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RESUMO 

 

SALLA, M. R. Sistema de ozonização em esgoto de reator anaeróbio: Estudo da 
hidrodinâmica e das respostas oscilantes de DQO. 2006. 446 p. Tese (Doutorado) – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. 

 

O presente trabalho considera o problema de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em 

esgoto sanitário através da ozonização, buscando aprofundar o conhecimento nos aspectos 

dúbios levantados em pesquisas conduzidas no Departamento de Hidráulica e Saneamento da 

EESC (Escola de Engenharia de São Carlos) na USP (Universidade de São Paulo) e também 

citadas na literatura da área. O projeto que tem cunho experimental utilizou uma coluna de 

ozonização de seção transversal quadrada de 0,19m de lado e 2,00m de altura, formada por 

duas faces paralelas de acrílico e duas faces paralelas de vidro, onde as bolhas de ozônio 

ascensionais eram fornecidas por um difusor microporoso instalado na base da coluna. Gerou-

se um banco de dados acerca das características hidrodinâmicas das bolhas ascensionais 

(velocidade ascensional, porcentagem pontual da concentração, diâmetro equivalente e área 

interfacial específica), além de alguns parâmetros físicos e químicos (ozônio residual 

dissolvido e gasoso, temperatura, pH, alcalinidade, condutividade, turbidez, cor verdadeira, 

sulfeto, DQO, série de sólidos e série de carbono), localizados como relevantes ao processo de 

oxidação de matéria orgânica e inorgânica através da ozonização, variando a vazão de ozônio 

de 50 a 300 L/h e o nível líquido de 0,30 a 1,80m. Constatou-se que o valor de todas as 

características hidrodinâmicas estudadas aumenta com o aumento da vazão de gás ozônio 

injetado no difusor microporoso. Vale mencionar que a velocimetria a Laser não intrusiva foi 

a ferramenta utilizada na determinação da velocidade bi-dimensional ascensional das bolhas, 

além de auxiliar na determinação do diâmetro equivalente. Já a porcentagem pontual da 

concentração das bolhas foi determinada através da contagem de radiação de uma sonda de 

Césio-137. As análises dos parâmetros físicos e químicos mostraram de forma geral e 

repetitiva que a redução de pH e alcalinidade não foram influenciadas pela dosagem de 

ozônio aplicada; que a porcentagem de redução da DQO teve um comportamento oscilatório, 

ora influenciado ora não influenciado pela dosagem de ozônio aplicada; que a condutividade 

teve redução nula; e que a turbidez e a cor verdadeira tiveram influência da dosagem de 

ozônio na eficiência de redução. A observação dos experimentos permitiu inferir que tanto as 

características físicas como as características de qualidade do efluente influem no tipo de 

comportamento observado para a DQO em função do tempo de contato. Os comportamentos 

previstos pela solução de equações básicas geradas para explicar o efeito inibidor de 

compostos intermediários permitiram obter evoluções monotonicamente crescentes ou 

monotonicamente decrescentes no tempo, além dos comportamentos oscilatórios da eficiência 

de redução da DQO observados neste trabalho. Os resultados experimentais das velocidades 

ascensionais, perfis da concentração das bolhas, diâmetros equivalente e áreas interfaciais 

específicas, em conjunto com os parâmetros físico-químicos (ozônio residual dissolvido e 

gasoso, temperatura, pH, alcalinidade, condutividade, turbidez, cor verdadeira, sulfeto, DQO, 

série de sólidos e série de carbono), formam um banco de dados a ser utilizado nas simulações 

da coluna de ozonização que virão a decorrer do presente trabalho.  

As equações governantes aqui apresentadas são merecedoras de estudos posteriores para o 

entendimento da dinâmica existente nas colunas de ozonização e a busca da otimização de seu 

uso. 
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