Aus.:ncia O,J 3,6 14 16,3 0,070 47,9 

3 7,09 5,500x l0' 1, 1 0,4 4,7 14 16,3 0,070 47,9 

TAI:lELA 227 Resultados do núm~o de algas, absorvdncia, turbidez e cor aparc' nte rcnwncsc ... ~lk'S c respectivas porcentag<!ns 
remanescentes (Gmr = 1200 s·•, VA = I O c:mlmin) 

Jarrü pll In d/ L 
~ó lnd. Turbid~z % da turbid.:z Cor ap. ~(. da cor ap. Ahs. % da Ahs. 

(NINo)x iOO% (uT) c rr ro)xiOO% (uC) (C/Co )x I 00% (254nm) (AI 1\))x I 00% 

7,05 Aus.:ncia 0,3 3,6 13 15,0 0,068 46,4 

2 7,06 Ausc' neia 0,3 3,6 13 15,0 0,069 47,1 

3 7,09 Ausencia 0,4 4,2 13 15,0 0,068 46,4 

T ABELA 228 Resultados do número de algas, absord nc:ia, turhidez e cor aparente r~mancsccntc'S c re-spectivas porc,-ntag<!n s 
rcma•u.•sc ... ~ltcs (Gmr ~ 1200 s·• , VA = 5 cmlmin) 

Jarro pH In d/ L 
% lnd. Turbida % da turbidcz Corap. % da cor ap. Ahs. % da Abs. 

(NINo)x iOO% (uT) (Tffo)x i OO% (nC) (C/Co )x I 00% (254nm) (AI A0)x I 00% 

I 7,0 5 Ausên c·ia 0,3 3,2 12 13,l; 0,066 44,9 

2 7,06 Ausênc ia 0,3 3, 1 12 13,8 0 ,066 •14,9 

3 7,09 Ausencia 0,3 2,9 12 13,8 0,067 45,6 

TABELA 229- Número remanescente de part il:ulas (Gmr = 1200 s·') 

Jarro Faixa de Tamanhos das P;ntículas ( pm ) 

8 a 16 16 a 32 32 a •18 48 a 6<1 64 a 9G 96 a 128 128 a 160 > 160 Total 

I 3, 140. 10' 1,200. 10' 4,333. 10' 3,400.101 2,200. 103 5,330.102 8,000.102 4,ooo.I(P 5,507. 10' 

2 2,n o. 10' 1,447.101 5,733. 103 3,600. 103 2,267. 103 1,000. 101 1,•167. 101 6,000.1 01 5,693 .101 

3 2,367 . 101 1,060. 10 1 4,333.101 2, 133.101 2,800. 10 1 1,000. 101 4,670. 102 2,000.102 4.520. 10 1 

Agua 
3,634. 106 8,720.10' 1,41 2.10' 4,327.101 2, 127. 101 4,!WO.I03 1,667.101 6,000.1 02 4,7 19.10~ 

Ti >o ll 

TABELA 230 Porc.:-ntago?m r~nwn.:-s ... 'Cilte do ni1m~o Je part ícula• (Gmr = 1200 s'1) 

Faixa de Tmnanhos das Partkulas ( p m ) 
J3IT<I 

ll i1 16 16 a 32 32 n 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 " 160 Tota l 

0,9 1.4 3, 1 7,9 ](),3 11 , 1 48,0 66,7 1,2 

2 0 .8 1.7 4, 1 R,.l 10,7 20,8 88,0 100,0 1,2 

3 0,7 1,2 3, 1 4,9 U,2 20,8 2!!,0 :U ,3 1,0 
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FIGURA 229 - Número Remnnescente de Pnrtículns em Função do 
Tamnnho das Pnrtículas parn Gmr = 1200 s·1 

P: número remanescente de particu las/L, Po: nimKro d<J partículasiL inic:ial 

FIGURA 230 - Porcentagem Remanescente do Número de Pnrlículns em Função do 
Tn mnnho das Partículas parn Gmr = 1200 s·1 
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LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC ~ 4,5 mgfL 

~lislum lHpitla: 

Tmr = 10 s 

Gmr = 1200 s·' 

Florulaç:1o: 

Tf= !Omin 

Gf= 20 s·1 

Flotaçilo: 

Ts;tl = 8 min 

P = 400 kPa 

R = 10% 

LEGENDA 

DS i\ = 50 mg/L 

DAC = •1,5 mgiL 

1\li, lum ltilrlida: 

Tmr = 10 s 

Gnu· = 1200 s·1 

Floru1açüo: 

Tf= 10 min 

ar~ 20 s·l 

Flob1f:1o: 

T&•t - S ntin 

P - •lOO kl'a 



Jarro 3 

N: ninncro r.:mancsi.X'llle de alga si(., No: número de algast L inicial 

FIGUR/\ 23 1 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Função elo 
Gradiente de Mistura Rúpida paraVA = 15 cm/min 

---- -- -

,JmTO 3 

N: número remanest-çnte de a lgasiL, No: número de a lgas/ f, inicia l 

FIGURA 232 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Funçào do 
Gradiente de Mishmt R{tpida para V A = lO cm/min 
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LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg/L 

i\listum R:\pida: 

Tmr = IOs 

Um r = 800, !000 c 

1200 s·' 

Floculaç:1o: 

Tf= lO min 

Uf = 20 s·' 

Flotaç:'io: 

Tsnl = 8 min 

I'- 400 kPa 

R = 10% 

V i\ = 15 cmlmin 

LF.GF.NOA 

DSA = 50 m!>IL 

DAC = <1.5 mgll , 

i\ lislnm R:ípida: 

Tmr - IOs 

Gmr - 800, 1000 e 

1200 s·' 

Florula \'iio : 

TI' = 10 min 

a r- 20 , ., 

Flotaçiio: 

Tsat - 8 min 

P - 400 kl'a 

R - IO% 

VA - lO t'ln imin 



Jarro 3 

N: número r.:-mancsc.;ntc de algas'L, No: llÍIIHC1'0 de algas.'L inicial 

FIGURA 233 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em Função do 
Gradiente de Mistum Rápida parn V A = 5 em/ min 
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FIGURA 234 - Porccntngem Remanescente da Turbidez em Função do 
Gmdicnte de Mis11m1 Rápida parn V A = 15 em/min 
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LEGENDA 

DSA = 50 mgfl, 

Dr\C = 4,5 mgiL 

i\lislum R;ípida: 

Tmr = IOs 

Gnlf = 800, I 000 e 

1200 s· ' 

fllorulnç;io: 

Tf= lO min 

Gf = 20 s-1 

Flolaç:io: 

Tsat = 8 min 

I' = 400 kl'a 

R = 10% 

Vi\ = Scmlmin 

LEGENDA 

DSi\ = 50 mgn. 

DAC = 4,5 mg.IL 

i\ Jistum Húrlcla: 

Tonr = lOs 

Gmr = 800, I 000 e 

1200 s-1 

Florul aç;io: 

Tf- 10 min 

Gf= 20 s-• 

J.lutariiu: 

Ts.1t = 8 min 

P = 400 kP:1 

R ~ 10 % 

V A = 15 cmlmin 
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FIGU RA 235 - Porccntngem Remnncscente da Turbidez em Função do 
Gradiente de M istum Rápida para V A = I O cm/min 
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FIGURA 236 - Porcentngem Remanescente da Turbidez em Funç;1o do 
Gradiente de :Mistura Rúpida para VA = 5 cm/min 
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LE<~ENDA 

DSA ~ 50 mgiL 

DAC - 4,5 mg/L 

~ listun1 ll..\ pltln: 

Tmr = lOs 

Omr = 800, I 000 e 

1200 s·' 

Florulaç;lo: 

Tf= l O min 

Cif= 20 s·' 

Flolaçiio: 

Tsat = 8 min 

p - 400 kl';l 

R ~ 10 % 

VA = lO cmlmin 

LEGENDA 

DSA = 50 mg,/1. 

DAC - 4.5 mg,IL 

~listura IU phla : 

Tmr = 10 ' 

Umr = 800. I 000 c 

1200 s·' 

Flu(·ulaç;io: 

Tf = lU min 

ur- 20 s·l 

Flolap1o: 

Tsat = S min 

I' - 400 k Pa 

R ~ 10 % 

V A - 5 cm/min 
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FIGURA 237 - Porcentagem Remanescente dn Cor Aparente em Funç;lo do 
Gmdiente de Mistum Rápida para VA = 15 cm/min 
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FIGURA 238 - Porcentngem Remanescente da Cor Aparente em Funçt'io do 
Gradiente de Mistura Rúpida paraVA= 10 cm/min 
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LEGEN DA 

DSA = 50 mgiL 

DAC = 4,5 mgfL 
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DSA = 50 mgtL 

DAC - 4,5 mg!L 
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FIGURA 219 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em Função do 
Gradiente de M istura R;1pida para V A = 5 cm/mi n 
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FIGURA 240 - Porcentagem Remanescente da Absorvâncin em Função do 
Gradiente de Mistmn Rápida pnra VA = 15 cm/min 
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LEGEN DA 

DSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mgiL 

i\llstum n :ít•ida: 
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FIGURA 24 1 - Porcentngem Remanescente da Absorvâ ncia em Funç<1o do 
Gradiente de Mistum Rápida parn VA = 10 cm/min 
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LEGEN I>A 

OSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mgfL 
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r !GURA 242 - Porcentagem Remanescente da Absorvfincia em Funç.1o do 
Gradiente de Mistmn Rúpida parn V A = 5 cm/min 
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Série X- Influência do Tempo de Floculação na Flotação- Água Tipo li 

Tabela 231 - Características da água Tipo 11 na Série X 

Turbidez 
(uT) 

9,0 

Cor aparente 
(uC) 

80 

Absorvãncia 
(254 run) 

0,135 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

71 

TABELA 232 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série X 

Coagulante Alcalinizante 

pH Ind/L 

7,96 5,000xl05 

Temperatura 
(oC) 

22 ± 1 

(Solução de Sulfato de Alumínio) (Solução de Hidróxido de Sódio) 
Acidificante 

(Solução de Ácido Clolidrico) 

DSA = 50 mg/L 4,5 mg!L 

TABELA 233 - Parâmáros fisicos utilizados no ensaio da Série X 

Mistura Rápida Floculação Flotação 

Tmr = 10 s Gmr = 1000 s'1 Tf= 5, 10 e 20 min Gf = 20 s·1 Tsat = 8 min P = 400 kPa 

Tabela 234 - Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes 
remanescentes (VA = 15 cmlmin) 

Tf 
pH Ind/L 

o/olnd. Turbidez o/o da turbidez Corap. o/o da cor ap. 
(min) (N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co)x100% 

5 6,91 1,650x104 3,3 0,7 6,9 12 13,8 

lO 6,92 Ausência 0,5 4,7 9 10,0 

20 6,93 Ausência 0,5 5,4 8 8,8 

R 10% 
VA = 15,10 
e 5 cm/min 

e respectivas porcentagens 

Abs. %da Abs. 
(254nm) (AI AQ)x100% 

0,072 48,6 

0,067 45,6 

0,065 44, l 

Tabela 235 - Resuhados do número de algas/L, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (VA = 10 cm/min) 

Tf 
PH Ind/L 

o/olnd. Turbidez o/o da turbidez Corap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 
(min) (N/No)xlOO% (uT) (T/To)x!OO% (uC) (C/Co)xlOO% (254nm) (AIAo)x100% 

5 6,91 Ausência 0,7 6,9 11 12,5 0,070 47,9 

10 6,92 Ausência 0,3 3,5 8 8,8 0,066 44,9 

20 6,93 Ausência 0,3 3,2 8 8,8 0,064 43,4 

Tabela 236 - Resultados do número de algas/L, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (VA = 5 cm/min) 

Tf 
pH Ind/L 

o/olnd. Turbidez o/o da turbidez Cor ap. o/o da cor ap. Abs. o/o da Abs. 
(min) (N/No)xiOO% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )x100% (254run) (AI AQ)x100% 

5 6,91 Ausência 0,4 4,5 9 10,0 0,067 45,6 

lO 6,92 Ausência 0,3 2,9 8 8,8 0,065 44,1 

20 6,93 Ausência 0,3 3,2 8 8,8 0,063 42,7 

TABELA 237 - Número ren1anesccnte de pattículas 

Faixa de Tamanhos das Partículas ( J.Lm ) 
Jarro 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 > 160 Total 

1.827x104 7,867x103 3,067x103 2,600xl03 1,667xl03 4,670xl02 2,670xl02 2,670xl02 3,447x104 

2 1,073x104 4,600xl03 2,333xl03 l,600xl03 2,467x103 1,330xl02 1,330xl02 1,330xl02 2,213xl04 

3 1,927x104 8,267x103 3,400xl03 1,600xl03 l,667xl03 5,330xl02 1,330x102 6,700xl01 3,493xl04 

Agua 
l,935xl06 7,895xl05 1,693xl05 6,020xl04 3,900xl04 9,600x103 3,267xl03 1,133xl03 3,007xl06 

Ti o li 



Tabela 238 - Porcentagem remanescente do número de partículas 

Faixa de Tamanhos das Partículas ( Jill1) 
JatTO 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 

0,9 1,0 1,8 4,3 4,3 4,9 

2 0,6 0,6 1,4 2,7 6,3 1,4 

3 1,0 1,0 2,0 2,7 4,3 5,6 

1,01<,'+04-

O,OE+OO 

"' ~"' ,.,.~ 
"'I). ~" 

Tamanho das Par-tículas (I-! m) ..,~, 

FIGURA 243 -Número Remanescente de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas c dos Tempos de Floculação 
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20,0 

15,0 
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P: número remanescente de partículas/L, Po: número de partículas/I. inicial 

128 a 160 

8,2 

4,1 

4,1 

20 

Tf(min) 

FIGURA 244 -Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Ftmção do 
Tan1anho das Partículas e dos Tempos de Floculação 
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> 160 

23,6 

11,7 

5,9 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mg/L 

Mistura Rápida: 

Tmr = !Os 

Gmr = I 000 s·1 

Floculação: 

Total 

1,1 

0,7 

1,2 

Tf= 5, lO e 20 min 

Gf = 20 s·' 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P 400 kPa 

R = 10% 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mg/1. 

Mistura Rápida: 

Tmr = 10 s 

Gmr = I 000 s·1 

Flocnlação: 

Tl" = 5, 10e20min 

Gf 20 s· 1 

Flotação: 

Tsat 8 rnin 

P = 400 kPa 

R - IO% 

, 
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f iGURA 245 - Porcentagem Remanescente do Número de Algas em 
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LJ<:GENDA 

DSA - 50 mgiL 

DAC = 4,5 mg.IL 

;\listum R:'lphln: 

Tmr - IOs 

Gmr = I 000 s·• 

Flo~·ulaçôlo: 

Tf- 5, lO c20 min 

Gf = 20 s·• 

Flotaçôlo: 

T~al ~ R min 

P - 400kl'n 

R - 10 % 

VA = 15, 10c5.;mlmin 

LEGENDA 

DSA - 50 mg/1, 

DAC - 4,5 mg/L 

;\lis tu m ltúpilla: 

Tmr l Os 

Gn1r - I 000 ,·• 

Florulnçiiu: 

Tf = 5, lO c 20 min 

Gf - 20 s· • 

Flntnçôlo: 

T~at ~ 8min 

P = ·100 kPa 

R = 10% 

VA = 15. 10 ~5 ~mlmin 
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FIGURA 247 - Porcentagem Remanescente da Cor Aparente em 
Funçfio dos Tempos ele Floculação e Velocidades Ascensionais 
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LEGEi\'DA 

DSA ~ 50 mg/L 

DAC- 4,5 111g/L 

"listurn ll:lphla : 

Tmr ~ IO s 

Ci111r = I 000 s·' 

Flontlaç:1o: 

Tr~ 5, to c 20 111in 

ur~ 20 s"1 

Flotaçào: 

Tsat ~ 8 min 

P ~ 400 kl'a 

R - 10 % 

VA= 15, 10 e 5cl11/min 

LEGENDA 

DSA ~ 50 mg/L 

IMC = 4.5 mg!L 

i\llstu m Há plcla: 

Tmr - !O s 

Omr - I 000 s"1 

Florular:-10: 

Tf - 5, lO c 20 nú11 

Uf= 20 s·• 

l•lot:lçilo: 

"1\ at = 8min 

P - ..roo kl'a 

R - tO% 

V A ~ 15, I O c 5 cm'min 
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Série XI -Influência da Taxa de Recirculação- Água Tipo li 

Tabela 239 - Características da água Tipo II na Série XI 

Turbidez 
(uT) 

Cor aparente 
(uC) 

Absorvância 
(254 run) 

Alcalinidade Total 
(mgiL de CaC03) 

pH Ind/L 
Temperatura 

("C) 

9,0 80 0,135 71 7,96 5,000x l05 22 ± I 

Tabela 240 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série XI 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidificantc 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg/L 4,5 mg/L 

Tabela 241 - Parâmetros fisicos utilizados no ensaio da Série XI 

Mi&tura Rápida Floculação Flotação 

Tmr = lOs Gnu· = 1000 s· 1 Tf = 10 min Gf = 20 s· 1 Tsat = 8min P = 400 kPa H = 5, 10 e 15% 
VA= l5,10e5 

cm/n1in 

Tabela 242 - Resuhados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (VA = 15 cm/min) 

R 
pH lnd/L 

% Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 
(%) (N/No)xlOO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co )x100% (254nm) (A/~)xlOO% 

5 6,90 2,200x104 4,4 0,56 5,9 lO 11,3 0,070 47,9 

10 6,94 Ausência 0,31 3,2 8 8,8 0,066 44,9 

15 6,93 Ausência 0,31 3,2 8 8,8 0,063 42,7 

Tabela 243 - Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes (V A = 10 ctufmin) 

R 
pH Ind/L 

% Ind. Turbidez % da tw-bidez Corap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 
(%) (NINo )x 100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co )xlOO% (254nm) (A/~)xlOO% 

5 6,90 1,650xl0'1 3,3 0,45 4,7 9 10,0 0,069 47,1 

lO 6,94 Ausência 0,30 3,1 8 8,8 0,066 44,9 

15 6,93 Ausência 0,31 3,2 8 8,8 0,062 41 ,9 

Tabela 244 - Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respect ivas porcentagens 
remanescentes (VA = 5 cm/min) 

R 
pi-I Ind/L 

%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 
(%) (N/No)xlOO% (uT) (T/To)xlOO% (uC) (C/Co)xlOO% (254nm) (A/~)xlOO% 

5 6,90 l ,650xl04 3,3 0,42 4,4 9 10,0 0,072 48.6 

10 6,94 Ausência 0,28 2,9 8 8,8 0,064 43,4 

15 6,93 Ausência 0,31 3,2 8 8,8 0,059 40,4 

Tabela 245 - Número remanescente de patticulas 

R Faixa de Tamanhos das Partículas ( )-t111 ) 

(%) 
8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 160 Total 

5 4.627x104 L987xl04 8,733xl03 5,200x103 4,533x103 8,000x101 5,330xl01 6,700xl01 8,600x104 

TO 1,280xl04 9,333xl03 4,200xl03 3,667x!03 2,400xl03 4,000x102 4,000xl02 6,700xl02 3,327xl04 

15 1,327x 104 5,267xl03 7.330xl02 4,000xl01 6,700xl01 l ,973x104 

Agua 
1,935xl06 7,895xl05 l,693x105 6,020xl04 3,900xl04 9,600xl03 3,267xl03 l, l33x103 3,007x106 

Tipo II 



Tabela 246 - Porcentagem remanescente do número de partículas 

R Faixa de Tamanhos das Partículas ( ~-tm ) 

(%) 
8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 

5 2,4 2.5 5,2 8,6 11,6 8,3 16,3 

10 0,7 1,2 2,5 6,1 6,2 4,2 12,2 

15 0,7 0,7 0,4 0,7 0,2 0,0 0,0 

6,0E+04 

~ 
] 5,0E+04 
-.::: 
~ 

A. 
.g 

15 R(%) 

Tamanho das Partículas (~-tm) 

FIGURA 249 - Número Remanescente de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas e das Taxas de Recirculação 

25,0 

Tamanho das Partículas ( iJ-Ill) 

P: número remanescente de parlículas/L, Po: número de partículas/L inicial 

FIGURA 250 -Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em Função do 
Tamanho das Partículas e das Taxas de Recirculação 
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> 160 Total 

5,9 2,9 

5,9 1, I 

0,0 0,7 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mg/L 

Mistm·a Rápida: 

Tmr= lOs 

Crmr = 1000 s·1 

Floculação: 

Tf= lO min 

Gf = 20 s· 1 

Flotação: 

Tsat= 8 nún 

P = 400 kPa 

R = 5, 10 e 15% 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg/L 

Mistura Rápida: 

Tmr = lOs 

Crmr = 1000 s' 1 

Floculação: 

Tf = 10 min 

Gf = 20 s·1 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa 

R=5,10el5% 
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DSA ~ 50 mgfL 

DAC - 4,5 mgfL 

i\lbtum R:\pitl a: 

Tmr = JO s 

Gmr = I 000 s"1 

Florulaç;'io: 

Tf= l O min 

ar~ 20 s'1 

Flotnçiio: 

T~at -8 min 

P = 400 kPa 

R = 5, l O e 15 % 

V A- 15, I O e 5 cmlmin 

LEGENDA 

DSA = 50 mgiL 

DAC' - 4,5 mgl l . 

i\lishtm R:ipida: 

Tmr = IO s 

Gmr = I 000 s·1 

Flontl u1·iio: 

Tf~ lO 1nin 

Cif - 20 s"1 

F lotaç:1o: 

P = 400 kPa 

R = 5, lO e 15% 

VA ~ 15, lO e 5 cm' m in 
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LEGEN DA 

DSA- 50 mg/L 

DAC ~ 4,5 mg!L 

;\fistun1 H:iplcln: 

Tmr ~ l Os 

Gmr ~ 1000 s·' 

Florulaç;1o: 

'lT~ 10 min 

or~ 20 s·' 

Flotaç:io: 

Tsal ~ R min 

P = 400kPa 

R = 5, 10e15 % 

VA- 15, 10 e 5 cmlmin 

LEGEN IM 

DSA - 50 mgfL 

DAC - 4.5 mg/L 

!\ li:stum ll:írirln: 

Tmr ~ 10 s 

Gmr - 1000 s'1 

Flornlaçiio: 

TI'= l O min 

(if= 20 s·1 

Flohll':in: 

Ts.11 = R min 

P = 400 kPa 

R = 5, lO e 15% 

VA-15, 10 e5cmlmin 
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F loto-Filtração 

Série de Ensaios XII 



Série XII- Floto-Filtração- Água Tipo II 

TABELA 247 - Características da água Tipo ll na Série XII 

Turbidez 
(uT) 

Cor aparente 
(uC) 

Cor verdadeira 
(uC) 

Alcalinidade Total 
(mg/L de CaC03) 

pH 

303 

Temperatura 
CC) 

9,0 80 0,135 71 7,96 5,000x105 22 ± I 

TABELA 248 - Dosagens de produtos químicos utilizados na Série XII 

Coagulante 
(Solução de Sulfato de Alumínio) 

Alcalinizante 
(Solução de Hidróxido de Sódio) 

Acidifícante 
(Solução de Ácido Clorídrico) 

DSA = 50 mg/L 

TABELA 249 - Parâmetros físicos utilizados no ensaio da Série XII 

Mistura Rápida Floculação Flotação 

R = 15% 

Filtração 

Tempo médio de coleta de amostra filtrada = 10, 20, 30 e 40 min 
Jarro 1 - Areia Tipo A (tamanho dos grãos de 0,297 a 0,42 mm) 
JatTo 2 - Areia Tipo B (tamanho dos grãos de 0,42 a 0,84 mm) 
Jan·o 3 - Areia Tipo C (tamanho dos grãos de 0,59 a 1,41 mm) 

Espessura do meio filtrante = 15 em 

4,5 

VA = 15,10e5 cm/min 

TABELA 250 - Resultados do número de algas, absorvãncia, lurbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes referentes ao ensaio de flotação (V A= 15 cm/min) 

Jarro 

2 

3 

pH 

7,08 

7,06 

7,08 

5,750.103 

Ausência 

Ausência 

% Ind. Turbidez %da turbidez Cor ap. 
(N/No)x100% (uT) (T/To)x!OO% (uC) 

1,2 0,40 4,5 9 

0,37 

0,36 

4,1 

3,9 

9 

9 

%da cor ap. 
(C/ Co )x 100% 

11,5 

11,5 

11,5 

Abs. 
(254nm) 

0,071 

0,070 

0,070 

%da Abs. 
(AIAo)x100% 

52,8 

52,0 

51,1 

TABELA 251 Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respectivas porcentagens 
remanescentes referentes ao ensaio de flotação (VA = 10 cm/min) 

Jarro pH 

2 

3 

7,08 

7,06 

7,08 

Ausência 

Ausência 

Ausência 

% Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. 
(N/No)x100% (uT) (T/To)x!OO% (uC) 

0,33 3,7 9 

0,26 

0,32 

2,9 

3,6 

9 

9 

%da cor ap. 
(C/Co)x100% 

11,5 

11,5 

11,5 

Abs. 
(254nm) 

0,071 

0,070 

0,070 

%da Abs. 
(AI Ao)x1 00% 

52,8 

52,0 

52,0 

T.A.BELA 252 - Resultados do número de algas, absorvância, turbidez e cor aparente remanescentes e respccti v as porcentagens 
remanescentes referentes ao ensaio de flotação (VA = 5 cm/min) 

pH Ind/L 
%Ind. Turbidez % da turbidez Cor ap. %da cor ap. Abs. %da Abs. 

Jarro 
(N/No)x100% (uT) (T/To)x100% (uC) (C/Co)x100% (254nm) (A!Ao)x100% 

7,08 Ausência 0,30 3,3 8 10.1 0,071 52,8 

2 7,06 Ausência 0,25 2,8 8 10,1 0,070 52,0 

3 7,08 Ausência 0,30 3.3 8 10,1 0,070 52,0 

TABELA 253 -Número remanescente de partículas referente ao ensaio de flotação 

Jarro 
Faixa de Tamanhos das Partículas ( J11ll) 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 > 160 Total 

2,340x104 6,800xl03 4,000xl02 4,000x102 1,330x102 3,113xl04 

2 2,380x104 8,133xl03 2,933x103 1,733x103 2,133xl03 3,330xl02 6,700x101 3,913xl04 

3 l,813xl04 6,667xl03 1,933x103 1,533x103 1,800x103 3,330xl02 6,700xl01 1,330x102 3,060xl04 

Água 
1,935xl06 7,895x105 1,693x105 6,0:?-0.xl04 3,900x104 9,600xl03 3,267xl03 l,l33xl03 3,007xl06 

Tipo II 



TABELA 254 - Porcentagem remanescente do número de partículas referentes ao ensaio de flotação 

Jarro 
Faixa de Tamanhos das Partículas ( ~Lm ) 

8 a 16 16 a 32 32 a 48 48 a 64 64 a 96 96 a 128 128 a 160 

1,2 0,9 0,2 0,7 0,3 0,0 0,0 

2 1,2 1,0 1,7 2,9 5,5 3,5 2,1 

3 0,9 0,8 1,1 2,5 4,6 3,5 2,1 
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FIGURA 255- Número Remanescente de Partículas em Ftmção do Tamanho das 
Partículas Referente ao Ensaio de Flotação 
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FIGURA 256 -Porcentagem Remanescente do Número de Partículas em 
Função do Tamanho das Partículas Referente ao Ensaio de Flotação 
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> 160 

0,0 

0,0 

11,7 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg!L 

Mistura Rápida: 

Tmr = 10 s 

Gmr 1000 s- 1 

l'locuJação: 

Tf = lOmin 

Gf- 20 s- 1 

Flotnção: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa, 

R = 15% 

Total 

1,0 

1,3 

1,0 

FLOTAÇÃO 

LEGENDA 

DSA = 50 mg!L 

DAC = 4,5 mg!L 

Mistunt Rápida: 

Tmr = lOs 

C'.I1Ilr = 1 000 s·' 

l'loculação: 

Tf = lO min 

Gf- 20 s·' 

Flotação: 

Tsat = 8 min 

P = 400 kPa, 

R 15% 

FLOTAÇÃO 
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DSA = 50 mg/L 

DAC - 4,5 mg/L 

i\listum H:ípld:r: 

Tmr = 10 s 

Gmr- 1000 s·' 

liloculaçiio: 

Tf~ lO mill 

Gf= 20 s·' 

Flotaçüo: 

Tsat - 8 min 

P - 400 kPa 

R = 15 % 

VA = 15, 10 c 5cmlmin 

FLOTAÇAO 

LE<a:NDA 

DSA ~50 mg/L 

DAC = 4,5 mgiL 

i\ lis tum IHpida : 

Tmr = 10 s 

Gmr - 1000 s·' 

Flondaçoio: 

Tf - lO min 

G t' - 20 s·' 

Flotaçoi o : 

Tsut-8 min 

P 400 kPa 

R - 15% 

Vi\ - 15, lO e 5 cmlmin 

FI .<HA<,:Ao 
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LEGENDA 

DSA - 50 mg/L 

DAC = 4,5 mr/L 

1\ 11>1111 ~1 n :lphl n: 

Tmr = IOs 

Gmr = I 000 s·• 

Florulaçi\o: 

T f = l O min 

ar- 2o s· • 

Flol :tl':\o: 

Tsat ~ S min 

P - •100 kl'o 

R= 15% 

V A = 15, I O e 5 cmimin 

JILOTAÇÃO 

LE<;ENI>A 

OSA = 50 mg/L 

OAC = 4,5 mg/L 

Mlstum n:lplda: 

Tmr = l Os 

Gmr - 1000 s·• 

Flor nlnriiu: 

Tf IOmin 

Gf - 20 s·• 

Flutariiu: 

Tsat 8 min 

P - •100 kl'a 

R= 15 % 

VA - 15, IO c 5cm'm in 

FLOTAÇ,\0 



T ABELA 255 R<>snll~dos do ensaio dcl fill rao;ão (Tempo médio de ..-olt'ta d;1 amo~tra = 10 min) 

Ar~ia Turhidc7. (uT) 
% da turhid<!7. 

Cor a p. (uC) 
% da <Wap. 

(TiT o)xiOO% (C/Co)x i OO% 

A 0,26 2,9 X 9,6 

B 0,23 2,6 9 11 .0 

c 0,24 2,7 9 11 ,0 

TABELA 256 - lk sultados do ensaio de lillraç;1o (Tempo médio de cokta da amostra- 20 min) 

Areia Turbide~: (uT) 
·~ da turhidez 

Cor ap. (uC) 
~ó da cur ;lJl. 

('l'f l'o)x iOO% (C/C o )x I 00% 

A 0,20 2,2 7 X,3 

R 0,2 1 2,3 7 8,3 

c 0,24 2,7 7 X,3 

Tabda 257 - Rl-su ltados do ensaio de filtnr\~1~\ (Tempo ml'dio de cokta da amostra - 30 min) 

Areia Turbidcz (uT) 
% da turhidcz 

Cor a1l. (uC) 
% da cor ap. 

(' l'f l'n}x i OO% (C/Co )x I 00% 

A 0, 18 1,9 7 8,3 

ll 0. 19 2, 1 7 8,3 

c 0,2.l 2,6 7 R,3 

Tah.:la 25X- llesultados do f'll l<~ io de lillra\·Jo (Tempo rm\ lio de coleta da amostra- 40 min) 

Areia Turhidez (uT ) 
0 ó da turbid..:z 

(\>r ap. (uC) 
~ó da '-.X>r ap. 

(Tfl'o)x iOmo (C/Co )x I O O~ o 

A 

H 

c 

0. 17 I,R 7 X,3 

0. 15 1.7 7 lU 

0. 17 I .X 7 8,3 

10,0 

9,0 

........-~/'!" ---------. --- - ----- -

--~ _... --- ---- - - ----- J 
.-- ./'-- - ' 

H,O 

7 ,0 

6,0 

5,0 

o.I,O 

3,(1 ' 

.......-- ./' - - ---- ..... - 1~- -- -- - --, - - ------ ------- -
~ ------ -- --' 

2,0 

1,0 

o,o 

/ / ---
,.,..."' ,~"----- ----- ~-----------

1 o ~~..-~- ;;; --.,._ --- ---,--
30 

T<·mpo de Coll-ta da Amos tra Filtrada (miu) 

T: turhid<)7. rcman<!sr:ent" (nT), To: turbidl);.: ini<·ial (uT) 
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Abs. (254nm) 
% da Abs. 

(AI~)x i OO% 

0,065 48,1 

0,066 4S,9 

0,067 49,7 

% da Ahs. 
Abs. (2 54nm) 

(AIAo)x iOO% 

0,065 48,1 

0,066 48,9 

0,066 48,9 

% da Abs. 
Abs. (254n m) 

(AIAo)x iOO% 

0,062 45,6 

0.064 47,3 

0,065 4!1. 1 

Ahs. (254nm) 
% da Abs. 

(AI A.l)x I O O~ o 

0.06 1 4<1,8 

0,062 45,6 

0,062 45.6 

LEGENDA 

DSA - 50 mgi L 

OAC ~ 4.5 mg/L 

M lsttmr lUtllitla: 

Tmr lO" 

Gmr 1000 ,·• 

FltH' ulal':lu: 

TI' - lO min 

ar 2os·• 

Flotnçilo: 

Tsat = S min 

I' - 400 kPa 

R = 15% 

VA - 1.\ lO ..: 5 ,·mim in 

Filt 111\':lo: 

c,>)t'la deanro~lra lillratla: 

I O, 20, JO e 40 min 

F IGU RA 261 -Porcentagem Remanescente da Turbidez em Função dos 
Tempos Médjos de Coleta de Água Filtrada e dos Diferentes Tipos de Areia 

FII :m A( :Ao 
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LEGENDA 

DSA ~50 mg!L 

DAC = 4,5 mg/L 

i\ listum ll:ípida: 

Tnu·= lOs 

Gmr = 1000 s"1 

Flondnçiio: 

Tf= LO min 

Gf = 20 s"1 

Flotaçi\o: 

Tsat = 8 min 

P = 400kl'a 

R = 15 % 

VA -15, 10 e 5 cmlmin 

Fillmçfio: 

Coleta tle amostra filtrada: 

10, 20, 30 c 40 min 

FILTRAÇ.\0 

LEGENDA 

DSA = 50 mg/L 

DAC = 4,5 mg/L 

i\ li~tum l{:"tpida: 

Tmr = IOs 

Gmr = I 000 s·' 

Flondaçiio: 

Tf~ lO min 

Gf- 20 s·' 

Flo taç~o: 

30,0 

20,0 

to,o Art' ia 'fi pu "C" Tsat = R min. 

11,11 Arda Tipo "B" 

20 Art' ia Tipo "A" 

Tempo de Colr ta d:-t Amos tra l •l lh~ula (mi11) 

A: :lh~<.>n·;i ncia remanesca1te (254 nrn), Ao: absorvància in icia l (254 nm) 

FIGURA 263 -Porcentagem Remanescente da Absorvância em Ftmção dos 
Tempos Médios de Coleta de Água Filtrada e dos Diferentes Tipos de Areia 

J> - •100 kPa. 

R = 15% 

VA = 15, 10 c5cmimin 

Fi11111ÇiiO: 

Colcta d.: amostra fillrada : 

10, 20, 30.: 40 min 

FILTRAÇÃO 
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