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RESUMO 
 
 
DELDUQUE, Thalita Pereira. Remoção da amônia por air stripping em 
canais corrugados helicoidais. 2017. 68p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Londrina, 2017. 
 
 
O presente trabalho propõe verificar o desempenho de um canal corrugado 
helicoidal aplicado na remoção de amônia, por meio do processo air stripping. 
O sist    p ssui  iâ  tr  i t r      4’’(≈100  m) e 10m de comprimento 
disposto de forma helicoidal. Avaliou-se a influência das condições 
operacionais como: vazão de ar (1000 L min-1 a 3000 L min-1), vazão do líquido 
(0,2 L min-1 a 1,0 L min-1), concentração de nitrogênio, pH  (9,0 a 12,0) e 
declividade do canal (5% a 20%) na remoção da amônia. Foram realizados 
ensaios de caracterização hidrodinâmica do sistema com ajuste dos modelos 
uni-paramétricos: de N-reatores de mistura completa em série, dispersão de 
grande intensidade e pequena intensidade, visando a determinação dos 
coeficientes globais de transferência de massa (KLa). Entre os principais 
resultados, a massa de alcalinizante necessária para elevar o pH em média de 
5 para 11,5, foi de 2,875g de NaOH por g de N presente na água residuária. 
Posteriormente, ensaios hidrodinâmicos indicaram que o escoamento do 
sistema tende a ser pistonado em função do seu alto número de reatores de 
mistura completa em série (49 a 69). Foram realizados 30 ensaios utilizando o 
planejamento estatístico, Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 
com coeficiente de transferência de massa (KLa) de 19,7h-1 nas condições 
otimizadas de pH 10,5, Qar=2000 L min-1, Qliq=0,2 L min-1 na concentração de 
0,6 mgL-1 N-NH3 atingindo a eficiência de remoção de N-NH3 de 70%. Com os 
valores experimentais foi possível obter o modelo reparametrizado das 
variáveis codificadas, que representa a remoção de N-NH3(%) em função do 
pH, da vazão de ar, da vazão do líquido e da concentração de N-NH3. Ao se 
comparar com torres convencionais de air stripping, o canal corrugado 
proporcionou maior tempo de contato ar com o líquido, para injeção do ar e 
menor altura manométrica de elevação da água residuária, reduzindo gastos 
construtivos e com energia elétrica. 
 
 
Palavras-chave: Tubo corrugado, remoção de amônia, air stripping, DCCR. 

  



 

ABSTRACT 
 
 

DELDUQUE, Thalita Pereira. Removal of ammonia by air stripping in 
helicoidais corrugated channels. 2017  Th sis (M st r’s   gr   i  
Environmental Enhineering) – Federal Technological University of Paraná 
Londrina, 2017. 
 
 
The present work intent to verify the performance of a helical corrugated 
channel applied in the ammonia removal, through the air stripping process.The 
syst   h s i t r  l  i   t r    4 "(≈100 mm) and 10m long, helically arranged. 
The influence of the operating conditions was evaluated as: air flow (1000 Lmin-
1 at 3000 L min-1), liquid flow (0.2 L min-1 at 1.0 L min-1), nitrogen 
concentration, pH (9.0 to 12.0) and channel slope (5% to 20%) in the ammonia 
removal. It was performed hydrodynamic characterization of the system with 
adjustment of the uni-parametric models: complete mix N-reactors in series, big 
intensity and small intensity dispersal, aiming the determination of the global 
coefficients of mass transfer (KLa). Among the main results, the alkaline mass 
required to raise the pH from 5 to 11.5 on average was 2.875 g of NaOH per g 
of N present in the wastewater. Subsequently, hydrodynamic tests indicated 
that the drain of the system tends to be pistoned due to its high number of 
compete mix reactors in grade (49 to 69). A total of 30 experiments were 
performed using the statistic design, Design Central Composit Rotational 
(DCCR) with mass transfer coefficient (KLa) of 19.7h-1 under optimized 
conditions of pH 10.5, Qar=2000 L min-1, Qliq=0.2 L min-1 in the concentration 
of 0.6 mgL-1 N-NH3 achieving the efficiency of removal of N-NH3 of 70%. With 
the experimental values it was possible to obtain the reparametrized model of 
the coded variables, which represents the removal of N-NH3 (%) as a function 
of pH, air flow, liquid flow and N-NH3 concentration. When compared to 
conventional air stripping towers, the corrugated channel provided longer air-to-
liquid contact time for air injection and lower manometric height of wastewater 
elevation, reducing constructive and electricity expenditures. 
 
 
Keywords: Corrugated tube, ammonia removal, air stripping, DCCR. 
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1 INTRODUÇÃO

 

O ciclo do nitrogênio tem recebido atenção por causa do seu 

significado ambiental no efeito estufa, na chuva ácida e na toxicidade e 

eutrofização das águas. O processo pelo qual o nitrogênio circunda por meio 

das plantas e do solo, interfere diretamente na existência de todos os seres 

vivos, pois é responsável pela produção de moléculas como aminoácidos, 

proteínas e ácidos nucleicos.  

Águas residuárias industriais (petróleo, curtume, galvanoplastia, entre 

outras), agroindustriais (abatedouros), resíduos agropecuários (dejeto de 

suínos, esterco bovino) e lixiviado de aterro sanitário, contêm elevadas cargas 

de compostos nitrogenados, com potencial de poluição do solo, ar e água. 

O nitrogênio é um dos contaminantes com maior impacto sobre a 

saúde e meio ambiente, ocorrendo em uma multiplicidade de formas e estados 

de oxidação (HULTH et al. 2005). Grande parte deste nitrogênio chega a 

 i  r  t s   rp s  ’águ       r        ô i ,  itrit     itr t ,    si       

impactos ambientais de toxicidade à flora e fauna aquática, diminuindo a 

concentração de oxigênio dissolvido (OD), eutrofização entre outros agravantes 

a saúde humana (WANG et al. 2012). 

As alternativas tecnológicas usuais para a remoção do nitrogênio 

amoniacal total (NAT), em geral, são realizadas por processo biológico e físico-

químico. Entretanto, a presença de amônia gasosa (NH3) pode ser tóxica e 

inibidora para os organismos nos sistemas naturais e em unidades biológicas 

de tratamento dos efluentes. 

 Nessas circunstancias, uma alternativa é a remoção prévia do 

nitrogênio amoniacal por processo físico-químico. 

 Entre as diversas alternativas destaca-se a tecnologia de air stripping 

da amônia, que consiste na transferência da amônia gasosa (NH3) do líquido 

para um gás de arraste, geralmente utilizando o ar. A estratégia para 

conversão do NAT em NH3 tem sido a elevação do pH e/ou da temperatura. 

Em seguida, o sucesso da remoção do nitrogênio está relacionado com o 

contato da fase líquida, contendo NH3, com o gás de arraste. Torres recheadas 
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operadas em contracorrente possibilitam elevada área de interface líquido - ar, 

favorecendo a transferência e arraste da amônia.  

 Entretanto, dentre as possíveis desvantagens da utilização de torres 

estão às incrustações no recheio, em função do hidróxido de cálcio, o barulho 

excessivo e perda de carga do ar, sendo necessários sopradores potentes para 

alcançar a vazão de ar necessária. 

 Recentemente, vários pesquisadores propuseram unidades alternativas 

que aumentam a transferência de NH3 da água residuária para o ar, medida 

pelo coeficiente global de transferência (KLa). 

 O emprego de tubos corrugados tem sido utilizado em trocadores de 

calor e no transporte de fluídos, como o petróleo cru, porém, a literatura não 

reporta a seu uso na área de tratamento de águas residuárias. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar as potencialidades da 

aplicação de canal corrugado com configuração helicoidal na transferência da 

amônia da água residuária para o ar. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar o desempenho de um canal 

corrugado helicoidal aplicado na remoção de amônia por air stripping. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar os efeitos da vazão de ar, da vazão do líquido, da concentração 

de N-NH3, do pH e da inclinação do tubo corrugado na remoção da 

amônia; 

 Determinar o comportamento hidrodinâmico do sistema; 

 Estimar os coeficientes globais de transferência de massa do líquido 

para o ar (KLa). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Amônia no ambiente  

 

 Nos últimos anos, as fontes, o transporte e o destino da amônia (NH3) 

presente na atmosfera têm sido amplamente estudados devido ao seu papel 

nas alterações climáticas, na saúde pública e em ecossistemas sensíveis 

(BEHERA et al., 2013). 

Estima-se que 80% das emissões globais atuais de NH3 provêm de 

fontes antrópicas, com destaque para as atividades agrícolas, como 

fertilizantes nitrogenados, e na pecuária com dejeto de suínos e esterco bovino, 

a queima de combustíveis fosseis e biomassa, incluindo as queimadas 

florestais, excreções humanas e os catalisadores de veículos. Assim, a amônia 

aplicada em excesso na fertilização de plantas, as descargas de resíduos da 

criação de animais, as emissões industriais e humanas podem acrescentar 

muito nitrogênio reativo ao sistema natural, com impacto no ar, água e 

qualidade do solo (FELIX E CARDOSO, 2004; BEHERA et al. 2013). 

FELIX E CARDOSO (2004) e BEHERA et al. (2013) destacam que a 

amônia é capaz de tamponar, em determinada extensão, a acidez provocada 

por gases e partículas. Uma parte substancial dos ácidos atmosféricos gerados 

pela oxidação do SO2 e NOx é neutralizada pela amônia e os produtos finais 

são os sais de amônio, na forma de material particulado. Reações de 

neutralização parecem ser, juntamente com as deposições seca e úmida, os 

meios de remoção mais comuns dos compostos ácidos na atmosfera. 

Deste modo, como a amônia é muito solúvel em água, dissolve-se 

facilmente nas gotículas formadoras das nuvens e, além de aumentar seu pH, 

promove a conversão de espécies ácidas gasosas em aerossóis de sulfato e 

nitrato, os quais formam a fração de menor tamanho do material particulado 

atmosférico total e de maior tempo de residência na atmosfera, quando 

comparado com a espécie gasosa. Por isso, as partículas constituem um dos 

principais mecanismos de transporte desses materiais a longas distâncias e, 

dependendo da concentração, podem afetar o equilíbrio do ecossistema 

 ti gi    C     s p rtí ul s   r    s sã      r s qu  2,5 μ ,  ã  sã  

retidas nos mecanismos naturais existentes no trato superior respiratório e 
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chegam até os pulmões, provocando danos à saúde do homem. Desta forma, o 

aumento da amônia gasosa na atmosfera pode, por um lado, atenuar a acidez 

atmosférica e, por outro, favorecer o aumento na concentração de partículas 

inaláveis e assim agravar o risco à  saúde humana (FELIX E CARDOSO, 

2004). 

 

3.2 Amônia em ambientes aquáticos 

 

 Em ambientes aquáticos, CAMARGO E ALONSO (2006) relatam que o 

nitrogênio inorgânico está presente nas formas de nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) 

ou nitrogênio amoniacal total (NAT) como amônia (NH3) ou íon amônio (NH4
+). 

A essas substâncias, de acordo com os autores, estão relacionados três 

problemas ambientais principais: (1) a poluição por nitrogênio inorgânico pode 

aumentar a concentração de íons H+ em ecossistemas sem muita capacidade 

de neutralização, resultando na acidificação do sistema aquático; (2) pode 

estimular ou aumentar o desenvolvimento, manutenção e proliferação de 

produtores primários, levando à eutrofização da água doce, estuários e 

ecossistemas marinhos costeiros, inclusive com possível ocorrência de algas 

tóxicas, e (3) pode ser tóxico, prejudicando a capacidade dos animais 

aquáticos para sobreviver, crescer e se reproduzir. Deste modo, o NH4
+ é a 

forma preferencial de nitrogênio inorgânico para manter as atividades de 

organismos presentes na água.  

Testes de toxicidade da amônia (NH3) em organismos aquáticos são os 

mais frequentes, e alguns resultados experimentais são compilados por 

CAMARGO E ALONSO (2006), ENVIRONMENT CANADÁ (2010) e EPA 

(2013), entre outros. 

No Brasil, MARTINEZ, AZEVEDO E WINKALER (2006) concluíram que 

concentrações na ordem de 0,16 mgN-NH3 L
-1 podem afetar o estado de saúde 

geral e interferir no crescimento e reprodução de três espécies de peixes: 

Piaractus mesopotamicus (pacu), Prochilodus lineatus (curimba) e Astyanax 

altiparanae (lambari do rabo amarelo). Os testes de toxicidade aguda durante 

24hs, foram conduzidos em pH = 8,5 e temperatura de 22oC.  
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3.3 Padrões ambientais para amônia na água 

 

 

A EPA (2013), com base nos dados de toxicidade aguda e crônica, 

estabeleceu concentrações máximas padronizadas com pH de 7 e T de 20oC 

em 17 mg NATL-1 com exposição de 1h e 1,9 mg NATL-1 com exposição de 30 

dias. 

No Canadá (ENVIRONMENT CANADÁ, 2010), as diretrizes de 

qualidade da água para a proteção da vida aquática estabelecem valores 

máximos de 0,019 mg N-NH3L
-1 e 4,82 mg NATL-1, válidos para pH igual a 7 e 

temperatura de 20oC. 

 A Resolução CONAMA no 357/2005 (BRASIL, 2005) limita os valores 

máximos de NAT em função do pH nas classes 1 e 2, com valores de até 3,7 

mg N-NAT L-1 (0,046 mg N-NH3 L
-1) para pH inferior a 7,5 e 0,5 mg N-NAT L-1 

(0,142 mg N-NH3 L-1) em pH acima de 8,5 para temperatura de 20oC. Além 

disso, a Resolução CONAMA no 430/2011 (BRASIL, 2011) estabelece a 

concentração de lançamento em 20,0 mgNAT.L-1.  

 

3.4 Inibição em sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias 

 

A amônia é um nutriente essencial para o crescimento de 

microrganismos nos processos biológicos de tratamento, mas também pode 

atuar como inibidor em elevadas concentrações. 

Diversos autores descrevem os efeitos da amônia nos sistemas 

biológicos de tratamento, entre eles CHEN et al. (2014), ANTHONISEN et al. 

(1976), LI E ZHAO, (1999), CALLI et al.(2005), ZHOU et al. (2011), JIN et al. 

(2012) e  RAJINIKANTH et al. (2013). 

De acordo com ANTHONISEN et al. (1976) a inibição da oxidação de 

nitrito se inicia em concentrações de amônia livre na faixa de 0,1 a 1,0 mgN-

NH3 L1, enquanto que a inibição da oxidação do nitrogênio amoniacal total 

(NAT) ocorre em concentrações mais elevadas, de 10 a 150 mgN-NH3 L
-1. 

 

3.5 Remoção físico-química 
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Segundo METCALF E EDDY (2003), a remoção do nitrogênio 

amoniacal total (NAT) em águas residuárias pode ser realizada por processos 

físico-químicos, normalmente por troca iônica, cloração, osmose reversa e air 

stripping. 

Também são utilizados métodos físicos ou químicos, tais como, 

precipitação com estruvita (ULUDAG-DEMIRER et al. 2005; JEONG et al. 

2005, ULUDAG-DEMIRER E OTHMAN, 2009), separação por membrana (TAN 

et al. 2006, VANOTTI E SZOGI 2010, REZAKAZEMI et al. 2012), oxidação com 

ozônio (KHUNTIA, MAJUMDER E GHOSH, 2013). 

 

3.6 Remoção da amônia por air stripping 

 

A remoção de amônia por air stripping tem sido aplicada em lixiviado 

de aterro sanitário (FERRAZ et al. 2013, CAMPOS et al. 2013, EL-GOHARY et 

al. 2013), dejeto de suínos (BONMATI E FLOTATS, 2003; ZHANG E JAHNG, 

2010; ZHANG et al. 2012) e bovinos (JIANG et al. 2014), indústria de 

fertilizantes (MINOCHA E RAO, 1988) e curtume (O`BRIEN et al. 1984). Em 

muitos casos, é aplicada como etapa anterior ao tratamento biológico, com o 

objetivo de minimizar os efeitos de inibição.  

A remoção por air stripping ocorre pela transferência de massa da 

amônia (NH3) dissolvida na fase líquida (água residuária) para o gás de arraste 

(ar atmosférico). O processo ocorre se o nitrogênio amoniacal total (NAT) em 

sua forma iônica for convertido em amônia gasosa (NH3), conforme equação de 

equilíbrio (1). 

 

NH4
+ ⇌ NH3 + H+                                                                                     (1) 

 

A estimativa da fração de NH3 presente na água pode ser obtida pela 

equação (2) proposta por EMERSON et al. (1975), sendo função do pH e da 

temperatura, Figura 1. 

 

           
   

       
 ( )    

   

    
(        (

       
        

)   )
                                      (2) 
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Em que: 

T = Temperatura (°C); 

pH = Potencial hidrogeniônico. 

 

 

Figura 1 - Proporção entre a amônia gasosa, NH3 (---) e o íon amônio, NH4
+
 (---) em função do 

pH com temperatura de 25˚C 

 

Fonte: Autoria própria. Gráfico construído a partir da Equação 2. 

 

As estratégias para o uso da tecnologia do air stripping tem sido o 

aumento do pH (deslocamento do equilíbrio Equação 1) e/ou a elevação da 

temperatura (redução da solubilidade da amônia expressa pela constante de 

Henry. 

A lei de Henry para gases dissolvidos dispõe sobre a relação de 

equilíbrio existente entre a fração molar do gás (N-NH3) no líquido e fração de 

N-NH3 no gás de arraste (ar), Equação 3 (METCALF E EDDY, 2016). A 

dissolução da fração em mol do gás em um determinado volume de líquido em 

temperatura constante é diretamente proporcional á pressão que o gás exerce 

sobre o líquido.  

 

    
 

  
                                                                                               (3) 
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Pg = Fração molar do gás no ar (mol);  

H = Constante de Henry (atm); 

Pt = Pressão total (atm); 

Xg = Fração molar do gás na água (mol). 

 

A equação (4) relaciona a variação de H, para o N-NH3, com a 

temperatura (pressão 1atm), descrita por METCALF E EDDY (2003).  

 

                
        

        
                                                      (4) 

 

Sendo: 

H = Constante de Henry (atm); 

T = Temperatura (°C). 

 

 De acordo com SEDLAK (1991), entre outros, para a remoção de N-

NH3 torna-se necessário ajustar o pH da água residuária entre 10,5 e 11,5 e 

propiciar contato do líquido contendo NH3 com o ar (gás de arraste).  

 

3.7 Torres de air stripping 

 

As torres de air stripping são utilizadas como unidades que promovem 

a remoção do NH3 previamente formado, por meio do aumento da área de 

contato do líquido com o ar de arraste. Podem-se dividir os sistemas de arraste 

com ar em dois grupos: sistemas nos quais a fase líquida é contínua e possui 

dispersão da fase gasosa, e sistemas onde a fase gasosa é contínua com 

dispersão da fase líquida. 

A literatura apresenta diferentes configurações internas das torres de 

air stripping, que podem ser classificadas em recheios e bandejas ou pratos 

perfurados, aplicados de acordo com suas características específicas a 

determinadas atividades (BRAVO, 1998). 

Segundo TREYBAL (1980) o material de recheio deve possuir uma 

grande área para interface gás/líquido, exercer uma baixa perda de carga para 

o escoamento de ar, ser quimicamente inerte, ter suficiente resistência 

mecânica aliada à leveza e baixo custo. 
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Em sistemas de arraste, a direção e sentido dos escoamentos de ar e 

líquido podem ser divididos em três categorias: contracorrente, co-corrente e 

cruzado (Figura 2). A categoria mais usual na prática é o escoamento em 

contracorrente (HAND, HOKANSON E CRISTTENDEN, 1990). 

 

Figura 2 - Classificação dos sistemas de arraste com base nas características dos 
escoamentos das fases líquida e gasosa: (a) em contracorrente; (b) co-corrente; (c) cruzado. 

 
Fonte: Adaptado de Metcalf e Eddy (2003). 

 

Em torres de air stripping com recheio, o escoamento ocasiona o 

aumento da interface ar/liquido, proporcionando a formação de filme, deste 

modo aumenta a área de contato da fase liquida favorecendo a eficiência do 

sistema (LAGREGA et al. 2001). . 

 

3.8 Vantagens e desvantagens da tecnologia air stripping  

 

Conforme METCALF E EDDY (2003) e EPA (2000) a tecnologia de air 

stripping possui como vantagens: remove cerca de 60 a 95% de nitrogênio 

amoniacal, não causa efeito sobre as outras formas de nitrogênio; é um 

processo controlado para a remoção do NAT; o método não é sensível a 

substâncias tóxicas (processo físico-químico), permite o controle da qualidade 

de amônia que se deseja remover e é capaz de fornecer um efluente que 

atenda os limites impostos pela legislação ambiental. Como desvantagens, o 

sistema possui alto custo de operação e manutenção; necessita de produtos 
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químicos para o ajuste do pH; o lançamento de N-NH3 para a atmosfera é 

considerado um impacto ambiental para a qualidade do ar; o uso de carbonato 

de cálcio para a correção do pH pode acarretar problemas de manutenção pela 

formação de precipitados no interior da torre e não remove nitrito e nitrogênio 

orgânico. 

 

3.9 Sistemas alternativos do air stripping da amônia 

 

Novas alternativas de sistemas de air stripping, que visam acelerar a 

transferência da amônia da água residuária para o ar de arraste foram 

propostas por QUAN et al., 2009; QUAN et al., 2012 (reator aero ciclone água 

pulverizada – WSA), DEGIRMENCI et al. 2012 (reator jet loop -JLR) e YUAN et 

al. 2016 (reator rotativo de leito fixo – RPB) e LIN et al. (2009a), LIN et al. 

(2009b) REMYA E LIN (2011) com aplicação de irradiação de micro-ondas. 

Em geral, a avaliação do sistema é feita por meio da eficiência de 

remoção de N-NH3 e a determinação dos coeficientes globais de transferência 

de massa do N-NH3 da água residuária para o ar (KLa). 

Os valores do KLa dependem de variáveis tais como: concentração de 

N-NH3, vazão de ar, vazão do líquido, área superficial de contato gás-líquido, 

altura da torre, temperatura, entre outras como material de recheio. 

QUAN et al. (2009) obtiveram coeficientes globais entre 1,14 a 26 h-1 e 

verificaram que a concentração da amônia apresentou pouco efeito na 

transferência de massa. O sistema foi composto por dois tubos verticais com 

uma entrada elevada. Foram realizados 160 furos em sua secção superior com 

2 mm de diâmetro. O aero ciclone obteve sua eficiência de 97%, otimizada com 

4 horas de funcionamento, com temperatura de 25°C, vazão de líquido de 1,40 

L s-1, vazão de ar 1,60 L s-1  e pH ajustado na faixa de 11-12. 

 

3.10 Escoamento em canal corrugado 

 

Tubos corrugados podem ser caracterizados como dutos flexíveis, 

compostos por paredes formadas com cavidades ou sulcos dimensionalmente 

distribuídos. Podem apresentar rugosidade discreta, entendida como a 

distribuição regular de elementos macroscópicos na superfície exposta ao 
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escoamento, como aletas, corrugados anelares e helicoidais, entre outros. A 

introdução de rugosidades discretas tem diversos objetivos, como aumento de 

resistência mecânica e aumento do desempenho em trocadores de calor. Por 

outro lado, estão sujeitos a aumento da perda de carga, da turbulência e 

variações dos padrões de escoamento quando comparados ao escoamento 

normalmente observado em tubos de seção transversal constante (AZEVEDO, 

2010 e ROSA, 2014). 

Um dos primeiros estudos teóricos sobre o escoamento turbulento em 

paredes com rugosidade discreta foi realizado por PERRY et al. (1969) que, 

baseando-se na escala de comprimento da rugosidade da superfície exposta 

ao escoamento, propuseram denominações d e K para a geometria dos 

elementos discretos corrugados (Figura 3).  

 

Figura 3 - Rug si        tip  “ ” ( )   “K” ( ) para escoamento da esquerda para a direta. 

 

Fonte: Jiménez (2004). 
 

De acordo com PERRY et al. (1969), em cavidades aproximadamente 

quadradas, Figura 3 (a), os vórtices estáveis ficam confinados no interior 

destas cavidades, isolando o escoamento externo da rugosidade. Por outro 

lado, cavidades com grandes comprimentos em relação à altura, Figura 3 (b), 

não podem manter vórtices estáveis, e o escoamento externo tende a alcançar 

o fundo da cavidade.  

 Diversos pesquisadores citados por AZEVEDO (2010) e ROSA (2014) 

apontam que mesmo em dutos com cavidade tipo d, observa-se perturbações 

que influenciam significativamente o escoamento sobre a superfície. 

DJENIDI et al. (1994) realizaram estudos para descrever o escoamento 

turbulento sobre uma placa plana composta por cavidades do tipo d, utilizando 

Anemometria Laser-Doppler e concluíram que o fluido não se isola 

completamente, proporciona ejeções contra o escoamento externo (Figura 4), 
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deste modo a recirculação dentro da cavidade provoca o aumento da 

turbulência do fluido, representando uma troca de movimento.  

 

Figura 4 - Visualização do movimento de fluido no interior de uma cavidade do tipo d através da 
introdução de um filamento de corante, com iluminação á laser. 

  
 Fonte: Djenidi et al. (1994). 

 

Assim, tem-se como hipótese, que tubos corrugados parcialmente 

cheios, podem favorecer a remoção de NH3 pelo arraste com ar. A turbulência 

causada pelas cavidades, durante o escoamento do fluido, e o efeito do ar, sa 

passagem do ar, podem aumentar a transferência de massa da amônia da fase 

líquida (água) para a fase gasosa (ar) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Turbulência causada pelas cavidades no canal corrugado de air stripping. 

 
Fonte: Autoria própria.  

 



28 
 

 

Além disso, comparando-se com as torres convencionais, 

possivelmente, pode-se esperar maior tempo de contato ar-líquido, menor 

altura manométrica para elevação da água residuária e menor perda de carga 

para insuflação de ar (sopradores menos potentes). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido nas dependências do Laboratório de 

Hidráulica (S001) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Departamento de Engenharia Ambiental, Câmpus Londrina.  

 

4.1 Descrição das instalações experimentais 

 

A Figura 6 apresenta as instalações experimentais.  

 

Figura 6 - Fotografia do sistema de remoção de nitrogênio com 20% de declividade: (1) 
reservatório de alimentação; (2) bomba dosadora eletromagnética; (3) entrada da água 
r si uári ; (4) tu     rrug    h li  i  l 4” (air stripping); (5) soprador de ar; (6) saída da água 
residuária. 

  

Fonte: Autoria própria 
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A unidade de remoção da amônia foi construída com tubo corrugado, 

 iâ  tr  i t r      4” (≈100mm), cavidade de 7mm de largura por 4mm de 

profundidade (Figura 7). 

 

Figura 7 - F t gr  i         l   rrug    4’’  

 

Fonte: Autoria própria 

 

O bombeamento da água residuária foi realizado por meio de uma 

bomba eletromagnética marca Hidrogerom, Modelo 303 com vazão de 0,2 a 

1,0 L.min-1. 

O ar foi fornecido por um soprador marca VENTISILVA Modelo Condor 

NY com vazão na faixa de 1000 Lmin-1 a 3000 Lmin-1. A vazão de ar foi medida 

por meio de anemômetro digital marca Kimo, modelo VT 110, resolução 1 m3h-1 

(±3%). Para o controle da vazão de ar, adaptou-se, na entrada do soprador, um 

tubo de PVC com diâmetro de 15 cm, perfurado em 150 pontos, qual permitiu o 

ajuste da vazão pela abertura/fechamento dos orifícios (Figura 8). 
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Figura 8 - Fotografia do sistema para controle de vazão. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Funcionamento da unidade experimental 

 

A solução sintética de N-NH3 foi acondicionada no reservatório de 

alimentação (1) (Figura 6), e corrigido o pH pela adição de NaOH 6M.  Foram 

ajustadas as vazões da bomba (2) e do soprador (5) por meio de anemômetro 

digital. O efluente foi coletado na saída do sistema (6). 

 

4.3 Água residuária utilizada 

 

 Foi utilizada água residuária sintética, preparada pela dissolução de 

sulfato de amônia - (NH4)2SO4. Foram preparados inicialmente, 80 Litros de 

solução com concentração de 5 gNL-1 (adição de 1888 g de (NH4)2SO4 

completando-se o volume de 80 L com água do sistema público de 

abastecimento). As concentrações menores foram obtidas por meio de 

diluições. 

 O pH era corrigido pela adição de solução de NaOH 6M. 

 

4.4 Etapas experimentais 

 

Na Figura 9 é apresentado um fluxograma das etapas experimentais.  
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Figura 9 - Fluxograma das etapas experimentais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Consumo de alcalinizante para elevação do pH 

 

A estimativa da massa de alcalinizante (NaOH) necessária para a 

elevação do pH foi determinada por meio de curvas de titulação, em soluções 

contendo concentrações de 1gN-NH3L
-1 a 5gN-NH3L

-1.    

As curvas de titulação, para cada concentração de nitrogênio, foram 

obtidas pelas medidas do pH, após a adição sequencial de pequenos volumes 

(2 mL) de NaOH 6M  equivalente a 240 mg por mL em 1 L de solução de 

sulfato de amônia. 

O procedimento foi repetido para cada uma das 5 concentrações de 

nitrogênio. 

 

 

Objetivo: Determinar a influência do 

pH (9,0 a 12,0) 

Vazão líquido (0,2 Lmin
-1

 a 1,0 Lmin
-1

) 

Vazão ar (1000 Lmin
-1

 a 3000 Lmin
-1

) 

Declividade do tubo (5%, 10%,15% e 

20%) 

Concentração N-NH3 (1 gL
-1

 a 5 gL
-1

) 

Objetivo: Comportamento hidrodinâmico  

Vazão líquido (0,5 Lmin
-1

)  

Vazão ar (3000 Lmin
-1

) 

Declividade do tubo (5%, 10%, 15% e 20%) 

 

Ajustar modelos uni paramétricos N-CSTR, dispersão (d) e pistonado 

 

Avaliar o desempenho na remoção de N-NH3 

  

 

Remoção de N-NH3 (%) 

N-CSTR e dispersão (d) 

KLa 

Planejamento Composto Central Rotacional (DCCR) 

  

Objetivo:  Avaliar o consumo de NaOH para 

elevar o pH 

Concentração de N-NH3 (1 gL
-1

 a 5 gL
-1

) 
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4.4.2 Variáveis experimentais  

 

Primeiramente foi realizado o teste para a melhor otimização do 

sistema seguindo as etapas dispostas no Quadro 1. Em cada ensaio, preparou-

se 3 litros de solução sintética contendo sulfato de amônio (NH4)2SO4, na 

concentração de 1 à 5 gN-NH3 L
-1; pH na faixa de 9,0 a 12,0;  vazão do líquido 

de 0,2 L.min-1 a 1,0 L.min-1; vazão ar de 1000 L.min-1 a 3000 L.min-1 e 

declividade do tubo em 5%, 10%,15% e 20%. 

O Quadro 1 sumariza as condições operacionais em cada etapa do 

experimento. Inicialmente foi realizado a Etapa 1, qual consistiu em avaliar a 

influência de declividade para a remoção de N-NH3. Ao indicar a declividade de 

10%, como a que indicou mais remoção de N-NH3 foram realizadas as 

escolhas das melhores eficiências, variando o pH, concentração de N-NH3, 

vazão do líquido, vazão do ar a fim de propor as melhores condições 

operacionais para se compor o planejamento estatístico Delineamento 

Composto Central Rotacional (DCCR) e comportamento hidrodinâmico.  

Quadro 1 - Etapas experimentais. 

Fase Etapa Variável Condições operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Declividade do tubo corrugado (I) 

C = 1,0 g N-NH3.L
-1

 

 

 

Qar = 3000 L.min
-1 

 
Qliq = 0,5 L.min

-1 

 
pH = 11,5 

 
I = 5%, 10%,15% e 20% 

 

2 

 

pH 

C = 1,0 g N-NH3.L
-1

 

 

 

Qar = 3000 L.min
-1 

 
Qliq = 0,5 L.min

-1 

 
pH = 9 a 12 

 
I (%)– de acordo com etapa 1 

 

3 

 

Concentração N-NH3 

C = 1,0 a 5,0 g N-NH3.L
-1

 

 

 

Qar = 3000 L.min
-1 

 
Qliq = 0,5 L.min

-1 

 
pH  - de acordo com etapa 2 

 
I (%)– de acordo com etapa 1 

 

4 

 

Vazão do líquido (Qliq) 

C  - de acordo com etapa 3 

 
Qar = 3000 L.min

-1 

 
Qliq = 0,2 a 1,0 L.min

-1 

 
pH  - de acordo com etapa 2 

 
I (%) – de acordo com etapa 1 

 

5 

 

Vazão do ar 

C  - de acordo com etapa 3 

 
Qar = 500 L.min

-1
 a 3000 L.min

-1 

 
Qliq = melhor resultado obtido

 

 
pH  - de acordo com etapa 2 

 
I (%)– de acordo com etapa 1 

2 1 Comportamento Hidrodinâmico I(%), Qar e Qliq de acordo  
com a Fase 1 

3 1 KLa Centrada e Csaída  
N-CSTR e dispersão (d) 

Fonte: Autoria própria.  
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4.4.3 Ensaios hidrodinâmicos 

 

A caracterização hidrodinâmica do escoamento foi realizada por meio 

da técnica de estímulo-resposta. Como traçador, foi injetado 1,0 mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4) concentrado (95-98%) no ponto de entrada da água 

residuária (ponto 3, Figura 6). Como detector da perturbação, foi utilizado um 

medidor de pH conectado a um computador, permitindo a leitura dos dados em 

tempo real, com intervalos de 5 (cinco) segundos. Os valores de pH foram 

convertidos em concentração de H+. 

Os dados experimentais foram ajustados aos modelos uniparamétricos 

(Tabela 1) seguindo metodologia descrita em LEVENSPIEL (1999). 

 

Tabela 1 – Modelos uni paramétricos utilizados na caracterização hidrodinâmica do 
escoamento. 

Modelo Parâmetro Equação 

Dispersão de 
pequena intensidade 
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)     

 

  √ (
 
   

)

   [ 
(   ) 

 (
 
   

)
] 

Dispersão de grande 
intensidade  

  
     = 2(

 

   
)+8(

 

   
)² 

 
       

 

  √ (
 
   

)  

   [ 
(   ) 

  (
 
   

)
] 

Tanques de mistura 
completa em série 

(N-CSTR) 

  

  
 

  
  

 

    
 (   )   

(   ) 
     

Fonte: Levenspiel (1999). 

 

Os coeficientes globais de transferência de N-NH3 (KLa) foram 

estimados por meio dos modelos de tanques de mistura completa em série (N-

CSTR), equação 5 e fluxo disperso (d), equações 6(a) e 6(b) e pistonado, 

equação 7. 

 

   
  

(      
  
 
)
                                                                                                 (5) 

     
       

(   )           (   )        
                                                                         (6a) 

 

a =√                                                                                                            (6b) 
 
 

     
                                                                                                          (7) 

 



35 
 

 

Em que: 

Ce = Concentração do efluente;  

Co =  Concentração afluente; 

KLa= Coeficiente global de transferência de massa (t-1);  

t1= Tempo de detenção hidráulica em uma célula apenas (t);  

tm = tempo de detenção hidráulica medio (s);  

N= número de células, todas elas de igual volume.  

d = Número de dispersão = D/uL = D.t/L² (-);  

D = coeficiente de dispersão longitudinal (m²/d);  

U = velocidade média de percurso no reator (m/d);  

L= extensão do percurso (m);  

 

4.4.4 Efeito da vazão de ar, vazão do líquido, pH e concentração de nitrogênio 

 

 O efeito das variáveis dependentes, vazão de ar (Qar), vazão de Líquido 

(Qliq), pH e concentração de nitrogênio na variável dependente, eficiência de 

remoção de N-NH3(%) foram avaliados por meio de planejamento estatístico 

Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), com seis repetições no 

ponto central, totalizando 30 ensaios. A Tabela 2 apresenta os valores 

codificados e reais utilizados. Os resultados foram analisados por meio do 

software Statistica 13.1 (Statsoft®).  

 

Tabela 2 - Valores codificados e reais utilizados no planejamento estatístico Delineamento 
Composto Central Rotacional (DCCR). 

Valores codificados 

Valores reais 

pH 
Qar 

(Lmin
-1

) 
Qliq 

(Lmin
-1

) 
Concentração  
(mgN-NH3/L

-1
) 

-2 9,00 1000 0,20 200 

-1 9,75 1500 0,40 400 

0 10,50 2000 0,60 600 

1 11,25 2500 0,80 800 

2 12,00 3000 1,00 1000 

Fonte: Autoria própria.  

 

4.5 Parâmetros monitorados  
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As análises foram forão realizadas de acordo com as metodologias 

descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, AWWA e WEF, 2005), conforme Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Parâmetros analisados e métodos utilizados 

Parâmetro Método 

Temperatura  

pH 4500 H
+
 B 

N-amoniacal (mg NH3L
-1

) 

4500 NH3 D 

e Ammonia-Selective Electrode 

Method 

Fonte: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater AWWA/APHA/WEF 
(2005) 

 

4.6 Parâmetros estimados 

 

A eficiência de remoção de N-NH3, E(%) foi estimada pela Equação 8: 

 

 ( )   
  (     )   (     )  

 (     ) 
                           (8) 

 

Em que: 

E(%) = Eficiência de remoção (%); 

C(N-NH3)i = Concentração inicial N-NH3 (N-NH3 L);  

C(N-NH3)f = Concentração final N-NH3 (N-NH3 L). 

  



37 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estimativa do consumo de alcalinizante para elevar o pH 

 

A Figura 10 é apresentada a variação do pH em função da massa de 

NaOH adicionado, para as diferentes concentrações de N-NH3. 

 

 

Figura 10 - Variação do pH do efluente sintético (N-NH3) em função da adição de NaOH para a 
correção de pH nas concentrações: 1,0 g N-NH3L

-1
 (---); 2,0 g N-NH3L

-1
 (---); 3,0 g N-NH3L

-1
 (---

); 4,0 g N-NH3L
-1

 (---); 5,0 g N-NH3L
-1

 (---). 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Os dados da Figura 10 permite indicar que até o pH em torno de 8,5 a 

variação do pH com a adição de NaOH é praticamente linear. Acima deste 

valor, maiores concentrações de nitrogênio demandam massas mais elevadas 

de NaOH. Este comportamento pode ser explicado pela formação 

concomitante de NH3 (equação 2 e Figura 1) e liberação de íons H+, que 

consomem OH- do alcalinizante. 

Considerando-se o valor do pH de 11,5, as massas de alcalinizante 

(hidróxido de sódio- NaOH) necessárias estão apresentadas na Tabela 3 e 

Figura 11. 
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Tabela 3 - Valores adicionados de NaOH para elevação do pH até 11,5 em função da 
concentração de N-NH3 por litro de solução. 

Concentração  

(g N-NH3L
-1

) 

NaOH  

(g) 

1 3,36 

2 5,52 

3 8,64 

4 11,76 

5 14,16 

Fonte: Autoria própria.  

 

Figura 11 – Valores experimentais (●) curva de ajuste (....) da variação entre a concentração de 
nitrogênio e a massa de NaOH gasta para elevar o valor do pH até 11,5.  

 

Fonte: Autoria própria.  

 

 Observa-se uma relação linear entre a concentração de N-NH3 e a 

massa de NaOH necessária para elevar o valor do pH até 11,5 (Equação 9), 

com valor de 2,8756 g por g de N presente na água residuária. 

 

Massa de NaOH (g) = 2,8756 x Concentração de N-NH3 (gN-NH3L
-1)        (9) 

 

À medida que o pH é aumentado, pela adição do NaOH, ocorre a 

conversão do nitrogênio amoniacal da forma de ionizada (N-NH4
+),  para a 

forma livre (N-NH3), conforme Equação 1, possibilitando a maior eficiência de 

remoção por air striping.  

y = 2,8756x 
R² = 0,9948 

0
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Estudos realizados por SANTOS (2011) buscou comparar três 

reagentes químicos de alcalinizantes: Ca(OH)2 padrão analítico, Cal Hidratada 

Comercial e NaOH padrão analítico para ajuste de pH em lixiviado de aterro 

sanitário. Na avaliação geral de desempenho constatou que houve pouca 

diferença entre o Ca(OH)2 P.A. e Cal Hidratada comercial. Em função da 

remoção de cor de turbidez e geração de lodo, o custo da alcalinização foi 

elevado, quando se utiliza reagentes com padrão analítico, assim, o Cal 

comercial possui a vantagem pelo baixo custo além de remover maior 

quantidade de turbidez e cor. O NaOH P.A. obteve um consumo de 13 gL-1 de 

lixiviado para elevar o pH inicial em torno de 8,5 para 12 na concentração de 

amônia 0,12 mol L, enquanto o Cal comercial foi utilizado 60 gL-1
. 

 

5.2 Comportamento do pH, da vazão de ar, vazão do líquido, da concentração 

e da declividade do canal corrugado 

 

Para o estudo do comportamento das variáveis foi realizado o teste 

para avaliar o desempenho do sistema, de acordo com as condições 

operacionais dispostas anteriormente no Quadro 1. A Figura 12 sumariza a 

variação da remoção de N-NH3 para as declividades de 5%, 10%, 15% e 20% 

com as mesmas condições experimentais. 

 

Figura 12 – Variação da remoção de N-NH3 com as declividades de 5%, 10%, 15% e 20% do 
canal corrugado para o pH de 11,5;  Vazão de ar de 3000Lmin

-1
; Vazão do líquido de 0,5 Lmin

-1
 

e  concentração de 1,0 g N-NH3.L
-1

. 

  

Fonte: Autoria própria.  
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Conforme apresentado na Figura 12, ao realizar o teste para verificar a 

melhor declividade para a maior eficiência do sistema utilizou-se a declividade 

de 5%, todavia, foi observado que esta declividade ocasiona a retenção de 

amostra. Desde modo, com novos testes realizados foi escolhida a declividade 

de 10%, pois esta declividade apresentou resultados similares as demais 

declividades e possibilitou maior facilidade para a manutenção da torre de air 

striping. Para a escolha do pH foram realizados testes para a faixa de 9,00 a 

12,00, dispostos na Figura 13 
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Figura 13 - Variação da remoção de N-NH3 com o pH nas faixas de 9,00; 10,21; 11,26 e 12,06; 
Declividade do canal corrugado de 10%;  Vazão de ar de 3000Lmin

-1
; Vazão do líquido de 0,5 

Lmin
-1

 e  concentração de 1,0 g N-NH3.L
-1

. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Tal como observado na Figura 13, para a verificação da escolha de pH 

foi constatada a melhor remoção de N-NH3 gradualmente nas faixas acima de 

10,50. De acordo com METCALF E EDDY (2003), este fenômeno ocorre pela 

conversão da amônia em sua forma iônica (NH4
+) para a sua forma gasosa 

(NH3), qual ocorre com o pH acima de 9,50.  

A literatura sugere a elevação do pH como forma de favorecer a 

retirada da amônia do meio líquido (RIOS 2015; TAKI FILHO 2015; FERRAZ 

2010; SOUTO, 2009). Conforme mostrado na Equação 1, a elevação do pH 

implica no deslocamento do equilíbrio químico para a formação da amônia na 

forma livre (gasosa), facilitando seu arraste do líquido pelo ar. 

A etapa para seleção da concentração de N-NH3 foi realizada 4 vezes, 

em concentrações maiores na faixa de 1 a 5gL-1 (Figura 14), foi constatado 

uma contaminação no sistema, pelo experimento estar em um local fechado 

possivelmente a saída e a entrada do efluente sintético estava sendo 

contaminada pela volatilização da amônia. Deste modo, foi optado a utilização 

de concentrações mais baixas, de até 1000 mg L-1 para o DCCR.  
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Figura 14 - Variação da remoção de N-NH3 nas concentrações de 1gL-
1
 ;  2 gL-

1
 ; 3 gL-

1
 ; 4 gL-

1
 e 5gL-

1
 de N-NH3 ; Declividade do canal corrugado de 10%;  Vazão de ar de 3000Lmin

-1
; 

Vazão do líquido de 0,5 Lmin
-1

 e Ph 11,50. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Assim como relatado na Figura 14, o teste das concentrações em 

gramas por litro demonstrou uma oscilação com diferentes resultados. Esses 

resultados foram importantes e permitiram a decisão para a melhor execução 

das condições operacionais do DCCR. Para as próximas etapas foi realizado a  

diluição de 1g L-1 de N-NH3 em cinco concentrações mais baixas: 200mg L-1, 

400 mg L-1, 600 mg L-1, 800 mg L-1 e 1000mg L-1para a melhor precisão e 

execução do sistema.  

Para a escolha da melhor vazão de líquido do sistema, foram testadas 

as faixas de 0,20 Lmin-1, 0,40 Lmin-1 0,60 Lmin-1, 0,80 Lmin-1 e 1,00Lmin-1 

(Figura 15).  
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Figura 15 - Variação da remoção de N-NH3 nas vazões de líquido de 0,20Lmin
-1

, 0,40Lmin
-1

, 
0,60Lmin-

1
, 0,80Lmin

-1
 e 1,00Lmin

-1
; Declividade do canal corrugado de 10%; Vazão de ar de 

3000 Lmin
-1

 ; Vazão do líquido de 0,5 Lmin
-1

; Concentrações de 1gL-
1
 de N-NH3 e pH 11,50. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Deste modo, os resultados obtidos na Figura 16 demonstram que a 

melhor eficiência foi alcançada com vazões de líquido mais baixo, alcançando 

96% de remoção na vazão de 0,20 Lmin-1.  

Estudos realizados por RIOS (2015), para a recuperação de amônia 

por irradiação de micro-ondas e air stripping em água residuária de curtume, 

obtiveram: eficiência de 94,9% para a remoção de amônia com potência de 

irradiação de 80%, vazão de ar de 1,5L min-1, pH 12 e diluição do efluente de 

60%. Também constatou a melhor eficiência de N-NH3 em vazões de líquido 

mais baixos, próximas a 0,20 Lmin-1 alcançando eficiência na faixa de 90%. 

Para a análise da melhor condição experimental para a vazão de ar, 

foram realizados testes para as faixas de 1000 Lmin-1, 1500 Lmin-1,2000Lmin-

1,2500 Lmin-1 e 3000 Lmin-1. Todos sob a concentração de 1gL-1 (Figura 16).  
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Figura 16 - Variação da remoção de N-NH3 nas vazões de ar de 1000Lmin-
1
 , 1500 Lmin-

1
, 

2000 Lmin-
1
, 2500 Lmin-

1
 e 3000Lmin-

1
; Declividade do canal corrugado de 10%; Vazão do 

líquido de 0,5 Lmin
-1

 ; Concentração de 1,0 g N-NH3.L
-1

 e Ph 11,50. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Por fim, a eficiência para a remoção de N-NH3 indicam o uso de vazões 

de ar mais altas de ar, na faixa de 3000 mL-1 qual alcançou eficiência de 73% e 

pode-se observar que a diminuição na vazão do ar diminui cerca de  30%, se 

comparada a vazão mínima de 1000mL-1.  

O que se pode dizer diante dos resultados obtidos foi à interferência 

positiva do aumento do pH e vazão de ar, e a diminuição das vazões de liquido 

e concentração para a melhor eficiência de N-NH3 do sistema.  

 

5.3 Comportamento hidrodinâmico  

 

Tendo em vista que o ensaio hidrodinâmico só é influenciado pelas 

etapas com variação da declividade do tubo corrugado, vazão do líquido e 

vazão do ar, não foi utilizada a variação de concentração de N-NH3. O 

comportamento hidrodinâmico resultou nas curvas ajustadas e apresentadas 

na Figura 17,18,19 e 20.  
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Figura 17 -  istri uiçã    s t  p s    r si ê  i  (◊)    urv s  just   s p r        l     
CSTR em série (──), dispersão de pequena (──) e grande (──) intensidade para declividade 
de 5%, Qar 3000Lmin

-1
 e Q liquido 0,5 Lmin

-1
.  

 

Fonte: Autoria própria.  
 

Figura 18 -  istri uiçã    s t  p s    r si ê  i  (◊)    urv s  just   s p r        l     
CSTR em série (──), dispersão de pequena (──) e grande (──) intensidade para declividade 
de 10%, Qar 3000Lmin

-1
 e Q liquido 0,5 Lmin

-1
. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 19 -  istri uiçã    s t  p s    r si ê  i  (◊)    urv s  just   s p r        l     
CSTR em série (──), dispersão de pequena (──) e grande (──) intensidade para declividade 
de 15%, Qar 3000Lmin

-1
 e Q liquido 0,5 Lmin

-1 

 

Fonte: Autoria própria.  
 

Figura 20 -  istri uiçã    s t  p s    r si ê  i  (◊)    urv s  just   s p r        l     
CSTR em série (──), dispersão de pequena (──) e grande (──) intensidade para declividade 
de  20%, Qar 3000Lmin

-1
 e Q liquido 0,5 Lmin

-1
.  

 

Fonte: Autoria própria.  
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Por meio do estudo hidrodinâmico, objetivou-se analisar a distribuição 

dos tempos de residência e curvas ajustadas para o modelo CSTR em série, 

dispersão de pequena intensidade e grande intensidade (Tabela 4).  Estes 

parâmetros descreveram o comportamento do escoamento na unidade de 

tratamento em dutos corrugados.  

 

Tabela 4 - Resultados ajustados às curvas de distribuição do tempo de residência pelos 
modelos matemáticos teóricos, de acordo com Levenspiel (2000). Condições operacionais 
T=21°C 

Inclinação 
(%) 

Qar 
(Lmin-1) 

Qliq 
(Lmin-1) 

tm (s) N-CSTR DPI DGI 

5 3000 1,0 239 69 0,007 0,006 

10 3000 1,0 227 58 0,008 0,008 

15 3000 1.0 231 64 0,007 0,007 

20 3000 1,0 240 49 0.010 0,009 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados obtidos, foi possível identificar o alto número de 

reatores de mistura completa em série e pequena dispersão longitudinal. 

Assim, pode-se inferir que o comportamento do sistema se aproxima do 

escoamento pistonado independente da declividade. Este comportamento pode 

ser explicado pela elevada relação comprimento/diâmetro do tubo corrugado, 

de aproximadamente 100. Deste modo, ao constatar possivelmente a maior 

eficiência de remoção de N-NH3 na declividade de 10%, coligado ao tempo 

médio de 227 segundos, o mesmo foi utilizado como valor fixo para o cálculo 

do KLa. 

A configuração dos gráficos encontrada neste estudo, associando-se 

com estudos de LEVENSPIEL (1999), demonstram que o comportamento 

apresentado nas Figuras 17,18,19 e 20 são características de sistemas com 

fluxo pistonado com presença de dispersão axial.  A saída adiantada do fluido 

ou a formação de caminhos preferenciais pode ser identificada com a presença 

de um pico estreito no inicio da curva da DTR (BAZIN E HODOUIN, 1988; 

LEVENSPIEL, 1999). Deste modo, a falta de ramificações nos modelos, após 

os ajustes, indicam a ausência de formação de caminhos preferenciais.  

Com a realização dos ensaios hidrodinâmicos foi possível identificar a 

antecipação do pico da curva na Figura 20, que apresentou menor Eθ, 

indicando que a inclinação de 20% pode ocasionar o adiantamento na resposta 

dos traçadores.  
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De acordo com LEVENSPIEL (2000), para os modelos matemáticos de 

tanques em série, estabelece-se o número (N) de unidades de mesmo volume, 

igualmente agitados, através do escoamento do fluido. O grau de mistura é 

caracterizado pelo número de tanques, deste modo, quanto maior o número de 

tanques mais baixo será o grau de mistura. No caso limite de um número 

infinito de tanques, prevalece o escoamento pistonado. O delineamento das 

curvas ideais para este modelo é ilustrado pela Figura 21. 

 

Figura 21 – Curvas de DTR para modelos de tanques em série.  

 

Fonte: Adaptado de LEVENSPIEL (2000). 

 

 

5.4 Efeito da vazão de ar, vazão do líquido, pH e concentração de nitrogênio na 

remoção do nitrogênio 

 

A Tabela 5 apresenta as condições operacionais, as respostas 

(eficiência de remoção do N-NH3 (%)) e os valores dos coeficientes globais de 

transferência de amônia da água para o ar de arraste (KLa). 
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Tabela 5 - Valores codificados e reais das variáveis independentes e resultados obtidos no 
estudo Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). 

Ensaio pH 
Qar 

(Lmin
-1

) 
Qliquido 
(Lmin

-1
) 

Concentração 
(mgN-NH3L

-1
) 

Remoção N-NH3 
(%) 

KLa 
(h

-1
) 

1 -1(9,75) -1(1500) -1(0,40) -1(400) 24,70 10,5 

2 1(11,25) -1(1500) -1(0,40) -1(400) 47,94 17,3 

3 -1(9,75) 1(2500) -1(0,40) -1(400) 45,20 9,1 

4 1(11,25) 1(2500) -1(0,40) -1(400) 57,53 16,6 

5 -1(9,75) -1(1500) 1(0,80) -1(400) 40,68 6,1 

6 1(11,25) -1(1500) 1(0,80) -1(400) 41,09 9,2 

7 -1(9,75) 1(2500) 1(0,80) -1(400) 42,73 6,6 

8 1(11,25) 1(2500) 1(0,80) -1(400) 45,34 12,8 

9 -1(9,75) -1(1500) -1(0,40) 1(800) 46,50 7,1 

10 1(11,25) -1(1500) -1(0,40) 1(800) 63,30 11,0 

11 -1(9,75) 1(2500) -1(0,40) 1(800) 26,08 8,1 

12 1(11,25) 1(2500) -1(0,40) 1(800) 28,18 18,7 

13 -1(9,75) -1(1500) 1(0,80) 1(800) 19,47 5,6 

14 1(11,25) -1(1500) 1(0,80) 1(800) 29,58 6,8 

15 -1(9,75) 1(2500) 1(0,80) 1(800) 19,67 6,0 

16 1(11,25) 1(2500) 1(0,80) 1(800) 36,64 11,7 

17 -2(9,00) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 33,51 6,3 

18 2(12,00) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 57,56 13,7 

19 0(10,50) -2(1000) 0(0,60) 0(600) 36,54 7,8 

20 0(10,50) 2(3000) 0(0,60) 0(600) 46,90 14,1 

21 0(10,50) 0(2000) -2(0,20) 0(600) 60,44 19,7 

22 0(10,50) 0(2000) 2(1,00) 0(600) 37,69 10,1 

23 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) -2(200) 36,31 11,2 

24 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 2(1000) 47,11 9,9 

25 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 50,00 10,8 

26 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 49,02 10,5 

27 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 48,05 11,0 

28 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 47,52 11,9 

29 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 48,58 12,4 

30 0(10,50) 0(2000) 0(0,60) 0(600) 47,34 10,8 

Fonte: Autoria própria.  

 

 A partir dos dados da Tabela 5, foram estimados os efeitos e os 

coeficientes de regressão (Tabela 6) das variáveis independentes 

estatisticamente significativos (p<0,05). Observa-se que todas as variáveis 

independentes influenciaram a remoção de N-NH3, além da interação entre o 

pH e a vazão de ar. 
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Tabela 6 - Coeficientes de regressão para a resposta remoção de N-NH3 (%). 

Fatores 
Coeficientes 
de regressão 

Erro 
padrão 

t(23) p-valor 

Estimativa por 
intervalo (95%) 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Média 49,61 1,18 41,98 <0,0001 47,17 52,06 

pH (L) 7,99 1,02 7,81 <0,0001 5,87 10,11 

pH (Q) -2,01 0,93 -2,15 0,0422 -3,94 -0,08 

Vazão de ar(L) 3,76 1,02 3,67 0,0013 1,64 5,87 

Vazão do liquido(L) -6,38 1,02 -6,23 0,0000 -8,50 -4,26 

Concentração(L) -2,23 1,02 -2,18 0,0398 -4,35 -0,11 

pH x Qar 2,67 1,25 2,13 0,0440 0,08 5,26 

Fonte: Autoria própria.  

Com os valores experimentais, foi possível obter o modelo 

reparametrizado das variáveis codificadas, que representa a remoção de N-

NH3(%) em função do pH, da vazão de ar, da vazão do líquido e da 

concentração de N-NH3, Equação ( 10 ) utilizando-se o software Statistica 13.1 

(Statsoft®). O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05) validado pela 

análise de variância (ANOVA). 

 

Rem.N-NH3(%)=49,61+7,99.pH-2,01.pH
2
+3,76.Qar-6,38.Qliq.-2,23.C+2,67.pH.Qar             (10) 

 

Tabela 7 - Análise de variância para a resposta remoção de N-NH3 (%). 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

Fcalculado 

Regressão 3196,85 6 532,81 21,19 

Resíduos 578,19 23 25,14  

Total 3775,04 29   

% da variação explicada (R
2
) = 84,68%     Ftabelado 6;23;0,05 =2,53 

Fonte: Autoria própria. 

 
 Como o F calculado (21,19) é maior que o F tabelado (2,53) e a 

porcentagem de variação explicada (R2) pelo modelo foi boa, pode-se concluir 

que o modelo se ajusta satisfatoriamente aos dados experimentais. 

Foi possível analisar o aumento gradativo na eficiência de remoção de 

N-NH3 quando o pH alcança a faixa de 10,5 (acima de 54%), efeito 

demonstrado na Figura 22 e Figura 23.  
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Figura 22 - Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da vazão do ar e pH. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com o coeficiente de regressão (Tabela 7), observa-se que 

o pH obteve maior grau de influência na remoção de N-NH3 do sistema, 

confirmando a equação proposta por EMERSON et al. (1975) (Equação 2), que 

argumenta que o deslocamento do nitrogênio amoniacal da forma ionizada 

para a forma livre é condicionado ao aumento do pH. Posteriormente, a vazão 

do líquido foi considerada o fator mais influente, com coeficiente de regressão 

de -6,38, indicando o uso de baixas vazões. Como influência positiva observa-

se a vazão do ar com coeficiente de regressão de 3,76.  

Neste experimento, foi constatado a forte influência do pH, alcançando 

eficiência máxima de 63,3% com pH na faixa de 11,25 no ensaio 10, e menor 

eficiência de remoção do N-NH3, de 19,47% no ensaio 13, com pH de 9,75. 

Segundo SOUTO (2009), em pH 9,25 a amônia encontra-se 50% ionizada e 

50% não ionizada, facilitando sua remoção acima de 9,25. 

TAKI FILHO (2015) realizou a remoção e recuperação de nitrogênio 

amoniacal de efluente gerado no processamento de couro. Verificou o efeito 

positivo da vazão de ar na faixa de 41L min-1 após 12horas de experimento, 



52 
 

 

alcançou a eficiência de 83,7% de remoção de NAT com pH na faixa de 12,2. 

Confirmou também que as menores eficiências do sistema foram observadas 

com pHo abaixo de 10.  

RIOS (2015) utilizou vazões de ar de 2000 a 4000L min-1, a qual não 

demonstrou efeito significativo na remoção de N-NH3, em vista que a remoção 

da amônia obteve porcentagens próximas ao utilizar a vazão mínima (2000 L 

min-1).  

De acordo com BONMATÍ E FLOTATS (2003), para a remoção de N-

NH3 de dejetos suínos fresco e digerido anaerobiamente em uma torre de air 

tripping alcançou eficiência de 65, 69 e 98,8% com pH de 7,7 (dejeto fresco, 

sem correção), 8,4(dejeto digerido sem correção) e 11,5 (corrigido) 

respectivamente, também indicando a elevação do pH e temperatura na faixa 

de 80ºC para resultados mais satisfatórios.  

O efeito negativo do aumento da vazão do líquido no presente estudo, 

também foi constatado por RIOS (2015). Este aumento reduz o tempo de 

contato do líquido com o ar, consequentemente reduz a remoção da amônia 

pelo arraste do ar. 

Os resultados comparativos das variáveis pH (coeficiente de regressão 

positivo) e vazão do líquido (coeficiente de regressão negativo) estão dispostos 

na Figura 23.  
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Figura 23 -Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da vazão do líquido e 
pH. 
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Fonte: Autoria própria.  

 

BONMATÍ E FLOTAST (2003) verificaram que para o tratamento do 

efluente bruto, a remoção completa da amônia só foi possível com a elevação 

do pH para 11,5. Constataram que a elevação do pH de 7,5 para 9,5 e 

posteriormente 11,5 resultou em uma redução aproximadamente de 1 hora 

para atingir a remoção de amônia desejada. Também utilizaram vazões baixas 

de líquido, na faixa de 0,032Lh-1. A máxima eficiência de 98,8% foi alcançada 

com pH 11,5 nos dois diferentes tipos de efluente com temperatura de 80ºC. 

Deste modo, o aumento do pH assim como a diminuição da vazão do 

líquido resulta no aumento significativo da eficiência de remoção de N-NH3 

demonstrados nas Figuras 23 e 24.Novamente enfatiza-se a importância do 

controle do pH acima de 10,50 aliados as demais variáveis. 
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Figura 24 -Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da concentração de N-
NH3 e pH 
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Fonte: Autoria própria.  

.  

De acordo METCALF E EDDY (2003), para que a transferência de 

massa ocorra, a amônia em sua forma iônica (NH4
+) precisa ser convertida 

para a sua forma gasosa (NH3). Para que a conversão ocorra, é necessário a 

elevação do pH, o qual reduz a concentração de íons H+, pelo deslocamento do 

equilíbrio químico, o qual ocorre pelo contado do gás de arraste com a água 

residuária.  

Quando a vazão de ar é aumentada, a eficiência de remoção de N-NH3 

torna-se visível (Figura 25). Assim como os resultados de RIOS (2015), o efeito 

do aumento da vazão do líquido é considerado negativo, pois o tempo de 

detenção do efluente no sistema de Air Stripping é diminuído. 
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Figura 25 - Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da vazão do líquido e 
vazão do ar.  
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Fonte: Autoria própria.  
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Em termos de eficiência do sistema, é importante que se possa 

aumentar a vazão de ar e diminuir a vazão do líquido, deste modo maior 

quantidade de água residuária poderá ser tratada. 

Ao se comparar com os estudos realizado por RIOS (2015), o pH 

também possui influência direta em altos valores de remoção,  onde a 

diminuição do tempo de detenção ocasionado por vazões altas de líquido 

influenciam negativamente a eficiência do sistema. O mesmo efeito também foi 

observado neste presente estudo. Nos dois trabalhos nas condições de vazões 

de líquido na faixa de 0,5 L min-1, aliados ao pH acima de 9,5 e vazão de ar 

mínima de 2000 L min-1 , pode-se remover maior quantidade de nitrogênio 

amoniacal na fase livre (Figura 26). 

Os resultados de CHEUNG, CHU E WONG (1997) sobre o processo de 

tratamento do lixiviado por air stripping, indicaram a eficiência de 93% da 

remoção de amônia após 24hs de operação, o qual foi realizado em recipiente 

de PVC de 3L, o pH foi corrigido para 12, sob aeração de 3000 L h-1.  

FERRAZ, POVINELLI E VIEIRA (2013) realizaram o tratamento de 

lixiviado de aterro sanitário em uma coluna de air stripping. As condições 

operacionais da coluna incluíram ajuste de pH para 11, temperatura ambiente 

de 25°C e aeração nas faixas de 1600 ou 4500 L h-1.  Obtiveram eficiência 

máxima de 82% do amoníaco e 70 a 90% de remoção de metais 

potencialmente tóxicos (Zn, Fe e Mn) em 72 horas a operação.  
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Figura 26- Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da concentração de N-
NH3 e vazão do ar. 
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Fonte: Autoria própria.  

 

SOUTO (2009) ao aplicar o processo de air stripping para a remoção 

da amônia, do lixiviado, sem aeração constatou que existe a necessidade de 

aeração do sistema. Para o volume de lixiviado de 12L com aeração de 3600 L 

h-1 sem ajuste de pH, observou-se a remoção praticamente completa do 

nitrogênio amoniacal em 7 dias. Em 2,5 dias, com volume de 10 L de lixiviado e 

pH 12, sob a mesma vazão de ar, foi obtido o mesmo resultado. 

Estudos realizados por SANTOS (2011) obtiveram eficiência de 98% 

de nitrogênio amoniacal de lixiviado de aterro sanitário em uma torre de air 

stripping, com tempo de operação de 4 a 9 dias com vazões de ar de 1800 a 

3600L h-1 e pH 12. O volume de ar consumido para remoção de 1g de 

nitrogênio amoniacal variou de 9,91 a 21,6 m³. 

Assim como demonstrado na Figura 26 e posteriormente Figura 27, 

entende-se que concentrações mais baixas (na faixa de 200-400 mg L-1) 

também influenciam de forma positiva na remoção de N-NH3, aliados à vazão 
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do ar alta (na faixa de 2000-3000 L min-1) e vazão do líquido baixa (0,20-0,40 L 

min-1). 

 

Figura 27 -Curvas de contorno para a remoção de N-NH3(%) em função da concentração de N-
NH3 e vazão do líquido. 
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Fonte: Autoria própria.  

 

GUSTIN E LOGAR (2011), verificaram o efeito do pH, temperatura e 

vazão de ar para a remoção de amônia em efluente por digestão anaeróbia. 

Concluíram que o controle do pH na faixa de 10, com hidróxido de sódio, 

proporcionou a remoção de 92,8% de amônia e 88,3% de nitrogênio total na 

digestão anaeróbia, sendo o segundo parâmetro mais significativo a vazão do 

ar, 60.000 L h-1 com vazão de líquido de 0,8 L min-1.  

Segundo EPA (2000), para o sistema de remoção de nitrogênio 

amoniacal ser eficiente, o controle do pH e da vazão de ar é extremamente 

necessário e fundamental para que ocorra a reação. Em pesquisas realizadas 

recomenda-se pH de 11,5  e 53.460 L m3 de vazão de ar para alcançar uma 

eficiência de 95%.  
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Figura 28 - Valores observados e valores previstos pelo modelo. 
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Fonte: Autoria própria.  

 

O KLa de validação, forma otimizada,  foi calculado em função do efeito 

do coeficiente de regressão. Entende-se que quando maior pH e vazão de ar e 

menor a vazão de liquido e concentração de N-NH3 maior será a eficiência de 

remoção. A validação do modelo atingiu 95% de faixa de confiança e a 

experimental 92,94%, o qual verifica a sua validação. 

Foram realizados 5 ensaios no ponto central do DCCR que 

apresentaram variação de 47,34 a 50% de remoção nas mesmas condições 

operacionais. O maior desvio padrão foi de 2,66, observando assim um bom 

controle dos ensaios.  

Com os resultados obtidos pelo planejamento estatístico Delineamento 

Composto Central Rotacional (DCCR), observou a influência direta das 

variáveis Qar, Qliq , pH e concentração de N-NH3. Após os 30 ensaios, pode-

se afirmar que as maiores eficiências de remoção de N-NH3 foram observadas 

com pH acima de 10,5, vazão de ar acima de 2000 Lmin-1 e vazões baixas de 

líquido, próximas a 0,2 Lmin-1.  



60 
 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo objetivou avaliar um sistema de remoção da amônia 

por air stripping com o uso de canais corrugados helicoidais. As principais 

conclusões deste estudo estão relacionadas aos objetivos específicos 

dispostos no inicio deste trabalho:  

 

 Objetivo especifico I: Verificar os efeitos da vazão de ar, da vazão do 

líquido, da concentração de N-NH3, do pH e da inclinação do tubo 

corrugado na remoção da amônia; 

 

O sistema de air stripping obteve a vazão do líquido como o fator mais 

influente, indicando o uso de baixas vazões na faixa de 0,20 L min-1. 

Posteriormente o pH como maior grau de influência na remoção de N-NH3 nas 

faixas acima de 10,50 demonstrando melhor eficiência com pH 11,5, e em 

seguida, a vazão de ar foi considerada o efeito mais significativo, nas faixas 

acima de 1500 Lmin-1, sendo otimizado com o seu aumento. A concentração de 

N-NH3 e a inclinação da tubulação corrugada foram pouco expressivas.  

 

 Objetivo especifico II: Determinar o comportamento hidrodinâmico do 

sistema; 

 

Os resultados dos ensaios hidrodinâmicos foram relevantes. Os 

traçadores permitiram identificar o alto número de reatores de mistura completa 

em série e pequena dispersão longitudinal. Assim, pode-se inferir que o 

sistema se aproxima do escoamento pistonado independente da declividade 

com presença de dispersão axial. A falta de ramificações nos modelos indica a 

ausência de formação de caminhos preferenciais. A maior eficiência alcançada 

para a remoção de N-NH3 foi à declividade de 10%, coligado ao tempo médio 

de 227 segundos. O modelo encontrado pode ser usado em associação com 

as equações cinéticas para simular mais realisticamente o escoamento em 

canais corrugados.  

 



61 
 

 

 Objetivo especifico III: Medir os coeficientes globais de transferência de 

massa do líquido para o ar (KLa); 

 

A transferência de N-NH3 do efluente sintético foi otimizado quanto 

maior pH e vazão de ar e menor a vazão de liquido e concentração de N-NH3. 

A validação do modelo atingiu 95% de faixa de confiança e a experimental 

92,94%, o qual verifica a sua validação.O melhor KLa encontrado foi de 19,7h-1 

nas condições otimizadas de pH 10,5, Qar=2000Lmin-1, Qliq =0,2 Lmin-1 na 

concentração de 0,6mgL-1 N-NH3 atingindo a eficiência de remoção de N-NH3 

de 60%. 

Ao se comparar com torres convencionais de air stripping, o canal 

corrugado proporcionou maior tempo de contato ar x líquido, para injeção do ar 

e menor altura manométrica de elevação da água residuária, reduzindo gastos 

construtivos e com energia elétrica. 
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SUGESTÕES  

 

 Promover a recuperação da amônia em lavadores de gases; 

 Avaliar o consumo energético e viabilidade financeira do sistema com 

tubulação corrugada; 

 Realizar estudos hidrodinâmicos após o término da operação do sistema 

para avaliar possíveis mudanças no padrão de escoamento em virtude 

de possíveis incrustações; 

 Incluir a temperatura como variável considerável no Delineamento 

Composto Central Rotacional (DCCR), deve ser observado devido a sua 

importância no equilíbrio químico do N-NH3 presente na água, conforme 

citado anteriormente na Equação 2 proposta por Emerson et al. (1975); 
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