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APÊNDICE D 
Procedimentos de análises físico-químicas das variáveis estudadas na oxidação de matéria 

orgânica e inorgânica de esgoto doméstico por ozonização. 
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- Ozônio residual dissolvido (mg/l) 

 Utilizou-se o espectrofotômetro DULCOTEST DT-11 através do método DPD para 

fazer a leitura da concentração do ozônio residual dissolvido. A concentração de ozônio 

residual dissolvido sempre foi determinada imediatamente após a coleta da amostra, uma vez 

que a decomposição do ozônio é muito rápida.  

 De acordo com o princípio do método DPD, o oxidante presente na amostra reage 

imediatamente com o indicador DPD (N,N-Dietil-p-Fenilenodiamina) formando uma cor 

rosada na amostra dependendo da concentração de oxidante. Após a reação entre o oxidante e 

o indicador, a concentração do oxidante é lida no espectrofotômetro em comprimento de onda 

de 515nm. 

 

 - pH 

 É o termo utilizado mundialmente para expressar a intensidade da condição ácida ou 

alcalina de uma solução. 

 Na leitura do pH da amostra no potenciômetro, imerge-se o eletrodo dentro de um 

volume de aproximadamente 50ml de amostra e espera-se o tempo necessário para definição 

do valor do pH. 

 

 - Temperatura (oC) 

 A leitura da temperatura foi realizada através de um termômetro mergulhado na 

amostra juntamente com o eletrodo do pHmetro.  

 

 - Ozônio residual gasoso (mg/l) 

 A leitura da concentração de ozônio residual gasoso é feita através da solução de 

iodeto de potássio coletada do frasco lavador de ozônio após o término do experimento. 
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 O roteiro usual para leitura da concentração de ozônio residual gasoso é: 

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

de potássio ozonizada do frasco lavador de ozônio; 

� Fixam-se os 200ml de solução de iodeto de potássio com 4 ml de solução de ácido 

sulfúrico 1N; 

� Depois de fixado, titula-se a amostra 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, 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) no frasco lavador de ozônio através da seguinte equação:   

1000 x t x V

60 x 24000 x V x ∆ x N
gas Off

amostra

KIVtt
=                            

Onde: 

Off gas = excesso de ozônio gasoso, (g O3/h); tN = normalidade do tiossulfato de 

sódio, (0,0243); vbvf∆Vt −= ; 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; 2400, 60, 1000 = fatores de conversão para obtenção da produção em 

g/h. 
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Adicionalmente à determinação do excesso de ozônio, calcula-se a dosagem ou 

concentração de ozônio residual gasoso liberado pela coluna de ozonização, em mg/l. 

60x V 

1000 x t x gas Off
D

KI
gas Off =                                                     

Onde: 

DOff gas = dosagem off-gas de ozônio ou concentração de ozônio residual gasoso, 

(mg/l); Off-gas= excesso de ozônio no frasco lavador de gás, (g/h); t= tempo de aplicação do 

ozônio na coluna de ozonização; VKI= volume da solução de iodeto de potássio 2% (KI) 

usado no frasco lavador de gás, (0,40 Litros). 

 

 - Alcalinidade (mgCaCO3/L) 

 A alcalinidade é a capacidade que as águas têm de neutralizar os ácidos e é causada 

por sais alcalinos, principalmente sódio e cálcio. 

 O procedimento experimental é: 

� Pipeta-se 50ml da amostra em um béquer de 100ml; 

� Agitando-se constantemente a amostra, titula-se com ácido sulfúrico em 

concentração apropriada até pH 4,3 (alcalinidade total), anotando o volume de ácido 

sulfúrico gasto. 

� A alcalinidade total é calculada da seguinte forma: 

 
amostra

SOHSOH
L)mgCaCO( V

.50000.NV
Alc. 4242

3
=  

 Onde: L)mgCaCO( 3
Alc. é a alcalinidade total;V

42
SOH  é o volume total de ácido sulfúrico 

gasto;  N
42

SOH é a normalidade do ácido sulfúrico utilizado; Vamostra é o volume da amostra 

usada no procedimento experimental. 
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 - Condutividade ( 2cmµS ) 

 A condutividade está relacionada à capacidade que uma solução aquosa tem de 

conduzir corrente elétrica. É um parâmetro que indica a carga iônica da amostra. 

 Mede-se através de um condutivímetro completo com célula de condutividade, onde se 

mergulha a célula de condutividade na amostra. Neste trabalho usou-se um aparelho chamado 

Conductivity meter DS-15 da marca Horiba. 

  

 - Turbidez (FTU) 

 A turbidez mede a resistência da água a passagem de luz. A turbidez é causada pela 

presença de partículas em suspensão e coloidais. Os métodos de quantificação de turbidez 

normalmente usados se baseiam na quantidade da luz que pode passar através das águas, 

sendo que este valor é inversamente proporcional a turbidez. Neste trabalho usou-se um 

aparelho chamado Turbidimeter 2100P da marca Hach. 

 A turbidez nefelométrica é a medida empírica de turbidez baseada na medida das 

características difusoras da luz (efeito Tyndall) da matéria em suspensão na amostra. O 

método nefelométrico se baseia na comparação da intensidade de luz espalhada por uma 

suspensão padrão de referência. Quanto maior a intensidade da luz espalhada, maior será a 

turbidez da amostra. A turbidez é expressa em unidade nefelométrica de turbidez (UNT). 

  

 - Cor verdadeira (mg Pt-Co/L) 

 A cor da água é ocasionada pela presença de substâncias metálicas como ferro e 

manganês, matérias húmicas, algas, plantas aquáticas, protozoários, resíduos orgânicos ou 

inorgânicos de despejos industriais.  

 A cor verdadeira é aquela em que a turbidez foi retirada através de centrifugação ou 

filtração, ou melhor, a que resulta apenas da presença de substâncias orgânicas no estado 
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coloidal e em solução. A cor é determinada pela comparação visual da amostra com soluções 

conhecidas de platina cobalto ou com discos de vidro corados com a solução de platina 

cobalto. Uma unidade de cor corresponde aquela produzida por 1 mg/l de platina na forma de 

íon cloroplatinado. Neste trabalho usou-se o aparelho DR/2000 na determinação da cor 

verdadeira. 

 

 - Sulfeto (mg/l) 

 O procedimento da quantificação do sulfeto é: 

� Pegar uma proveta de 25ml com tampa e enche-lá com 25ml de amostra de esgoto; 

� Colocar 1ml do reagente 1; 

� Colocar 1ml do reagente 2; 

� Digitar o número do programa 690 no aparelho DR/2000 e ajustar o comprimento 

de onda; 

� Finalizando, mede-se a concentração de sulfeto após zerado o aparelho com água 

destilada. 

O método utilizado para quantificação do sulfeto encontra-se em Water analysis 

handbook da Hach. Dentro do handbook, o método descrito é o Methylene Blue Method – 

Method 8131, aprovado pela EPA e com uma faixa de medição de 0-0,60 mg/LS-2. 

 

 - DQO (mg/l) 

 A Demanda Química de Oxigênio (DQO) indica a quantidade de oxigênio que seria 

consumido através de reações químicas de oxidação de diversos compostos orgânicos 

presentes, sem a intervenção de microrganismos, indicando de maneira indireta a quantidade 

de matéria orgânica presente no líquido. 
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 Usa-se um composto químico fortemente oxidante, que em meio ácido, reage com a 

matéria orgânica passível de oxidação, transformando-a em dióxido de carbono e água. 

 A metodologia para determinação da DQO diz que o método de refluxo de dicromato 

trata-se de uma reação de oxidação em meio fortemente ácido e elevada temperatura na 

presença de um catalisador (sulfato de mercúrio). Usa-se o dicromato de potássio (Cr+6) 

devido a sua forte capacidade oxidante. A quantidade de matéria orgânica oxidada é medida 

como equivalente de oxigênio, proporcional a quantidade de dicromato de potássio 

consumida. Utiliza-se sulfato de mercúrio ao invés de sulfato de prata como catalisador, pois 

o sulfato de prata pode reagir com cloretos, brometos e iodetos, produzindo precipitados 

diminuindo a sua ação catalítica. 

 A reação de oxidação da matéria orgânica é: 

 O22H  6CO 8Cr  32H  O4Cr OHC 22
3Calor er Catalisado

alaranjado

2
726126 ++ →++

++−

43421
 

 Os procedimentos experimentais seguem os seguintes passos: 

• Coloca-se 3,50ml de ácido sulfúrico dentro do frasco de vidro; 

• Coloca-se 1,50ml de solução dicromato de potássio – sulfato de mercúrio para DQO 

de 20-800 mg/L; 

• Coloca-se 2,0ml de amostra em cada frasco. A análise de cada amostra sempre é 

feita em duplicata; 

• Os frascos contendo a mistura dos reagentes com a amostra são levados até os 

digestores (já aquecidos à 150oC) por 2 horas; 

• Terminado o tempo de 2 horas, deixam-se os frascos dentro do digestor desligado 

por mais 2 horas para que a amostra entre em temperatura ambiente; 

• Em seguida ajusta-se o comprimento de onda do espectrofotômetro DR/2000 para 

620nm. Zera-se o aparelho através de uma solução branco (mesma mistura de 
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reagentes mencionados acima onde se substituiu a amostra de esgoto por água 

destilada). 

• Finalizando, depois de zerado o aparelho, começa-se a medir a DQO das amostras 

em duplicata. 

 

 - Série de sólidos 

 Dentre as características físicas, o teor de matéria sólida é o de maior importância, em 

termos de dimensionamento e controle de operações das unidades de tratamento. 

 Os sólidos totais podem ser definidos como sendo a matéria que resta após a 

evaporação de uma porção da amostra e sua posterior secagem em estufa a temperatura de 

103 a 105oC, até peso constante. Os sólidos totais se dividem em sólidos dissolvidos e sólidos 

suspensos, que, respectivamente, correspondem à porção dos sólidos totais que passa por um 

filtro de fibra de vidro, tipo Whatman GF/C, que retém partículas de 1,2µm ou maior de 

tamanho, e a porção do resíduo que não passa por esse mesmo filtro. 

 A designação de sólidos fixos é dada à porção restante após a ignição do resíduo a 

C500o
± por uma hora, e sólidos voláteis à porção do resíduo referente à diferença entre o 

inicial e o fixo.  

 A Figura abaixo esquematiza a classificação dos sólidos. 

 







































SSV

SSF
SST

SDV

SDF
SDT

STou     

Voláteis Suspensos Sólidos

Fixos Suspensos Sólidos
Totais Suspensos Sólidos

Voláteis sDissolvido Sólidos

Fixos sDissolvido Sólidos
Totais sDissolvido Sólidos

aisSólidosTot  

 Os sólidos Totais são determinados através da pesagem dos resíduos mais cápsula de 

porcelana de peso conhecido, após a secagem a uma temperatura de 103 a 105oC, menos o 

peso da cápsula vazia. Para a obtenção dos sólidos totais fixos leva-se a amostra a uma 
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temperatura de C500o
± e pesa-se o resíduo calcinado. A diferença entre os sólidos totais e os 

sólidos fixos nos dá o valor dos sólidos totais voláteis. 

 Os sólidos suspensos totais são determinados através da filtração da amostra bem 

homogeneizada, por uma membrana padrão, secagem do material retido no filtro de fibra de 

vidro a 103-105oC e sua pesagem. Após ignição do filtro, se obtém os sólidos suspensos fixos, 

e por diferença, os sólidos suspensos voláteis.  

 Os sólidos dissolvidos também são obtidos pela diferença entre sólidos totais e sólidos 

suspensos. 

 O equacionamento para determinação da série de sólidos resulta em: 

 
Vol

).1000P(P
 )Lmg( ST 01 −

= , onde: P1 (g) é o peso da cápsula mais resíduo seco a 103-

105oC; P0 (g) é o peso da cápsula vazia; Vol (Litros) é o volume da amostra. 

STF - ST )Lmg( STV
Vol

).1000P(P
 )Lmg( STF 02

=

−
=

, onde P2 (g) é o peso da cápsula mais sólido após 

ignição. 

  

 
Vol

).1000P(P
 )Lmg( SST 01 −

= , onde P0 (g) é o peso do conjunto suporte-filtro vazio; P1 

(g) é o peso do conjunto suporte-filtro mais sólidos.  

 

 
SSF - SST )Lmg( SSV

Vol

).1000P(P
 )Lmg( SSF 02

=

−
=

, onde P0 (g) é o peso do conjunto suporte-filtro vazio; P2 

(g) é o peso do conjunto suporte-filtro mais sólidos após ignição. 
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SSV - STV )Lmg( SDV

SSF - STF )Lmg( SDF

SST - ST )Lmg( SDT

=

=

=

 

 

- Série de carbono 

 Para a quantificação da série de carbono utilizou-se o analisador TOC-1200.  

 No analisador TOC-1200 a amostra é introduzida em um forno de alta temperatura 

(aproximadamente 1000 oC) e oxidada à dióxido de carbono (CO2). O sinal do dióxido de 

carbono é obtido através de um detector e transformado em concentração de carbono através 

do software Euroglas. 

 O princípio básico de funcionamento do analisador TOC-1200 é: a amostra é colocada 

dentro de um “barquinho” de cristal, o qual é empurrado para dentro do forno em alta 

temperatura através do gás argônio. No forno a amostra oxida com O2, onde: 

 KJ  O2H  2COO  Orgânica Matéria 22
C1000

2

o

++ →+  

 A quantidade de CO2 e H2O(vapor) formados sai do forno em alta temperatura e é 

borbulhado para dentro de uma solução de ácido sulfúrico (H2SO4 95% a 98%). 

 Na solução de ácido sulfúrico, a água é retida e o CO2 é liberado (CO2 não reage com 

H2SO4) 

 O CO2 liberado é então conduzido para uma solução de ácido fosfórico (H3PO4 10%). 

 Na saída da solução de ácido fosfórico existe um detector que mede o sinal de CO2 e 

leva até o computador. O software Euroglas coleta o sinal do detector e calcula a 

concentração de carbono. 

 Na determinação do CT injeta-se a amostra dentro do “barquinho” de cristal, seguindo 

toda a trajetória descrita anteriormente. 

 Pata a determinação do CIT injeta-se a amostra diretamente na solução de ácido 

fosfórico, onde o CO2 é liberado. Usando NaHCO3 (matéria inorgânica) como exemplo, fica: 
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 3
-
3 NaHCO  HCO  Na →+

+  

 3242343 COH PONaH NaHCO   POH +→+  

 OH  CO  COH 2232 +→  

 A diferença entre o CT (Carbono Total) e o CIT (Carbono Inorgânico Total) resulta no 

COT (Carbono Orgânico Total). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


