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6. CONCLUSÕES 

  

    6.1. Porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com relação ao meio 
líquido. 

 
 

� Em quaisquer pontos estudados, independentes da linha onde esteja situada a 

sonda de césio-137, a porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com relação ao 

meio líquido aumenta com o aumento da vazão de ozônio aplicada; 

� A concentração das bolhas de ozônio foi sempre máxima no meio da seção 

transversal, ou seja, no Ponto 3 de cada linha estudada; 

� Para uma mesma linha (seção transversal) estudada, a altura de água dentro da 

coluna de ozonização tem influência observável sobre a distribuição das bolhas; 

� Como era esperada, a concentração de bolhas é máxima no Ponto 3/Linha 1 

(próximo ao difusor microporoso) para todas as alturas de água estudadas; 

� Para todas as alturas estudadas, observou-se a existência de bolhas nas 

extremidades (Ponto 1 e 5) de cada Linha (seção transversal) a partir da Linha 2; 

� Verifica-se a tendência de que em seções transversais acima da Linha 4 há uma 

tendência à distribuição homogênea das bolhas, ou seja, o valor da proporção da concentração de 

bolhas de ozônio com relação ao meio líquido passa a ser igual em todos os pontos. 

 

    6.2. Velocidade ascensional das bolhas de ozônio 

 
� A velocidade média das bolhas de ozônio aumenta com o aumento da vazão de 

ozônio aplicada; 
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� O valor da velocidade média alcança o pico sempre no Corte 3 (corte central). A 

partir do corte central, o valor da velocidade média diminui até encontrar seu valor mínimo nos 

cortes junto às paredes da coluna de ozonização. O motivo que levou a velocidade média das 

bolhas ter o pico no corte 3 (corte central) foram as coalescências ocorridas nesta região central. 

Com a ocorrência da coalescência o tamanho das bolhas aumenta. Sabe-se que com o aumento do 

tamanho das bolhas de ozônio, aumenta-se também a velocidade ascensional das bolhas de 

ozônio. Por outro lado, havendo escoamento preferencial para cima no centro da coluna, há 

evidentemente maior arraste de água para cima. Como a conservação de massa deve ser 

verificada, deve haver escoamento de água em contracorrente em regiões mais afastadas do 

centro da coluna, o que implica em maior resistência ao movimento das bolhas e, 

conseqüentemente no retardo de seu movimento ascensional; 

� Na Seção 1 (logo na saída do difusor) a velocidade média das bolhas é menor, para 

uma mesma vazão, em função da maior resistência da pressão de coluna de água encontrada. Já 

na Seção 2, a velocidade média das bolhas é maior do que na Seção 1, para uma mesma vazão 

estudada, em função da enorme ocorrência de coalescência nesta região e, também, em função da 

menor pressão da coluna de água nesta Seção. Para as seções seguintes, mediante a aproximação 

da constância dos valores da velocidade média para uma mesma vazão, considera-se que não 

houve influência da coalescência e influência da pressão da coluna de água sobre o valor da 

velocidade média; 

� Verifica-se que para um mesmo conjunto de interesse Seção/Corte/Vazão observa-

se que a velocidade média das bolhas de ozônio não tem uma tendência preferencial definida. 

Constata-se que não houve interferência da pressão de coluna de água sobre a velocidade média 

das bolhas. 
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    6.3. Diâmetro médio das bolhas 

 

� Para mesma altura de água dentro da coluna de ozonização, o diâmetro de bolha 

aumenta linearmente com o aumento da vazão de ozônio aplicada; 

� Fixando-se em uma vazão, o diâmetro das bolhas ascensionais de ozônio aumenta 

com o aumento da altura de água dentro da coluna de ozonização. O aumento do diâmetro das 

bolhas para alturas de água maiores é justificável pela pressão da coluna de água. A maior 

pressão da coluna de água faz com que as bolhas tenham dificuldade (maior resistência) na saída 

do difusor. Perante esta maior resistência à saída, as bolhas formadas, no momento em que se 

desprendem do difusor, têm maior quantidade de gás, que acarretará maior diâmetro. 

 

    6.4. Área Interfacial Específica 

 

� Observa-se que em ambos os meios líquidos, seja água de abastecimento ou esgoto 

doméstico, a área interfacial específica aumenta com o aumento da vazão de gás aplicada. Isto 

pode ser decorrente do aumento da quantidade de bolhas ascensionais com o aumento da vazão 

de gás aplicada; 

� Para uma mesma vazão de gás aplicada, a área interfacial específica foi sempre 

maior para esgoto doméstico. O esgoto doméstico é mais viscoso do que a água de 

abastecimento, interferindo na movimentação da bolha, eventualmente em seu tamanho e 

dificultando, adicionalmente, a transferência do gás existente dentro das bolhas ascensionais para 

a fase líquida. 
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    6.5. Oxidação de matéria orgânica e inorgânica 

 

 6.5.1. Escoamento descontínuo (batelada) 

 

� Tanto na aplicação de concentração final de ozônio de 5,0 mg/L quanto na aplicação 

final de ozônio de 15,0 mg/L, praticamente toda a taxa de ozônio aplicada foi consumida, 

mostrando a grande eficiência de transferência de massa ozônio-esgoto. Tal eficiência de 

transferência de massa está relacionada às reações químicas rápidas existentes entre o ozônio e o 

esgoto doméstico estudado; 

A ozonização do efluente do reator UASB, nas condições em que os ensaios foram 

realizados causou: 

� Aumento final do pH de 4%-8%; 

� Redução final da alcalinidade em aproximadamente 5%;  

� Redução final da DQO:  

� Experimento 1 e 2 → 30 %. Neste caso não houve influência da dosagem final de 

ozônio aplicada; 

� Experimento 3 e 4 → 13%. Neste caso não houve influência da dosagem final de 

ozônio aplicada; 

� Experimento 5 e 6 → 33% (C=5mg/L e t=20min)  e 50% (C=15mg/L e t=20min). 

Neste caso houve influência da dosagem final de ozônio aplicada; 

� Experimento 7 e 8 → 20% (C=5mg/L e t=20min)   e 40% (C=15mg/L e t=20min). 

Neste caso houve influência da dosagem final de ozônio aplicada; 

�  Experimento 9 e 10 → 30% (C=5mg/L e t=20min)   e 20% (C=15mg/L e 

t=20min). Neste caso não houve influência da dosagem final de ozônio aplicada; 
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�  Redução da Condutividade: praticamente nula; 

�  Redução da Turbidez: 38% (C=5mg/L e t=20min) e 67% (C=15mg/L e t=20min). 

Neste caso houve influência da dosagem final de ozônio aplicada; 

�  Cor Verdadeira: 39% (C=5mg/L e t=20min)  e 82% (C=15mg/L e t=20min). Neste 

caso houve influência da dosagem final de ozônio aplicada; 

�  Sulfeto: 58,5% (C=5mg/L e t=20min) e 56,5% (C=15mg/L e t=20min). Neste caso 

não houve influência da dosagem final de ozônio aplicada. Tal ocorrência está relacionada ao 

stripping de gases; 

� A taxa máxima de redução da DQO nos primeiros 5 minutos para a maioria dos 

experimentos onde a massa de ozônio aplicada aumenta com o tempo de contato comprova a 

existência de consumo de ozônio por parte de esgoto doméstico ocasionado pelas reações 

químicas e pelo stripping de compostos químicos; 

� Com relação aos resultados de DQOtotal e DQOfiltrada, acredita-se que houve 

coagulação de matéria orgânica coloidal, onde parcela significativa da DQO “solúvel” era 

transformada em DQO “particulada”. 

 

Para os experimentos de ozonização onde se aplicou massas iguais de ozônio em tempos 

de contato diferentes (para massa mínima de ozônio e massa máxima de ozônio aplicada), 

possibilitando analisar a existência ou não da influência do tempo de contato no processo de 

oxidação de matéria orgânica e inorgânica, obtiveram-se as seguintes conclusões: 

� Através dos experimentos comprovou-se que a influência do tempo de contato na 

eficiência de redução é real, uma vez que houve variação na taxa de redução da DQO para os 

tempos de contato estudados; 
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� A análise da taxa de redução do íon hidrogênio mostrou que houve variação ao 

longo do tempo de contato, comprovando que a influência do tempo de contato na eficiência de 

redução é real. Igual constatação foi observada na análise da taxa de redução da alcalinidade. 

Pode-se afirmar que a razão entre as taxas máximas e mínimas de redução das variáveis é grande 

o suficiente para concluir que o tempo de contato tem influência na eficiência de redução. 

 

Através de comparações dos experimentos onde foi aplicada a dosagem final de 5,0 mg/L 

em 20 minutos (P = 0,97 g/h), pode-se concluir que: 

� No tempo de contato de 5 minutos consegue-se maior massa de DQO reduzida por 

massa de ozônio aplicada. Tal constatação está relacionada às reações químicas rápidas que 

ocorrem entre o ozônio e o esgoto doméstico e ao stripping de compostos químicos. Nos 

experimentos onde não foi constatada redução da massa de DQO, o comportamento diferente da 

curva no tempo de 5 minutos pode estar relacionado com as características físicas e químicas do 

esgoto doméstico. 

 

Através de comparações dos experimentos onde foi aplicada a dosagem final de 15,0 

mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h), pode-se concluir que: 

� No tempo de contato de 5 minutos consegue-se maior massa de DQO reduzida por 

massa de ozônio aplicada. Tal constatação está relacionada às reações químicas rápidas que 

ocorrem entre o ozônio e o esgoto doméstico e ao stripping de compostos químicos. No início da 

oxidação a maior remoção de DQO ocorreu por stripping e como o tempo de contato é pequeno, 

a massa de ozônio aplicada é pequena, o que resulta em maior razão massa de DQO 

reduzida/massa de ozônio aplicada. A ausência de redução da massa de DQO em alguns 

experimentos pode estar relacionada às características físicas e químicas do esgoto doméstico. É 
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importante citar que nos experimentos onde houve ausência de redução da massa de DQO, foram 

realizados no mesmo dia, um seguido do outro. Com isso, acredita-se que esta ausência de 

redução da massa de DQO seja fruto das características físicas e químicas similares dos 

experimentos; 

 

 Através de comparações dos experimentos onde foi aplicada mesma massa mínima de 

ozônio de 0,0808g e 0,243g em todos os tempos de contato, pode-se concluir que: 

� Existe a influência do tempo de contato na quantidade de massa de DQO reduzida 

por quantidade de massa de ozônio aplicada, pois o aumento da relação massa de DQO reduzida 

pela massa de ozônio aplicada é proporcional ao aumento do tempo de contato. 

 

 6.5.2. Escoamento contínuo 

 

� Praticamente 95% de todo o ozônio aplicado foi consumido através de reações 

químicas com as matérias orgânicas existentes no efluente doméstico estudado; 

� Com relação ao pH, similar aos experimentos em escoamento descontínuo 

(batelada), existe o aumento do pH após a ozonização do efluente doméstico; 

� A redução da DQO para escoamento contínuo contracorrente foi mais eficiente do 

que para escoamento contínuo corrente, alcançando em média 10% de eficiência de redução para 

o escoamento contínuo corrente e em média 22% de eficiência de redução para o escoamento 

contínuo contracorrente; 

� As diferenças obtidas nas eficiências de redução da DQO para experimentos em 

duplicata, tanto para escoamento contínuo corrente quanto para escoamento contínuo 

contracorrente, estão relacionadas às diferentes qualidades dos efluentes estudados; 
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� A eficiência de redução da DQO para escoamento contínuo corrente e 

contracorrente foi inferior à eficiência alcançada para escoamento descontínuo (batelada). 

 

    6.6. Unificação conceitual dos dados físicos do escoamento em colunas de ozonização com 
os dados de qualidade de água. 

 
 
 O estudo forneceu dados físicos para modelagens detalhadas que deverão seguir o 

presente trabalho. 

 Em um passo mais avançado, buscou-se quantificar em termos de equações governantes, 

os fenômenos oscilatórios observados. Um sistema de equações diferenciais acoplado mostrou-se 

adequado, apresentando as características: 

� O comportamento oscilatório observado para os tempos de contato iniciais (isto é, 

entre 0 e 20 minutos) pode ser associados a um conjunto de diferentes compostos inibidores 

intermediários e stripping de compostos químicos; 

� A hipótese da presença de um composto intermediário inibidor permite reproduzir 

o comportamento oscilatório da eficiência de redução da DQO observado nos resultados 

experimentais obtidos neste trabalho. Assim, as equações apresentadas são merecedoras de 

estudos posteriores para o entendimento da dinâmica existente nas colunas de ozonização e a 

busca da otimização de seu uso. 

A simulação completa, considerando todos os dados físicos e sistema acoplado de 

equações é considerado o passo subseqüente. 

 


