
Resumo  

No presente trabalho estuda-se a eficiência da Flutuação por Ar Dissolvido (FAD), no tratamento de 

água superficial, da albufeira de Crestuma-Lever, visando a produção de água para consumo 

humano.  

Para tal, realizaram-se ensaios à escala laboratorial e em sistema fechado.  

Nos ensaios realizados, estudou-se a influência de variáveis operacionais específicas, 

nomeadamente, condições de pré-tratamento químico, tempo de floculação e volume necessário de 

água saturada com ar sob pressão na eficiência do processo.  

Para a realização dos ensaios recolheu-se água em Abril e Julho de 1996. Assim, realizaram-se duas 

séries de ensaios de forma a estudar a influência da variação da qualidade da água nas variáveis 

estudadas.  

Adicionalmente, comparou-se a eficiência de tratamento por FAD e por Sedimentação Gravítica 

Convencional (SGC), sob várias condições, nomeadamente, vários tempos de floculação e várias 

cargas hidráulicas superficiais.  

Avaliou-se a eficiência de tratamento com base em medições da matéria em suspensão (turvação), 

da matéria orgânica dissolvida (absorvância da água a 254 nm) e concentração de alumínio residual 

dissolvido.  

Os resultados obtidos permitem concluir que a FAD no tratamento da água de Crestuma-Lever é um 

processo eficiente na remoção de turvação, não necessita de longos tempos de floculação e de 

grandes flocos. Comparando com a SGC, a FAD demonstrou ser um processo mais eficiente na 

remoção de turvação para todas as condições experimentais estudadas. A concentração de alumínio 

residual dissolvido e remoção de matéria orgânica dissolvida revelaram-se independentes do 

processo de separação, dependendo apenas das condições de pré-tratamento químico.  

Abstract  

The aim of this work was the study of the Dissolved Air Flotation (DAF) performance applied to 

superficial water treatment, from the Crestuma-Lever dam, for human consumption.  

Within this frame, laboratory experiences were carried out in a closed system.  

Among the experimental work, several specific operational variables capable of exerting influence on 

the system efficiency were studied, such as, the chemical pre-treatment conditions, the flocculation 

time and air requirements.  



For the laboratory tests, water samples were collected on April and July, 1996. Two series of tests 

were performed in order to gain insight on the influence exerted by the water quality on the studied 

variables.  

Furthermore, the DAF treatment efficiency was tested against Conventional Gravitic Sedimentation 

(CGS), under several conditions, specifically, for several flocculation times and superficial hidraulic 

loads.  

The treatment efficiency was assessed with measurements of suspended matter (turbidity), dissolved 

organic matter (water absorvance at 254 nm) and residual aluminium.  

As main results, it is shown that the DAF is an effective process for turbidity removal. Futhermore, it 

does not needs long flocculation times and big flocs. For all tested conditions, DAF proved to have a 

better performance than the CGS for turbidity removal. It was found out that the residual aluminium 

concentration and the dissolved organic matter are independent variables of the separation process, 

being solely a function of the chemical pre-treatment conditions.  


