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ANEXO D 

Frames de deslocamento do corante azul de metileno para escoamento descontínuo 

(batelada) e contínuo (concorrente e contracorrente). 

 

 

 
 O corante azul de metileno foi introduzido dentro da coluna de ozonização através de 

uma seringa com agulha espessa. A agulha penetrava na coluna através de um orifício de 3,0 

mm de diâmetro, após passar por um septo de silicone (impede o vazamento de água no 

momento em que a agulha é retirada da coluna). Para cada ensaio injetou-se 10ml do corante 

azul de metileno com concentração desconhecida. 
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Escoamento Descontínuo (Batelada) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 1,0 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 1,50m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 
(a) Tempo inicial: 0 segundo; (b) 5 segundos; (c) 10 segundos; (d) 15 segundos; (e) 20 

segundos; (f) 25 segundos; (g) 30 segundos. 
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Escoamento Descontínuo (Batelada) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 5,0 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 1,50m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 

 
(a) Tempo inicial: 0 segundo; (b) 5 segundos; (c) 10 segundos; (d) 15 segundos; (e) 20 

segundos; (f) 25 segundos; (g) 30 segundos. 
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Escoamento Contínuo (Concorrente) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 5,0 L/min 

Vazão de água aplicada: 9,0 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 0,10m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 

 
(a) Tempo inicial: 0 segundo; (b) 5 segundos; (c) 10 segundos; (d) 15 segundos; (e) 20 

segundos; (f) 25 segundos; (g) 30 segundos. 
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Escoamento Contínuo (Concorrente) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 5,0 L/min 

Vazão de água aplicada: 15,6 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 0,10m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 

 
(a) Tempo inicial: 0 segundo; (b) 5 segundos; (c) 10 segundos; (d) 15 segundos; (e) 20 

segundos; (f) 25 segundos; (g) 30 segundos. 
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Escoamento Contínuo (Contracorrente) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 5,0 L/min 

Vazão de água aplicada: 6,0 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 1,50m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 

 
(a) Tempo inicial: 0 segundo; (b) 5 segundos; (c) 10 segundos; (d) 15 segundos; (e) 20 

segundos; (f) 25 segundos; (g) 30 segundos. 
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Escoamento Contínuo (Contracorrente) 

Meio líquido: água de abastecimento 

Meio gasoso (bolhas): oxigênio puro 

Altura de água dentro da coluna: 1,90m 

Vazão de oxigênio aplicada: 5,0 L/min 

Vazão de água aplicada: 25,2 L/min 

Ponto de aplicação do corante azul de metileno: 1,50m acima da base interna da coluna 

Volume de corante aplicado: 10 ml 

Concentração do corante aplicado: desconhecida 

 

 


