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RESUMO
Os flocos aerados são agregados leves que possuem elevadas velocidades de ascensão, conferindo
altas taxas de processamento às operações de flotação, especialmente, na área de separação sólido/
líquido no tratamento de águas e/ou efluentes contendo sólidos em suspensão ou elementos
poluidores. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica de caracterização de
flocos aerados e sistemas multifásicos (bolhas/água/flocos), denominada CFA, baseada na captura e
análise de imagens de um fluxo de agregados em flotação. Esta técnica foi validada em estudos de
floculação-flotação por ar dissolvido-FAD, em escala de bancada, utilizando partículas de caulim e
de carvão ativado como modelos de suspensão. As floculações foram realizadas com distintos
polímeros (aniônico-A100, não-iônico-920SH e catiônico-C448), seguidas de flotação com
microbolhas com uma razão ar/sólidos de 0,02 mg.mg-1. A CFA apresentou grande praticidade e
eficiência na amostragem controlada de uma população de agregados, proporcionando maior
reprodutibilidade estatística via distribuições de tamanhos e de velocidades ascensão. Os flocos de
carvão ativado e de caulim, formados pelos polímeros aniônico, não-iônico e catiônico,
apresentaram tamanhos na faixa de 0,7 – 3,3; 0,5 – 3,1; 0,7 – 2,3 mm e de 0,5 – 3,3; 0,5 – 3,3; 0,5 –
2,3 mm com velocidades de ascensão entre 25 – 85; 35 – 145; 23 – 68 m.h-1 e 28 – 83; 85 – 105 e
17 – 83 m.h-1, respectivamente. Ainda, os valores médios de fator de forma, dimensão fractal e
densidade foram de, aproximadamente, 0,8; 1,2 e 0,9 g.cm-3. As imagens do sistema multifásico
mostraram que os flocos aerados possuíram bolhas grandes aderidas aprisionadas e/ou agregadas
por interações de clusters of bubbles, trens de bolhas e/ou “bolhas floculantes” (mecanismo
recentemente descoberto pelo grupo de pesquisa dos autores). Os resultados obtidos com a técnica
CFA ampliaram o conhecimento dos mecanismos da geração de flocos aerados e sistemas
multifásicos e permitiram identificar parâmetros operacionais para projeto de uma nova geração de
floculadores-flotadores.
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1. INTRODUÇÃO
Os flocos aerados ou aeroflocs são agregados que apresentam elevadas velocidades de ascensão nas
operações de flotação, promovendo elevadas taxas de separação. Em função disso a geração desses
flocos apresenta-se como uma nova alternativa de agregação e separação sólido-líquido (S/L) de
partículas em suspensão, via floculação-flotação (Carissimi e Rubio, 2005, Colic et al., 2001, Da
Rosa, 2002b, Da Rosa e Rubio, 2005, Miller, 2001, Owen et al., 1999, Rodrigues e Rubio, 2007,
Rubio, 2003, Rubio et al., 2007, Rulyov, 1999, Rulyov, 2001). As causas de formação destes
agregados ainda não são completamente explicadas na literatura; embora existam algumas hipóteses
de mecanismos envolvidos como, por exemplo, precipitação do polímero na interface líquido/ar,
efeito salting out das cadeias poliméricas, fenômenos de nucleação, crescimento e coalescência de
bolhas de ar (aderidas e/ou aprisionadas) nas estruturas dos flocos e/ou interações entre polímeros e
bolhas de ar. Dentro deste contexto, alguns autores (Carissimi e Rubio, 2005, Colic et al., 2007, Da
Rosa e Rubio, 2005, Oliveira, 2010, Oliveira et al., 2010, Oliveira e Rubio, 2011, Rodrigues e
Rubio, 2007) consideram que estes mecanismos podem ocorrer em condições de turbulência que
proporcionam misturas completas de bolhas de ar, polímeros e partículas em suspensão.
As primeiras publicações sobre aeroflocs são oriundas de estudos de flotação na área de
processamento mineral (Ata e Jameson, 2005, Gaudin, 1957, Glembotskii et al., 1963, Malysa et al.,
1999a, Malysa et al., 1999b, Schulze, 1984). Posteriormente, estes agregados foram observados
com grande potencial para o tratamento de águas e efluentes líquidos (Carissimi, 2003, Carissimi,
2007, Carissimi e Rubio, 2005, Colic et al., 2001, Da Rosa, 2002a, Da Rosa e Rubio, 2005, Miller,
2001, Rodrigues e Rubio, 2007, Rubio et al., 2007, Rulyov, 1999). Algumas características para os
flocos aerados foram reportadas, tais como, altas velocidades de ascensão e resistências ao
cisalhamento; conformações alongadas e baixo teor de umidade. Entretanto, embora exista
significativa informação sobre o assunto, caracterizações completas e detalhadas ainda são
necessárias para ampliar o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na geração destes flocos
e formar uma base fundamentada nos reais fenômenos envolvidos no processo global. Dentro deste
contexto, o objetivo geral do presente trabalho foi desenvolver uma técnica de caracterização de
flocos aerados e sistemas multifásicos, formados em operações de floculação-flotação, baseada em
técnicas de captura, tratamento e análise de imagens de um fluxo de agregados em ascensão.
2. EXPERIMENTAL
2.1. Materiais e reagentes
Amostras de caulim (Cadam®) e de carvão ativado (Carbomafra®) com diâmetros médios de
partículas de 1 µm e 10 µm, respectivamente. Floculantes comerciais Superfloc-A100
(aniônico/Kemira®), Superfloc-C448 (catiônico/Kemira®) e 920SH (não-iônico/SNF Floerger®).
Soluções de sulfato de alumínio (Al 2 (SO 4 ) 3 ) (Synth®).
2.2. Metodologia
O aparato experimental (Figura 15) foi composto por um sistema de flotação por ar dissolvido
(FAD) composto por um saturador (5 L) para saturar ar na água a 4 atm (P s ) e uma célula de
flotação (5 L) conectados por uma válvula com placa de orifício (2 mm) onde a água saturada foi
despressurizada para gerar microbolhas de ar. A técnica de caracterização de flocos aerados e
sistemas multifásicos (CFA), acoplada a este sistema, foi constituída por um tubo de acrílico (40 cm
de altura e 5 cm de diâmetro) com topo retangular (10 cm x 10 cm x 15 cm) com três janelas de
vidro e duas paredes de acrílico (uma com sistema de limpeza). Três tubos menores (5 cm de altura
e 5 cm de diâmetro interno) com orifícios diferentes (1, 2 e 4 cm de diâmetros) puderam ser
acoplados à parte inferior do tubo para restringir a entrada de flocos e permitir um fluxo central
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destes. Uma haste flexível controlou a entrada dos flocos. Neste método, o princípio do equilíbrio
de pressões permitiu a estabilização da coluna de água dentro do tubo quando este foi imerso e
aberto no líquido da célula, possibilitando a amostragem do fluxo de agregados em ascensão e a
caracterização hidrodinâmica e morfológica destes e das suas bolhas de ar (aderidas e/ou
aprisionadas). Ainda, para compor as demais partes da técnica, uma câmera digital (Sony CyberShot, DSCS75) em frente ao tubo capturou imagens dos flocos em ascensão. Outra câmera digital
(Sony Mavica, MVD500), acoplada a um estereomicroscópio (Zeiss Stemi SV11) no topo da seção
retangular, capturou imagens do sistema multifásico (sólido/líquido/ar) formado iluminadas por
fontes de luz branca. Previamente aos estudos, uma escala reticulada padrão foi inserida no centro e
topo interno da seção retangular do tubo para ajustes dos focos, fixação da posição das câmeras e
calibração das imagens.
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[7].Monitor para observação das imagens

Figura 15. Esquema do aparato experimental de floculação-flotação com a técnica de caracterização
de flocos aerados e sistemas multifásicos (CFA) acoplada.
Neste sistema, o efeito de paredes foi avaliado com flocos de carvão ativado e de caulim gerados
com o polímero não-iônico (920SH) considerando o modelo descrito por Clift et al. (1978). Nos
estudos de floculação-flotação, as suspensões de carvão ativado (1,25 g.L-1) e de caulim (1 g.L-1)
foram preparadas com agitação magnética. No caso do caulim, uma adição do coagulante
Al 2 (SO 4 ) 3 (2,5x10-5 mol Al3+ .g-1) antecedeu a floculação. Após, uma concentração ótima dos
polímeros (A100, 920SH ou C448) foi adicionada às suspensões com agitação rápida seguida de
lenta (ambas 0,5 min). Uma injeção de microbolhas de ar (razão ar/sólidos (A/S) de 0,02 mg.mg-1)
promoveu a flotação. O tubo de ascensão da técnica CFA foi aberto, flocos em ascensão foram
amostrados e imagens foram capturadas. Ainda, medidas da turbidez residual do líquido subnadante
foram realizadas em um turbidímetro (Hach®2100N). Todos os estudos foram realizados em
duplicata.
Os vídeos capturados foram divididos em quadros (intervalos de 1 s). Após a passagem do primeiro
floco, 30 quadros foram isolados, tratados e analisados com o software ImageTool (v.3.0) pelas
etapas (Figura 16): (a) conversão para escala de cinza; (b) threshold; (c) detecção dos objetos;
(d) determinação dos centros de massa dos objetos; (e) sobreposição de quadros (quadro t 0 e quadro
t 0 +1); (f) determinação das distâncias entre dois centros de massa do mesmo objeto. A relação entre
a distância percorrida (d) e o intervalo de tempo (∆t) (1 s) determinou a velocidade de ascensão.
Diâmetro de Feret (d F ), fator de forma (FF) e dimensão fractal (d f ) (em termos planares em duas
dimensões), foram determinados através de algoritmos do mesmo software, considerando um
intervalo de tempo de 2 s. A densidade dos flocos (ρ f ) foi determinada pela modelagem
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desenvolvida por Haarhoff e Edzwald, (2001) em estudos de formação de agregados (flocos-bolhas)
em um sistema FAD. Todos os dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas.
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Figura 16. Principais etapas do tratamento e análise das imagens para caracterização dos flocos em
ascensão. (a) escala de cinza; (b) detecção; (c) sobreposição e determinação da distância.
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação do efeito de paredes (wall effect), baseada na teoria descrita por Clift et al. (1978),
mostrou que as velocidades de ascensão dos flocos não foram influenciadas por fenômenos
relacionados ao design do tubo de ascensão. Adicionalmente, todos os procedimentos de aquisição
de imagens foram satisfatórios para a obtenção de uma caracterização detalhada concomitante com
visualizações magnificadas das estruturas dos flocos e dos posicionamentos das bolhas de ar
aderidas e/ou aprisionadas nos mesmos, bem como, da determinação dos tamanhos destas.
Nos estudos de floculação-flotação de partículas de carvão ativado, todos os polímeros promoveram
elevadas eficiências de remoção (99%) e características morfológicas dos flocos semelhantes
(valores médios de d f , FF e ρ f de 1,2 ± 0,05; 0,8 ± 0,08; 0,98 g.cm-3 ± 0,02). As distribuições de
velocidades de ascensão e de tamanhos evidenciaram a presença de flocos aerados. No caso do
A100, as velocidades entre 55 – 65 m.h-1 predominaram com formação de alguns aeroflocs (85 m.h1
), sendo 80 % inferiores a 1,9 mm e 10 % entre 2,3 – 3,3 mm, indicando um bom crescimento dos
flocos primários. Para o polímero não-iônico (920SH), os flocos aerados (85 – 145 m.h-1)
representaram 10 % dos agregados com tamanhos entre 1,9 – 3,1 mm. Em contraste, com o
catiônico (C448), cerca de 80 % foram inferiores a 1,5 mm (Figura 17). Neste caso, não houve
geração de aeroflocs, possivelmente, devido a um mecanismo de floculação patch (Hunter, 2001)
entre as cadeias poliméricas positivas e partículas negativas. Este fato também indica que a geração
dos flocos aerados pode estar relacionada aos tipos de mecanismos de adsorção dos polímeros sobre
as partículas e suas interações com as bolhas de ar, tornando os flocos mais ou menos propensos à
adesão destas que podem crescer e coalescer nas estruturas. Adicionalmente, as imagens capturadas
dos sistemas multifásicos mostraram que os flocos mais velozes apresentaram bolhas de ar grandes
em suas estruturas (Figura 18), indicando que o volume de ar espacial é um fator fundamental na
obtenção de elevadas velocidades de ascensão. Este ganho de volume provém de mecanismos de
nucleação, crescimento e/ou coalescências das microbolhas de ar, formadas na FAD,
predominantemente, entre 30 – 70 µm (Rodrigues e Rubio, 2003).
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Figura 17. Distribuições de velocidades de ascensão e de tamanhos de flocos de carvão ativado. Condições experimentais:
[carvão ativado]: 1,25 g.L-1; P s : 4 atm; razão A/S: 0,02 mg.mg-1. (a) [A100]: 0,63 mg.g-1; (b) [920SH]: 0,25 mg.g-1; (c) [C448]:
0,63 mg.g-1.
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Figura 18. Fotomicrografias de flocos aerados de carvão ativado com detalhes para os tamanhos de bolhas grandes aderidas e
aprisionadas na estrutura dos mesmos.

Os estudos com partículas de caulim também apresentaram eficiências de remoção elevadas (98 %)
e flocos com características similares para os diferentes polímeros (valores médios de d f , FF e ρ f de
1,3 ± 0,04; 0,9 ± 0,1; 0,97 g.cm-3 ± 0,1). Neste caso, o tipo de polímero também mostrou ser
influente na geração de flocos aerados. Os aeroflocs, gerados com o não-iônico (920SH)
apareceram com velocidades entre 85 – 105 m.h-1 e, aproximadamente, 80 % deles foram menores
que 1,3 mm. Em contraste, aqueles gerados pelo aniônico (A100) predominaram com velocidades
entre 37 – 57 m.h-1 e com tamanhos inferiores a 1,7 mm, enquanto que os agregados maiores (1,9 –
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3,3 mm) constituíram 19 % da população. Novamente, o polímero catiônico (C448) formou flocos
mais lentos (61 % entre 33 – 48 m.h-1), sendo 85% inferiores a 1,1 mm (Figura 19). Ainda, as
investigações microscópicas do sistema multifásico formado mostraram, novamente, que os flocos
mais rápidos (aerados) possuíram bolhas grandes em sua estrutura (Figura 20).
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Tamanho de floco, mm
Figura 19. Distribuições de velocidades de ascensão e de tamanhos de flocos de caulim. Condições experimentais: [caulim]: 1
g.L-1; P s : 4 atm; razão A/S: 0,02 mg.mg-1. (a) [A100]: 1,25 mg.g-1; (b) [920SH]: 1,25 mg.g-1; (c) [C448]: 1,25 mg.g-1.
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Figura 20. Fotomicrografias de flocos aerados de caulim com detalhes para as bolhas grandes aderidas e aprisionadas na
estrutura dos mesmos.
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3. CONCLUSÕES

Foi desenvolvida e aplicada uma técnica de caracterização de flocos aerados e sistemas
multifásicos, denominada CFA, que apresentou grande praticidade e eficiência na amostragem
controlada de flocos em flotação. Foram obtidos dados precisos e estatisticamente reprodutíveis de
distribuições de tamanhos e de velocidades ascensão dos agregados. Os flocos aerados de carvão
ativado e de caulim avaliados, apresentaram velocidades de até 145 m.h-1 e 105 m.h-1,
respectivamente, em um sistema de floculação-flotação com microbolhas (FAD). A geração de
flocos aerados foi dependente do tipo e eficiência da adsorção do polímero sobre as partículas.
Ainda, foi evidenciada a presença de bolhas de ar grandes nesses flocos, mostrando que o volume
espacial de ar nestes agregados é fundamental nas elevações das velocidades de ascensão e taxas de
separação. A técnica CFA contribuiu na ampliação do conhecimento dos mecanismos de geração de
flocos aerados e na eficiência de agregação e separação sólido/líquido de partículas em suspensão,
principalmente, em processos de tratamento de águas e efluentes líquidos industriais.
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