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RESUMO 

 

NOLLI, P. T. G. Avaliação da técnica de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) no 
tratamento de efluentes gerados em uma oficina de e quipamentos móveis de 
uma empresa mineradora . Monografia 52 p. (Graduação em Engenharia Ambiental 
e Sanitária). Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. Araxá-MG; 
2015. 

 

A oficina de equipamentos móveis da Empresa X gera cerca de 0,6 m3/h de 
efluentes na atividade de lavação dos equipamentos móveis e peças automotivas. 
Este efluente é tratado em um tanque separador de água e óleo (SAOL) localizado 
próximo à oficina, dentro da própria Empresa. A água tratada no SAOL é reutilizada 
no processo industrial e o resíduo retido nos filtros do tanque é encaminhado a uma 
empresa credenciada ao tratamento e destinação final do mesmo. A fim de avaliar a 
aplicação do sistema de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) no tratamento deste 
efluente, o mesmo foi caracterizado e foram realizados 10 experimentos com 1 litro 
de efluente bruto em cada, em bancada na Empresa X com os mesmos princípios 
de funcionamento de uma flotação em escala industrial. Nestes experimentos, 
exceto no Experimento 1, foram utilizados em diferentes quantidades, reagentes 
floculantes e/ou coagulantes necessários ao processo de flotação. Após a realização 
de todos os testes na FAD, o Experimento 4, 7 e 10, foram os escolhidos para serem 
analisados quimicamente em um laboratório, por terem os melhores resultados 
visualmente avaliados em termos de clarificação. Após as análises laboratoriais, o 
Experimento 10, onde foi utilizado 10 mg/L de floculante e 150 mg/L de coagulante 
simultaneamente no processo de FAD, conduziu aos melhores resultados, em 
termos da maior eficiência na remoção dos poluentes amostrados. Quando 
comparados os parâmetros encontrados no Experimento 10 com os parâmetros 
caracterizados no efluente bruto, foi observada a remoção de 49% de condutividade 
elétrica, 71% de DBO, 87% de óleos e graxas, 73% de sólidos totais e 88% de 
turbidez. Os resultados indicaram que a Flotação por Ar Dissolvido constitui em um 
sistema eficaz de tratamento de efluentes, removendo consideravelmente a 
quantidade dos elementos nocivos ao meio ambiente, que foram objetos deste 
estudo. Concluiu-se que a FAD é eficiente para o tratamento de efluentes gerados 
pela atividade de uma oficina de equipamentos móveis, podendo o efluente tratado, 
ser reutilizado pela própria oficina geradora do efluente bruto, na atividade de 
lavação primária (sólidos grosseiros) dos equipamentos, diminuindo assim, 
consideravelmente o uso de água limpa proveniente de um corpo hídrico próximo. 
 

Palavras-chave: FAD; flotação; coagulação; floculação; óleos e graxas.



 

 

 

ABSTRACT 

 

NOLLI, P. T. G. Evaluation of  Dissolved Air Flotation technique  (DAF) in the 
treatment of effluents generated in a mobile equipm ent workshop of a mining 
company.  Monograph 52 p. (Graduation in Environmental and Health Engineering). 
Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. Araxá-MG; 2015. 

 

The mobile equipment workshop of Company X generates about 0.6 m3/h of effluent 
in washing activity of mobile devices and automotive parts. This effluent is treated in 
a water and oil separator tank (SAOL), located near the workshop, within the 
Company. The water treated in the SAOL is reused in the industrial process, and the 
residue retained in the tank filters is sent to a company accredited to the treatment 
and disposal of the same. In order to assess the application of Dissolved Air Flotation 
system (DAF) in the treatment of this effluent, it was characterized, and 10 
experiments were performed, with 1 liter of raw effluent in each bench at Company X, 
with the same principles a flotation operation in industrial scale. In these 
experiments, except the first one (Experiment 1), flocculation reagents and/or 
coagulant needed for the flotation process were used in different amounts. After 
conducting all tests in the DAF, the Experiment 4, 7 and 10, were chosen to be 
analyzed chemically in a laboratory as they have the best results visually evaluated 
for clarity. After laboratory testing, Experiment 10, in which it was used 10 mg/L of 
flocculant and 150 mg/L of coagulant simultaneously in the DAF process, led to the 
best results in terms of higher efficiency in removing the pollutants sampled. When 
compared the parameters found in Experiment 10 with the parameters featured in the 
raw wastewater, it was observed the removing of 49% of electrical conductivity, 71% 
of BOD (Biochemical Oxygen Demand), 87% of oils and greases, 73% of total solids 
and 88% of turbidity. The results indicated that the Dissolved Air Flotation constitutes 
an effective system for wastewater treatment, substantially removing the amount of 
harmful elements to the environment, which were evaluated in this study. It was 
concluded that the DAF is effective for the treatment of effluents generated by the 
activity of a workshop of mobile devices, allowing the treated effluent to be reused for 
their own generating workshop of raw wastewater in the primary washing activity of 
equipment (many dirt solids), thus reducing considerably the use of clean water from 
a nearby water body. 
 

Keywords: DAF; flotation; coagulation; flocculation; oils and grease 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, uma grande preocupação tem sido dada à preservação do meio 

ambiente, tratando-se principalmente de recursos naturais. Esta preocupação de 

preservação decorre da situação atual de deterioração da natureza e do seu uso 

sem controles e imprudente. A fiscalização realizada por órgãos públicos, em 

relação aos impactos ambientais tem sido cada vez mais intensa e as indústrias têm 

se preocupado com o tratamento dos seus efluentes e principalmente, com a sua 

imagem perante a sociedade. 

Mancuso e colaboradores (2003) já diziam que no Brasil estão presentes 

pelo menos 8% da reserva mundial de água doce, sendo que 80% destes 

encontram-se na Região Amazônica. Ao considerar que 65% de toda a água 

consumida é utilizada pela agropecuária, 25% pelas indústrias e o restante 

encaminhado para fins urbanos, nota-se o desperdício da água potável em setores 

que a qualidade da água não é um fator decisivo. Diante disso, ressalta-se a 

necessidade de enquadrar os aspectos disponibilidade e uso pretendido. 

A troca da água potável por água de reuso, onde essa substituição for 

possível, ajuda a manter a sustentabilidade desse valioso recurso. A demanda por 

água está cada vez maior, assim, o reuso de água é uma das chaves para minimizar 

o problema. Com a reutilização da água, consegue-se preservar a água potável, 

reservando-a à utilização humana, seu uso mais nobre. 

Segundo Hespanhol e Mierzwa (2005) é importante a criação de estratégias 

que compatibilizem o uso da água nas atividades humanas à ideia de que os 

recursos hídricos não são abundantes no país. Isto significa que os atuais conceitos 

sobre uso da água, tratamento e descarte de efluentes gerados devem ser 

reformulados. Assim sendo, a racionalização e o reuso da água tornam-se 

elementos essenciais que podem garantir a continuidade das atividades humanas, 

diante desse cenário de escassez de recursos hídricos. 

A demanda de água “limpa” constitui um dos maiores desafios a serem 

enfrentados pela humanidade, uma vez que a degradação do meio ambiente diminui 

e contamina as reservas superficiais e subterrâneas de recursos hídricos. Dessa 

forma, o conceito de água como recurso inesgotável e gratuito passa por uma 

reflexão criteriosa (SILVA et al., 2004).  
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A preocupação das indústrias com a preservação do meio ambiente deriva 

do fato de que as suas atividades, em geral, são compostas por diversas etapas, às 

quais estão associadas algumas possibilidades de contaminação. Um exemplo disso 

é o volume significativo de água utilizado, que se torna responsável pelo transporte 

de diversos contaminantes, dentre estes reagentes químicos, óleos e material 

particulado. Uma das formas de reuso de água que vem ganhando destaque em 

muitos países é a destinada à lavagem de veículos. Não se pode negar que milhares 

de litros de água potável são desperdiçados nesta prática atualmente (LEITÃO, 

1999). 

Em uma oficina de equipamentos móveis, objeto deste estudo, ocorre a 

geração de efluentes através de atividades de limpeza dos equipamentos e peças 

automotivas como motores e outras partes integrantes deles, que podem conter 

quantidades significativas de óleos e graxas, sólidos em suspensão, metais 

pesados, surfactantes e substâncias orgânicas, que se descartados de forma 

irregular, podem acarretar danos ao meio ambiente. 

O efluente gerado em uma oficina de equipamentos móveis pode ser tratado 

através do processo de Flotação por Ar Dissolvido (FAD). A flotação é uma técnica 

de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma 

suspensão de partículas. Com isso, verifica-se que as partículas aderem às bolhas, 

formando uma espuma que pode ser removida da solução e separando seus 

componentes de maneira efetiva (DE SOUZA et al., 2003). 

De acordo com Reali (1991), as experiências da aplicação da flotação 

tiveram início em 1907 na área de processamento de minérios, passando a ser 

empregada posteriormente na indústria de papel e celulose por volta de 1920. Em 

seguida, após a segunda guerra mundial, com o desenvolvimento industrial, a 

aplicação da flotação foi implementada para a recuperação de óleos e gorduras na 

indústria petroquímica e de óleos vegetais. Nas últimas décadas, a flotação tem sido 

aplicada constantemente na área industrial, como refinarias, curtumes, mecânicas, 

papel e celulose, para o tratamento de água para abastecimento e no tratamento do 

lodo, até mesmo por ser o mais econômico meio de separação de sólido-líquido para 

uma larga faixa de aplicações (BRATBY, 1983). 

Um dos trabalhos pioneiros na avaliação do emprego da flotação no 

tratamento de água no Brasil foi realizado por Reali em 1984, onde o autor fez uma 

ampla revisão bibliográfica e realizou experiências em uma estação piloto, que 
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possibilitaram o equacionamento teórico que relaciona a eficiência da flotação com 

as principais variáveis envolvidas com o processo e analisar a viabilidade técnica e 

operacional do mesmo. 

No Brasil, a legislação que estabelece os padrões ambientais permitidos 

para o lançamento de efluentes oleosos é a Resolução CONAMA n° 430, de 13 de 

maio de 2011, que complementa a Resolução CONAMA n° 357, de 78 de março de 

2005 (BRASIL, 2011).  

As unidades da federação, e alguns municípios, também apresentam valores 

próprios adotados como limites de lançamento em corpos receptores, através de 

suas legislações ambientais. Contudo, estes não podem exceder aos valores 

máximos adotados pela União. Neste caso, podem ser apenas mais restritivos 

(MARTINI JÚNIOR & GUSMÃO, 2003).  

Normalmente, é de senso comum, que atividades que lidam com resíduos 

oleosos tenham que ser submetidas a processos de licenciamento, devido à 

toxicidade e impactos ambientais potenciais que esse tipo de resíduo pode 

apresentar (FEEMA/COPPETEC, 2003). 

Os problemas relacionados com a água, um dos mais importantes recursos 

ambientais, não estão dissociados das relações históricas entre o homem e o meio 

ambiente e suas atividades produtivas, as quais tem resultado numa grave crise 

ambiental no nosso planeta. Esta crise ambiental, na qual os recursos hídricos estão 

inseridos é decorrente do modelo de desenvolvimento adotado, que se tem como 

paradigma. 

É necessária uma mudança de concepção no modelo de desenvolvimento, o 

que já vem ocorrendo, porém de forma assimétrica. Neste sentido sugere-se a 

adoção de uma abordagem sistêmica, ou seja, que se considere o meio ambiente 

como uma composição que envolve o meio físico, o homem e suas atividades. 

Torna-se necessário adotar uma abordagem integrada que harmonize o meio físico, 

os recursos naturais com o meio socioeconômico, de maneira a permitir uma 

exploração ordenada e sustentável dos recursos hídricos (LEAL, 1998). 

Com o aumento crescente da população e a consequente necessidade do 

aumento da produção industrial, faz com que a demanda por água seja cada vez 

maior. No entanto, devido a disponibilidade reduzida, em função da sua má 

distribuição no Planeta, o tratamento e o reaproveitamento de água é indicado como 

uma importante alternativa para solucionar parte do problema. 
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A grande vantagem da reutilização da água tratada é a preservação da água 

potável, reservando-a exclusivamente para o atendimento das necessidades que 

exijam a sua qualidade para o abastecimento humano. Além disso, a substituição de 

uma água de boa qualidade por outra inferior, porém que contenha a qualidade 

requerida para o destino traçado para ela é também uma vantagem do reuso da 

água. 

Diante da necessidade de estudos relacionados ao tratamento de águas 

residuárias para o seu reuso em empresas, este trabalho busca, através do 

processo de Flotação por Ar Dissolvido em bancada, conseguir um tratamento 

eficiente em efluentes gerados em uma oficina de equipamentos móveis, 

contaminados por diversos elementos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, 

propiciando assim, a reutilização da água tratada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar a aplicação do sistema de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) em 

bancada, no tratamento de efluentes gerados em uma oficina de 

equipamentos móveis. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar experimentos utilizando o processo de FAD em bancada, em 

efluente gerado em uma oficina de equipamentos móveis; 

 

• Comparar os resultados emitidos pelo laboratório para avaliar a eficiência 

do tratamento utilizando a FAD. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste item é apresentado o processo de FAD utilizado no tratamento do 

efluente gerado na oficina de equipamentos móveis localizada na Empresa X; os 

fatores que auxiliam no processo de tratamento; bem como a importância do 

tratamento, seus riscos e impactos, e a descrição dos parâmetros necessários para 

avaliar a eficácia da FAD no tratamento do efluente. 

 

3.1. FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO (FAD) 

 

De acordo com levantamento de Gregory e Zabel (1990), há mais de 2.000 

anos os gregos já conheciam e aplicavam uma forma de flotação para separar 

minérios de outros materiais. Com a evolução dos usos do processo ao longo dos 

séculos, logo no início do século XX, foram desenvolvidas e patenteadas as 

modalidades do processo de flotação mais conhecidas do meio técnico. 

A flotação possui diversas aplicações conhecidas, desde o espessamento de 

lodos anaeróbios provenientes de estações de tratamento de esgotos, passando 

pela separação do minério bruto moído do rejeito, na indústria de mineração, até o 

tratamento de água para consumo humano (SANTIAGO, 2008). 

Existem três tipos conhecidos de processos de flotação: A flotação 

eletrolítica, a flotação por ar disperso e a flotação por ar dissolvido, denominada de 

forma sintética como FAD. 

A flotação por ar dissolvido consiste na liberação de bolhas de ar no líquido 

pela diferença de pressão obtida pela redução da pressão do líquido. De acordo com 

Reali (1991), existem duas denominações para o processo de acordo com a forma 

que a diminuição da pressão no líquido é realizada: flotação a vácuo e por 

pressurização. 

Na flotação a vácuo, o líquido é misturado com o ar em condições de 

pressão atmosférica, pela injeção de ar no líquido ou agitação mecânica e 

posteriormente, encaminhado a uma câmara de vácuo, onde a queda de pressão 

sob condições de vácuo causa a formação de bolhas de ar no líquido. Na flotação 

por pressurização, o ar é dissolvido no líquido em uma câmara fechada e 
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pressurizada (com pressão maior que a atmosférica). Em seguida, a mistura é 

enviada a outra câmara, em condições de pressão atmosférica. A redução brusca da 

pressão ocasionada quando a mistura sai da câmara pressurizada e entra na aberta 

promove a liberação das bolhas de ar no líquido. Como essa redução de pressão é 

grande, há a geração de um maior número de bolhas de ar no líquido, tornando o 

processo de flotação por pressurização mais vantajoso do que o processo a vácuo 

(SANTIAGO, 2008). 

De acordo com Coutinho (2008), devido ao desenvolvimento das pesquisas, 

os parâmetros para o processo de flotação a ar dissolvido vêm sendo consolidados, 

tornando esse processo ambientalmente confiável e técnico-economicamente viável, 

quando comparado com outras alternativas de segregação de sólidos e líquidos, e 

amplamente utilizado em vários campos de tratamento de águas e efluentes em todo 

o mundo. 

Os princípios básicos de funcionamento do processo de FAD, embora 

simples, pois se resumem no contato das partículas sólidas com as microbolhas de 

ar injetadas dissolvidas no líquido (Número 3 da Figura 01) e no seu consequente 

arraste para a superfície do mesmo (Número 4 da Figura 01), a fim de retirar os 

poluentes pela superfície (Número 5 da Figura 01) e o efluente tratado por outra 

câmara independente (Número 6 da Figura 01), dependem de um cuidadoso 

controle dos parâmetros de projeto, determinados em função das características do 

afluente a ser tratado. 

 
Figura 01: Diagrama de fluxo genérico do processo de FAD 
FONTE: Autor desconhecido 

 

Dentre esses parâmetros, destacam-se a taxa de aplicação superficial de 

flotação, o tempo de detenção no tanque de flotação, o tamanho das bolhas, a 

quantidade de bolhas adicionadas ao sistema (controlado através da taxa de 
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recirculação do líquido pressurizado com ar), a pressão na câmara de saturação e, 

consequentemente, a quantidade de ar fornecida em relação à massa de sólidos em 

suspensão no líquido. Ainda assim, como a flotação é sempre precedida da etapa de 

coagulação / floculação, os parâmetros dessa fase também devem ser 

cuidadosamente controlados, com destaque para o pH, gradiente de velocidade, 

tempo de detenção e, ainda, as dosagens de coagulantes (COUTINHO, 2008). 

 

3.1.1. Fatores que influenciam o processo de FAD 

 

Dentre os fatores que auxiliam o processo de flotação, estão, a otimização 

da coagulação, a adequação do tempo e do grau de agitação da floculação e a 

quantidade de ar na água pressurizada, cujo valor deve levar em consideração a 

concentração de sólidos na água bruta (AWWA, 1990). 

Tendo em vista, as pesquisas já realizadas, bem como o grande número de 

unidades de flotação por ar dissolvido atualmente em operação, com aplicação nos 

mais diversos campos, as faixas de variação desses parâmetros operacionais são 

bastante discutidas em publicações técnicas especializadas. 

 

3.1.1.1. Pressão na câmara de saturação / tamanho das bolhas 

 

Segundo Mouchet (apud REALI, 1991), a distribuição do tamanho das 

bolhas em uma unidade de FAD depende fundamentalmente da taxa de aglutinação 

das microbolhas formadas devido à liberação dos gases dissolvidos no líquido da 

recirculação. Diversos fatores influem nesse processo, entre eles, a pressão no 

interior da câmara e o tempo de pressurização. 

O tempo de detenção no floculador é um fator bastante discutido. De acordo 

com Dick (1972) e Ramalho (1977), o tempo ideal é de 30 minutos. Já Di Bernardo 

(1993), que realizou experiências com “Jar test” no tratamento de água, obteve bons 

resultados com tempos de 10 a 20 minutos de floculação, e que para cada tempo de 

floculação existe um gradiente ótimo, com o qual se obtém a maior eficiência de 

remoção dos flocos. Penetra e colaboradores (2001) e Reali e colaboradores (1991) 

trabalharam com testes utilizando a FAD em efluentes de reatores anaeróbios 
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utilizando os tempos de floculação de 15, 20, 25 e 60 minutos, encontrando bons 

resultados como a eficiência de remoção de fosfato total, sólidos em suspensão 

totais, turbidez, cor e DQO. 

Em experiências com pressões de 3 e 5 Kgf/cm2, no tanque de 

pressurização do equipamento de FAD, Reali (1991), encontrou os melhores 

resultados utilizando 5 Kgf/cm2, quando obteve bolhas bem menores e com menor 

dispersão (40 a 50µm). Observou também que pressões acima de 5,5 Kgf/cm2 

podem resultar na diminuição da geração de bolhas adequadas ao processo de 

flotação. Di Bernardo (1993) recomenda pressões de 2,5 a 5 Kgf/cm2. Segundo 

Jürgensen e Richter (apud AISSE et al., 2001), em pressões de 4 a 6 Kgf/cm2, o 

tamanho das microbolhas varia de 30 a 70 µm. Lainé e colaboradores (1998), 

conseguiram bons resultados com pressão de 5,5 Kgf/cm2, para o tratamento de 

águas pluviais. 

 

3.1.1.2. Relação ar / sólidos no tanque de flotação 

 

Segundo Neto (2012), os elementos presentes no efluente, em condições 

naturais, seguem uma trajetória descendente, em contracorrente com o fluxo 

ascendente de ar, alimentado na parte inferior da coluna de flotação. Na zona de 

coleta ou recuperação, as partículas hidrofóbicas aderem a bolhas de ar e sobem 

até atingir a superfície (local de retirada do sobrenadante). 

A quantidade de ar fornecida pela quantidade de sólidos no tanque de 

flotação (relação ar/sólido) é um dos parâmetros mais importantes da FAD, porém 

segundo as pesquisas realizadas por Zabel em 1982, (apud DI BERNARDO, 1993), 

a quantidade de ar não depende da concentração de sólidos na água quando esta é 

inferior a 1.000 mg/L. Assim, a quantidade de ar a ser fornecida passa a depender 

do volume de água a ser clarificado e é normalmente maior, tendo em vista a 

necessidade de se garantir um elevado número de choques entre as partículas e as 

bolhas de ar, e, consequentemente, propiciar a adesão e o arraste dos sólidos para 

a superfície do líquido. 
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3.1.1.3. Coagulação e floculação 

 

A coagulação e a floculação são dois processos bastante usados no 

tratamento de águas e efluentes. O objetivo é agrupar a massa sólida dentro massa 

líquida de alguma forma antes da utilização de um processo de separação 

propriamente dito (SANTIAGO, 2008). 

A coagulação é um processo que reduz a carga de superfície (minimiza as 

forças eletrostáticas) em sólidos onde podem predominar e provocar a aglomeração 

das partículas em suspensão. O produto químico que traz este respeito é um 

coagulante (CONNELLY & RICHARDSON, 1984). 

Na coagulação ocorrem quatro mecanismos diferentes para a 

desestabilização das partículas sólidas e a formação dos flocos, sendo eles: 

compressão da camada difusa; adsorção e neutralização de cargas; varredura; 

adsorção e formação de pontes. De acordo com Odegaard (apud REALI, 1991), 

todos esses mecanismos, com exceção do primeiro, podem ocorrer no tratamento 

de águas residuárias. O grau de clarificação do efluente final depende da quantidade 

utilizada de coagulante e do cuidado com que o processo é operado. As dosagens 

de coagulantes necessárias a uma boa flotação variam de acordo com o pH e com 

as concentrações de sólidos na água a ser tratada, sendo possível obter efluentes 

bastante clarificados, livres da matéria orgânica em suspensão ou em estado 

coloidal. 

Segundo Amirtharajah e O’Melia (1990), os fatores que afetam a coagulação 

são: a dose e o tipo de coagulante; o pH em que ocorre o processo; a concentração 

de carbono orgânico total e carbono orgânico dissolvido presentes na água; 

tamanho das partículas; existência de cargas positivas ou negativas na solução e 

parâmetros de mistura e temperatura. 

A floculação consiste no processo de aglomeração de sólidos em suspensão 

na qual nenhuma mudança substancial da carga de superfície é realizada. O produto 

químico que traz este respeito é denominado floculante (CONNELLY & 

RICHARDSON, 1984). 

A floculação é uma operação complementar ao processo de coagulação. Na 

floculação, as partículas formadas pela adição do coagulante se aglomeram, 

formando flocos de dimensões maiores. 
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Em escala de bancada, a floculação ocorre no próprio equipamento de teste. 

Na escala real, a floculação ocorre nas câmaras de floculação, ou floculadores. 

Os floculadores podem ser hidráulicos ou mecânicos. Como os floculadores 

mecânicos usam energia, o custo de operação pode ser um fator relevante na 

escolha entre os dois tipos. 

De acordo com Santiago (2008), os dois fatores principais que afetam a 

floculação são o tempo de detenção e o gradiente de velocidade. Para se determinar 

os valores desses dois parâmetros são realizados ensaios de bancada ou em escala 

piloto. De modo prático, altera-se a velocidade de rotação e o tempo de floculação, e 

depois da coleta de resultados, os valores que resultarem em maiores eficiências de 

remoção dos parâmetros desejados são escolhidos. Como os objetos a serem 

estudados utilizando o processo de FAD são diferentes uns dos outros, se faz 

necessário realizar ensaios para cada tipo, a fim de determinar o mais viável. 

 

3.2. OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS: A IMPORTÂNCIA DO 
TRATAMENTO DO SEU EFLUENTE, SEUS RISCOS E IMPACTOS 

 

As atividades automotivas no Brasil existem em grande escala, despertando 

assim, uma atenção especial por serem atividades potencialmente poluidoras, 

principalmente no que compete a utilização de água, e consequentemente, a 

geração de efluentes. Um aspecto ambiental importante das atividades automotivas 

é a geração de resíduos, especialmente os resíduos oleosos. Os vazamentos e os 

descartes irregulares de resíduos e efluentes de uma oficina de equipamentos 

móveis podem provocar danos ao meio ambiente (SEMAPE, 2004). 

Os efluentes líquidos gerados por estas atividades constituem o principal 

foco de atenção do presente estudo. Estes ocorrem através das operações de 

manutenção, reparo, lavagem, lubrificação, trocas de fluidos, estética (deixá-lo 

limpo), dentre outros. 

Há uma atenção especial em efluentes originados em oficinas, uma vez que 

são atividades potencialmente poluidoras, principalmente no que compete à 

utilização de água em grandes quantidades (SEMAPE, 2004). 

O efluente gerado por atividades de limpeza de equipamentos móveis pode 

conter quantidades significativas de óleos e graxas, sólidos em suspensão, metais 
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pesados, surfactantes e substâncias orgânicas. Com o seu eficiente tratamento, o 

efluente clarificado pode ser reaproveitado na própria lavação dos veículos na 

oficina de equipamentos móveis. 

Qualquer efluente industrial proveniente dos mais diversificados processos 

de industrialização; é um importante fator de degradação ambiental. 

O despejo de efluentes industriais, tanto nos corpos d’água quanto na rede 

de esgoto a ser tratada, sem o devido tratamento prévio, provoca sérios problemas 

sanitários e ambientais, como a fauna e flora constituintes dos corpos receptores 

(ARCHELA et al., 2003). São os que mais contribuem para o aumento de matérias 

graxas nos corpos d'água. Dentre esses despejos, destacam-se os de refinarias, 

frigoríficos e saboarias (COUTINHO, 2008). 

Sob o aspecto ambiental, a presença de óleos e graxas nos corpos d'água, 

um dos principais agentes nocivos presentes no efluente estudado, provoca 

alterações no ecossistema aquático, pois, além de acarretar problemas de ordem 

estética, interferem nas concentrações de oxigênio dissolvido na água, na medida 

em que, prejudicam o contato entre a superfície da água e o ar, impedindo, dessa 

maneira, a transferência do oxigênio da atmosfera para a água, e ainda, no seu 

processo de decomposição elevam a DBO e a DQO, além de ser um fator negativo 

no que se refere à sua degradação em unidades de tratamento de esgotos por 

processos biológicos e quando presentes em mananciais utilizados para 

abastecimento público, causam problemas no tratamento d'água (COUTINHO, 

2008). 

 

3.3. PARÂMETROS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUÁRIAS DE OFICINA 

 

Seguem abaixo os parâmetros avaliados na coleta do efluente bruto e na 

preparação dos Experimentos (pH e temperatura) e os parâmetros analisados em 

laboratório (DBO, O&G, condutividade elétrica, turbidez e sólidos totais) para avaliar 

a técnica de FAD no tratamento deste efluente. 
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3.3.1. pH – Potencial Hidrogeniônico 

 

O pH, por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente 

na água ou em seus processos unitários de tratamento, como na coagulação e 

floculação, na solubilidade e na precipitação de elementos químicos, como metais 

pesados e nutrientes, é um parâmetro importante para o processo da flotação 

(COUTINHO, 2008). 

Ainda de acordo com Coutinho (2008), a influência do pH sobre os 

ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido aos seus efeitos sobre a 

fisiologia das diversas espécies. Desta forma, visando a proteção das comunidades 

aquáticas, os valores do pH foram estabelecidos na faixa entre 6 e 9, para as 

diversas classes de águas naturais, tanto pela legislação federal (Resolução nº 

430/2011 do CONAMA), como pela legislação do Estado de Minas Gerais (DN 

COPAM 010/1986). 

Coutinho (2008) cita que, na FAD, os processos de coagulação e floculação, 

dependem fundamentalmente do pH, devendo este ser controlado a uma condição 

denominada "pH ótimo" de coagulação, que corresponde à situação em que as 

partículas coloidais apresentam menor quantidade de carga eletrostática superficial. 

Os estudos realizados pela DT Engenharia (2005) para a definição dos parâmetros 

de projeto de uma estação de efluentes, através de ensaios de “Jar Test”, 

encontraram uma faixa de “pH ótimo” entre 6,4 e 6,8. 

 

3.3.2. Temperatura 

 

As variações de temperatura ambiente influem nas temperaturas dos corpos 

de água, provocando variações sazonais ao longo das estações do ano e do dia. No 

caso de ambientes lênticos, como o local de captação do efluente bruto estudado, as 

variações de temperatura podem provocar tanto a estratificação, quanto a 

desestratificação de sua coluna d’água. A elevação da temperatura em um corpo 

d'água, acima dos valores associados ao clima, geralmente é provocada por 

despejos industriais e de usinas termoelétricas. Dependendo das variações, a 

temperatura desempenha um papel importante de controle no meio aquático, 
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condicionando a influência de uma série de parâmetros físico-químicos, dentre 

esses a solubilidade dos gases (COUTINHO, 2008). 

Segundo a DT Engenharia (2005), para a faixa de tamanho / diâmetro das 

microbolhas adequadas para a flotação, as velocidades de ascensão das bolhas em 

temperaturas de até 30 ºC encontram-se dentro da faixa de aplicação da FAD. 

 

3.3.3. DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 

A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria 

orgânica biodegradável. O alto valor de DBO indica uma grande concentração de 

matéria orgânica e baixo teor de oxigênio. Indica a presença de poluição através da 

matéria orgânica proveniente de fontes pontuais e / ou difusas de origem industrial 

ou doméstica (CORREA, 2014). 

Coutinho (2008) cita que o aumento das concentrações da demanda 

bioquímica de oxigênio em um corpo d'água geralmente é provocado por despejos 

especialmente de esgotos domésticos e de alguns tipos de indústrias, como 

laticínios, abatedouros, de produtos alimentícios, curtumes, de açúcar e álcool, com 

composição predominantemente orgânica. 

 

3.3.4. O&G – Óleos e Graxas 

 

Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origens animal, mineral ou 

vegetal, que compreende principalmente, ácidos graxos, gorduras animais, sabões, 

graxas, óleos vegetais, ceras e óleos minerais. Em laboratório, são identificadas 

também como material solúvel em hexano – MSH, que não se volatilizam durante a 

evaporação do solvente a 100ºC, classificadas como hidrocarbonetos, gorduras, 

ésteres, entre outros. Óleos e graxas são raramente encontrados em águas naturais. 

São normalmente provenientes de despejos e resíduos industriais, esgotos 

domésticos, efluentes de oficinas mecânicas e de postos de gasolina e de 

drenagens de estradas e vias públicas (COUTINHO, 2008). 
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3.3.5. Condutividade elétrica 

 

A quantidade de condutividade elétrica no efluente ou em qualquer outro 

local que se deseja avaliar e/ou caracterizar, indica a disponibilidade de sais e 

metais no mesmo. 

A condutividade elétrica é influenciada principalmente por fatores físicos 

como o clima e hidrologia, por fatores químicos como a geologia local e a 

solubilidade de minerais e por impactos humanos como o uso de fertilizantes, 

alterações da vegetação e outros, do que por fatores biológicos (PEDROSA e 

REZENDE, 1999). Porém, uma alta concentração de matéria orgânica em 

decomposição aumenta a quantidade de íons dissociados na água, que resulta no 

aumento da condutividade elétrica (SILVA, F. L. et al., 2008). 

 

3.3.6. Turbidez 

 

A turbidez é a demonstração do grau de interferência com a passagem de 

luz através da água, atribuindo uma aparência turva à mesma. Os constituintes 

responsáveis por esta aparência são os sólidos em suspensão (SPERLING, 2005). 

De acordo com Sperling (2005), a turbidez pode ser de origem natural, 

através de partículas de rochas, de silte e argila, de algas e de outros 

microorganismos ou de origem antrópica como despejos industriais e domésticos e a 

erosão. A sua origem natural não demonstra inconvenientes sanitários, exceto 

esteticamente. A sua origem antrópica pode estar relacionada à presença de 

compostos tóxicos e organismos patogênicos que contribuem no impacto dos 

ecossistemas aquáticos. 

A alta turbidez prejudica também a fotossíntese das macrófitas enraizadas 

submersas e das algas, reduzindo com isto a produtividade desse extrato da cadeia 

alimentar, e influindo negativamente no desenvolvimento das comunidades 

aquáticas (COUTINHO, 2008). 
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3.3.7. Sólidos totais 

 

Segundo Coutinho (2008), em estudos de controle de poluição das águas 

naturais e de caracterização de efluentes líquidos, a determinação dos níveis de 

concentração das diversas frações de sólidos resulta em um quadro geral da 

distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão e 

dissolvidos) e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos). 

Nos recursos hídricos, quando do lançamento de efluentes ilegais por parte 

de indústrias principalmente, com elevadas concentrações de sólidos podem causar 

danos a todo ecossistema devido à elevação da turbidez e à consequente redução 

da fotossíntese. Pode ocorrer também, a sedimentação do material no leito dos rios 

eliminando organismos que fornecem alimentos, prejudicando os leitos de desova de 

peixes, promovendo decomposição anaeróbia e ou provocando assoreamentos que 

acarretam em inundações e ou soterramentos de lagos (COUTINHO, 2008). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. INTRODUÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Foi coletado na entrada da caixa separadora de água e óleo, denominado 

SAOL, o efluente gerado em uma oficina de equipamentos móveis de uma Empresa 

X, contendo possíveis elementos nocivos ao meio ambiente (se destinado 

incorretamente), a fim de avaliar a eficácia de seu tratamento utilizando o processo 

de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) em escala de bancada. 

Este efluente bruto foi caracterizado para que fosse possível compará-lo 

com o Experimento que obteve melhores resultados. 

Com o efluente, foram realizados 10 Experimentos de Flotação por Ar 

Dissolvido, utilizando 1 litro do efluente bruto em cada Experimento. 

Os Experimentos foram realizados separadamente por “Cenários” 

dependendo da utilização ou não de regentes, conforme mostra a Tabela 01 abaixo: 

 

Tabela 01: Cenários da utilização ou não de reagentes 

Cenários Experimento (s) Reagente(s) utilizado(s)  

1 1 (branco) - 

2 2, 3 e 4 floculante 

3 5, 6, 7 e 8 coagulante 

4 9 e 10 floculante e coagulante 

 

Foram adicionados reagentes (coagulantes e/ou floculantes) em quantidades 

diferentes em cada Experimento, exceto no Experimento 1 (branco) conforme 

mostram as Tabelas 01 e 02. 

Logo após a adição dos reagentes nos Experimentos, eles foram 

homogeneizados e processados através da FAD em bancada, separadamente 

(batelada). 

Após serem processados por FAD, foram escolhidos 3 Experimentos, sendo 

1 Experimento dentro de cada Cenário onde foi utilizado o floculante e/ou coagulante 
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(Cenários 2, 3 e 4), que apresentaram melhores resultados visuais em termos de 

clarificação, para serem analisados quimicamente em Laboratório Y. 

O Laboratório Y, onde foram realizadas as análises químicas, é acreditado 

pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação, de acordo com a Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17.025 sob número CRL 0354. 

Em seguida, os resultados do Experimento que apresentou melhor eficiência 

de tratamento (dentre os 3 escolhidos anteriormente), foram comparados com os 

resultados do efluente bruto, para analisar e avaliar a eficiência do tratamento 

utilizando o equipamento de FAD. 

 

4.2. ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

As etapas metodológicas do trabalho experimental realizadas neste estudo 
foram as seguintes: 

 

4.2.1. Identificação da oficina de equipamentos móv eis geradora do efluente 
estudado 

 

Na oficina de equipamentos móveis geradora do efluente analisado, 

localizada na Empresa X, ocorre a lavação de uma média diária de 20 equipamentos 

móveis como empilhadeiras, bob-cat’s e veículos leves, além de peças automotivas 

como motores e outras partes integrantes deles, que estejam impregnadas por 

substâncias como óleos, graxas, sólidos e outros elementos não identificados 

visualmente. São gerados cerca de 0,6 m3/h de efluentes na lavação dos 

equipamentos. 

A água utilizada pela oficina é chamada de “água nova”, ou seja, captada 

diretamente do corpo hídrico classificado como classe II próximo à Empresa X. 

O efluente gerado é encaminhado da oficina de equipamentos móveis à 

caixa separadora de água e óleo (SAOL) através de canaletas presentes no seu 

entorno e tubulações, isento de materiais estranhos que possam descaracterizá-lo. 

O SAOL tem a finalidade de reter óleos, graxas e materiais em suspensão 

presentes no efluente. Na Empresa X, o efluente clarificado no SAOL é 
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encaminhado a uma barragem de rejeitos, que em determinado local, a água contida 

nela é bombeada de volta ao processo industrial e o resíduo retido nos filtros do 

tanque, é encaminhado a uma empresa credenciada ao tratamento e destinação 

final do mesmo. Atualmente, atinge-se uma média global de 94% de recirculação de 

água nesta Empresa para ser reutilizada em seu processo. 

A lavação de um equipamento pode ser realizada em decorrência de uma 

manutenção preventiva, corretiva, lubrificação, trocas de fluidos, estética (deixá-lo 

limpo), dentre outros. 

 

4.2.2. Processo de coleta do efluente bruto 

 

Foram coletadas, preparadas e processadas as amostras do efluente gerado 

na oficina de equipamentos móveis, utilizando o processo de Flotação por Ar 

Dissolvido (FAD) em escala de bancada nas dependências da Empresa X e após, 

foram analisadas em um Laboratório de análises químicas Y. 

A coleta do efluente estudado foi realizada na entrada da caixa de 

separação de água e óleos / graxas, utilizada pela Empresa X para tratamento do 

efluente gerado por sua oficina de equipamentos móveis, próximo à tubulação de 

chegada, ou seja, antes do mesmo ser tratado, conforme mostra a Figura 02 abaixo. 

 

   

 

Figura 02: Tanque separador de água e 
 óleo da Empresa X 

Figura 03: Galões plásticos utilizados na 
coleta do efluente 
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Foram coletados neste tanque cerca de 25 litros do efluente utilizando 

galões plásticos (Figura 03) e levados imediatamente ao local onde os testes 

utilizando a FAD em bancada foram realizados. 

Os EPI’s exigidos pela empresa foram utilizados em todas as etapas dos 

Experimentos, desde a coleta do efluente ao armazenamento dos frascos na caixa 

térmica para encaminhamento do Laboratório Y. 

 

4.2.3. Caracterização do efluente bruto 

 

Foi realizada a caracterização do efluente bruto para que fosse possível 

avaliar a eficácia do seu tratamento, comparando com os Experimentos clarificados 

realizados utilizando a FAD.  

 

4.2.4. Preparação do efluente para a realização dos  experimentos 

 

Para cada Experimento, foi colocado 1 litro do efluente bruto a ser tratado, 

na coluna de flotação (componente do processo de FAD – Número 3 da Figura 06). 

Após, foram adicionados em cada Experimento, os reagentes (floculantes 

e/ou coagulantes), utilizando uma micropipeta e um béquer milimetrado, de acordo 

com os valores identificados na Tabela 02. 

Em seguida, foi realizado a sua mistura utilizando uma haste (Figura 04), por 

cerca de 1 minuto em cada, para que as mesmas ficassem homogêneas e ocorresse 

a floculação e/ou coagulação das partículas presentes no efluente, a fim de removê-

las. 

Foi utilizado um floculante a base de poliacrilamida com caráter aniônico e o 

coagulante sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), fornecidos pela Empresa X. 
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Figura 04: Agitação mecânica para mistura 

dos reagentes no efluente 
 

No Experimento 1, denominado “branco”, não foram utilizados reagentes. Do 

Experimento 2 ao Experimento 10, foram adicionados coagulantes e/ou floculantes 

conforme quantidades mostradas na Tabela 02 abaixo: 

 

Tabela 02: Quantidade de reagentes utilizados nos Experimentos 

Experimentos  Quantidade de Floculante Quantidade de Coagulante 

1 (branco)  - - 

2 2 mg/L - 

3 5 mg/L - 

4 10 mg/L - 

5 - 50 mg/L 

6 - 100 mg/L 

7 - 150 mg/L 

8 - 1 mL 

9 10 mg/L 50 mg/L 

10 10 mg/L 150 mg/L 
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4.2.5. Processo de Flotação por Ar Dissolvido 

 

As amostras preparadas com os reagentes (exceto no Experimento 1), foram 

processadas através da FAD em escala de bancada, conforme descrito no item 3.1, 

localizada nas dependências da Empresa X, com os mesmos princípios de 

funcionamento de uma flotação em escala industrial. 

Foram realizados os 10 Experimentos citados no item 4.1, utilizando o 

processo de FAD sob pressão de cerca de 5 Kgf/cm2 (Figura 05), por 20 minutos de 

saturação em cada. Tempo e pressão considerados ideais por alguns pesquisadores 

sobre o assunto aqui tratado, para a formação da quantidade e tamanhos 

necessários de microbolhas para uma flotação eficiente, conforme descrito no item 

3.1.1.1. 

 

  
 Figura 05: Pressão utilizada no equipamento 
de FAD 

 

Em cada experimento foi utilizado 1 litro do efluente e mais 30% (300 mL) de 

seu volume de microbolhas (Figura 07), geradas através da despressurização no 

equipamento de FAD. A água saturada, que alimenta a coluna de flotação, é forçada 

a passar por uma válvula de agulha, onde ocorre a despressurização da mistura e a 

formação das microbolhas de ar.  
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Para o processo de FAD nos Experimentos, foram seguidos os seguintes 

passos: 

• Inserção de 1 litro do efluente na coluna de flotação (Número 3 da Figura 

06); 

• Preenchimento do tanque de pressurização com água potável (Número 1 da 

Figura 06); 

• Abertura da válvula de ar comprimido (Número 4 da Figura 06) até que a 

pressão atingisse 5 Kgf/cm2 indicado no manômetro (Figura 05); 

• Espera de 20 minutos para a pressurização ideal; 

• Adição ou não de reagentes no efluente presente na coluna de flotação, 

conforme a Tabela 02; 

• Agitação mecânica com uma haste para homogeneizar o efluente (Figura 

04); 

• Abertura da válvula de saída do líquido saturado com ar (Número 5 da 

Figura 06), até completar 1300 mL marcado na régua milimetrada da coluna 

de flotação. Ou seja, adição de 300 mL de líquido saturado com ar. 30 % de 

seu volume (Figura 07); 

• Após a injeção das microbolhas (300 mL), ocorreu a espera de cerca de 1 

minuto em cada experimento, para que as mesmas flotassem. 

 

 
Figura 06: Aparato experimental de FAD em escala de bancada 
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A separação de partículas via adesão de bolhas é rápida e nítida (Figura 08). 

A unidade partícula-bolha apresenta uma densidade menor que o meio aquoso e 

flutua até a superfície da coluna de flotação, conforme mostra a Figura 07 abaixo. 

Assim sendo, na parte inferior da coluna (Número 6 da Figura 06), foram retiradas as 

amostras para serem analisadas quimicamente no Laboratório Y com relação aos 

parâmetros avaliados em termos de eficácia do processo. 

 

 
Figura 07: Adição de 30% de microbolhas 
através do equipamento de FAD 

 
 Figura 08: Separação de partículas através 
da FAD 

 

O sobrenadante, contendo grande quantidade das substâncias indesejadas, 

foi descartado após a retirada do efluente clarificado. O descarte deste material 

ocorreu no tanque separador de água e óleo / graxa, ou seja, no mesmo local onde 

foi realizada a coleta do efluente para o estudo. 

 

4.2.6. Plano de amostragem 

 

Ao realizar os experimentos, foram analisadas e anotadas as temperaturas 

ambientes, as temperaturas das amostras e os seus respectivos pHs na planilha 

denominada “Plano de Amostragem / Ficha de Coleta” para controle interno do 
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Laboratório Y, conforme mostra a Figura 09 abaixo. As temperaturas e pHs foram 

medidos através de um termômetro de vidro em coluna de mercúrio e um pHmetro 

manual, devidamente calibrados por uma empresa credenciada, cedidos pela 

Empresa X. 

Esta planilha foi disponibilizada pelo Laboratório Y responsável pelas 

análises para preenchimento dos dados no momento da coleta ou quando da sua 

disposição nos seus respectivos recipientes (Experimentos 4, 7 e 10). 

 

 

Figura 09: Plano de amostragem / Ficha de coleta 
 

4.2.7. Acondicionamento das amostras nos frascos pa ra encaminhamento ao 
Laboratório Y 

 

Para acondicionar as amostras, para serem encaminhadas às análises, 

foram disponibilizados pelo Laboratório Y responsável pelas análises químicas, os 

frascos preparados para a disposição e a correta conservação dos mesmos, 

conforme mostra a Figura 10. 
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Para análise dos parâmetros de óleos e graxas, foram disponibilizados 

frascos de vidro (âmbar) contendo ácido sulfúrico para preservação das amostras. 

Para análise dos parâmetros DBO, condutividade elétrica, turbidez e sólidos 

totais, foram disponibilizados frascos plásticos sem a presença de elementos 

químicos para a preservação por não haver tal necessidade. 

 

 
Figura 10: Frascos e caixa térmica para a disposição e conservação das 
amostras  

 

Após a disposição dos efluentes clarificados nos frascos, os mesmos foram 

colocados em uma caixa térmica (Figura 10 acima), também disponibilizada pelo 

Laboratório Y responsável pelas análises, para a manutenção e conservação das 

amostras. Logo após, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório pelos os 

seus próprios funcionários. 

 

4.2.8. Processo de análise em Laboratório 

 

Além dos Experimentos 4, 7 e 10, foi encaminhado também ao Laboratório 

Y, o efluente bruto para serem analisados quimicamente. 
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Em todas estas amostras, foram analisados os parâmetros O&G, DBO, 

condutividade elétrica, turbidez e sólidos totais. 

Todas as análises foram realizadas pelo Laboratório Y, localizado no mesmo 

município da Empresa X, obedecendo as metodologias propostas pelo SMWW - 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 22 th 

(APHA/AWWA/WEF, 2012). 

  



40 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a adição dos reagentes (floculante e/ou coagulante), o pH obtido foi 

básico (entre 6,5 e 6,7) em todos os Experimentos (Figura 09), havendo correção 

quando necessário utilizando soda cáustica (NaOH 50%). Também podendo ser 

observado na Figura 09, os valores de temperatura dos Experimentos enviados para 

análise em laboratório variaram-se entre 20 e 23 °C. Valores para estes parâmetros, 

considerados “ótimos” ao processo de FAD, conforme estudos realizados pela DT 

Engenharia (2005). 

Após a realização de todos os Experimentos, os melhores resultados de 

cada Cenário, quando visualmente avaliados em termos de clarificação, foram 

obtidos nos Experimento 4, 7 e 10 conforme mostram as Figuras abaixo.  

Estes Experimentos foram então encaminhados ao Laboratório Y para 

serem analisados quimicamente. 

 

Cenário 1 : Realização do Experimento 1- sem a adição de reagentes. 

 

 

Figura 11: Experimento 1: Branco - 
sem adição de reagentes 

 

Não apresentou melhora da qualidade, em termos de clarificação, após a 

flotação. 
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Cenário 2 : Realização dos Experimentos 2, 3 e 4 – com a adição de 

floculante. 

 

 

 

Figura 12: Experimento 2: 2mg/L de 
floculante 

 

Figura 13: Experimento 3: 5mg/L de 
floculante 

 

Figura 14: Experimento 4: 10mg/L de 
floculante 

 

Neste Cenário, o Experimento 4 apresentou o melhor resultado visual, em 

termos de clarificação, após a flotação. 
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Cenário 3:  Realização dos Experimentos 5, 6, 7 e 8 - com a adição de 

coagulante. 

 

 

 

Figura 15: Experimento 5: 50mg/L de 
coagulante 

Figura 16: Experimento 6: 100mg/L de 
coagulante 

  

 

 

Figura 17: Experimento 7: 150mg/L de 
coagulante 

 

Figura 18: Experimento 8: 1 mL de 
coagulante 

 

Neste Cenário, o Experimento 7 apresentou o melhor resultado visual, em 

termos de clarificação, após a flotação. 
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Cenário 4:  Realização dos Experimentos 9 e 10 - com a adição de floculante 

e coagulante. 

 

 

 

Figura 19: Experimento 9: 10 mg/L de 
floculante + 50mg/L de coagulante 

Figura 20: Experimento 10: 10 mg/L de 
floculante + 150mg/L de coagulante 

 

Neste Cenário, o Experimento 10 apresentou o melhor resultado visual, em 

termos de clarificação, após a flotação. 

 

Os Experimentos não analisados em Laboratório (Experimentos 1, 2, 3, 5, 6, 

8 e 9) foram descartados devido ao aspecto visual, em termos de clarificação ter 

sido inferior em aspecto qualitativo aos três Experimentos escolhidos (4, 7 e 10). 

Não foram realizadas as análises químicas dos demais Experimentos em 

Laboratório, devido as mesmas terem sido custeadas pela Empresa X e valores 

adicionais a estes efetuados, não estavam previstos em seu orçamento. 

O efluente bruto foi caracterizado, através das análises realizadas pelo 

Laboratório Y e as principais características físico-químicas foram as seguintes: pH = 

6,6; condutividade elétrica a 25°C = 1.157 µS/cm; DBO = 1.103 mg/L O2; óleos e 

graxas = 324 mg/L; sólidos totais = 1.676 mg/L; e turbidez = 2.260 NTU. 

Foram comparados os valores do efluente bruto com os valores dos 

Experimentos 4, 7 e 10 analisados quimicamente em laboratório, e observou-se a 

diminuição dos parâmetros desejados (condutividade elétrica, DBO, óleos e graxas, 
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sólidos totais e turbidez) do efluente gerado na oficina de equipamentos móveis 

através do processo de Flotação por Ar Dissolvido em bancada. 

Quando analisados os Experimentos, foi notado que o Experimento 10, onde 

foi utilizado 10 mg/L de floculante e 150 mg/L de coagulante simultaneamente no 

processo de FAD, obteve os melhores resultados, ou seja, teve a maior eficiência na 

remoção dos poluentes amostrados (Figura 21). Este Experimento obteve o melhor 

resultado devido ao uso do floculante e do coagulante simultaneamente e em 

quantidades mais adequadas, uma vez que no Experimento 9 também foi utilizado 

os dois reagentes, porem com uma quantidade menor de coagulante (Tabela 02). 

 

 
 Figura 21: Gráfico das análises: Efluente Bruto x Experimentos 4, 7 e 10  
*Amostra perdida 

 

Comprova-se que para uma eficiente flotação é sempre necessário preceder 

com a etapa de coagulação / floculação, onde ocorre a desestabilização das 

partículas sólidas e a formação dos flocos, conforme afirmado por Reali (1991). A 

coagulação reduz a carga de superfície (desestabiliza e diminui as forças 

eletrostáticas) dos elementos presentes e provoca a aglomeração das partículas em 
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suspensão, enquanto o processo de floculação aglomera estas partículas em 

suspensão (CONNELLY & RICHARDSON, 1984). 

Todos os valores encontrados em análises realizadas em Laboratório, no 

Experimento 10, que são descritos pela Resolução n° 430/2011 do CONAMA como 

parâmetro para lançamento de efluentes em corpo hídrico receptor classe II, como 

são classificados a grande maioria dos rios da região onde o estudo foi realizado, 

não atendem aos limites máximos nela estabelecidos. 

Quando comparadas as análises do efluente bruto com as análises do 

Experimento 10, foi constatada a redução de: 49% de condutividade elétrica a 25°C 

(µS/cm); 71% de DBO (mg/L O2); 87% de óleos e graxas (mg/L); 73% de sólidos 

totais (mg/L); e 88% de turbidez (NTU), conforme representado na Figura 22 abaixo: 

 

 
 Figura 22: Gráfico das análises: Efluente Bruto x Experimento 10  

 

Os resultados obtidos neste trabalho, de remoção de poluentes de um 

efluente de uma oficina de equipamentos móveis através do processo de FAD, 

foram tão bons quanto, ou melhores na grande maioria dos parâmetros analisados, 
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do que os resultados de outros trabalhos encontrados na literatura, realizados com 

diferentes tipos de efluentes. 

Coutinho, por exemplo, em 2008, realizou a avaliação de desempenho da 

estação de tratamento dos córregos Ressaca e Sarandi, afluentes à represa da 

Pampulha, utilizando a FAD e obteve a remoção de 71% de DBO; 27% de óleos e 

graxas; 70 % de sólidos totais e 71 % da turbidez. Estes resultados encontrados por 

Coutinho (2008), estão abaixo dos encontrados no presente trabalho, exceto para o 

parâmetro de DBO que houve a mesma porcentagem de remoção (71%). 

Os pesquisadores Campos e Reali (1985) e Penetra e colaboradores (2001), 

por exemplo, encontraram bons resultados em seus experimentos, em termos de 

remoção de poluentes, utilizando a FAD. Obtiveram a eficiência de remoção de até 

91% de DQO, 96% de fosfato total 98% de turbidez e 98% de sólidos suspensos, em 

experiências realizadas na Escola de Engenharia de São Carlos / São Paulo, a fim 

de avaliar a influência da floculação na flotação de efluentes de reatores anaeróbios. 

Provavelmente estes pesquisadores encontraram melhores resultados devido ao 

grande número de experimentos realizados, variando inúmeras vezes os fatores que 

influenciam o processo de FAD. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os Experimentos foi possível verificar que o processo de tratamento 

utilizando a Flotação a Ar Dissolvido (FAD) em efluentes provenientes de uma 

oficina de equipamentos móveis, é eficiente na diminuição / remoção de elementos 

nocivos ao meio ambiente. 

O emprego de substâncias coaguladoras e floculadoras associadas ao 

sistema de Flotação a Ar Dissolvido, como o utilizado, constitue-se em um sistema 

eficaz de tratamento de efluentes com grande carga de O&G, DBO, condutividade 

elétrica, turbidez e sólidos totais, como o efluente estudado. 

Após o tratamento do efluente utilizando a FAD, foi verificado que os 

parâmetros encontrados são inferiores aos estabelecidos pela Resolução n° 

430/2011 do CONAMA, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes no corpo hídrico receptor ou para o abastecimento para o consumo 

humano sem um posterior tratamento convencional ou avançado. 

Para uma maior eficiência na diminuição / remoção dos poluentes 

encontrados no efluente estudado, é necessária a realização de novos experimentos 

alterando os fatores que influenciam o processo de FAD, como por exemplo: a 

utilização de diferentes quantidades e tipos de reagentes coagulantes e floculantes; 

variações de tempo (minutos) e pressão no tanque de pressurização do 

equipamento de FAD; a quantidade de microbolhas adicionadas ao efluente, entre 

outros. 

Não foram encontrados outros estudos sobre o tratamento de efluentes de 

oficinas de equipamentos móveis, utilizando o sistema de FAD. Assim, os resultados 

deste estudo, foram comparados com os resultados de estudos similares, mas 

realizados em outros tipos de efluentes. 

Quando comparado o presente estudo, de tratamento de efluente de uma 

oficina de equipamentos móveis utilizando a FAD, com os estudos de outros 

autores, também utilizando este sistema, mas em outros tipos de efluentes, nota-se 

que há trabalhos que obtiveram uma maior porcentagem na remoção dos 

parâmetros desejados e outros com porcentagens mais baixas. Ou seja, há 

experimentos menos eficientes e mais eficientes que o presente trabalho. Isso deixa 
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claro que novos experimentos são necessários para melhorar e garantir a eficiência 

de tratamento para cada tipo de efluente que se deseja estudar. 

Assim sendo, o efluente da oficina de equipamentos móveis, tratado através 

do processo de Flotação por Ar Dissolvido, pode ser reutilizado pela própria oficina 

geradora do efluente, na atividade de lavação primária (sólidos grosseiros) de 

equipamentos, diminuindo consideravelmente o uso de água limpa proveniente do 

recurso hídrico. 
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