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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Plano de Trabalho 

O plano de trabalho para a realização deste doutorado foi desenvolvido de acordo com 

as seguintes etapas: 

- 1a.Etapa: Revisões bibliográficas; 

- 2ª Etapa: Construções e modificações dentro da coluna de ozonização; 

- 3ª Etapa: Testes preliminares e calibração do aparelho ozonizador PXZ 3507; 

- 4ª Etapa: Experimentos com o Laser VLPI; 

- 5ª Etapa: Experimentos com a sonda de Césio-137; 

- 6ª Etapa: Transferência de local de trabalho; 

- 7a Etapa: Experimento I, aplicação de ozônio em reator de batelada; 

- 8a Etapa: Experimento II, aplicação de ozônio em reator de regime contínuo com 

escoamento de esgoto corrente; 

- 9a Etapa: Experimento III, aplicação de ozônio em reator de regime contínuo com 

escoamento de esgoto contracorrente; 

- 10a Etapa: Análise dos resultados; 

- 11ª Etapa: Redação da Tese e defesa. 

 

Na 1ª Etapa, durante todo o período do doutorado, foi realizada revisão bibliográfica 

buscando descrever quais foram as principais pesquisas realizadas e os respectivos resultados 

em ozonização de efluentes.  

A 2ª Etapa englobou as modificações e construções dos equipamentos necessários, que 

foram: construção do mecanismo de fixação do conjunto de lentes convergentes e divergentes 

e da câmera de vídeo de alta resolução; colocação da sonda de Césio 137 na estrutura suporte 

existente e posterior alinhamento da sonda; modificações necessárias nas tomadas de água ao 
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longo da altura da coluna, viabilizando amostragens ao longo da altura da coluna em um 

mesmo tempo; construção de um painel suporte dos frascos, os quais são necessários à 

lavagem do ozônio não transferido na coluna. 

 A 3ª Etapa, de testes preliminares, teve a função de ajustar as instalações e as técnicas 

experimentais adotadas ao efluente utilizado, objetivando a padronização dos reagentes e o 

perfeito funcionamento dos equipamentos.  

 Na 4ª. Etapa realizaram-se os experimentos com Laser VLPI. Também, na 4ª. Etapa 

foram determinados os diâmetros médios das bolhas ascensionais de ozônio. 

 Na 5ª. Etapa, realizaram-se os experimentos com a sonda de Césio-137. 

 Na 6ª. Etapa procedeu-se a transferência da bancada experimental de local. Os 

experimentos com o Laser VLPI e com a sonda de Césio-137 foram realizados no Laboratório 

de Hidráulica Ambiental do CRHEA (Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada). Em 

função da evidente necessidade de esgoto domiciliar em quantidade suficiente para a 

realização dos ensaios de oxidação, toda a bancada experimental foi levada até a ETE 

(Estação de Tratamento de Esgoto) da EESC/USP. 

Na 7a Etapa, na qual os experimentos foram realizados em batelada, investigou-se o 

emprego de ozônio na oxidação de matérias orgânicas e inorgânicas presente no esgoto. 

Coletaram-se amostras instantâneas ao longo da altura da coluna, análises laboratoriais para a 

determinação das variáveis de pesquisa, além da verificação e correção dos dados coletados. 

Determinou-se a evolução da concentração de ozônio dissolvido em função do tempo 

possibilitando, assim, a determinação do coeficiente de transferência de massa.  

 Na 8ª Etapa estudou-se o emprego do ozônio na oxidação de matérias orgânicas e 

inorgânicas presentes no esgoto em regime contínuo com escoamento de esgoto corrente. 

Foram coletadas amostras instantâneas, análises laboratoriais para a determinação das 

variáveis de pesquisa, além da verificação e correção dos dados coletados. O objetivo 
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principal da 8ª Etapa, igual a 7ª Etapa, foi a avaliação das reações químicas vinculadas à 

transferência de massa. 

 Mais uma vez, na 9ª Etapa os experimentos foram realizados em regime contínuo com 

escoamento de esgoto contracorrente, com questões analisadas idênticas às da 8ª Etapa. 

 Na 10ª Etapa realizou-se a análise de resultados. 

 Finalmente, na 11ª Etapa foi redigida a Tese. 

  

O presente estudo abrange a investigação da influência de reações químicas na 

transferência do ozônio molecular em esgoto, além do estudo das características 

hidrodinâmicas decorrente das bolhas ascensionais de ozônio dentro da coluna de ozonização. 

O trabalho tem cunho experimental, utilizando as instalações e equipamentos descritos no 

item 4.2. 

 

         4.2. Coluna de ozonização 

 

A coluna utilizada neste trabalho tem seção transversal quadrada de (19x19 cm2) e 

2,00m de altura, com 2 faces paralelas de acrílico e 2 faces paralelas de vidro, cuja espessura 

é de 15mm, juntamente com o fundo de acrílico de mesma espessura. As tomadas de esgoto 

estão situadas em uma das faces de acrílico em decorrência da facilidade de perfuração neste 

material.  

A determinação das concentrações das bolhas ao longo da coluna foi feita através das 

2 faces de acrílico com uso de sonda de Césio-137. 

As faces de vidro tiveram a finalidade de facilitar a visualização das bolhas 

ascensionais para a utilização do Laser (estudo dos tamanhos das bolhas e campos de 

velocidades das bolhas). 
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A Figura 4.1 mostra a coluna de ozonização que foi utilizada nos trabalhos de 

doutorado. 

 

 

Figura 4.1 – Coluna para transferência e contato do ozônio com o efluente do reator 
anaeróbio. 
 

    4.2.1. Base da Coluna de Ozonização 

A base ou fundo da coluna de acrílico de 15 mm de espessura é provido de um difusor 

poroso e saída de esgoto (esvaziamento da coluna ou recirculação do esgoto). O equipamento 

que foi utilizado neste trabalho para geração de bolhas ascensionais é um difusor de ar 

confeccionado em plástico microporoso e de acordo com informações da empresa fornecedora 
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do equipamento possui poros de mµ20 , para vazão de ar até hm
33 , 75 mm de diâmetro em 

sua base e 70 mm de altura, com formato cônico, conforme apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Difusor microporoso utilizado. 

 

    4.2.2. Fechamento da parte superior da coluna de ozonização 

No início dos experimentos com ozonização, ou seja, na calibração do aparelho 

ozonizador, observaram-se vários pequenos vazamentos ao longo da coluna e também na 

parte superior. A partir daí, foi necessário desmontar toda a coluna de ozonização e proceder  

vedação melhor, objetivando eliminar qualquer eventual vazamento que viesse aparecer. 

Note-se que o uso de ozônio implica em uma pressão interna maior que aquela anteriormente 

utilizada na coluna. Isto levou à aparição de pontos de vazamento. 

Ao longo de toda a altura da coluna de ozonização, na união entre as placas de vidro e 

acrílico, totalizando quatro uniões, além dos pré-existentes oringers, foi necessário adicionar 

silicone líquido. Já na parte superior da coluna, as “porcas borboletas” pré-existentes não 

supriram um aperto suficiente entre a tampa de acrílico e o anel, também de acrílico, mesmo 

com o pré-existente oringer ao redor de todo o anel de acrílico. Foi preciso retirar esse 

oringer e colar borracha porosa ao redor do anel. Também, em substituição às “porcas 

borboletas”, construiu-se um mecanismo de aperto no centro da tampa de acrílico, o qual foi 



Materiais e Métodos 

 

77 

suficiente para sanar os pequenos vazamentos existentes. O mecanismo de fechamento da 

parte superior da coluna de ozonização está apresentado na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 – Mecanismo de fechamento da parte superior da coluna de ozonização. 

 

    4.2.3. Configuração da coluna de ozonização com relação ao regime 
descontínuo (batelada) e contínuo (corrente e contracorrente). 

 

As configurações da coluna de ozonização construídas neste trabalho propiciam um 

funcionamento adequado do mecanismo concorrente e contracorrente, para todas as vazões de 

esgoto e de ozônio gasoso propostas. O esquema isométrico das instalações hidráulicas 

construído é inédito. Todo o aparato experimental foi construído exclusivamente para o 

desenvolvimento deste trabalho de doutorado. 

 Na Figura 4.4 é mostrado um esquema geral das instalações hidráulicas. O esgoto 

utilizado nos trabalhos de doutorado foi succionado de um reator de tratamento anaeróbio 

localizado na Estação de Tratamento de Esgoto da EESC/USP.  

Na Figura 4.4 observa-se que foi necessário construir um reator para acúmulo de 

espuma (espuma ocasionada por detergente). Constatou-se a necessidade desse reator de 

acúmulo de espuma nos primeiros ensaios de oxidação realizados. Nos primeiros ensaios, 
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antes da colocação deste reator, ocorreram acúmulos enormes de espuma acima do nível de 

esgoto doméstico dentro da coluna de ozonização para todas as vazões de ozônio estudadas. 

Este acúmulo de espuma sempre ocorreu logo nos primeiros minutos de contato entre as 

bolhas ascensionais e o esgoto doméstico. Conseqüentemente, a espuma acumulada entrava 

na tubulação de escape do ozônio residual gasoso, bloqueando o difusor microporoso 

existente dentro do coletor de ozônio prejudicando os trabalhos. È importante salientar que os 

poros do difusor microporoso eram bloqueados por sólidos suspensos carreados junto às 

espumas. Com a colocação do reator de acúmulo de espuma este problema foi sanado. 

 

Figura 4.4 – Esquema isométrico das instalações hidráulicas para regime descontínuo 
(batelada) e contínuo (corrente e contracorrente). 
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    4.2.4. Coletor de ozônio 

  No processo de ozonização, a quantidade de ozônio gasoso que não se transfere para o 

meio líquido é liberada na atmosfera através da quebra das bolhas, no momento em que as 

mesmas saem do meio líquido. Tendo em vista que o ozônio é um gás cancerígeno, existe a 

necessidade da quebra das moléculas de ozônio antes que o gás seja liberado para a atmosfera.  

Objetivando, essencialmente, quebrar as moléculas de ozônio é que o gás, ao sair da 

coluna de ozonização, é mergulhado em uma solução de iodeto de potássio a 2%, na forma de 

bolhas. Na reação química entre a solução de iodeto de potássio e o ozônio gasoso, existe a 

quebra da molécula de ozônio, transformando-a em oxigênio puro e 1 átomo de oxigênio.  

Na prática laboratorial costuma-se colocar 2 frascos lavadores de gás em série para 

garantir que, ocasionalmente, uma pequena parcela de ozônio gasoso que não tenha sido 

eliminada no primeiro contato com solução de iodeto de potássio, no primeiro frasco, possa 

ser eliminada no contato com a solução no segundo frasco lavador de gás. 

Na Figura 4.5 são mostrados os dois frascos lavadores de gás em série, capacidade de 

2 litros cada frasco, que foram utilizados neste trabalho. É importante mencionar que, na 

extremidade dos dois tubos colocados dentro dos frascos lavadores de gás, existe um 

mecanismo com pó de vidro e cola de vidro que permite a formação de bolhas de ozônio, 

propiciando uma rápida transferência de massa de ozônio para a solução de iodeto de potássio 

2%. A construção do mecanismo para formação de bolhas foi realizada no Setor de Vidraria 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 
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Figura 4.5 – Frascos lavadores de gás ozônio (off-gas). 

 

4.3. Ozonizador 

 

O ozonizador que foi usado neste trabalho foi adquirido da empresa EAGLESAT, a 

qual nomeou o sistema gerador de ozônio de PXZ 3507. O sistema completo de geração de 

ozônio engloba: conjunto gerador de oxigênio (PX 350), ozonizador (PZ 7) e um compressor 

sem óleo (PXC). 

A finalidade do compressor é levar o ar atmosférico até o conjunto gerador de 

oxigênio (PX 350). O conjunto gerador de oxigênio é necessário, uma vez que, segundo Costa 

(2003), no caso do ozônio ser gerado a partir de ar atmosférico, a quantidade de ozônio 

produzido é aproximadamente quatro vezes menor do que seria produzido com oxigênio.  

O mecanismo de geração de oxigênio, modelo PX 350, funciona por meio do processo 

de adsorção PSA (Pressure Swing Adsorption), ou seja, separa o oxigênio do ar atmosférico 

através de peneira molecular. Estas peneiras moleculares são materiais porosos que 

apresentam enorme atração por gases ou líquidos, quando estão em contato. Portanto, no 

momento em que as moléculas de diferentes elementos químicos passam pela peneira 
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molecular ocorre a adsorção através de três diferentes mecanismos de atuação, que são: 

adsorção ou separação devido ao tamanho da molécula; adsorção devido à forma da molécula 

e adsorção através da diferença de polaridade entre as moléculas.  

O gerador de oxigênio, modelo PX 350, é formado por dois recipientes cilíndricos 

contendo a peneira molecular em cada um dos recipientes. Enquanto o ar atmosférico passa 

através do primeiro recipiente, o segundo fica na espera (reserva). No momento em que o 

primeiro recipiente fica saturado de nitrogênio, adsorvido pela peneira molecular, permitindo 

apenas a passagem de oxigênio, o escoamento de ar atmosférico é desviado para o segundo 

recipiente cilíndrico que estava na espera. No momento em que o escoamento de ar 

atmosférico é desviado, o primeiro recipiente, por descompressão, é regenerado pela 

passagem de oxigênio. Cria-se, nas peneiras moleculares, deste modo, um ciclo de 

descompressão e geração de oxigênio puro. 

O oxigênio puro entra no ozonizador, modelo PZ 7 do tipo “Corona Discharge”, 

formado por um reator de “Corona Discharge”, um gerador de alta tensão e por válvulas de 

controle de vazão e pressão. O ozonizador PZ 7 possibilita escolher a porcentagem desejada 

de produção de ozônio, depois de fixado o tempo de contato entre bolhas de ozônio e meio 

líquido e a vazão de ozônio aplicada. As disponibilidades de variações das porcentagens de 

produção de ozônio são: 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. 

O equipamento gerador de ozônio, modelo PXZ 3507 da EAGLESAT, está 

dimensionado para produzir 7,0 ± 0,7gO3/h. Conforme demonstrado nos resultados da 

calibração, o máximo que se consegue produzir, para este ozonizador, é aproximadamente  

3,0 gO3/h, na porcentagem de produção de ozônio máxima de 100% e vazão de ozônio 

aplicada de  300 L/h (5 L/min) em 5 minutos de contato entre as bolhas de ozônio e o meio 

líquido. É importante citar que quanto menor for a temperatura ambiente maior será a 

produção de ozônio. 
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Antes de o ozônio formado difundir-se na coluna de ozonização, por meio das bolhas, 

o gás passa por um rotâmetro inoxidável, graduado de 1 L/min até    5 L/min, objetivando 

fixar a vazão desejada do gás na entrada da coluna. A Figura 4.6 mostra o aparelho 

ozonizador, juntamente com o rotâmetro acoplado. Esse rotâmetro é da marca DWYER, 

importado exclusivamente para a realização deste trabalho. No APÊNDICE A está 

apresentada a rotina a ser seguida para ligar e desligar o equipamento gerador de ozônio. 

 

 

Figura 4.6 - Aparelho ozonizador, modelo PXZ 3507 da EAGLESAT, juntamente com o 
rotâmetro acoplado, da marca DWYER. 
 

Através do fluxograma do ozonizador e do compressor isento de óleo, esquematizado 

na Figura 4.7, esclarece-se o percurso geral do oxigênio, desde a entrada do compressor até a 

saída do ozônio formado. 
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Figura 4.7 – Fluxograma de funcionamento do ozonizador PXZ 3507 e do compressor. 

 

O ar atmosférico é comprimido no compressor sem óleo (CSO) após passar pelo filtro 

de ar (F). Este ar comprimido passa pela válvula solenóide múltipla (VSM) alcançando, 

assim, o recipiente cilíndrico com peneira molecular (PM), onde o nitrogênio fica retido. 

Saindo do recipiente cilíndrico, o oxigênio puro fica acumulado no acumulador (A) e liberado 

depois de passar pela válvula reguladora de pressão de oxigênio (VPO2) (Ver Figura 4.7). O 

nitrogênio adsorvido no recipiente cilíndrico com peneira molecular (PM), quando saturado, é 

expulso do recipiente por meio da válvula solenóide múltipla (VSM), sendo liberado para a 

atmosfera após passar pelo silenciador (S). Enquanto o recipiente, antes saturado de 

nitrogênio, é “limpo” com escoamento de oxigênio liberado com a abertura da válvula 

solenóide de oxigênio (VSO2), o ar atmosférico entra pelo outro recipiente de reserva. 

Passando pela válvula reguladora de pressão de oxigênio, o oxigênio é medido no 

rotâmetro. Posteriormente, o oxigênio entra no reator de Corona Discharge (RC) onde uma 

parcela é transformada em ozônio molecular.  
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Na saída do reator de Corona Discharge (RC) o ozônio molecular formado, 

juntamente com moléculas de oxigênio que não reagiram, é liberado para ser aplicado na 

coluna de ozonização após passar pela válvula de retenção (VR). 

As características do equipamento gerador do ozônio PXZ3507 estão mostradas no 

APÊNDICE B. 

   

    4.3.1. Calibração do ozonizador 

Com relação aos ozonizadores fornecidos no mercado (testados em pesquisas na 

EESC/USP) é necessário quantificar a produção de ozônio, para que seja possível trabalhar 

em condições conhecidas, já que a produção máxima de ozônio alcançada no processo de 

calibração está muito aquém das especificações fornecidas pelos fabricantes. Através do 

método iodométrico é possível quantificar a produção de ozônio (Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater da AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, 

1985). 

O princípio do método iodométrico é que, em uma solução de iodeto de potássio 2% 

(KI), o ozônio tem a capacidade de liberar o iodo, onde KOHOIOHKIO 22 2223 ++→++ . 

No processo de ozonização a solução de iodeto de potássio, rapidamente, torna-se alcalina. 

Após a ozonização, a solução de iodeto de potássio ozonizada é acidificada com ácido 

sulfúrico 1N. Através da acidificação, faz-se com que o iodo seja liberado. O iodo liberado é 

titulado com solução padrão de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) usando solução de amido como 

indicador. (COSTA, 2003) 

A quantidade dos produtos químicos e o procedimento experimental na determinação 

da produção de ozônio (calibração do aparelho ozonizador) dentro da coluna de ozonização 

são descritos no seguinte roteiro: 



Materiais e Métodos 

 

85 

� Adiciona-se na coluna de ozonização um volume de 4,40 L de solução de iodeto 

de potássio 2% (KI); 

� Após 30 segundos do início do funcionamento do compressor de ar, liga-se o 

ozonizador dentro da vazão de ozônio desejada. Daí, inicia-se o borbulhamento do 

gás ozônio dentro da coluna de ozonização no tempo de contato de 5 minutos; 

� Atingido o tempo de contato pré-estabelecido, coleta-se 200mL de solução de 

iodeto de potássio ozonizada da coluna de ozonização; 

� Fixa-se os 200ml de solução da coluna de ozonização com 4 mL de solução de 

ácido sulfúrico 1N; 

� Depois de fixado, titula-se a amostra da coluna de ozonização com tiossulfato de 

sódio (Na2S2O3) 0,0243N, até que mude a coloração para amarelo-palha; 

� Atingida a coloração amarelo-palha, adiciona-se 2mL de solução de amido na 

amostra da coluna de ozonização, tornando a amostra azulada; 

� Continuando a titulação, adiciona-se tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,0243N até 

que a cor azulada suma totalmente, ficando transparente; 

� Marca-se o volume total de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,0243N gasto. 

Depois de anotado o volume total de tiossulfato de sódio, calcula-se a produção de 

ozônio (g O3/h) na coluna de ozonização através da seguinte equação: 

1000

6024000

 x t x V

 x  x  x V x ∆N
P

amostra

KIVtt
Coluna =                                             (4.1) 

Onde: 

Pcoluna = produção de ozônio dentro da coluna de ozonização, (g O3/h); 

tN = normalidade do tiossulfato de sódio, (0,0243); 

vbvf∆Vt −=                                  (4.2) 
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vf  = volume de tiossulfato consumido na titulação da amostra (mL); 

vb = volume de tiossulfato consumido na titulação do branco (mL); 

VKI = volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) ozonizada, (4,40 Litros); 

Vamostra = volume da amostra coletada para a titulação, (200mL); 

t = tempo de aplicação do ozônio na coluna de ozonização, (5 minutos); 

24000, 60, 1000 = fatores de conversão para obtenção da produção em g/h. 

Determinada a produção de ozônio dentro da coluna de ozonização, é possível calcular 

a dosagem de ozônio aplicada na coluna de ozonização, em mg/l, através da seguinte equação: 

60

1000

x  V

P x t x 
D

KI

Coluna =                                            (4.3) 

Onde: 

Dcoluna = dosagem parcial de ozônio na coluna, (mg/L); 

Pcoluna = produção parcial de ozônio na coluna, (g/h); 

t = tempo de aplicação do ozônio na coluna de ozonização, (5 minutos); 

VKI = volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) ozonizada, (4,40 Litros). 

É importante lembrar que o cálculo da produção de ozônio do aparelho ozonizador não 

se limita apenas na determinação da produção de ozônio dentro da coluna de ozonização. 

Adicionado à produção de ozônio dentro da coluna existe uma parcela que não se transfere no 

meio líquido, sendo eliminado no frasco lavador de gás. O método usado na determinação do 

excesso de ozônio no frasco lavador de gás é o iodométrico, igual ao utilizado na 

determinação da produção de ozônio dentro da coluna de ozonização. À partir daí, repete-se 

todo o equacionamento de determinação da produção de ozônio, objetivando quantificar o 

excesso de ozônio, resultando em: 
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1000

6024000

 x t x V

 x  x  x V x ∆N
Off gas

amostra

KIVtt=                                                    (4.4) 

Onde: 

Off gas = excesso de ozônio gasoso, (g O3/h); 

tN = normalidade do tiossulfato de sódio, (0,0243); 

vbvf∆Vt −=                                                        (4.5) 

vf = volume de tiossulfato consumido na titulação da amostra, (mL); 

vb = volume de tiossulfato consumido na titulação do branco (mL); 

VKI = volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) usado no frasco lavador de gás, 
(0,40L); 

Vamostra = volume da amostra coletada para a titulação, (200mL); 

t = tempo de aplicação do ozônio na coluna de ozonização, (5 minutos); 

24000, 60, 1000 = fatores de conversão para obtenção da produção em g/h. 

 

Adicionalmente à determinação do excesso de ozônio, calcula-se a dosagem ou 

concentração do excesso de ozônio liberado pela coluna de ozonização, em mg/L. 

60

1000

x  V

t x Off gas x 
D

KI

Off gas =                                                                (4.6) 

Onde: 

DOff gas = dosagem off-gas de ozônio, (mg/L); 

Off-gas = excesso de ozônio no frasco lavador de gás, (g/h); 

t = tempo de aplicação do ozônio na coluna de ozonização, (5 minutos); 

VKI = volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) usado no frasco lavador de gás, 
(0,40 Litros). 
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Tendo em mãos a produção de ozônio dentro da coluna de ozonização e no frasco 

lavador de gás, o valor da produção total do aparelho ozonizador é: 

Off gasPP ColunaTotal +=                                (4.7) 

Onde: 

PTotal = produção total de ozônio, (g O3/h); 

PColun a = produção de ozônio dentro da coluna de ozonização, (g O3/h); 

Off gas = excesso de ozônio no frasco lavador de gás, (g O3/h). 

O cálculo da dosagem total de ozônio aplicada na coluna de ozonização fica: 

Off gasColunaTotal DDD +=                                           (4.8) 

Onde: 

DTotal = dosagem total de ozônio aplicada, (mg/L); 

DColuna = dosagem de ozônio aplicada dentro da coluna de ozonização, (mg/L); 

DOff gas = dosagem do excesso off-gas, (mg/L). 

Após apresentados todos os procedimentos para determinação da produção de ozônio 

total e a dosagem de ozônio total aplicada, através da Tabela 4.1 e Tabela 4.2 é possível 

visualizar o resultado final da produção de ozônio do aparelho utilizado neste trabalho.
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Tabela 4.1 – Cálculos para determinação da produção e dosagem de ozônio no processo de 
calibração do ozonizador. 
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Tabela 4.2 – Valores da produção e dosagem de ozônio obtido no processo de calibração do 
ozonizador. 

 

 

Como já foi dito anteriormente, a produção de ozônio está muito aquém da quantidade 

especificada pelo fabricante, a empresa EAGLESAT. Segundo as características fornecidas 

pelo fabricante, mostrada no APÊNDICE B, o equipamento alcança uma produção de 

70,000,7 ± g O3/h. Mas, nas condições em que a calibração foi realizada, alcançou-se no 

máximo 2,98 g O3/h, como pode ser visto na Tabela 4.2. (No APÊNDICE C mostra-se a 

preparação do branco, usado no equacionamento da produção de ozônio). 
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Por meio dos gráficos da produção de ozônio em função da vazão de ozônio e da 

dosagem de ozônio em função da vazão de ozônio foi possível definir linhas de tendências 

com R2 próximos de 1,0, definindo-se equações específicas para cada porcentagem de 

produção de ozônio. Os gráficos estão mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9. 
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Figura 4.8 – Gráfico da produção de ozônio em função da vazão de ozônio aplicada para 
várias porcentagens de produção de ozônio (recurso do equipamento), em temperatura 
ambiente. 
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Figura 4.9 - Gráfico da dosagem de ozônio em função da vazão de ozônio aplicada para várias 
porcentagens de produção de ozônio (recurso do equipamento), em temperatura ambiente. 
 

 

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

 

A sonda de Césio-137, ligada a contador de radiação, foi usada no estudo da evolução 

da porcentagem  pontual da concentração de bolhas ao longo da altura da coluna.  

O suporte da sonda de Césio-137 funciona sob o princípio do equilíbrio de pesos, para 

facilitar o manuseio da sonda de Césio-137 em toda a altura da coluna (frisa-se que o Césio 

está encapsulado em um invólucro de chumbo, que confere ao conjunto grande peso). O 

alinhamento da sonda de Césio-137 na estrutura que trabalha sob o princípio do equilíbrio de 

pesos foi feito pelo próprio aluno de doutorado. 

O princípio de funcionamento da sonda de Césio-137 é descrito a seguir: 
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• O Césio-137 usado na determinação da porcentagem pontual da concentração de 

bolhas com relação ao meio líquido fica dentro de um invólucro de chumbo, como 

pode ser visto na Figura 4.10; 

• Abrindo-se a trava de segurança (cilindro rígido de chumbo), a radiação do Césio-

137 é transmitida ao tubo fotomultiplicador. É necessário alinhamento bem 

definido entre a saída da radiação do Césio-137 do invólucro de chumbo (do lado 

esquerdo da Figura 4.10) com a entrada da radiação no invólucro de chumbo (do 

lado direito da Figura 4.10); 

• O fotomultiplicador transforma a radiação de Césio-137 em pulsos elétricos; 

• Saindo do fotomultiplicador, a contagem dos pulsos elétricos é recebida pelo 

analisador e convertida em número; 

• Este número é substituído em uma equação pré-formulada, calculando-se, assim, a 

porcentagem pontual da concentração de ozônio dentro do meio líquido, em uma 

posição fixa. 

 

É importante salientar que, na realidade, na Figura 4.10, a posição do feixe incidente 

de radiação da sonda de Césio-137 posicionou-se verticalmente aos pontos pré-fixados em 

cada linha. 

Para diagnosticar se o equipamento está emitindo valores coerentes, necessita-se, antes 

do início dos experimentos, calibrar o equipamento.  Efetuam-se medidas extremas apenas 

com líquido e apenas com ozônio, anotando os valores medidos para a radiação. Caso os 

valores medidos na presença de bolhas de ozônio no meio líquido seja intermediária às duas 

anteriores, significa que o equipamento está bem alinhado.   
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Figura 4.10 – Princípio de funcionamento da sonda de Césio-137. 

 

O aparelho analisador, responsável pela contagem dos pulsos emitidos pelo Tubo 

Fotomultiplicador, é composto pelos seguintes módulos: Tubo Fotomultiplicador, 

Amplificador/Analisador do Tamanho do Pulso; Contador; Fornecedor de Potência de Alta 

Voltagem; Controlador do Tempo; Impressora. 
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    4.4.1. Metodologia dos ensaios com sonda de Césio-137 

Como dito anteriormente, o objetivo da utilização da sonda de Césio-137 neste 

trabalho foi o de determinar a porcentagem da concentração de bolhas de ozônio, 

pontualmente, com relação à massa líquida.  

Os ensaios com a sonda de Césio-137 foram realizados no Laboratório de Hidráulica 

Ambiental do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da EESC/USP. 

O líquido utilizado para efetuar os experimentos com a sonda de Césio-137 foi água de 

abastecimento do laboratório. Não foi possível utilizar esgoto, uma vez que o local não dispõe 

de esgoto domiciliar suficiente para a realização dos ensaios e, também, porque a sonda de 

Césio-137 não pode ser retirada do Laboratório, em função dos riscos oriundos deste ato.  

Como pode ser visto na Figura 4.10, a sonda de Césio-137 foi colocada em 4 alturas 

diferentes, ou seja, em 4 linhas diferentes que são: Linha 1, Linha 2, Linha 3 e Linha 4. Em 

cada uma das Linhas, foram estudados 5 pontos diferentes.  

Estudou-se 6 níveis de água dentro da coluna: 0,30m, 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,50m e 

1,80m. Para cada nível de água, foram estudadas 6 vazões: 50 L/h; 100 L/h; 150 L/h; 200 L/h; 

250 L/h e 300 L/h. Através dos organogramas das Figuras 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16 

traçou-se um esquema dos experimentos realizados, para cada nível de água dentro da coluna 

de ozonização. 
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Figura 4.11 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 0,30m. 
 

 

Figura 4.12 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 0,60m. 
 

 

Figura 4.13 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 0,90m. 
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Figura 4.14 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 1,20m. 
 
 

 

Figura 4.15 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 1,50m. 
 

 

Figura 4.16 – Organograma dos experimentos realizados com a sonda de Césio-137 para o 
nível de água dentro da coluna de ozonização de 1,80m. 
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 Na realização dos experimentos com a sonda de Césio-137, o conjunto gerador de 

ozônio PXZ 3507 sempre esteve na posição de 20% de produção de ozônio gasoso. Optou-se 

por essa porcentagem pois em porcentagens maiores houve baixa transferência de ozônio na 

água, saturando rapidamente o iodeto de potássio contido dentro dos frascos lavadores de 

ozônio. Visto que o ozonizador chegava a trabalhar 12 horas por dia, em porcentagens altas de 

produção de ozônio precisaria de grande quantidade de iodeto de potássio 2% (KI), 

inviabilizando o experimento (alto custo para aquisição de KI). Caso os experimentos fossem 

realizados com esgoto domiciliar, viabilizar-se-ia trabalhar com 100% de produção de ozônio, 

já que as reações químicas ocorridas entre ozônio, matérias orgânicas e microrganismos 

contidos no esgoto fariam com que o ozônio fosse consumido rapidamente, diminuindo 

significantemente a concentração do gás disposto nos frascos lavadores. 

Pontualmente, a sequência de procedimentos na obtenção das contagens de pulsos 

foram efetuadas da seguinte maneira: 

• Fixava-se a sonda de Césio-137 no ponto de interesse e na Linha de interesse ; 

• Depois de fixada a sonda, enchia-se a coluna de ozonização com água até o nível 

desejado; 

• Enchia-se os frascos lavadores de gás com uma solução de iodeto de potássio 2%; 

• Antes de iniciar o borbulhamento de ozônio, programou-se, em DELPHI, a 

obtenção de 20 contagens de pulsos (20 segundos para cada contagem). Efetuava-se 

a contagem de pulsos para a coluna de ozonização cheia de água; 

• Terminada a contagem de pulsos para a coluna de ozonização cheia de água, 

programou-se, também em DELPHI, a obtenção de 20 contagens de pulsos (20 

segundos para cada contagem) para cada vazão de ozônio aplicada dentro da coluna 

de ozonização, totalizando 6 vazões diferentes; 
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• Terminado a obtenção das contagens de pulsos para este ponto específico, a sonda 

de Césio-137 era posicionada em outro ponto; 

• Depois que a sonda de Césio-137 era posicionada em outro ponto, trocava-se a água 

dentro da coluna de ozonização; 

• Depois de trocada a água, repetia-se novamente todo o processo de obtenção de 

contagem de pulsos. 

 

Terminada a obtenção de todas as contagens de pulsos, foi determinada a média 

aritmética para cada sequência de 20 contagens de pulsos.  

Para um mesmo ponto, o valor médio obtido das contagens de pulsos para a coluna 

cheia de água (sem ozonização) e o valor médio das contagens de pulsos para a coluna cheia 

de água sendo ozonizada, eram substituídos na eq.(4.18) padronizada para determinação da 

porcentagem pontual da concentração de bolha, descrita no item 4.4.2. 

A Figura 4.17 mostra imagem de um experimento sendo realizado com a sonda de 

Césio-137. Neste caso, o nível de água dentro da coluna de ozonização foi de 1,80m. A sonda 

de Césio-137 estava posicionada na Linha 3 / Ponto 3. 
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Figura 4.17 - Experimento sendo realizado com a sonda de Césio-137. Neste caso, o nível de 
água dentro da coluna de ozonização foi de 1,80m. A sonda de Césio-137 estava posicionada 
na Linha 3 / Ponto 3. 
 

 

    4.4.2. Equacionamento do sistema de incidência de radiação do Césio-137 na 
determinação da porcentagem pontual da concentração de bolha. 

 

No equacionamento do sistema de incidência de radiação do Césio-137, são 

consideradas 4 variáveis que influenciam na atenuação do feixe incidente, a saber: 

• Espessura do material a ser atravessado, X (cm); 

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

• Massa específica do meio, ( )3cmgρ ; 

• Coeficiente de atenuação de massa do absorvedor, ( )gcm2µ . 

 

Esta aparelhagem da sonda de Césio-137 foi utilizada anteriormente por Lima (2004), 

para determinar a porcentagem pontual da concentração de ar. Conseqüentemente, os ajustes 



Materiais e Métodos 

 

101 

feitos na aparelhagem serão aproveitados nesta oportunidade. Lima (2004) e Pimentel (1999) 

enfrentaram limitação no equipamento na realização de seus experimentos. Nesta época, 

necessitava-se deixar o aparelho ligado vários horas antes do começo dos ensaios 

(aproximadamente 5 horas), até o momento em que os valores de intensidade de radiação 

obtidos na saída de dados passassem a ter um nível de estabilidade. Na realização deste 

trabalho de doutorado não houve a necessidade dessa significativa espera, pois a contagem 

dos pulsos era transferida automaticamente para o micro, após serem emitidos pelo contador 

de pulsos. Foi desenvolvido programa computacional em DELPHI que possibilitou escolher 

qualquer intervalo de tempo para a contagem dos pulsos, além da escolha do número total de 

contagens. As contagens de pulsos foram armazenadas em um banco de dados. 

O equacionamento do sistema apresentado a seguir foi extraído de Pimentel (1999). 

A atenuação do feixe é dependente de 4 variáveis, como foi dito anteriormente. 

Admitindo um feixe incidente em uma coluna cheia de água, resulta: 

 

[ ]acrílicoacrílicoacrílicowww XX
eII

....
01 . ρµρµ +−

=                                                     (4.9) 

 

Sendo: 

0I = contagem de absorção da radiação gama apenas com ar; 

1I = contagem de absorção da radiação gama apenas com água, ou seja, sem ar; 

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

Wρ = massa específica da água, ( )3
cmgρ ; 

WX = espessura de ocupação da água, cm; 

acrílicoµ = coeficiente de atenuação do acrílico; 

acrílicoρ = densidade aparente do acrílico; 



Materiais e Métodos 

 

 

102 

acrílicoX = espessura de ocupação do acrílico. 

Já que os valores de acrílicoµ , acrílicoρ  e acrílicoX  são constantes, pode-se considerar  

G = acrílicoµ . acrílicoρ . acrílicoX . Voltando na eq.(4.9): 

[ ]GX

o
WWWeII

+−
=

..
1 . ρµ                                                                          (4.10) 

Admitindo-se agora a mesma coluna sendo ozonizada. Neste caso, obtêm-se uma nova 

equação: 

[ ]arararacrílicoacrílicoacrílicoWWW XXX

o eII
......

2 . ρµρµρµ ++−
=                            (4.11) 

[ ]arararWWW XGX

o eII
....

2 . ρµρµ ++−
=                                                              (4.12) 

Sendo: 

2I = contagem de absorção da radiação gama com água+ar (escoamento aerado); 

arµ = coeficiente de atenuação do ar; 

arρ = massa específica do ar; 

arX = espessura de ocupação do ar. 

 

Considerando que a absorção do feixe incidente pelo ar seja desprezível, têm-se: 

arµ . arρ . arX ≈0                                                                                                        (4.13) 

 Sabe-se que a coluna possui uma seção útil de: 

 WX + arX =19cm 

 WX = 19 - arX                                                                                          (4.14) 

Substituindo as eqs (4.13) e (4.14) na eq. (4.12), resulta em:   

  ( )[ ]GX

o
arWWeII

+−−
=

19..
2 . ρµ                                                              (4.15) 

Desenvolvendo a eq. (4.15) fica: 
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[ ]GX

o
arWWWWeII

+−−
=

..19..
2 . ρµρµ  

ou, 

[ ] [ ]arWWWW XG

o eeII
..19..

2 .. ρµρµ +−
=                                                              (4.16) 

Substituindo a equação (4.10) na equação (4.16), fica: 

[ ]arWW X
eII

..
12 . ρµ

=                                                                                                       (4.17) 

arWW X
I

I
..ln

1

2 ρµ=







 









=

1

2ln.
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I
X

WW

ar
ρµ

                                                     (4.18) 

Onde: 

arX = espaço ocupado pelo ar no eixo de incidência de radiação. 

Agora, tendo a concentração de ar ( arC ) como a relação entre volume de ar ( arV ) e 

volume de mistura água-ar ( WV + arV ), fica: 

( )Wararar VVVC +=                                                     (4.19) 

Se A for a área do feixe incidente, então os volumes de ar e água atingidos pelo feixe 

de radiação podem ser escritos como: 

AXV arar .=                                                                   (4.20)        

AXV WW .=                                                      (4.21) 

Agora, substituindo as eqs (4.20) e (4.21) na eq. (4.19), fica: 

( )

( ) AXXAXC

AXAXAXC

Wararar

Wararar

..

...

+=

+=
 

 ( )Wararar XXXC +=                                                     (4.22) 
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 Sabendo que WX + arX  =19 cm, pode-se determinar a equação para concentração de ar 

no escoamento aerado como: 

 
19

ar
ar

X
C =                                                                                      (4.23) 

 É importante observar que em todo o equacionamento do sistema de incidência de 

radiação do Césio-137 na determinação da concentração de bolhas, utilizou-se ar como gás 

borbulhante. É válida a utilização do ar, ao invés do ozônio, no equacionamento da 

concentração de bolhas, pois se desprezou a atenuação do ar do equacionamento.  

 

 4.5. Laser 

 
O método de Velocimetria a Laser por Processamento de Imagens (VLPI) ou método 

PIV (Particle Image Velocimetry) é utilizado na obtenção das imagens para determinação dos 

campos de velocidade instantâneos e tamanho de bolhas em um campo bi-dimensional do 

escoamento. O princípio de funcionamento do método de Velocimetria a Laser por 

Processamento de Imagens (VLPI) consta de um feixe de luz laser que ilumina quaisquer 

partículas suspensas no escomento que passam pelo campo bi-dimensional do feixe. No caso 

deste trabalho de doutorado, o feixe de luz laser ilumina todas as bolhas ascensionais que 

passam pelo feixe. As bolhas ascensionais iluminadas são registradas através de uma câmera 

CCD. As imagens instantâneas registradas pela câmera CCD são processadas em um 

programa computacional, objetivando determinar os campos de velocidades instantâneos. 

Para os trabalhos de doutorado, a câmera CCD conseguiu obter 15 imagens (frames) por 

segundo. 

A vantagem principal da utilização do método de Velocimetria a Laser por 

Processamento de Imagens (VLPI) na determinação dos campos de velocidade instantâneos é 

que se trata de um método não-intrusivo, não atrapalhando o escoamento normal das bolhas. 



Materiais e Métodos 

 

105 

    4.5.1. Componentes do Conjunto Laser 

� Fonte de Laser 

A única finalidade da luz de laser na determinação dos campos de velocidade 

instantâneo é de iluminar uma seção bi-dimensional de interesse, possibilitando ótima 

visualização das bolhas ascensionais. 

Para a visualização podem ser utilizados lasers pulsantes ou contínuos. Os lasers 

pulsantes fornecem grande potência de iluminação em cada pulso, tendo, portanto, maior 

preferência. Já os contínuos fornecem potência menor de iluminação para visualização dos 

escoamentos, pois a potência fornecida para a iluminação do escoamento é igual à média, nos 

intervalos de tempo requeridos para as exposições. 

Para a realização deste trabalho de doutorado foi utilizado um laser de vapor de cobre, 

com alta taxa de repetição de pulsos de iluminação. Este laser oferece pulsos de iluminação de 

alta potência, que propicia uma folha de luz de alta densidade ( )2mW . As potências médias 

na saída do feixe estão entre 10 e 20 W, com uma taxa de repetição de pulsos de 10 kHz, com 

duração do pulso entre 20 e 60ns. O laser é emitido em dois comprimentos de onda que são: 

verde (510,6 nm) e amarelo (578,2 nm). Para a emissão de luz laser em uma potência de 24 W 

(um pouco acima da potência média nominal), 1/3 da emissão de luz laser ocorre no 

comprimento de onda de cor amarela e 2/3 no comprimento de onda de cor verde. 

A limpeza no interior do tubo Laser é realizada através do gás Neon (grau de pureza 

de 99,99%). A circulação do gás néon dentro do tubo laser é garantida por bomba de vácuo. 

A Figura 4.18 mostra o laser utilizado neste trabalho. É um equipamento comprado 

junto a empresa OXFORD LASERS Ltda, modelo LS 20-10. 
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Figura 4.18 – Equipamento completo do laser a vapor de cobre. 

 

� Refrigerador 

Existem dois refrigeradores externos usados no controle da temperatura do tubo de 

laser. A temperatura do tubo do laser pode chegar a aproximadamente 1400ºC, que provoca a 

vaporização do cobre.  

Em meados do ano 2003 foi instalado um refrigerador (na parte externa do 

laboratório) que possibilitou manter a temperatura nos dois refrigeradores menores em 

aproximadamente 17ºC, otimizando o funcionamento do conjunto laser. 

 

� Bloqueador-atenuador e Conversor de feixe 

Na saída da geração do feixe de laser há um bloqueador e um atenuador do feixe do 

laser, que podem ser manuseados manualmente ou por um mecanismo de controle. Quando o 

bloqueador está em funcionamento, não há transmissão da luz laser. Com o atenuador, a 

potência de saída do laser é diminuída em 90%. 

O conversor de feixe tem a finalidade de introduzir o feixe na fibra ótica, a qual 

conduz a luz ao longo de grandes distâncias. Dificuldades operacionais existem, como a 

necessidade de alinhamento do feixe de luz antes da introdução na fibra ótica, para que haja a 
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máxima potência disponível. Contudo, um desvio do ponto focal pode implicar em "queima" 

da ponta da fibra, ou seja, escurecimento e impedimento da passagem normal da luz. 

O posicionamento correto do bloqueador-atenuador e conversor de feixe pode ser visto 

na Figura 4.18. 

 

� Fibra Ótica 

Como já foi mencionada, a finalidade da fibra ótica é transportar o feixe de luz laser a 

grandes distâncias. O diâmetro interno da fibra ótica é de 1,0 mm. Devido ao problema de 

conversão da luz, o uso da fibra ótica implica em perda inevitável de potência de iluminação. 

Com uma fibra de 15,0 m há perda de 30% da potência de iluminação. Mas, mesmo com a 

perda de potência de iluminação, aprova-se a utilização da fibra ótica devido à flexibilidade 

de deslocamento do feixe de luz laser em todas as bancadas experimentais situadas no 

Laboratório de Hidráulica Ambiental do CRHEA. 

 

� Gerador do Plano de Luz (Fibresheet) 

Trata-se de um conjunto de lentes convergentes e divergentes, que tem a finalidade de 

gerar um plano de luz. O conjunto de lentes convergentes e divergentes (Fibresheet) está 

mostrado na Figura 4.19. O Gerador do Plano de Luz é conectado no final do cabo da fibra 

ótica. A espessura da folha de Luz Laser é de aproximadamente 4 mm, com um ângulo de 

abertura de 28o, conforme pode ser visualizado na Figura 4.20. 

 

                       Figura 4.19 – Gerador do Plano de Luz (Fibresheet) 
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Figura 4.20 – Conjunto de lentes convergentes e divergentes, que tem a finalidade de gerar o 
plano de luz laser. 

 

� Câmera CCD 

A câmera CCD (Charge Coupled Device) utilizada neste trabalho é da marca KODAK 

MEGAPLUS (1024 x 1024 pixels), conforme mostrado na Figura 4.21. Tem a finalidade de 

captar as imagens na área selecionada do escoamento iluminada pelo plano de luz laser e 

armazenar em micro-computador.  

O ângulo formado entre o plano de luz laser e o eixo longitudinal da objetiva da 

câmera deve ser o mais próximo possível de 90o, a fim de que os campos de velocidades 

obtidos através de imagens sucessivas tenham uma representação real. 
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Câmeras utilizadas para obtenção de imagens sucessivas devem permitir a 

visualização de deslocamentos sucessivos de bolhas, através de grande número de exposições 

por segundo, a fim de que possam ser determinados adequadamente os campos de velocidade 

bidimensionais. A câmera utilizada neste trabalho tem resolução de 1024 x 1024 pixels e 

capacidade de obter 15 imagens (frames) por segundo para o caso particular deste trabalho de 

doutorado. O fabricante informa que a capacidade máxima de obtenção de imagens é de 30 

imagens por segundo. A resolução da câmera em números de pixels é importante para a 

nitidez da imagem e para a geração dos valores numéricos no processo de tratamento da 

imagem. Na calibração da câmera, uma régua graduada em centímetros colocada no plano da 

folha de luz, permite ao programa utilizado transformar a informação de centímetros para 

número de pixels. Já existem trabalhos sendo feitos para determinar o campo de velocidades 

em grandes áreas. Cita-se Fujita (1996, apud BARBOSA, 1998), o qual estudou propagação 

de cheias e vertedouros em áreas de 4 a 45 m2. Como em grandes áreas de estudo costuma-se 

ter velocidades do escoamento menores (em experimentos de bancada), a iluminação do 

escoamento costuma ser feita através da fonte de luz laser contínua. 

 

 

Figura 4.21 – Câmera CCD utilizada neste trabalho de doutorado. 

� Processamento das imagens – Programa VISIFLOW 

As imagens obtidas através da câmera CCD são trabalhadas em micro, dentro do 

programa VISIFLOW, objetivando a determinação dos campos de velocidades ascensionais 

das bolhas. O programa VISIFLOW, instalado em ambiente Windows, possibilita escolher o 

algoritmo de análise das imagens, que pode ser: auto-correlação, correlação cruzada e 



Materiais e Métodos 

 

 

110 

rastreamento de partículas. Permite também interpolação dos campos de velocidade 

incompletos, binarização das imagens, abrir as opções da câmera CCD dentro do programa 

Visiflow, converter de centímetros em pixels a área de estudo, mudar o tom de preto da 

imagem, visualização da animação dos campos de velocidade, determinação do campo médio, 

linhas de corrente, vórtices, entre muitos outros recursos. 

A Figura 4.22 mostra uma imagem da tela principal do programa VISIFLOW, 

enquanto na Figura 4.23 é mostrada uma imagem do programa calculando campos de 

velocidade instantâneos. 

 

 

Figura 4.22 – Imagem da tela principal do Programa Visiflow. 

 

 

Figura 4.23 – Imagem do Programa Visiflow calculando campos de velocidade instantâneos. 



Materiais e Métodos 

 

111 

As imagens gravadas são comumente analisadas de duas formas: a análise de 

correlação e a análise por rastreamento de partículas. De forma simples, o rastreamento de 

partículas acompanha o movimento de partículas isoladas, registrando posições e intervalos 

de tempo. Contudo, quando o escoamento é turbulento, pode haver a "sobreposição" de 

partículas, acarretando dificuldades para identificar "qual partícula registrada seguiu qual 

caminho". Nesse caso, uma análise de todo o campo é necessário, buscando-se a situação 

mais provável para o escoamento. Como se trata de um processo estatístico, no qual posições 

são correlacionadas em tempos sucessivos, este método recebeu o nome de Análise de 

Correlação. A análise de Correlação utiliza a teoria de Fourier.  

Uma imagem bi-dimensional é captada pela câmera CCD, onde partículas (bolhas) 

estão presentes. Após um intervalo de tempo muito pequeno, capta-se outra imagem com as 

mesmas dimensões da primeira imagem. Observa-se novamente, na segunda imagem, a 

presença das mesmas partículas contidas na primeira imagem. A única diferença é que, 

comparando as mesmas partículas nas duas imagens, houve um pequeno deslocamento. Visto 

que a dimensão da imagem, em número de pixels, é muito grande, o programa computacional 

Visiflow possibilita dividir uma imagem em muitas áreas menores, com poucos números de 

pixels (16 x 16 pixels, 32 x 32 pixels, 64 x 64 pixels, 128 x 128 pixels, etc). Esta divisão da 

imagem em muitas áreas menores facilita a análise de correlação, tornando-a mais precisa. A 

velocidade é calculada para cada área menor (poucos números de pixels) usando a velocidade 

média das partículas (bolhas) que foram analisadas nessa pequena área, fornecendo um único 

vetor com módulo e direção definidos. O campo de velocidade instantâneo, para a região de 

interesse, é determinado pela união de todos os vetores calculados em cada área menor pré-

definidas. 

A correlação de imagens é dividida em auto-correlação e correlação cruzada. Na auto-

correlação ocorre a sobreposição da imagem sobre si mesma, necessitando de um único 
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frame. Já na correlação cruzada, ocorre a sobreposição de uma imagem sobre outra imagem, 

necessitando de número par de imagens (frames).  

Na auto-correlação são fornecidos o módulo e a direção de cada vetor. Já a correlação 

cruzada, além de fornecer o módulo e a direção, também fornece o sentido de cada vetor de 

velocidade. Na utilização da auto-correlação é necessário, dentro do programa Visiflow, 

definir o sentido de cada vetor. É aconselhável definir o sentido de cada vetor apenas quando 

estiver claro (visualmente) o sentido do escoamento. Neste trabalho de doutorado, o sentido 

de escoamento médio das partículas (bolhas), obviamente, é sempre ascensional. 

A qualidade dos campos de velocidade instantâneos dos métodos de correlação e 

rastreamento de partículas depende da densidade das partículas dentro da imagem (frame). 

Caso a densidade das partículas seja baixa, aconselha-se utilizar o método de rastreamento de 

partículas na obtenção dos campos de velocidade. Se a densidade das partículas for alta, 

torna-se mais eficaz utilizar o método de correlação, já que ocorre a sobreposição de 

partículas dificultando o rastreamento das partículas. 

 

4.5.2. Experimentos com Laser (VLPI)  

Os experimentos com o laser foram realizados no CRHEA (Centro de Recursos 

Hídricos e Ecologia Aplicada) da EESC/USP. 

 O meio líquido usado na realização dos experimentos foi água de abastecimento do 

Laboratório de Hidráulica Ambiental do CRHEA. Os motivos que levaram a utilização de 

água, ao invés de esgoto domiciliar, já foram ilustrados no item 4.3.1. 

 Neste trabalho foi possível determinar os campos de velocidades instantâneos ao longo 

de toda a altura de água dentro da coluna de ozonização. Foram registradas imagens em 6 

alturas: 0,30m, 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,50m e 1,80m.  
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 De acordo com a Figura 4.24, a captação das imagens para a altura 0,30m englobou as 

seções 1 e 2; para a altura 0,60m, seção 1 até seção 4; para a altura 0,90m, Seção 1 até seção 

6; para a altura 1,20m, seção 1 até seção 8; para a altura 1,50m, seção 1 até seção 10; e, 

finalmente, para a altura 1,80m, seção 1 até seção 12. 

 Em cada seção foram captadas imagem de bolhas ascensionais em 5 posições 

diferentes, ou seja, o plano de luz laser fixou-se em 5 cortes diferentes, conforme está 

mostrado na Figura 4.24. 

 Depois de fixada a altura do nível de água dentro da coluna, focada a câmera CCD na 

seção de interesse e ajustado o plano de luz laser no corte de interesse (dentro da seção onde a 

câmera CCD estava focada), obtinha-se imagens sucessivas de bolhas ascensionais para 6 

vazões diferentes. As vazões estudadas foram as mesmas usadas nos experimentos com a 

sonda de Césio-137. As vazões estudadas foram: 50 L/h, 100 L/h, 150 L/h, 200 L/h, 250 L/h e 

300 L/h. 

 Na realização dos experimentos, o conjunto gerador de ozônio PXZ 3507 sempre 

esteve na posição de 20% de produção de ozônio gasoso. Os motivos que levaram a optar por 

20% de produção de ozônio gasoso já foram esclarecidos no item 4.3.1. 

 A sustentação da câmera CCD e do conjunto de lentes convergentes e divergentes 

(fibresheet) procedeu-se através de um mecanismo que possibilita a movimentação do 

conjunto de lentes e da câmera nas 3 direções (x, y e z), além de disponibilizar pequenas 

alterações de posição para uma mesma direção. A Figura 4.25 mostra claramente o princípio 

de funcionamento do mecanismo de movimentação da câmera e do conjunto de lentes. Na 

Figura 4.26 aparece a imagem de uma parte da estrutura pronta do suporte do conjunto de 

lentes (Fibresheet). 
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Figura 4.24 – Regiões estudadas para obtenção das imagens das bolhas ascensionais.  
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Figura 4.25 – Mecanismo para movimentação do conjunto de lentes convergentes e 
divergentes e da câmera CCD. 

 

 

Figura 4.26 – Suporte do conjunto de lentes convergentes e divergentes construído. 
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O procedimento completo, passo a passo, desde a ligação do aparelho laser até a 

determinação final dos campos de velocidade ascensionais das bolhas de ozônio está ilustrado 

a seguir: 

� No início do dia de trabalho, procede-se a ligação do aparelho laser. Todo o 

processo de ligação demora aproximadamente 2 horas, uma vez que o tubo laser 

necessita deste tempo para esquentar; 

� Durante o processo de ligação do laser, enchiam-se os frascos lavadores de gás com 

iodeto de potássio 2% (KI); 

� Enchia-se a coluna de ozonização com água de abastecimento do Laboratório de 

Hidráulica Ambiental até a altura de interesse; 

� Também, neste intervalo de tempo, focava-se a câmera CCD na seção de interesse, 

visualizando a imagem focada no monitor do micro; 

� Passadas 2 horas, o equipamento laser emite luz laser na potência máxima. 

Teoricamente a potência máxima alcança 20 W, mas, na prática, na realização 

desses experimentos, alcançou-se aproximadamente 11 W. 

� Com isso, fixa-se o plano de luz laser (Fibresheet) no corte de interesse (dentro da 

mesma seção que a câmera CCD está focada); 

� Depois de fixado o plano de luz laser, procedeu-se a calibração da imagem focada. 

O princípio da calibração é transformar centímetros em número de pixels dentro da 

imagem focada. Mergulha-se uma régua graduada em 19cm x 14cm na posição 

exata dentro da coluna, ou seja, na seção de interesse e no corte de interesse. A 

dimensão de todas as seções era 19cm x 14cm; 

� Capta-se uma única imagem da régua graduada dentro da coluna. Essa imagem foi 

armazenada no micro. A figura 4.27 mostra uma imagem captada. 
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Figura 4.27 – Imagem captada para calibração da posição de interesse. (Tempo de 
exposição=32,436 milisegundos, nível de preto=500) 

 

É importante informar que, na Figura 4.27, a régua graduada estava iluminada pelo 

plano de luz laser, fornecendo uma imagem de qualidade melhor. 

 

� Depois de armazenada no micro, a imagem era calibrada dentro do programa 

computacional VISIFLOW. No processo de calibração, o ato de transformar 

centímetros em número de pixels gerava um número denominado fator de 

conversão de unidades; 

� Terminada a calibração, retirava-se a régua graduada e fechava-se a parte superior 

da coluna através do mecanismo mostrado no item 4.1.3. A partir deste momento, 

não podia, em hipótese alguma, deslocar a câmera CCD e o gerador do plano de luz 

(Fibresheet). Caso ocorresse o deslocamento, o processo de calibração era 

invalidado; 

� A partir daí, o sistema experimental estava pronto para começar a captar imagens; 



Materiais e Métodos 

 

 

118 

� Ligava-se o ozonizador (20% de produção de ozônio); 

� Fixava-se a vazão de 50 L/h no rotâmetro acoplado junto ao ozonizador; 

� Depois de fixada a vazão de 50 L/h, a câmera CCD começava a captar as imagens 

(frames). Para cada vazão captaram-se 200 imagens (frames). Através do grande 

número de imagens consegue-se aproximar o campo de velocidade médio do campo 

médio real. Neste trabalho, conseguiu-se captar 15 imagens por segundo; 

� Terminada a captação das imagens para a vazão de 50 L/h, mudava-se a vazão para 

100 L/h, repetindo novamente a captação das 200 imagens (para esta vazão). Para 

as outras vazões o processo era repetido; 

� Captada as imagens para todas as vazões, bloqueava-se o fornecimento da folha de 

luz laser, desligava-se o ozonizador e esvaziava-se a coluna de ozonização. A 

captação de imagens para outra seção de interesse e corte de interesse segue todos 

os passos descritos até aqui; 

� Estando armazenadas no micro, deste modo, as imagens eram estudadas dentro do 

programa computacional VISIFLOW, objetivando determinar campos de 

velocidades instantâneos das bolhas de ozônio; 

� No programa computacional VISIFLOW, otimizou-se a aparência das imagens, 

fixando-se tempo de exposição = 0,1272 milisegundos e nível de preto = 0; 

� Na escolha do método de análise, fixou-se auto-correlação, com regiões quadradas 

de 64 x 64 pixels e 75% de sobreposição da área. O ajuste foi realizado pelo 

algoritmo Gaussiano. Dentro da opção parâmetros de escoamento, fixou-se o pulso 

de separação em 33333,33 micro-segundos. O número de microns por pixel é 

diferente em cada conjunto seção/posição. Este número deve ser anotado 

separadamente, quando na realização da calibração da imagem, conforme já foi dito 

anteriormente (na calibração da imagem); 
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� Depois de fixados todos estes parâmetros, calculavam-se os campos de velocidades 

instantâneos clicando na opção Análise do Escoamento (flow analyses). Obteve-se 

200 campos de velocidades instantâneos em cada conjunto Seção/Corte/Vazão de 

interesse; 

� Posteriormente ao cálculo dos campos de velocidades instantâneos foi calculado o 

campo médio de velocidade para cada conjunto Seção/Corte/Vazão de interesse. 

 

A troca do iodeto de potássio 2% dos frascos coletores de ozônio se fazia necessário 

apenas quando a solução se apresentava saturada de ozônio. A saturação da solução por 

ozônio era percebida pela coloração amarelo-ouro (bem escuro) da solução de iodeto de 

potássio 2%. Rotineiramente, a solução de iodeto de potássio era trocada ao término de cada 

dia de experimento. 

A Figura 4.28 mostra uma imagem dos experimentos com a luz laser. O nível de água 

dentro da coluna de ozonização estava em 1,80m, a câmera CCD estava focada na Seção 2, o 

plano de luz laser (Fibresheet) fixado no Corte 3 e a vazão de ozônio aplicada foi mantida em 

300 L/h. 
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Figura 4.28 - Imagem de um experimento com a luz laser sendo realizado (h = 1,80m, Seção 
2, Corte 3 e Q = 300 L/h). 

 

 

  4.6. Determinação do Diâmetro das Bolhas 

 

O diâmetro das bolhas ascensionais de ozônio é um parâmetro muito importante 

dentro do estudo de transferência de massa gás-líquido. É sabido que quanto menor for o 

diâmetro das bolhas de ozônio, maior será a área interfacial total de contato entre a bolha e o 

meio líquido e, consequentemente, maior será a eficiência de transferência de massa entre gás 

e líquido.  

Os experimentos para determinação do diâmetro das bolhas foram realizados no 

CRHEA (Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada) da EESC/USP. 
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O meio líquido usado na realização dos experimentos foi água de abastecimento do 

Laboratório de Hidráulica Ambiental do CRHEA. Os motivos que levaram a utilização de 

água, ao invés de esgoto domiciliar, já foram ilustrados no item 4.4.1. 

Na realização dos experimentos, o conjunto gerador de ozônio PXZ 3507 sempre 

esteve na posição de 100% de produção de ozônio gasoso. Os motivos que levaram a optar 

por 100% de produção de ozônio gasoso é que a obtenção das imagens foi rápida, não 

ocasionando a necessidade de troca da solução de iodeto de potássio por motivo de saturação. 

Neste trabalho foi possível determinar o diâmetro das bolhas de ozônio para todas as 

alturas de água dentro da coluna de ozonização, que são: 0,30m, 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,50m 

e 1,80m. Para cada altura de água captaram-se imagens em apenas uma Seção. Escolheu-se, 

dentro de cada altura de água, uma Seção que apresentasse melhor distribuição das bolhas.  

Dentro de cada Seção escolhida fixou-se o plano de luz laser no Corte 3, em todas as 

Seções estudadas. Escolheu-se fixar o plano de luz laser no Corte 3 (corte que passa pelo 

centro da coluna, verticalmente), pois é a região que apresenta maior densidade de bolhas. A 

região central também é a região onde ocorrem as inevitáveis coalescências de bolhas (a 

coalescência diminui a área interfacial de contato entre bolhas e meio líquido causando a 

queda de eficiência de transferência de massa gás-líquido). 

Foi determinado o diâmetro de bolhas para 6 vazões diferentes (são as mesmas vazões 

utilizadas nos experimentos de quantificação da concentração das bolhas de ozônio e de 

determinação dos campos de velocidades instantâneos). Como já citado anteriormente, as 

vazões estudadas foram: 50 L/h, 100 L/h, 150 L/h, 200 L/h, 250 L/h e 300 L/h. A Figura 4.29 

mostra, para cada altura de água estudada, a localização da Seção e do Corte de interesse. 
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Figura 4.29 – Organograma das imagens captadas para determinação do diâmetro das bolhas. 
 

Existia a necessidade de se obter imagens nítidas, que não apresentassem 

“escorrimento” das bolhas. Para evitar imagens “escorridas” é necessário captar as imagens 

através de câmera digital profissional. 

A câmera digital profissional utilizada, neste trabalho, para captar as imagens na 

determinação do diâmetro das bolhas foi da marca NIKON D-70, resolução de 6 megapixels e 

tempo de exposição de 1/250 segundos. Com a utilização desta câmera digital profissional foi 

possível captar imagens nítidas, favoráveis para a determinação do diâmetro médio das bolhas 

contidas na imagem de interesse. 

Na determinação do diâmetro médio das bolhas, as imagens (fotografias) foram 

trabalhadas no programa computacional AutoCAD 2000 através da seguinte rotina: 

� Transferindo cada imagem para o programa AutoCAD 2000, era necessário definir 

um fator de escala . Este fator de escala possibilita o programa AutoCAD 2000 

reconhecer a imagem em escala; 

� Com a imagem em escala, traçaram-se elipses (raramente círculos) ao redor das 

bolhas visualizadas. Em cada imagem (fotografia) traçou-se aproximadamente 120 

elipses e círculos; 
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� Depois de traçadas as elipses e círculos ao redor das bolhas, calcularam-se a área 

total das bolhas traçadas; 

� A área média das bolhas, para uma mesma imagem (fotografia), resultou da divisão 

entre a área total das bolhas traçadas e o número total de bolhas traçadas; 

� Finalizando, para esta mesma imagem, o diâmetro médio das bolhas resultou em 

π

A
d

4
= , onde A é a área média das bolhas. 

A Figura 4.30 mostra uma imagem (fotografia) obtida para determinação do diâmetro 

médio das bolhas. Na seqüência, a Figura 4.31 ilustra bolhas circundadas por elipses e 

círculos (na cor vermelha). Este procedimento foi realizado no programa computacional 

AutoCAD 2000. 

 

 

Figura 4.30 – Imagem (fotografia) captada pela câmera digital NIKON D-70. Imagem foi 
obtida da posição: h = 0,90m, Seção 4, Corte 3 e Q = 50 L/h. 
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Figura 4.31 – Bolhas circundadas por elipses e círculos (na cor vermelha). Este procedimento 
foi realizado no programa computacional AutoCAD 2000. Imagem foi obtida da posição: h = 
0,90m, Seção 4, Corte 3 e Q = 50 L/h. (Mesma imagem da Figura 4.30) 
 

 

 4.7. Área interfacial específica das bolhas 

 

 A área interfacial específica das bolhas ascensionais é uma variável integrante do 

coeficiente de transferência de massa global. Quanto menor for o diâmetro das bolhas 

ascensionais, maior será a área interfacial específica das bolhas. Consequentemente, maior 

será também o coeficiente de transferência de massa global. 

De acordo com equações obtidas em literatura apresentadas na revisão bibliográfica 

deste trabalho, Zhou, Smith (2000), Treybal (1980), Perry et. al. (1984) e Jakubowski et. al. 

(2003) definiram a área interfacial das bolhas como sendo: 

d

.V
a Total6

=                                           (4.24) 

Onde VTotal é o volume total das bolhas ascensionais, (L3); d é o diâmetro das bolhas 

ascensionais, (L). Já a área interfacial específica das bolhas ascensionais nada mais é do que a 

divisão da área interfacial pelo volume líquido dentro da coluna (reator), resultando:  
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Líquido

Total

V

V
.

d

6
a =                                                      (4.25) 

Observando todo o equacionamento desenvolvido por Zhou, Smith (2000), Treybal 

(1980), Perry et al. (1984) e Jakubowski et al. (2003), constatou-se a conveniência dessa 

definição nos trabalhos práticos que necessitam da área interfacial específica das bolhas. Por 

conseguinte, utilizou-se este equacionamento neste trabalho de doutorado, mediante toda a 

aceitação verificada na literatura. 

Foram determinadas a área interfacial das bolhas e a área interfacial específica das 

bolhas para todas as vazões de ozônio utilizadas nos trabalhos de oxidação de matéria 

orgânica e inorgânica. Usou-se oxigênio como gás borbulhante ao invés de ozônio, devido às 

conveniências experimentais e à semelhança comportamental dos dois gases no tocante ao 

volume expandido e controle da vazão. 

O nível de líquido dentro da coluna foi fixado em 1,80m para a determinação da área 

interfacial específica, pois todos os trabalhos de oxidação por ozônio foram conduzidos neste 

mesmo nível de líquido. Foram utilizadas água de abastecimento público e águas residuárias 

domésticas no cálculo da área interfacial específica das bolhas visando verificar diferenças no 

valor da área interfacial específica das bolhas entre os dois meios líquidos estudados. 

Na realidade, considerando a diferença de volume expandido e as informações da 

literatura, sabe-se de antemão que existe uma diferença no tamanho das bolhas de ozônio, 

comparando bolhas em água de abastecimento público e bolhas em esgoto doméstico. As 

bolhas em esgoto doméstico tendem a serem maiores em função da presença de surfactantes 

no efluente.  

No presente trabalho, em função da dificuldade na visualização das bolhas 

ascensionais em esgoto doméstico (mesmo utilizando o laser para a iluminação), buscou-se 

determinar o diâmetro das bolhas de ambos os meios líquidos apenas com os resultados 

obtidos em água de abastecimento, corrigidos através do conhecimento do volume expandido 
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em ambos os meios. Esse procedimento decorre do conhecimento físico da ação dos 

surfactantes (diminuem a tensão superficial com conseqüente aumento do diâmetro) e do 

processo físico de formação das bolhas no difusor, no qual a combinação da vazão imposta e 

do diâmetro dos poros permite sugerir a formação do mesmo número médio de bolhas.  

O valor do diâmetro médio das bolhas em esgoto doméstico, para uma mesma vazão 

de oxigênio aplicado a água de abastecimento, é obtido seguindo o procedimento abaixo 

descrito: 

- Fixa-se o volume total das bolhas ascensionais em água de abastecimento público 

como sendo: 

11 A.yV =                                           (4.26) 

Onde V1 é o volume total das bolhas ascensionais em água de abastecimento público, 

L3; A é a área da seção transversal da coluna, L2; y1 é a diferença entre o nível de líquido com 

as bolhas ascensionais presente e o nível de líquido sem as bolhas, L. 

- Fixa-se o volume total das bolhas ascensionais em esgoto doméstico como sendo: 

22 A.yV =                                (4.27) 

Onde V2 é o volume total das bolhas ascensionais em esgoto doméstico, L3; A é a área 

da seção transversal da coluna, L2; y2 é a diferença entre o nível de líquido com as bolhas 

ascensionais presente e o nível de líquido sem as bolhas, L. 

- Já que a área da seção transversal da coluna é constante e igual a 0,192 m2 para os 

dois meios líquidos, a razão entre as eqs. (4.26) e (4.27) produz: 

2

1

2

1

y

y

V

V
=                                           (4.28) 

Considerando o mesmo número de bolhas para o volume V1 e V2, resulta: 

( ) 31
1212 yy.dd =                               (4.29) 
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Onde: d1 é o diâmetro médio das bolhas ascensionais em água de abastecimento 

público, L; d2 é o diâmetro médio das bolhas ascensionais em esgoto doméstico, L. 

 

4.8. Processo de oxidação de matéria orgânica e inorgânica 

 

Conforme já mencionado nos objetivos e nos itens anteriores desse texto, este trabalho 

buscou determinar as características hidrodinâmicas juntamente com o processo de oxidação 

de matéria orgânica e inorgânica em colunas de ozonização com borbulhamento de ozônio 

através de difusor microporoso. Todas as metodologias de estudos das características 

hidrodinâmicas estão apresentadas nos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.  

Nos trabalhos realizados de ozonização de matéria orgânica e inorgânica usou-se 

efluente oriundo de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), com seção quadrada com 

2,00m de lado e 4,70m de altura útil, totalizando 18,8 m3 de volume útil. Este reator UASB 

localiza-se na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da EESC-USP. 

O UASB é um reator de tratamento de esgoto de fluxo ascendente, o qual utiliza o 

processo anaeróbio (o efluente percorre através de uma região de reação, a qual possui 

acentuada concentração de microrganismos anaeróbios agrupados em grânulos ou flocos) na 

degradação de matéria orgânica. 

O efluente entra na base (fundo) do reator UASB através de 4 entradas (promover boa 

distribuição do esgoto em toda a área da base do reator e de toda a manta de lodo), seguindo 

trajetória ascendente. Primeiramente o efluente passa pela região de reação (digestão), 

misturando-se ao lodo anaeróbio presente nessa região, onde resulta na produção de biogás, 

além do crescimento do lodo. Ascensionalmente, o efluente vindo da região de digestão entra 

em uma região com dispositivos destinados à sedimentação de sólidos e à separação de gases. 
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Saindo desses dispositivos, o efluente líquido é coletado na parte superior do reator. 

(PASSIG, 2005) 

O esgoto pré-tratado utilizado neste trabalho teve a seguinte trajetória de tratamento 

até a entrada da coluna de ozonização: caixa de chegada, gradeamento, caixa de areia, 

medidor Parshall, bombeamento até tanque pulmão, tanque pulmão e, finalmente, reator 

UASB. 

Com relação à eficiência de remoção de DQO e DBO no reator UASB, após atingir o 

estado de equilíbrio dinâmico aparente (80º dia de operação), tempo médio de detenção 

hidráulica de 6 horas, com velocidades ascensionais de até 1,95 mh-1, foram obtidos médias 

de remoção de 69% em DQO e 85% em DBO. Para velocidade ascensional de 0,78 mh-1 

alcançou-se 125 mg/L de DQO (86% de remoção), pH de 6,5 (próximo do pH antes do 

tratamento) e 198 mgCaCO3/L de Alcalinidade Total (127 mg/L antes do tratamento). 

(PASSIG, 2005) 

 

    4.8.1. Escoamento descontínuo (batelada) 

Este estudo foi organizado em várias etapas, a saber: 

1ª. Etapa: Decidiu-se realizar os ensaios em escoamento descontínuo (batelada) antes 

dos ensaios em escoamento contínuo (corrente e contracorrente). 

2ª. Etapa: Definição do nível de esgoto doméstico dentro da coluna de ozonização 

para os ensaios em batelada. Optou-se em fixar o nível de esgoto doméstico dentro da coluna 

de ozonização em 1,80m. Alturas menores diminuiriam o tempo de contato entre as bolhas 

ascensionais e o meio líquido, prejudicando a eficiência de transferência de massa gás-

líquido. Já que a seção transversal da coluna é quadrada com 0,19m de lado (internamente), o 

volume líquido total de esgoto doméstico estudado nos ensaios em batelada sempre foi de 

aproximadamente 65 litros. 
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3ª. Etapa: Definição das dosagens de ozônio aplicadas e dos tempos de contato entre 

as bolhas ascensionais de ozônio e o esgoto doméstico para os ensaios em batelada. Fixaram-

se dosagens de ozônio aplicadas de 5, 10, 15 e 20,0 mg/L. Os tempos de contato foram 

fixados em 5, 10, 15 e 20 minutos. Os valores das dosagens de ozônio e dos tempos de 

contato foram escolhidos de acordo com os valores usualmente usados em literatura e também 

usados nos trabalhos de ozonização realizados no Departamento de Hidráulica e Saneamento 

da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). 

Através das dosagens de ozônio e dos tempos de contato escolhidos determinaram-se 

as produções de ozônio necessárias e compatíveis com a capacidade do equipamento gerador 

para cada conjunto de dosagem-tempo de contato, como mostrado na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Produção de ozônio (g/h) para cada conjunto dosagem-tempo de contato. 

 

 

Os estudos de oxidação nesta coluna de ozonização foram realizados com um aparelho 

ozonizador que já havia sido adquirido pelo Departamento de Hidráulica e Saneamento antes 

do início desses trabalhos. De acordo com os dados de calibração deste aparelho, mostrados 

na Tabela 4.2, constatou-se que o mesmo produz no máximo 2,98g/h.  

Em função das limitações do aparelho, foi definido o intervalo de dosagem de ozônio 

aplicada e o intervalo do tempo de contato a ser estudado. Observando a Tabela 4.3 é possível 

visualizar quais os conjuntos “dosagem de ozônio-tempo de contato” que não ultrapassam a 

produção máxima do aparelho gerador de ozônio disponível (sombreados em azul na Tabela 

4.3). 
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4ª. Etapa: Optou-se realizar os ensaios de oxidação em batelada apenas para a 

produção de ozônio (g/h) mínima e máxima, ou seja, 0,97g/h e 2,92g/h. De acordo com a 

Tabela 4.3, para a produção mínima de ozônio têm-se dosagem de ozônio igual a 5,0mg/L e 

tempo de contato de 20 minutos. Para a produção máxima de ozônio têm-se dosagem de 

ozônio igual a 15,0mg/L e tempo de contato de 20 minutos.  

A escolha dos valores extremos de produção de ozônio visou otimizar tempo de 

trabalho e custo de material de consumo. Caso as diferenças entre os resultados sejam 

pequenas, evita-se a situação de obter excessiva quantidade de dados experimentais com 

poucas diferenças entre si, além da evidente economia alcançada no uso dos reagentes 

necessários para análise de várias variáveis.  

Consultando a curva de calibração do aparelho ozonizador “produção de ozônio em 

função da vazão de ozônio aplicada” (Figura 4.8), define-se a porcentagem de produção do 

aparelho ozonizador (chave opcional de 20%, 40%, 60%, 80% e 100%) e a vazão do gás 

ozônio que resulta na produção desejada. A Tabela 4.4 mostra a porcentagem de produção do 

aparelho ozonizador e a vazão do gás ozônio que resultou na produção de ozônio mínima e 

máxima usada nos trabalhos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica. 

Tabela 4.4 - Porcentagem de produção do aparelho ozonizador e a vazão do gás ozônio que 
resultou na produção de ozônio mínima e máxima. 

 

 

 5ª. Etapa: Definição dos pontos utilizados para coleta de esgoto. 

 No início dos trabalhos foram instalados pontos de coleta de esgoto ao longo de toda a 

altura da coluna de ozonização, na linha central vertical de uma das faces de acrílico, nos 
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intervalos dos prisioneiros, ou seja, intervalo de 15,0cm, totalizando 13 pontos de coleta de 

esgoto. Após analisar as dificuldades que surgiriam na análise físico-química das variáveis 

estudadas, em função da grande quantidade de amostras colhidas em um único experimento 

(como exemplo, em um único experimento, coletando amostras em 5 tempos diferentes, com 

13 pontos de coleta, resultariam 65 amostras a analisar) e também pelo custo dos reagentes 

necessários para análise das variáveis, resolveu-se utilizar apenas 3 pontos de coleta de 

esgoto. 

 A Figura 4.32 mostra a localização dos 3 pontos de coleta de esgoto utilizados nos 

primeiros experimentos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica através do 

borbulhamento de ozônio na coluna de ozonização em escoamento descontínuo (batelada). 

Para melhor compreensão da seqüência de experimentos de oxidação de matéria 

orgânica e inorgânica realizados, montou-se um organograma que facilita no entendimento 

dos trabalhos. Este organograma está apresentado na Figura 4.33. 
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Figura 4.32 - Localização dos 3 pontos de coleta de esgoto utilizados nos primeiros 
experimentos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica através do borbulhamento de 
ozônio em uma coluna de ozonização em escoamento descontínuo (batelada). 
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Figura 4.33 – Organograma da seqüência de experimentos de oxidação de matéria orgânica e 
inorgânica realizados. 
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6ª. Etapa: Realização dos primeiros experimentos de oxidação em batelada.  

Como já dito na 4ª. Etapa, os experimentos de oxidação em batelada foram realizados 

para produção mínima e máxima de ozônio. Como já mencionado, na Tabela 4.4 estão 

esquematizadas as vazões de ozonização, tempos de contato e porcentagem de produção de 

ozônio (opção do aparelho ozonizador) os quais propiciaram a produção de ozônio desejada. 

Por sua vez, as variáveis físicas e químicas analisadas para a produção mínima e máxima de 

ozônio estão apresentadas na Tabela 4.5, na ordem com a qual foram estudadas. 

 

Tabela 4.5 - Variáveis físicas e químicas analisadas para a produção mínima e máxima de 
ozônio na ordem com a qual foram estudadas. 

Variável Metodologia para quantificação 
Ozônio residual dissolvido 
(mg/L) 

Método DPD (reagente Merck) 

pH Método potenciométrico 
Temperatura (oC) Termômetro de mercúrio 
Ozônio residual gasoso 
(mg/L) 

Método colorimétrico índigo 

Alcalinidade (mgCaCO3/L) 
Método da titulação potenciométrica com ácido 
sulfúrico 

Condutividade (uS/cm2) Condutivímetro 
Turbidez (FTU) Método nefelométrico 
Cor verdadeira (mgPt-Co/L) Método espectrofotométrico 
Sulfeto (mg/L) Método espectrofotométrico 
DQO (mg/L) Método do refluxo do dicromato de potássio 
(*) Série de sólidos: ST, 
SST, SDT, SVT, SFT, SSV, 
SSF, SDV e SDF (mg/L) 

Método gravimétrico 

(**) Série de carbono: CT, 
CIT e COT (mg/L) Método da combustão infravermelha 

(*) ST: sólidos totais; SST: sólidos suspensos totais; SDT: sólidos dissolvidos totais; SVT: sólidos 
voláteis totais; SFT: sólidos fixos totais, SSV: sólidos suspensos voláteis, SSF: sólidos suspensos 
fixos, SDV: sólidos dissolvidos voláteis, SDF: sólidos dissolvidos fixos.  
(**)  CT: carbono total; CIT: carbono inorgânico total; COT: carbono orgânico total. Todas as 
metodologias para quantificação foram encontradas em Standard Methods of the Examination of 

Water and Wastewater, 20ª edição, 1998.  
 

Os procedimentos de análises físico-químicas citados na Tabela 4.5 estão explicados 

no APÊNDICE D. Com isso, não se desvia do foco principal do item 4.8.1 que é apresentar 
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detalhadamente as etapas do estudo da oxidação de matéria orgânica e inorgânica através do 

borbulhamento de ozônio em uma coluna de ozonização em escoamento descontínuo 

(batelada). 

A análise concomitante de todas as variáveis mencionadas na Tabela 4.5 foi realizada 

aapenas uma vez para produção mínima (Experimento 1) e uma vez para a produção máxima 

(Experimento 2). Os dados obtidos para a maioria das variáveis foram bons, não 

necessitando a repetição dos mesmos experimentos. O balanço de massa de ozônio obtido 

para produção mínima e máxima de ozônio foram esclarecedores, não necessitando também 

repetir os experimentos de balanço de massa de ozônio. 

Na Figura 4.34 estão esquematizados os tempos de coleta de amostra juntamente com 

as massas de ozônio correspondentes. 

 

Figura 4.34 - Tempos de coleta de amostra juntamente com as massas de ozônio 
correspondentes. Os pontos azuis correspondem aos experimentos de produção mínima de 
ozônio – 0,97g/h (Experimento 1) e os pontos vermelhos correspondem aos experimentos de 
produção máxima de ozônio – 2,92g/h (Experimento 2). 
 

7ª. Etapa: Realização de experimentos de oxidação em batelada para produção 

mínima de ozônio (Experimento 3) e produção máxima de ozônio (Experimento 4) com 

análise das seguintes variáveis: pH, alcalinidade e DQO. Os experimentos 3 e 4 utilizam o 

mesmo esquema apresentado na Figura 4.34. 
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As variáveis medidas estão de acordo com a proposta original deste trabalho, focado 

no estudo da oxidação de matéria orgânica e inorgânica através do ozônio, buscando elucidar 

quais possíveis reações químicas estão ocorrendo ao longo do processo de oxidação. Assim, 

decidiu-se centralizar os estudos na determinação do pH, alcalinidade e DQO, pois são as 

principais variáveis indicadoras da ocorrência ou não de reações químicas relacionadas à 

oxidação da matéria orgânica. As variáveis pH e alcalinidade estão relacionadas com a reação 

do ozônio na forma molecular ou radicalar e a DQO indica a quantidade de matéria orgânica e 

inorgânica oxidada. 

8ª. Etapa:  Repetição dos experimentos realizados na 7ª. Etapa, sendo os experimentos 

para produção mínima de ozônio (Experimento 5) e para produção máxima de ozônio 

(Experimento 6). Os experimentos 5 e 6 utilizam o mesmo esquema apresentado na Figura 

4.34.  

9ª. Etapa: Testes com o corante azul de metileno para determinar a movimentação 

(trajetória preferencial) do meio líquido tanto para escoamento descontínuo (batelada) quanto 

para escoamento contínuo (corrente e contracorrente). 

Após realizados os 6 primeiros experimentos de oxidação, ou seja, após finalizada a 

8ª. Etapa, observou-se que não houveram variações espaciais das variáveis estudadas ao longo 

da altura da coluna de ozonização para um mesmo tempo de contato entre as bolhas 

ascensionais de ozônio e o esgoto doméstico. Com isso, decidiu-se realizar alguns testes com 

o corante azul de metileno tentando verificar a movimentação do corante para escoamento 

descontínuo (batelada) e para escoamento contínuo (corrente e contracorrente).  

Os testes com corantes foram realizados em 2 pontos ao longo da coluna de 

ozonização. Os pontos de injeção do corante se equivalem aos pontos de coleta de esgoto 1 e 

3 apresentados na Figura 4.32, mas fixados na face de acrílico paralela à face de acrílico dos 

pontos de coleta de esgoto doméstico. Em cada teste, através de orifício de 3,0mm de 
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diâmetro vedado por septo de silicone, injetava-se 10ml de corante azul de metileno com 

concentração desconhecida e filmava-se toda a trajetória do corante dentro da coluna através 

de uma câmera JVC imóvel. Terminadas as filmagens, para cada teste, eram captados 

“frames” de deslocamento do corante em intervalo de 5 segundos, até completar 30 segundos 

(tempo suficiente para distribuição do corante ao longo de toda a coluna de ozonização). 

Na determinação da trajetória do corante, utilizou-se água de abastecimento ao invés 

do efluente domiciliar para facilitar a visualização do corante azul de metileno.  

Optou-se por utilizar bolhas de oxigênio ao invés de bolhas de ozônio, visto que 

ozônio poderia reagir com o azul de metileno, alterando a coloração e interferindo no 

procedimento de detecção da movimentação do traçador. 

Na Tabela 4.6 estão apresentadas as vazões de oxigênio e os pontos de injeção do 

corante para escoamento descontínuo (batelada) e as vazões de oxigênio, de água e os pontos 

de injeção do corante para escoamento contínuo (corrente e contracorrente). 

 

Tabela 4.6 - Vazões de oxigênio e os pontos de injeção do corante para escoamento 
descontínuo (batelada) e as vazões de oxigênio, vazões de água e os pontos de injeção do 
corante para escoamento contínuo (corrente e contracorrente). 

 

Os testes com o corante azul de metileno foram esclarecedores. Observou-se que em 

apenas 30 segundos, para qualquer vazão de oxigênio aplicada e em qualquer um dos três 

pontos, ocorreu mistura completa do corante azul de metileno dentro da coluna de ozonização. 

Tal constatação foi observada tanto para escoamento descontínuo (batelada) quanto para 

escoamento contínuo (corrente e contracorrente). 
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10ª. Etapa: Realização de experimentos de oxidação em batelada para produção 

mínima de ozônio (Experimento 7) e produção máxima de ozônio (Experimento 8) onde 

foram analisadas as variáveis pH, alcalinidade, DQO e Série de Carbono (CT, COT e CIT) 

apenas no ponto de coleta 2 mostrado na Figura 4.32. Os experimentos 7 e 8 utilizam o 

mesmo esquema apresentado na Figura 4.34. 

Como já mencionado, realizados os testes com corante azul de metileno na 9ª. Etapa 

observou-se a mistura completa do corante dentro da coluna de ozonização em poucos 

segundos tanto para escoamento descontínuo (batelada) quanto para escoamento contínuo 

(corrente e contracorrente). Com isso, considerou-se desnecessário continuar coletando 

amostras nos três pontos apresentados na Figura 4.32 em função da ausência de variações 

espaciais das variáveis estudadas ao longo da altura da coluna de ozonização para um mesmo 

tempo de contato entre as bolhas ascensionais de ozônio e o esgoto doméstico. 

11ª. Etapa: Realização de experimentos de oxidação em batelada para produção 

mínima de ozônio (Experimento 9) e produção máxima de ozônio (Experimento 10) onde 

foi analisada a DQO (total e filtrada) apenas no ponto de coleta 2. Os experimentos 9 e 10 

utilizam o mesmo esquema apresentado na Figura 4.34. 

Procedeu-se a análise da DQOtotal e da DQOfiltrada para observar a influência dos 

sólidos suspensos no processo de oxidação de matéria orgânica e inorgânica. 

12ª. Etapa: Massas iguais de ozônio aplicadas em tempos de contato diferentes. 

Realização de experimentos de oxidação em batelada para massa mínima de ozônio 

(Experimento 11) e massa máxima de ozônio (Experimento 12) onde foram analisadas as 

variáveis pH, alcalinidade e DQO apenas no ponto de coleta 2 para a mesma massa de ozônio 

aplicada nos tempos de contato de 5, 10, 15 e 20 minutos.  

Na Figura 4.35 estão apresentados os tempos de coleta juntamente com a massa de 

ozônio aplicada correspondente. Os pontos azuis correspondem aos experimentos com massa 



Materiais e Métodos 

 

139 

mínima de ozônio aplicada (Experimento 11) e os pontos vermelhos correspondem aos 

experimentos com massa máxima de ozônio aplicada (Experimento 12). 

 

Figura 4.35 - Tempos de coleta juntamente com a massa de ozônio aplicada correspondente. 
Os pontos azuis correspondem aos experimentos com massa mínima de ozônio aplicada 
(Experimento 11) e os pontos vermelhos correspondem aos experimentos com massa 
máxima de ozônio aplicada (Experimento 12). 

 

Aplicando-se massas iguais de ozônio em tempos de contato diferentes possibilita-se 

analisar se existe a influência do tempo de contato no processo de oxidação de matéria 

orgânica e inorgânica. 

De acordo com as limitações do aparelho ozonizador utilizado neste trabalho, 

conseguiu-se fixar m=0,0808g como massa mínima de ozônio aplicada para 5, 10, 15 e 20 

minutos. Para massa máxima de ozônio aplicada, conseguiu-se fixar m = 0,243g para 5, 10, 

15 e 20 minutos. 

Na Tabela 4.7 estão apresentas a produção de ozônio, a vazão de ozônio e a 

porcentagem de produção do aparelho ozonizador que permite fixar a mesma massa de ozônio 

aplicada em tempos de contato diferentes. 
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Tabela 4.7 - Produção de ozônio, vazão de ozônio e porcentagem de produção do aparelho 
ozonizador que permite fixar a mesma massa de ozônio aplicada em tempos de contato 
diferentes. 

 

 

13ª. Etapa: Repetição dos experimentos realizados na 12ª. Etapa, sendo os 

experimentos de oxidação em batelada para massa mínima de ozônio (Experimento 13) e 

massa máxima de ozônio (Experimento 14) onde foram analisadas as variáveis pH, 

alcalinidade e DQO apenas no ponto de coleta 2 para a mesma massa de ozônio aplicada nos 

tempos de contato de 5, 10, 15 e 20 minutos. Os experimentos 13 e 14 utilizam o mesmo 

esquema apresentado na Figura 4.35. 

14ª. Etapa: Esta etapa é similar à 12ª etapa e a 13ª etapa. A única diferença é que para 

o tempo de contato de 5 minutos coleta-se amostra nos tempos 2, 4 e 5 minutos. Para os 

tempos de contato de 10, 15 e 20 minutos também se coletam amostras nos tempos 2, 4 e 5 

minutos. Experimentos de oxidação em batelada para massa mínima de ozônio (Experimento 

15) e massa máxima de ozônio (Experimento 16) onde foram analisadas as variáveis pH, 

alcalinidade e DQO apenas no ponto de coleta 2 para a mesma massa de ozônio aplicada. 

Na Figura 4.36 estão apresentados os tempos de coleta juntamente com os pontos de 

coleta correspondente. Pontos azuis correspondem aos experimentos com massa mínima de 

ozônio aplicada (Experimento 15) e os pontos vermelhos correspondem aos experimentos 

com massa máxima de ozônio aplicada (Experimento 16). 
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Figura 4.36 – Tempos de coleta juntamente com os pontos de coleta correspondente. Os 
pontos azuis correspondem aos experimentos com massa mínima de ozônio aplicada 
(Experimento 15) e os pontos vermelhos correspondem aos experimentos com massa 
máxima de ozônio aplicada (Experimento 16). 

 

Nesta etapa objetiva-se determinar qual a influência de massas diferentes de ozônio 

aplicadas em tempos de contato iguais. 

15ª. Etapa: Depois de finalizados todos os experimentos em batelada, efetuou-se 

comparações entre a “massa” de DQO removida dividida pela massa de ozônio aplicado nos 

experimentos de mesma característica (mesma dosagem final de ozônio aplicada e mesmo 

tempo de contato). Assim, as comparações foram organizadas da seguinte forma: 

� Comparações entre os experimentos 1, 3, 5, 7 e 9, onde foi aplicada a dosagem final 

de 5,0 mg/L em 20 minutos (P = 0,97 g/h); 

� Comparações entre os experimentos 2, 4, 6,8 e 10, onde foi aplicada a dosagem 

final de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h).     

� Comparações entre os experimentos 11, 13 e 15, onde foi aplicada a mesma massa 

mínima de ozônio de 0,0808g em todos os tempos de contato.  

� Comparações entre os experimentos 12, 14 e 16, onde foi aplicada a mesma massa 

máxima de ozônio de 0,243 g em todos os tempos de contato. 
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    4.8.2. Escoamento contínuo 

Na realização dos trabalhos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em efluente 

doméstico através da ozonização em escoamento contínuo corrente e contracorrente, 

procurou-se realizar os experimentos com o conjunto dosagem de ozônio aplicado e tempo de 

contato entre as bolhas de ozônio e o meio líquido que gerasse maior produção de ozônio, 

dentro da capacidade do equipamento ozonizador utilizado (produção máxima de 

aproximadamente 3,0 g/h).  

Dentre os tempos de contato de 5, 10, 15 e 20 minutos, para as dosagens de ozônio 

aplicadas de 5, 10, 15 e 20 mg/L, o conjunto de valores tempo de contato e dosagem de 

ozônio aplicada que resultou na maior produção de ozônio foi o tempo de contato de 20 

minutos e a dosagem de ozônio aplicada de 15 mg/L. O intervalo de tempo de contato e 

dosagem de ozônio aplicada foi similar aos trabalhos de oxidação em escoamento descontínuo 

(batelada), em função da maioria dos trabalhos encontrados na literatura e realizados no 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC terem sido realizados neste intervalo.  

Depois de definido o tempo de contato de 20 minutos e a dosagem de ozônio aplicada 

de 15,0 mg/L (proporcionou a máxima produção de ozônio) para a realização dos trabalhos 

em escoamento contínuo, recorreu-se à curva de calibração do aparelho ozonizador (Figura 

4.8) para verificar a vazão do gás e porcentagem de produção (opção do equipamento) que 

proporcionaria esta máxima produção alcançada.  

Com isso, a Tabela 4.8 mostra os valores de entrada das variáveis para realização dos 

trabalhos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em escoamento contínuo corrente e 

contracorrente. 

 

 

 



Materiais e Métodos 

 

143 

Tabela 4.8 - Valores de entrada das variáveis para realização dos trabalhos de oxidação de 
matéria orgânica e inorgânica em escoamento contínuo corrente. 

 
 

É importante salientar que o cálculo da vazão de efluente doméstico foi efetuado para 

um volume líquido de 65 litros (nível de efluente doméstico dentro da coluna de ozonização 

de 1,80m). 

As variáveis analisadas nos trabalhos de oxidação em escoamento contínuo corrente e 

contracorrente foram: ozônio residual dissolvido, ozônio residual gasoso, pH, alcalinidade e 

DQO. 

 

        4.8.2.1. Escoamento contínuo corrente 

As etapas dos trabalhos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em efluente 

doméstico através da ozonização em escoamento contínuo corrente foram organizadas da 

seguinte forma: 

• Precedendo o início dos experimentos em escoamento contínuo corrente foram 

realizados testes com água de abastecimento objetivando ajustar os registros de 

entrada e saída do líquido na vazão de interesse. Visto que os registros de ajuste eram 

de gaveta, houveram várias dificuldades na fixação do nível de líquido dentro da 

coluna de ozonização na altura correta para a vazão de interesse. Instantaneamente o 
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ajuste da vazão para um nível de líquido fixo foi fácil. Dificuldades surgiram, pois 

existia a necessidade em deixar o escoamento entrar em regime antes do início do 

experimento. Para este trabalho fixou-se um tempo de duas vezes o tempo de contato 

de cada experimento para que o escoamento entrasse em regime constante. A 

verificação da vazão imposta no escoamento contínuo corrente foi feita através do 

enchimento de um frasco graduado em um tempo fixo. Devido às dificuldades em 

fixar exatamente a vazão desejada, verificou-se 3 vezes a vazão do líquido em cada 

experimento. Através dos três valores de vazão obtinha-se uma média muito próxima 

do valor teórico de interesse. Os valores das vazões medidas se apresentaram 

%5± diferentes do valor teórico; 

• Após ajustados os registros de gaveta de entrada e saída do líquido na posição exata, 

encheu-se o reservatório plástico com capacidade para 350 litros com esgoto 

doméstico pré-tratado em reator UASB. Este volume foi suficiente para encher a 

coluna de ozonização (65 litros), deixar o escoamento na vazão de interesse por 40 

minutos, ou seja, duas vezes o tempo de contato de 20 minutos para entrar em regime 

constante (130 litros), além do escoamento necessário para a realização do 

experimento pelo tempo de contato de 20 minutos (65 litros); 

• Finalizado o enchimento da coluna de ozonização e do reservatório com efluente do 

reator UASB, procedeu-se o recalque do efluente do reator UASB contido no 

reservatório até a entrada inferior da coluna de ozonização através de uma bomba 

centrífuga de 1cv inoxidável internamente; 

• Com o início do bombeamento do efluente do reator UASB, ajustaram-se os 

registros de gaveta na entrada e saída da coluna na posição de interesse; 
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• Enquanto ocorria o bombeamento ascensional de efluente dentro da coluna de 

ozonização, colocava-se 400ml de iodeto de potássio dentro do frasco lavador de 

ozônio; 

• Deixou-se o escoamento ascensional do efluente nesta vazão por 40 minutos (2 vezes 

o tempo de contato das bolhas de ozônio com o efluente na realização dos 

experimentos), objetivando que o escoamento entrasse em regime constante; 

• Passados os 40 minutos de escoamento ascensional do efluente na vazão de interesse 

(Q = 3,25 L/min), coletava-se uma amostra do efluente no Ponto 1 (Figura 4.32) 

antes do início da injeção de ozônio; 

• Logo após a coleta de amostra no Ponto 1 (Figura 4.32), inicia-se o borbulhamento 

de ozônio dentro da coluna de ozonização com vazão de 5,0 L/min (100% de 

produção de ozônio) por um tempo de contato de 20 minutos; 

• Terminado o tempo de contato de 20 minutos, coleta-se outra amostra de efluente 

ozonizado no Ponto 3 (Figura 4.32).  

 

Os experimentos de oxidação em efluente de reator UASB através da ozonização em 

escoamento contínuo corrente foram realizados em duplicata, nomeados Experimento 17 e 

Experimento 18. 

 

        4.8.2.2. Escoamento contínuo contracorrente 

Os procedimentos experimentais para a realização dos trabalhos de oxidação de 

matéria orgânica e inorgânica em efluente através da ozonização em escoamento contínuo 

contracorrente foram similares aos realizados para escoamento contínuo corrente. 

As únicas alterações existentes no escoamento contínuo contracorrente foram: 
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� O recalque do esgoto doméstico contido no reservatório foi direcionado à entrada 

superior da coluna de ozonização; 

� Passados os 40 minutos de escoamento descendente do efluente doméstico na vazão 

de interesse (Q = 3,25 L/min), coletava-se uma amostra do efluente no Ponto 3 

(Figura 4.32) antes do início da injeção de ozônio no efluente doméstico; 

� Terminado o tempo de contato de 20 minutos, coleta-se outra amostra de efluente 

doméstico ozonizado no Ponto 1 (Figura 4.32).  

 

Os experimentos de oxidação em efluente doméstico através da ozonização em 

escoamento contínuo contracorrente foram realizados em duplicata, nomeados Experimento 

19 e Experimento 20. 

 

 

 

 

 


