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LISTA DE SÍMBOLOS 
 

 

alc              Alcalinidade, ( /lCaCO mg 3 )                                                                            

A                Área da seção transversal da coluna,( L2) 

A                Área média das bolhas, ( L2) 

A                Constante de integração 

bA             Área superficial total das bolhas, (L2) 

Alc             Alcalinidade total, ( /lCaCO mg 3 ) 

B                Constante de integração 

c                 Concentração de bolhas, (M/L3) 

C                Concentração de ozônio em água no volume elementar, (g/m3) 

E
C              Concentração de ozônio em água em equilíbrio com a fase gasosa, calculada 

através da Lei de Henry, (g/m3) 

gC               Concentração de ozônio na fase gasosa, (g/m3) 

entradagC ,       Concentração de ozônio na fase gasosa influente, (g/m3) 

lC                Concentração de ozônio na fase líquida, (g/m3) 

entradalC ,        Concentração de ozônio na fase líquida influente, (g/m3) 

CL               Concentração de ozônio na fase líquida, (mg/L) 

COT           Carbono Orgânico Total, (mg/l) 

d                Diâmetro das bolhas ascensionais, (L) 

d1               Diâmetro médio das bolhas ascensionais em água de abastecimento público, (L) 

d2                      Diâmetro médio das bolhas ascensionais em esgoto doméstico, (L) 

di                Diâmetro de bolha individual, (m) 

dV              Volume elementar, (m3) 

D                Coeficiente de dispersão axial na fase líquida, (m2/s) 

DColuna        Dosagem de ozônio aplicada dentro da coluna de ozonização, (mg/L) 

gD               Coeficiente de dispersão na fase gasosa, ( minm2 ) 

iD                Difusividade molecular, (L2/t) 
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lD               Coeficiente de dispersão na fase líquida, ( minm2 ) 

2OD             Difusividade de oxigênio em água, (2,09x10-5 cm2/s) 

3OD             Difusividade de ozônio em água, (=1,74x10-5 cm2/s) 

DOff gas        Dosagem do excesso off-gas, (mg/L) 

tD                Difusividade turbulenta, (L2/t) 

DTotal          Dosagem total de ozônio aplicada, (mg/L) 

E                Fator adimensional que leva em consideração as reações químicas existentes entre   
o ozônio e os compostos orgânicos, (E=1 para ozonização em água potável) 

F                Fonte ou sumidouro 

gentrada        Dose de ozônio, (mg/min) 

G               Vazão de ozônio, (m3/s) 

lh                Volume do líquido/ volume do sistema  

H               Constante de Henry, (atm/mol) 

H               Altura de líquido na coluna, (m) 

I                 Intensidade do feixe incidente, ( .segmfótonsn 2o ) 

1I                Contagem de absorção da radiação gama apenas com água, ou seja, sem ar 

2I                Contagem de absorção da radiação gama com água+ar (escoamento aerado) 

k´               Constante 

1k                Constante de primeira-ordem da decomposição de ozônio, ( 1min− ) 

1k                Constante do passo de iniciação da decomposição do ozônio pelo −
OH  

iSk               Constante de arraste 

K                Constante 

K1               Constante de decomposição de ozônio, (min-1) 

K2               Constante da reação de ozônio, ( )[ ]121 minmgL −  

Kla             Coeficiente de transferência de massa global, ( 1s− ) 

2OKla          Coeficiente de transferência de massa de oxigênio, (min-1) 

3OKla          Coeficiente de transferência de massa de ozônio, (min-1) 

L                Altura do nível de água dentro da coluna, (m) 

L                Vazão de água deionizada, (m3/s) 
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m               Ordem de reação 

iM              Concentração do micropoluente i, (g/m3) 

n                Ordem de reação 

ni               Quantidade de bolhas de gás com diâmetro di. 

N                Número total de bolhas de gás por volume, (bolhas/m3) 

N
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SOH            Normalidade do ácido sulfúrico utilizado 

Ni               Número de bolhas de gás com diâmetro di por volume, (bolhas/m3) 

tN               Normalidade do tiossulfato de sódio, (0,0243) 

3O               Concentração de ozônio dissolvido, (mg/L) 

Off gas       Excesso de ozônio no frasco lavador de gás, (g O3/h) 

p                Ordem de reação 

P                Pressão, (M/Lt2) 

P0               Peso da cápsula vazia, (g) 

P1               Peso da cápsula mais resíduo seco a 103-105oC, (g)] 

P2                      Peso da cápsula mais sólido após ignição, (g) 

PColun a        Produção de ozônio dentro da coluna de ozonização, (g O3/h) 

Pe              Número adimensional de Peclet  

PTotal           Produção total de ozônio, (g O3/h) 

Q               Vazão do líquido, (L/min) 

aQ              Vazão de ar (m3/s) 

gQ              Vazão volumétrica do gás, ( minm3 ) 

lQ               Vazão volumétrica do líquido, ( minm2 ) 

S                Concentração de matéria orgânica remanescente, (mg/L) 

iS               Concentração do arraste, (g/m3) 

mS               Área superficial média de bolhas de ar individuais, (m2) 

t                 Tempo de contato, (min) 

iu                Velocidade do líquido na direção i, (L/t) 

ju               Velocidade do líquido na direção j, (L/t) 

vb               Volume de tiossulfato consumido na titulação do branco (mL) 
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vf                Volume de tiossulfato consumido na titulação da amostra, (mL) 

V                Volume da coluna, (L) 

V1               Volume total das bolhas ascensionais em água de abastecimento público, (L3)  

V2               Volume total das bolhas ascensionais em esgoto doméstico, L3 

aV               Velocidade média das bolhas de ar, (m/s) 

Vamostra        Volume da amostra coletada para a titulação, (200mL) 

V
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SOH         Volume total de ácido sulfúrico gasto, (L3) 

VKI              Volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) usado 

mV               Volume médio de bolhas de ar individuais, (m3) 

VTotal           Volume total das bolhas ascensionais, (L3) 

Vol             Volume da amostra, (Litros) 

ix                 Direção do escoamento dentro da coluna de ozonização, (L) 

ji xx ,            Direção do escoamento dentro da coluna de ozonização, (L) 

X                 Espessura do material a ser atravessado, (cm) 

acrílicoX        Espessura de ocupação do acrílico, (cm) 

arX             Espaço ocupado pelo ar no eixo de incidência de radiação, (cm) 

WX             Espessura de ocupação da água, (cm) 

y1                Diferença entre o nível de líquido com as bolhas ascensionais presente e o nível 
de líquido sem as bolhas, (L) 

y2                Diferença entre o nível de líquido com as bolhas ascensionais presente e o nível 
de líquido sem as bolhas, L 

w                Grau específico de ozônio utilizado, ( 1h− ) 

ws               Velocidade ascensional das bolhas, que depende do seu diâmetro e da 
concentração das próprias bolhas no meio, (L/t) 

z                 Comprimento axial ao longo da coluna (verticalmente), medido desde o fundo da 
coluna, (m) 

Z1               Constante positiva  

Z2               Constante positiva 

ρ                Massa específica do líquido, (g/cm3) 

acrílicoρ         Densidade aparente do acrílico, ( )3
cmg  
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arρ              Densidade aparente do ar, ( )3
cmg  

Wρ              Densidade aparente da água, ( )3
cmg  

µ                Viscosidade dinâmica do líquido, (M/Lt) 

acrílicoµ         Coeficiente de atenuação do acrílico, (cm
2
/g) 

arµ              Coeficiente de atenuação do ar, (cm
2
/g) 

Lµ               Velocidade do líquido, (m/s) 

Wµ              Coeficiente de atenuação da água, ( valor teórico=0,0857 gcm2 ) 

 


