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Aplicação de polímeros aniônico e catiônico na flotação por ar dissolvido 
como forma de pós-tratamento de efluente de indústria de papel e celulose

Application of cationic and anionic polymers in dissolved air flotation as 
a means of post-treatment of pulp and paper industry wastewater
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Carlos Magno de Souza Vidal4 e Jeanette Beber de Souza4

Resumo

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o desempenho da flotação por ar dissolvido no pós-tratamento 
de efluente de lodos ativados de uma indústria de papel e celulose. Os testes variando dosagens de coagu-
lante e polímeros aniônico e catiônico foram realizados em escala de laboratório com o uso do equipamento 
flotateste. Em todos os ensaios foram fixados os valores de mistura rápida (500 s-1), o tempo de mistura rá-
pida (60 s), a pressão de saturação (5 bar) e o tempo de saturação de ar na câmara de saturação (15 min), 
os demais parâmetros foram investigados e variados durante a pesquisa. Os testes foram divididos em três 
etapas, onde na primeira etapa foram realizados os ensaios preliminares, apenas com o uso do coagulante, 
na segunda etapa ensaios com combinações do coagulante e do polímero aniônico e na terceira com o po-
límero catiônico. Os resultados indicaram que a flotação com polímero catiônico melhorou as características 
do efluente, com redução de 90% de turbidez, 85% da cor aparente, 89% de cor verdadeira e 69% de DQO, 
utilizando dosagem de PAC de 175 mg.L-1 e de polímero catiônico de 50 mg.L-1, com velocidade de flotação 
de 9,0 cm/ mim e tempo de floculação de 7 minutos, afirmando a potencialidade da aplicação da flotação 
por ar dissolvido no pós-tratamento de efluentes da indústria de papel e celulose.

Palavras-chave: Tratamento de efluente industrial, papel e celulose, flotação por ar dissolvido, polímero.

Abstract

The main objective of this study was to evaluate the performance of the dissolved air flotation in post-treat-
ment of effluent from activated sludge of a pulp and paper industry. Tests varying the dosage of coagulant 
and of cationic and anionic polymers were performed on a laboratory scale, using the equipment flotatest. 
In all essays, values of rapid mixing (500 s-1), the rapid mixing time (60 s), the saturation pressure (5 bar) 
and air saturation time in the saturation chamber (15 min) were set. The other parameters were investiga-
ted and varied during the search. Tests were divided into three stages. In the first stage, preliminary tests 
were performed only with the use of the coagulant. In the second stage, the coagulant was put together with 
anionic polymer. In the third stage, the coagulant was mixed with cationic polymer. The results indicated 
that flotation with cationic polymer improved the characteristics of the effluent, with 90% reduction of turbidi-
ty, 85% of the apparent color, 89% of the true color and 69% of COD, using a dosage of 175 mg.L-¹ of PAC 
and 50 mg.L-1 of cationic polymer with flotation speed of 9 cm .min-1 and flocculation time of 7 minutes. This 
confirms the potential of the dissolved air flotation in the post-treatment of wastewater from pulp and paper.

Keywords: Treatment of industrial wastewater, pulp and paper, dissolved air flotation, polymer.
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INTRODUÇÃO

O Brasil conta atualmente com uma área 
aproximada de 509,8 milhões de hectares de 
florestas nativas ricas em biodiversidade (59,9 

% da área total do Brasil), 6,8 milhões de hecta-
res de florestas plantadas (0,8 % da área total do 
Brasil), sendo que 4.515.730 ha correspondem 
a povoamentos de espécies de Eucalyptus spp., 
1.794.720 ha de Pinus spp. e 472,05 ha plan-
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tados com outras espécies (MMA, 2010). Tais 
dados reforçam a importância das florestas para 
o Brasil, que afetam diretamente a economia, a 
sociedade e o meio ambiente como um todo.

No âmbito econômico, o setor florestal res-
ponde por uma parcela significativa na soma 
das riquezas geradas pelo país, responsável por 
empregos e por movimentar a economia em 
suas várias etapas. As estatísticas econômicas 
mostram que o setor florestal brasileiro partici-
pa com aproximadamente 8% das exportações, 
sendo responsável por 5% do PIB nacional.

A indústria madeireira abrange todo o pro-
cessamento da madeira, produção de sementes 
e mudas, implantação dos povoamentos, trata-
mentos silviculturais, colheita, transporte flores-
tal e beneficiamento da madeira. Diversos são 
os produtos finais advindos da madeira, poden-
do ser madeireiros (painéis de madeira, móveis, 
papel e celulose, lenha, carvão etc) ou não-ma-
deireiros (frutos, resinas, gomas, cipós etc).

Grande parte do mercado de produtos florestais 
é composto pelo comércio de papel e polpas celu-
lósicas, o Brasil é líder mundial na produção de 
celulose de fibra curta (Eucalyptus), no ano de 2011 
fechou em 4° lugar na produção de celulose e 9° 
na de papel. No ano de 2012, as indústrias brasi-
leiras produziram 13,977 milhões de toneladas de 
celulose e 10,260 milhões de toneladas de papel. 

A produção brasileira de celulose e papel, 
nos últimos 42 anos, apresentou um crescimen-
to médio de 7,1% a.a. de celulose e 5,5% a.a. de 
papel. (BRACELPA, 2013)

No ano de 2012, a indústria de papel e ce-
lulose foi responsável por US$ 6,7 bilhões em 
exportações, gerando mais de 128 mil empregos 
diretos e 640 mil indiretos (BRACELPA, 2013).

O Brasil produz celulose e papel exclusiva-
mente de florestas plantadas de eucalipto e pi-
nus, sendo que 81,6% da produção são prove-
nientes dos povoamentos de eucalipto, 17,2% 
dos povoamentos de pinus e 1,2% de outras 
espécies (BRACELPA, 2011). A madeira de pinus 
é denominada conífera ou softwood (madeira 
macia) e possui fibras longas, já a madeira de 
eucalipto é conhecida por folhosa ou hardwood 
(madeira dura) e possui fibras curtas.

Apesar de sua indiscutível importância no 
âmbito econômico, as atividades da indústria 
de papel e celulose tem grande potencial polui-
dor. Utilizam grandes volumes de água em seus 
processos, cerca de 80m³/ton de polpa, e como 
consequência há geração de efluentes com alta 
carga orgânica, sólidos em suspensão e cor.

A água na indústria de papel e celulose é utili-
zada em várias etapas, como na lavagem de toras 
e cavacos, meio de transporte de fibras, polpa-
ção, branqueamento, sistemas de resfriamento, 
limpeza, dentre outros. Após passar por essas 
etapas a água adquire elevadas concentrações de 
matéria orgânica e de substâncias muitas vezes 
tóxicas, compostos orgânicos e inorgânicos de 
cloro, tornando-se uma importante fonte de po-
luição (POKHREL; VIRARAGHAVAN, 2004). Es-
sas águas, ao serem despejadas sem tratamento 
adequado nos corpos d’água, alteram sua quali-
dade, causando danos à saúde humana, ao meio 
ambiente e a biota aquática.

A maioria das indústrias de papel e celulose 
geralmente possui um sistema básico de trata-
mento de seus efluentes, com tratamento pri-
mário seguido de tratamento secundário, usual-
mente biológico. Esses tratamentos são eficientes 
na remoção de sólidos suspensos e compostos 
orgânicos biodegradáveis, todavia, quando em-
pregados como única alternativa de tratamento, 
muitas vezes não atendem os padrões de emis-
são estabelecidos pela legislação ambiental bra-
sileira para manutenção da qualidade dos cor-
pos d’água receptores, bem como necessitam de 
adequações para reúso, sendo necessária então 
a implantação de algum tipo de pós-tratamento 
ou tratamento terciário (MEDEIROS, 2008).

Os processos físico-químicos como coagula-
ção, floculação, sedimentação, flotação, filtra-
ção e oxidação surgem como alternativas atra-
entes ao pós-tratamento de efluentes, tanto para 
o atendimento aos padrões de lançamento em 
corpos receptores como para reutilização/ reuso 
desse efluente, minimizando assim o consumo 
de água na própria indústria.

A flotação por ar dissolvido (FAD) apresenta 
grandes potencialidades no tratamento de águas 
e águas residuárias, com aplicação, por exemplo, 
como alternativa de pós-tratamento na clarifica-
ção do efluente final, o que é bastante apreciável 
em uma indústria de papel e celulose, uma vez 
que a tecnologia FAD apresenta excelente capa-
cidade de remoção de sólidos suspensos, parce-
la da matéria orgânica dissolvida, bem como a 
redução de teores de gases odoríferos. Segundo 
Reali (1991) uma das primeiras aplicações da 
flotação por ar dissolvido foi na indústria de pa-
pel, na recuperação de fibras.

O principal objetivo deste trabalho foi ava-
liar o desempenho da FAD como alternativa de 
pós-tratamento de efluente de uma indústria de 
papel e celulose.
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MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado em três etapas: na 
etapa 1 foram realizados os ensaios preliminares 
com o uso apenas de coagulante, nas etapas 2 e 3 
os tratamentos com combinações de coagulante e 
polímeros aniônico e catiônico, respectivamente. 

O desempenho dos tratamentos por FAD foi 
avaliado com base na remoção dos parâmetros: 
turbidez, cor aparente, cor verdadeira e Deman-
da Química de Oxigênio (DQO). 

Os ensaios foram realizados em um flotateste, 
empregando-se amostras de efluente provenien-
tes de uma Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) de uma indústria de papel e celulose que 
possui capacidade de tratamento de 3600 m³/h. 

A referida ETE possui em sequência as uni-
dades: calha parshall, grade, caixa de areia, de-
cantador primário, reator biológico aerado de 
crescimento aderido (sistema patenteado de-

nominado Floobed), tanque de aeração e decan-
tador secundário. Os ensaios foram realizados 
com amostras de efluente coletadas na saída do 
decantador secundário. 

Inicialmente foi realizada a caracterização 
físico-química do efluente de acordo com os 
procedimentos indicados no Standard Metho-
ds for the Examination of Water and Wastewa-
ter (APHA, 1998), em que foram analisados os 
parâmetros: turbidez, cor aparente, pH, sólidos 
totais, sólidos suspensos totais, DQO, fósforo, 
nitrogênio amoniacal e alcalinidade. 

Os ensaios de tratabilidade do efluente foram 
realizados em um flotateste de bancada da Nova 
Ética de acordo com metodologia proposta por 
Di Bernardo e Centurione Filho (2003). 

Os protocolos de ensaios das três etapas, com 
as diferentes condições operacionais estudadas, 
bem como as análises realizadas encontram-se 
apresentados nas Figuras 1, 2 e 3. 

Figura 1.	 Procedimentos	dos	ensaios	com	o	flotateste	realizados	na	Etapa	1.	
Figure 1.	 Procedures	tested	with	flotatest	in	stage	1.	

Figura 2.	 Procedimentos	dos	ensaios	com	o	flotateste	realizados	na	Etapa	2.	
Figure 2.	 Procedures	tested	with	flotatest	in	stage	2.	
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Figura 3.	 Procedimentos	dos	ensaios	com	o	flotateste	realizados	na	Etapa	3.	
Figure 3.	 Procedures	tested	with	flotatest	in	stage	3.	

Para a realização dos ensaios de Flotação al-
guns parâmetros foram fixados segundo valores 
da literatura (PENETRA, 1998; SANTOS, 2006): 
pressão de saturação = 5 bar, tempo de saturação 
do ar na câmara de saturação = 15 min, gradiente 
de mistura rápida = 500 s-1 (270 rpm), tempo de 
mistura rápida = 60 s e gradiente médio de mis-
tura lenta de 40s-1 (55 rpm). Utilizou-se como 
coagulante o Cloreto de Polialumínio (PAC) e 
como auxiliares de floculação o polímero leve-
mente aniônico de alto peso molecular (Praes-
tol 2515) e o polímero catiônico, em emulsão, 
de alto peso molecular (Retex EC 340). 

Na Etapa 1 testou-se a faixa de dosagem 
de coagulante de 50 a 300 mg.L-1 visando ve-
rificar qual a melhor para ser utilizada no  
tratamento por flotação. 

A partir dos resultados obtidos na Etapa 1 
seguiu-se para a Etapa 2, em que testou-se a me-
lhor dosagem de coagulante associada com po-
límero aniônico e em diferentes faixas de pH, a 
fim de tentar reduzir o consumo de ambos. Na 
Etapa 2 reduziu-se o tempo de floculação para 7 
minutos, uma vez que foi constatado, na etapa 
anterior, uma rápida formação de flocos. 

Na Etapa 3 variaram-se as dosagens de coa-
gulante conciliado com polímero catiônico. Ini-
ciou-se a partir da dosagem de polímero de 100 
mL por litro (1g.L-1), dose recomendada pelo 
fabricante. Observada a excessiva quantidade de 
polímero, reduziram-se as doses até alcançar efi-
ciências de remoção em baixas dosagens. Elevou-
-se a velocidade de flotação de 3 cm/min, adota-
da nos primeiros ensaios, para 4,5; 6,0 e 9,0 cm/
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min, intencionando-se a otimização do sistema 
com taxas de aplicação hidráulicas maiores. 

RESULTADOS

Na Tabela 1 encontram-se as características 
das amostras de efluente que foram coletadas 
para a realização dos ensaios das Etapas 1, 2 e 3.

De acordo com a Tabela 1, é possível observar 
que os efluentes apresentam disparidade entre 
suas qualidades. Tais oscilações qualitativas são 
consideradas normais em efluentes industriais, 
por dependerem de características de processo e 
produção da indústria.

Na Tabela 2 são apresentados os valores das 
eficiências de remoção de turbidez, cor aparen-
te, cor verdadeira e DQO, para a Etapa 1, na uni-
dade de flotação, para diferentes dosagens de 
coagulante e duas velocidades de flotação.

Nota-se, ao observar a Tabela 2, que as efici-
ências de remoção foram baixas em geral, fato 
que pode ser explicado devido à qualidade do 
efluente, com baixas concentrações de partícu-
las. Efluentes contendo baixo teor de turbidez 
(6,18 uT) e baixa concentração de sólidos sus-
pensos totais (8 mg.L-1) dão origem a flocos de 

baixa densidade que resultam em problemas re-
lacionados a redução de eficiência do processo 
de flotação.

Costanzi e Daniel (2002) obtiveram eficiên-
cias de remoção de 89,76% de DQO, 98,68% 
de turbidez e 98,03% de SST para um efluente 
de máquina de papel, após tratamento por FAD 
com velocidade de 150 m/d (10,41 cm/min), 60 
mg.L-1 de cloreto férrico e porcentagem de re-
circulação de 18%. O efluente tratado possuía 
parâmetros com valores elevados, a saber: 979 
uT, 713 mg.L-1 de DQO e 815 mg.L-1 de SST. Os 
autores obtiveram elevadas eficiências de remo-
ção, o que está relacionado à maior facilidade 
de coagular um efluente com maior concentra-
ção de partículas. 

No entanto, efluentes com baixa turbidez e 
cor elevada, como o do presente estudo, são de 
difícil coagulação.

Observa-se um aumento dos valores rema-
nescentes de turbidez e cor aparente a partir da 
dosagem de 200 mg.L-1 de coagulante, possivel-
mente ocorrido pela própria adição elevada de 
coagulante, em que houve precipitação química 
do material suspenso, que resultou na formação 
de flocos que não foram removidos pela flota-

Tabela 1.	 Caracterização	físico-química	das	amostras	de	efluente	submetidas	aos	ensaios	de	flotação.
Table 1.	 Physicochemical	characterization	of	effluent	samples	subjected	to	flotation	tests.	

Parâmetro Etapa 1 e 2 Etapa 3
Ensaio 1 e 2 Ensaios 3 e 4

ST (mg.L-1) 1165 1732 -
SST (mg.L-1) 8 84 -
DQO (mg.L-1) 150 558 583
DBO (mg.L-1) 2,15 18,25 23
Temperatura (°C) 23,8 25,7 18,5
pH 7,8 7,5 7,5
Turbidez (uT) 6,18 56 61,5
Cor aparente (uC) 364 2495 1884
Cor verdadeira (uC) 294 2195 1784
Fósforo (mg.L-1) <0,1 0,42 0,2
Nitrogênio Amoniacal (mg.L-1) <0,1 <0,1 -
Alcalinidade (mg.L-1) 74 39,56 -

Tabela 2.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	na	Etapa	1.

Table 2.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	stage	1.	

DC (mg.L-1) pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO (%)
Vf1 Vf2 Vf1 Vf1 Vf1 Vf1 Vf1 Vf2

50 7,4 17 7 8 8 63 64 13 17
100 7,2 11 0 15 15 67 68 13 15
150 7,0 9 18 16 17 71 71 22 25
200 6,8 - - - - 63 65 16 16
250 6,7 - - - - 66 67 16 17
300 6,6 - - - - 65 65 11 17

Onde: Vf1 = 4cm/min; Vf2 = 2cm/min. Os espaços em branco (-) indicam aumento do valor remanescente. 
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ção. Costanzi; Reali e Daniel (2000) em estudo 
da tratabilidade do efluente da máquina de pa-
pel por processos físico-químicos, também ob-
servaram o aumento da turbidez remanescente 
em ensaios com flotação, principalmente nas 
dosagens de cloreto férrico de 60 mg/L e velo-
cidade de flotação de 300 m/d (20,83 cm/min).

As maiores eficiências de remoção foram 
obtidas para a dosagem de coagulante de 150 
mg.L-1 e velocidade de flotação de 2 cm/min em 
que os valores residuais de turbidez, cor aparen-
te, cor verdadeira e DQO foram respectivamente 
de 5,04 uT, 302 uC, 85 uC e 112 mg.L-1.

A fim de melhorar o desempenho da flotação 
fez-se uso de polímero aniônico juntamente com 
o coagulante. Foram testadas quatro dosagens de 
polímero (0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 mg.L-1). Os resul-
tados dos valores das eficiências de remoção dos 
parâmetros avaliados estão expostos na Tabela 3. 

A partir da Tabela 3 pode-se observar que a 
melhor configuração obtida nessa fase foi para a 
dosagem de 1mg/L de polímero aniônico e ve-
locidade de flotação de 2 cm/min. As menores 
dosagens de polímero aplicadas não foram efi-
cientes, pois elevaram a concentração de sólidos 
em suspensão, aumentando os valores de turbi-
dez e cor aparente na maioria dos ensaios.

Os valores residuais obtidos na melhor configu-
ração dessa fase foram: 6,73 e 4,43 uT de turbidez, 
131 e 123 uC de cor aparente, 54 e 51 uC de cor 
verdadeira e 61 e 60 mg.L-1 de DQO, para as veloci-
dades de flotação 4 e 2 cm/mim, respectivamente. 

Schoenals (2006) testou diferentes tipos e 
dosagens de coagulantes combinados com o 
polímero aniônico FLONEX 9073, no tratamen-
to primário de efluentes de abatedouros de aves, 
e teve como ótima dosagem a combinação de 
PAC e polímero aniônico nas concentrações de 
80 mg.L-1 e 1,5 mg.L-1, respectivamente. A dosa-
gem de PAC foi a maior em comparação com 
os coagulantes férricos, porém, o consumo de 
polímero foi menor. Nesse ensaio obteve-se re-
moção de 70,25% de cor, 83,26% de turbidez, 
87,5% de SST e 59,8% de DQO.

Dias e Pereira (2007) alcançaram valores re-
siduais de 19,56 uT de turbidez e 312 uH de cor 
aparente empregando a flotação como pós trata-
mento de efluentes sanitário de reator UASB, com 
dosagens de 90 mg.L-1de cloreto férrico e 1mg.L-1 
de polímero aniônico, tendo na saída do reator 
455 uH de cor aparente e 42,9 uT de turbidez.

Com o intuito de otimizar o tratamento por 
FAD fez-se ajuste do pH inicial do efluente com 
hidróxido de sódio (NaOH) e ácido sulfúrico 
(H2SO4). As eficiências de remoção de turbidez, 
cor aparente, cor verdadeira e DQO obtidas no 
segundo ensaio da Etapa 2, nos diferentes valo-
res de pH, estão exibidos  na Tabela 4.

Observando a Tabela 4 nota-se que os melho-
res percentuais de remoção, no que se refere a tur-
bidez, cor aparente e DQO, encontram-se entre 
o pH 7,5 e 8,0, que era o pH natural do efluente, 
fato este que dispensaria a correção do pH. Os re-
sultados para essas dosagens de coagulante foram 

Tabela 3.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	na	Etapa	1.

Table 3.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	stage	1.	

DC (mg.L-1) DP (mg.L-1) pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO (%)
Vf1 Vf2 Vf1 Vf2 Vf1 Vf2 Vf1 Vf2

150

0,25 6,8 - - - - 68 68 22 22
0,50 6,9 - - - 4 66 74 24 38
0,75 6,9 - - 9 45 67 67 43 29
1,00 6,9 - 28 64 66 82 83 59 60

Onde: Vf1 = 4cm/min; Vf2 = 2cm/min.  Os espaços em branco (-) indicam aumento do valor remanescente.

Tabela 4.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	no	segundo	ensaio	da	Etapa	2.

Table 4.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	the	second	test	of	stage	2.	

DC (mg.L-1) pH pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO (%)
Vf1 Vf2 Vf1 Vf2 Vf1 Vf2 Vf1 Vf2

150

5,0 4,8 - - 35 52 94 91 45 60
5,5 5,1 - - - - 93 92 29 30
6,0 5,7 - - 53 59 89 89 60 61
7,5 6,9 7 20 66 68 71 72 56 61
8,0 7,5 - 21 63 68 70 72 58 60
8,5 7,9 - 15 65 56 70 71 58 54

Onde: Vf1 = 4cm/min; Vf2 = 2cm/min. Os espaços em branco (-) indicam aumento do valor remanescente. 
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satisfatórios, apresentando valores residuais para 
pH 7,5 de 5,73 e 4,92 uT de turbidez, 123 e 115 
uC de cor aparente, 84 e 82 uC de cor verdadeira 
e 66 e 58 mg.L-1 de DQO,  para as velocidades de 
flotação de 4 e 2 cm/min, respectivamente, resi-
duais bem inferiores às amostras brutas.

No parâmetro cor verdadeira, os resultados 
mais eficientes se encontraram nos pH ácidos, 
onde a amostra foi acidificada. Nesse processo 
de acidificação os sólidos dissolvidos, indica-
dores de cor verdadeira, precipitam e aparecem 
na forma de turbidez e cor aparente. O eleva-
do aumento de turbidez nos pH ácidos podem 
ser justificados por esse processo. Experimen-
talmente, Amitharajah (1989) comprovou, uti-
lizando sulfato de alumínio como coagulante, 
que faixas de pH menores (5,0 e 6,0) são ideais 
para a remoção de cor, quando se trabalha com 
efluentes de baixa turbidez e cor elevada.

Quanto às velocidades de flotação, os re-
sultados observados demonstraram que, nesse 
sistema de flotação, é possível trabalhar com as 
velocidades mais elevadas, visto que essas não 
tiveram diferenças significativas.

Na Etapa 3 foram realizados ensaios testan-
do combinações de doses de coagulante com 
polímero catiônico, em emulsão; variando-se 
também a velocidade de flotação.

Segundo Kriebel (2002) os polímeros estão 
disponíveis em várias formas e concentrações di-
ferentes, e, supõe-se que os polímeros em emulsão 
possuem um teor médio ativo de 40%, enquanto 
os em pó de 100%. Portanto, explica-se as altas 
dosagens de polímero empregadas na Etapa 3. 

Tem-se como exemplo da diferença entre as 
dosagens de polímero em pó e em emulsão o es-
tudo de Miki (1998) que investigou a utilização 
de polímeros para condicionamento de lodo de 
ETE para desidratação em filtro prensa, e na veri-
ficação do tempo de filtração utilizou aplicação 
com dosagens de 1000mg/L de polímero em pó 
e de 5000mg/L para polímero em emulsão.

Na Tabela 5 são expostos os resultados das efi-
ciências de remoção de turbidez, cor aparente, cor 
verdadeira e DQO para as diferentes combina-
ções de coagulante e polímero, visando a redução 
da dosagem de polímero, uma vez que o custo do 
polímero é mais elevado que o de coagulante.

Tabela 5.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	no	primeiro	ensaio	da	Etapa	3.	

Table 5.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	the	first	test	of	stage	3.	

DC (mg/L-1) DP (mg/L-1) pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO (%)

0

167 7,45 0 40 51 13
333 7,46 - 34 73 39
670 7,46 - 54 76 64

1000 7,46 - 9 83 27

50

167 7,4 - 35 51 28
333 7,2 - 42 79 40
670 7,3 59 76 85 58

1000 7,3 - 13 90 0

75

167 7,3 - 39 57 33
333 7,15 49 58 81 55
670 7,15 - 60 75 33

1000 7,2 - 11 85 3

100

167 7,05 - 37 54 30
333 7 82 84 87 66
670 7,1 - 59 90 39

1000 7,1 - - - -

125

167 7,2 - 44 46 35
333 7 39 73 73 58
670 7,1 - 51 62 22

1000 7 - - 58 -

150

67 6,5 14 56 84 13
167 7 83 89 90 66
333 6,9 45 72 73 58
670 7 - 43 69 25

1000 6,9 - 30 48 -

175

16,7 6,95 - 26 84 12
33 6,85 75 86 90 49
67 6,95 84 90 89 67

167 6,8 78 87 86 52
200 33 6,8 - 28 82 30

Os espaços em branco (-) indicam aumento do valor remanescente. 
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Observou-se (Tabela 5) que a variação da 
dose de coagulante e polímero não interferiu 
no valor do pH. Fato apreciável quando compa-
rado aos demais coagulantes, que, ao alterarem 
o pH demandam consumos elevados de cal e, 
consequentemente, produzem maior quantida-
de de lodo.

Metade dos valores residuais dos ensaios 
com dosagem de 1000mg/L de polímero au-
mentaram, assim como a maioria dos valores de 
turbidez, provando que o excesso de polímero 
contribuiu com o aumento de sólidos, princi-
palmente o material coloidal e particulado, 
representado pela turbidez e cor aparente. O 
excesso de polímero reestabiliza a carga das par-
tículas por saturar sua superfície, prejudicando 
a formação de flocos no processo de floculação 
e aumentando a concentração de material parti-
culado do efluente.

Os melhores resultados foram obtidos para 
as maiores doses de coagulantes e menores de 
polímero. O melhor desempenho da flotação 
foi para 175 mg.L-1 de coagulante e 67 mg.L-1 
de polímero, onde os valores residuais foram: 
8,7 uT de turbidez,  255 uC de cor aparente, 246 
uC de cor verdadeira e 185 mg.L-1 de DQO. Do-
sagens de polímero mais baixas representaram 
menores remoções desses mesmos parâmetros.

No uso da flotação como pós-tratamento de 
efluente de reatores UASB, Dias e Pereira (2007) 
obtiveram remoção de 77,8% de turbidez, 
57,6% de cor aparente para um efluente com 
455 uH de cor aparente e 58,8 uT de turbidez 
na saída do reator. Nesse ensaio utilizou-se 90 
mg.L-1 de cloreto férrico como coagulante e 1 
mg.L-1 de polímero catiônico em pó como au-
xiliar de coagulação. Neste estudo, o polímero 
catiônico demonstrou maior eficiência quando 
comparado com o polímero aniônico.

No segundo ensaio da Etapa 3 realizou-se 
uma triplicata com a melhor configuração al-
cançada no ensaio anterior, 175 mg.L-1 de coa-
gulante e 67 mg.L-1 de polímero. Os percentuais 
de remoção dos parâmetros estudados estão exi-
bidos na Tabela 6.

Observa-se a semelhança do comportamento 
dos 3 ensaios, afirmando a eficiência dessa con-
figuração. Os valores residuais médios obtidos 
foram de 10,44 uT de turbidez, 269,33 uC de 
cor aparente, 207 uC de cor verdadeira e 183,33 
mg.L-1 de DQO, que equivale a 81; 89; 91 e 67% 
de remoções, respectivamente.

Tanase et al. (2010) ao utilizarem diferentes 
polímeros catiônicos junto à flotação por ar dis-
solvido na remoção de extrativos presentes na 
água da máquina de papel, alcançaram excelen-
tes percentuais de remoções dos parâmetros es-
tudados, tendo como melhores resultados: 67% 
de remoção de DQO,  95% de turbidez, 53% 
de lignina e 78% de extrativos. Valores próximos 
aos obtidos nesta pesquisa.

Procurando reduzir o consumo de polímero, 
no terceiro ensaio da Etapa 3 testou-se a confi-
guração de 175 mg.L-1 de coagulante e 50 mg.L-

1 de polímero. Realizou-se uma triplicata dessa 
configuração, onde os percentuais de remoção 
obtidos estão expostos na Tabela 7.

Nota-se a homogeneidade dos resultados dos 
ensaios, quando comparado com os percentuais 
de remoção da fase anterior, observa-se a simila-
ridade dos resultados e eficiências.

Os valores médios residuais dos parâmetros 
estudados foram: 8,07 uT de turbidez, 259 uC 
de cor aparente, 191,33 uC de cor verdadeira e 
196 mg.L-1 de DQO. 

Com o intuito de tornar o sistema mais com-
pacto, no quarto ensaio da Etapa 3 as velocida-
des de flotação foram aumentadas para 4,5; 6,0 

Tabela 6.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	no	segundo	ensaio	da	Etapa	3.	

Table 6.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	the	second	test	stage	3.	

DC (mg.L-1) DP (mg.L-1) pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO  (%)

175 67
6,8 84 90 90 67
6,8 80 89 91 67
6,8 80 89 91 67

Tabela 7.	 Eficiências	de	remoção	de	turbidez,	cor	aparente,	cor	verdadeira	e	DQO	obtidas	nos	diferentes	experimen-
tos	realizados	no	terceiro	ensaio	da	Etapa	3.	

Table 7.	 Efficiencies	of	removing	turbidity,	apparent	color,	true	color	and	COD	obtained	in	different	experiments	
performed	in	the	third	test	of	stage	3.	

DC (mg.L-1) DP (mg.L-1) pH Coag. Turbidez (%) Cor A (%) Cor V (%) DQO  (%)

175 50
6,9 87 85 89 66
6,9 86 87 89 66
6,9 88 87 90 67
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e 9,0 cm/min, para as duas ultimas configura-
ções estudadas. Na Tabela 8, são apresentados 
os percentuais de remoção de turbidez, cor apa-
rente, cor verdadeira e DQO.

De acordo com a Tabela 8 é possível observar 
que os percentuais de remoção para as dosagens 
de polímero de 50 e 67 mg.L-1 são próximos, 
porém para o parâmetro turbidez a dosagem de 
50 mg.L-1 foi mais eficaz. 

O comportamento do sistema FAD para as 
velocidades estudadas foi semelhante (exceto 
para remoção de turbidez na dosagem de polí-
mero de 67 mg.L-1). Sendo assim, podemos ado-
tar a maior velocidade de flotação, que implica 
em reatores menores em escala plena, tornando 
o sistema mais compacto.

A velocidade de flotação (ascensional) de 9 
cm/min equivale a uma taxa de escoamento su-
perficial de 5,4 m3/m2.h. Os valores usuais de 
taxa de escoamento superficial variam de 0,48 
a 9,76 m³/m².h, recomendado por Dick (1972); 
Metcalf e Eddy (1991) apud Aisse (2001). Cos-
tanzi e Daniel (2002) estudaram taxas de 2,91; 
6,25 e 12,5 m³/m².h na aplicação da flotação 
por ar dissolvido como tratamento do efluente 
total da máquina de papel e Lima (1996) usou 
taxas de aplicação superficial de 60 a 120 m/dia 
(2,5 a 5 m³/m².h), na recuperação de fibras do 
efluente de uma indústria de papel e celulose 
por flotação por ar dissolvido.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos na pesquisa indicam 
que o pós-tratamento empregado é uma alter-
nativa adequada ao tratamento de efluentes da 
indústria de papel e celulose. Os percentuais de 
remoção obtidos são consideráveis e dificilmen-
te seriam alcançados por processos biológicos 
convencionais.

Os maiores percentuais de remoção obtidos 
com a aplicação do polímero aniônico foram 

para a seguinte configuração: 150 mg.L-1 de PAC, 
1 mg.L-1 de polímero, tempo de floculação de 7 
minutos, velocidade de flotação de 2cm/min e 
taxa de recirculação de 20%; obtendo-se eficiên-
cias de 28; 66; 83 e 60% para turbidez, cor apa-
rente, cor verdadeira e DQO, respectivamente.

A utilização de polímero catiônico nos en-
saios de flotateste conduziu a altas eficiências 
de remoção dos parâmetros físico-químicos 
analisados: 90% de turbidez, 85% de cor apa-
rente, 89% de cor verdadeira e 69% de DQO. 
Resultados alcançados com 175 mg.L-1 de 
PAC e 50 mg.L-1 de polímero, tempo de flo-
culação de 7 minutos, velocidade de flotação 
de 9cm/min (TAS = 5,4m³/m².h) e taxa de  
recirculação de 30%.
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