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5. RESULTADOS 

5.1. Características hidrodinâmicas 

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

 

Como dito anteriormente, a sonda de Césio-137 foi utilizada para determinar a 

porcentagem pontual de concentração de bolhas de ozônio com relação ao meio líquido 

usado. No caso deste trabalho usou-se a água como meio líquido. Os motivos que levaram à 

escolha da água de abastecimento do Laboratório de Hidráulica Ambiental estão mencionados 

no item 4.3.1. 

Estudou-se a porcentagem pontual de concentração de bolhas de ozônio com relação 

ao meio líquido ao longo de toda a altura da coluna de ozonização em 6 alturas diferentes. 

A Figura 5.1 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,30m. A altura 

de água de 0,30m limitou o estudo apenas da Linha 1.  

Na Linha 1 (Figura 5.1) próxima à saída de bolhas do difusor, verifica-se que as 

bolhas ascensionais tendem a uma trajetória preferencial, entre os Pontos 2 e 4. As bolhas de 

ozônio atingem a máxima proporção de concentração de ozônio no Ponto 3, em todas as 

vazões estudadas. Como era de se esperar, não há concentração de bolhas de ar nas duas 

extremidades (nos Pontos 1 e 5), para todas as vazões estudadas. No intervalo entre os Pontos 

2 e 4, para um mesmo ponto, a proporção de concentração de bolhas de ozônio aumenta com 

o aumento da vazão de ozônio. 

A Figura 5.2 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,60m. A altura 

de água de 0,60m limitou o estudo apenas das Linhas 1 e 2. 
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Na Linha 1 (Figura 5.2) verifica-se um comportamento muito parecido com a Linha 1 

da altura de água de 0,30 m (Figura 5.1). Verifica-se que as bolhas ascensionais tendem a uma 

trajetória preferencial. As bolhas de ozônio atingem a máxima proporção de concentração de 

ozônio no Ponto 3, em todas as vazões estudadas. Como era de se esperar, não há 

concentração de bolhas de ar nas duas extremidades (nos Pontos 1 e 5), para todas as vazões 

estudadas. No intervalo entre os Pontos 2 e 4, para um mesmo ponto, a proporção de 

concentração de bolhas de ozônio aumenta com o aumento da vazão de ozônio. Comparando 

a Linha 1 das Figuras 5.1 e 5.2 é possível constatar que houve uma pequena influência da 

altura da coluna de água na distribuição das bolhas. Enquanto na Linha 1 da altura 0,30m 

(Figura 5.1) não havia bolhas entre os Pontos 1 e 2, na Linha 1 da altura 0,60m (Figura 5.2) 

houve significativa distribuição das bolhas de ozônio. Também, na comparação das alturas 

0,30m e 0,60m, constatou-se que os picos de porcentagem pontual de concentração, na Linha 

1, foram menores para a altura de 0,60 m, comprovando que maior altura de água dentro da 

coluna de ozonização provoca maior distribuição das bolhas, como conseqüência da maior 

pressão de água oriunda de alturas maiores. 

Já na Linha 2 da altura de 0,60m (Figura 5.2) verificou-se que, além das bolhas 

ascensionais tenderem a uma trajetória preferencial, diferente da Linha 1, atingindo a 

porcentagem pontual máxima de concentração de ozônio no Ponto 3 em todas as vazões 

estudadas, existe uma pequena concentração de bolhas de ozônio nos Pontos 1 e 5. Em todos 

os Pontos estudados na Linha 2, para um mesmo ponto, a porcentagem pontual de 

concentração de bolhas de ozônio aumenta com o aumento da vazão de ozônio. Observou-se 

que, na Linha 2, houve maior distribuição das bolhas de ozônio quando comparado com a 

Linha 1, em virtude dos valores dos picos de porcentagem pontual de concentração serem 

menores na Linha 2.  
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A Figura 5.3 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,90m. A altura 

de água de 0,90m limitou o estudo das Linhas 1e 2. 

Na altura de água de 0,90m o comportamento das bolhas ascensionais foi muito 

parecido com a altura 0,60m. A única diferença existente entre as 2 alturas está no valor da 

porcentagem pontual da concentração de ozônio com relação à água de abastecimento. Como 

conseqüência da pressão de água, os picos de porcentagem pontual foram menores para a 

altura de 0,90m, em uma mesma vazão.  

A Figura 5.4 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,20m. A altura 

de água de 1,20m limitou o estudo das Linhas 1, 2 e 3. 

Na altura 1,20m (Linha 3) verifica-se uma maior distribuição da porcentagem pontual 

de concentração de bolhas de ozônio em todos os pontos estudados. O pico de porcentagem 

pontual de bolha de ozônio localizada no Ponto 3 é menor do que os picos encontrados nas 

outras duas Linhas, para a mesma vazão de ar estudada. Isto mostra que em uma determinada 

Linha, acima da Linha 3, o perfil da concentração de bolhas de ozônio tende a ficar cada vez 

mais homogêneo.  

A Figura 5.5 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,50m. A altura 

de água de 1,50m possibilitou estudar as Linhas 1, 2, 3 e 4. 

Visualizando a Linha 4 da altura 1,50m (Figura 5.5) é possível constatar que o perfil 

da porcentagem pontual de concentração de bolhas de ozônio tende a ficar cada vez mais 

homogêneo. Ao atingir o perfil de concentração constante, qualquer Linha transversal 

estudada acima desta Linha teria o mesmo perfil constante. 
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A Figura 5.6 mostra a evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,80m. A altura 

de água de 1,80m possibilitou estudar as Linhas 1, 2, 3 e 4. 

Observando a Linha 4 da altura 1,80m (Figura 5.6) confirma-se a tendência da 

porcentagem pontual de concentração de bolhas de ozônio com relação ao meio líquido ter 

seu valor praticamente igual em todos os pontos estudados, para seções transversais acima da 

Linha 4.  

Nas Figuras 5.1 à 5.6 mostradas, para se obter a porcentagem pontual de bolhas de 

ozônio com relação ao volume total do ponto investigado é só multiplicar o valor apresentado 

na ordenada de cada gráfico por 100. 
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Figura 5.1 – Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,30m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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Figura 5.2 - Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,60m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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Figura 5.3 - Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 0,90m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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Figura 5.4 - Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,20m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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Figura 5.5 - Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,50m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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Figura 5.6 - Evolução da porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com 
relação ao meio líquido para a altura de água dentro da coluna em 1,80m. (multiplicar o valor 
da ordenada por 100) 
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 Depois de realizados todos os estudos com a sonda de césio-137 na determinação da 

porcentagem pontual da concentração de bolhas de ozônio com relação ao meio líquido, 

possibilitou-se concluir que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concentração de bolhas de ozônio com relação ao meio líquido passa a ser igual em 

todos os pontos. 

 

No ANEXO A apresentam-se todas as planilhas de cálculo que resultaram nos gráficos 

mostrados nas Figuras 5.1 até 5.6. São mostrados todos os valores instantâneos de contagens 

de pulsos. Nessas planilhas de cálculo são mostrados desde a média das vinte contagens de 

pulsos realizadas até o resultado final da porcentagem pontual de concentração de bolhas de 

ozônio com relação ao meio líquido.  
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5.1.2.  Velocidade ascensional das bolhas 

 

A velocidade ascensional das bolhas de ozônio é um parâmetro muito importante no 

estudo da transferência de massa gás-líquido. As equações de coeficiente de transferência de 

massa gás-líquido existentes na literatura contêm a variável velocidade ascensional das bolhas 

no equacionamento. 

Existem poucos trabalhos na literatura sobre Velocimetria a Laser por Processamento 

de Imagem (VLPI), onde se determina a velocidade ascensional em um plano bi-dimensional. 

Os trabalhos existentes levam em consideração a velocidade ascensional de bolhas 

individuais. Observa-se, de longa data, que existem diferenças entre velocidades ascensionais 

de bolhas individuais e de um conjunto de bolhas. A diferença existente está na ocorrência da 

coalescência entre as bolhas no plano bi-dimensional, o qual propicia um aumento na 

velocidade das bolhas ascensionais em função do aumento do diâmetro das bolhas na região 

de coalescência. Entretanto, também há efeitos de retardamento decorrentes da existência de 

maiores concentrações de bolhas. 

Neste projeto foi determinado o campo de velocidade das bolhas de ozônio em várias 

alturas de água dentro da coluna de ozonização. Para cada altura de água, estudou-se o campo 

de velocidade ao longo de toda a altura em 5 cortes diferentes. O objetivo em estudar 5 cortes 

foi verificar a diferença da velocidade das bolhas entre a extremidade (rente à parede da 

coluna) e o meio da coluna. Realizou-se o estudo entre extremidades para constatar a 

ocorrência ou não de similaridade da velocidade ascensional a partir do meio da coluna (Corte 

3). 

Também, houve a preocupação em estudar o campo de velocidade ao longo da altura 

de água para averiguar se existem diferenças significativas no valor da velocidade ao longo da 

altura de água dentro da coluna de ozonização.  
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Através do estudo de várias alturas de água dentro da coluna de ozonização é possível, 

para uma mesma Seção e Corte, verificar se ocorre interferência da pressão da coluna de água 

na velocidade ascensional das bolhas de ozônio. 

Após determinados os 200 campos de velocidades instantâneos para cada conjunto de 

interesse Altura/Seção/Corte/Vazão (metodologia já descrita no item 4.4.2.), o programa 

computacional VISIFLOW determinou, para cada conjunto de interesse (para 200 campos 

instantâneos), um único campo médio de velocidade ascensional das bolhas de ozônio. Neste 

único campo médio, com configuração similar aos 200 campos de velocidades instantâneos, 

existem 400 vetores individuais de velocidade. Cada vetor individual abrange uma região 

quadrada de 64 x 64 pixels. Um vetor individual da posição “x,y” do campo médio é a média 

resultante dos 200 vetores da posição “x,y” dos 200 campos de velocidades instantâneos. 

O valor desejado da velocidade ascensional das bolhas de ozônio a ser introduzido em 

equações tradicionais da literatura na determinação do coeficiente de transferência de massa 

gás-líquido vem do campo médio de velocidade obtido em cada conjunto de interesse 

Altura/Seção/Corte/Vazão. 

A Figura 5.7 mostra um campo médio de velocidade obtido neste trabalho para a 

altura de água dentro da coluna de ozonização de 1,50m. A posição do conjunto de lentes 

convergentes e divergentes na determinação do campo médio de velocidade da Figura 5.7 era 

Seção 1/Corte 3. A vazão de ozônio aplicada na determinação do campo médio de velocidade 

da Figura 5.7 foi de 250 L/h. 
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Figura 5.7 – Campo médio de velocidade ascensional de bolhas de ozônio. (h = 1,50m, Seção 
1, Corte 3, Q = 250 L/h). 

 

De acordo com as configurações do programa computacional VISIFLOW, as cores 

dos vetores individuais significam que: 

� Vetores vermelhos: são os vetores resultantes da região onde não havia bolhas de 

ozônio presentes, portanto, região onde não houve interpolações das bolhas. São 

considerados vetores inválidos; 

� Vetores azuis: são os vetores resultantes da região onde houve limitada presença de 

bolhas de ozônio. São vetores aceitáveis, pois as bolhas situadas nesta região 

sofreram interpolações; 

� Vetores verdes: vetores resultantes da região onde houve grande presença de bolhas 

de ozônio.  São vetores considerados ótimos, pois todas as bolhas situadas nesta 

região sofreram interpolações.  
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Na Figura 5.7, o valor de 151,3 mm/s mostrado representa o valor médio de todos os 

vetores individuais presentes. Este valor, em tese, seria o valor utilizado nas equações 

tradicionais da literatura para determinação do coeficiente de transferência de massa gás-

líquido. Neste trabalho de doutorado, cometer-se-ia um erro significativo caso utilizasse este 

valor médio para representar a média real dos vetores individuais das bolhas de ozônio, pois 

como já explicado anteriormente, os vetores vermelhos são inválidos (ausência de bolhas). 

Portanto, a determinação correta do vetor médio real nos trabalhos deste doutorado foi 

feita através da média dos vetores azuis e verdes. O procedimento de determinação da média 

dos vetores azuis e verdes foi: após determinado o campo médio de velocidade para cada 

conjunto de interesse Altura/Seção/corte/Vazão, exportou-se para o EXCEL apenas os valores 

dos vetores azuis e verdes. Finalmente, dentro do programa EXCEL, determinou-se a média 

dos vetores azuis e verdes (valor utilizado nas equações tradicionais da literatura para 

determinação do coeficiente de transferência de massa gás-líquido). 

É preciso enfatizar que eventuais questionamentos sobre a determinação dos campos 

médios de velocidade ascensional de bolhas de ozônio podem ser feitos, porém a experiência 

acumulada por parte dos pesquisadores e alunos de pós-graduação do Laboratório de 

Hidráulica Ambiental do CRHEA-EESC/USP, permite conferir credibilidade ao programa 

VISIFLOW. 

No ANEXO B1 é possível visualizar gráficos de alguns ensaios realizados através do 

Laser VLPI com o uso do programa computacional VISIFLOW, incluindo sobreposição de 

campo de velocidade instantâneo sobre o seu respectivo frame (imagem), campos de 

velocidades instantâneos e campos de velocidades médios. 

O ANEXO B2 mostra uma visão geral das bolhas ascensionais dentro da coluna de 

ozonização associado ao seu respectivo campo de velocidade instantâneo, para todas as 

alturas dentro da coluna de ozonização. Todos os gráficos obtidos tinham o plano de luz laser 
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posicionado no Corte 3, para a vazão de ozônio aplicada de 150 L/h. O corte e a vazão foram 

escolhidos aleatoriamente. 

Já o ANEXO B3 mostra os valores das velocidades médias obtidas neste trabalho de 

doutorado. São os valores utilizados nas equações tradicionais da literatura para determinação 

do coeficiente de transferência de massa gás-líquido. 

Os resultados das velocidades médias obtidos podem ser analisados de várias 

maneiras, através da variação de apenas uma variável de cada vez. Sabe-se que as variáveis de 

interesse são: altura de água dentro da coluna de ozonização, h(m); Seção (observar a Figura 

4.24); Corte (observar a Figura 4.24); Vazão de ozônio aplicada, Q(L/h). 

Analisando as velocidades médias obtidas através da metodologia apresentada acima 

(exclusão dos vetores vermelhos), resulta: 

 

� h(constante)/ Seção(constante)/ Corte(constante)/ Q(variável): focando a análise 

do comportamento da velocidade ascensional média das bolhas de ozônio apenas na variação 

da vazão de ozônio aplicada dentro da coluna de ozonização, pôde-se observar que a 

velocidade média das bolhas de ozônio aumenta com o aumento da vazão de ozônio aplicada. 

Esta constatação é esperada. Através da Figura 5.8 é possível observar o comportamento geral 

das bolhas ascensionais, dentro de uma mesma ordem de grandeza. 
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Figura 5.8 – Velocidade média das bolhas de ozônio (m/s) em função da vazão de ozônio 
aplicada (L/h). (h = 1,80m / Seção 3 / Corte 3) 
 

� h(constante)/ Seção(constante)/ Corte(variável)/ Q(constante): analisando o 

comportamento da velocidade média das bolhas apenas para a variação do Corte, constatou-se 

que o valor da velocidade média alcança o pico sempre no Corte 3 (corte central). A partir do 

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

junto às paredes da coluna de ozonização. Tais constatações são observadas através da Figura 

5.9.  

 

Figura 5.9 – Velocidade média das bolhas de ozônio (m/s) em função dos Cortes, para as 
vazões de ozônio aplicada de 250 L/h e 300 L/h. (Seção 8).  
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 De acordo com a Figura 5.9, o motivo que levou a velocidade média das bolhas ter o 

pico no corte 3 (corte central) foram as coalescências ocorridas nesta região central. Com a 

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

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

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

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

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

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

conseqüentemente no retardo de seu movimento ascensional.  

 

� h(constante)/ Seção(variável)/ Corte(constante)/ Q(constante): Neste caso 

analisou-se o comportamento da velocidade média das bolhas apenas com a variação da Seção 

de interesse. A Figura 5.10 mostra o comportamento da velocidade média das bolhas de 

ozônio para a altura de água dentro da coluna de ozonização em 1,80m e Corte 3. 

 

 

Figura 5.10 - Velocidade média das bolhas de ozônio (m/s) em função das Seções, para todas 
as vazões de ozônio estudadas. (Corte 3) 
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 Como pode ser observado na Figura 5.10, existem comportamentos “regionais” 

parecidos para todas as vazões de ozônio estudadas. Na Seção 1 (logo da saída do difusor) a 

velocidade média das bolhas é menor, para uma mesma vazão, em função da maior resistência 

da pressão de coluna de água encontrada. Já na Seção 2, a velocidade média das bolhas é 

maior do que na Seção 1, para uma mesma vazão estudada, em função da significativa 

ocorrência de coalescência nesta região e, também, em função da menor pressão da coluna de 

água nesta Seção. 

 Para as seções seguintes, mediante a aproximação da constância dos valores da 

velocidade média para uma mesma vazão, considera-se que não houve influência da 

coalescência e influência da pressão da coluna de água sobre o valor da velocidade média. 

 Também na Figura 5.10 pode ser observado que para a mesma seção, a velocidade 

média das bolhas aumenta com o aumento da vazão de ozônio aplicada (constatação já 

apresentada anteriormente). 

 

� h(variável)/ Seção(constante)/ Corte(constante)/ Q(constante): finalizando, foi 

estudado o comportamento da velocidade média das bolhas de ozônio variando a altura de 

água dentro da coluna de ozonização. A Figura 5.11 mostra o comportamento das bolhas 

ascensionais em posições e vazões diversas dentro da coluna. Mediante uma visualização 

global verifica-se que para um mesmo conjunto de interesse Seção/Corte/Vazão observa-se 

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

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

velocidade média das bolhas. 

Caso houvesse a interferência significativa da pressão de coluna de água, teriam 

gráficos decrescentes, ou seja, para um mesmo conjunto de interesse Seção/Corte/Vazão a 
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velocidade média das bolhas decresceria com o aumento da altura de água dentro da coluna de 

ozonização. 

 

Figura 5.11 - Velocidade média das bolhas de ozônio (m/s) em função das alturas de água 
dentro da coluna de ozonização estudadas, em conjuntos de interesse Seção/Corte/Vazão 
diversos.  
 

Através da VLPI (Velocimetria a Laser por Processamento de Imagens) e o uso do 

programa Visiflow foi possível constatar que os resultados obtidos são coerentes com a 

realidade. Também, algumas conclusões importantes foram obtidas, a saber: 

• As bolhas ascensionais, em todas as seções, não preencheram toda a seção 

transversal da coluna de ozonização. Para a Seção 1, existiam bolhas apenas no Corte 3 (corte 

central). Para todas as outras seções dificilmente existiam bolhas ascensionais no Corte 1 e 

Corte 5 (cortes situados junto às paredes da coluna), principalmente para vazões baixas (50 

L/h, 100 L/h e 150 L/h), como pode ser visualizado na Figura 5.12; 

• Acredita-se que existiram alguns equívocos na obtenção de valores de velocidade 

média, principalmente no Corte 5. No ato da captação das imagens através da câmera CCD, 

quando não haviam bolhas ascensionais iluminadas pelo feixe de luz laser no Corte1, 

pressupunha-se que também não existiriam bolhas ascensionais iluminadas no Corte 5. 

Frequentemente, bolhas de ozônio ascensionais foram erroneamente visualizadas no Corte 5, 
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para as mais diversas Seções estudadas. Na realidade, as bolhas que eram visualizadas no 

Corte 5 pertenciam a outras seções. Como pode ser observado na Figura 4.25, a câmera CCD 

estava localizada junto ao Corte 1. Para que a câmera conseguisse captar as imagens reais do 

Corte 5, necessitava-se eliminar a interferência das bolhas contidas nos Corte 1 até Corte 4. 

Existiu esta significativa interferência em função de uma pequena parcela da luz de laser que 

refletia sobre as bolhas ascensionais iluminando toda a Seção estudada. Tal iluminação da 

Seção, ao invés de captar imagens confiáveis do Corte 5, ocasionalmente obtinha imagens dos 

Cortes precedentes. Tal problema não foi observado na obtenção das velocidades médias nos 

outros Cortes (Corte 1 até Corte 4). 

 

Tendo em vista as conclusões obtidas na determinação dos campos de velocidade de 

ozônio, recomenda-se: 

� Usando o difusor microporoso deste trabalho de doutorado, para a otimização de 

transferência de massa de ozônio para o meio-líquido, recomenda-se diminuir a seção 

transversal da coluna de ozonização. A seção transversal da coluna é de 0,19m x 0,19m. Ou, 

sem alterar a seção transversal, pode-se substituir o difusor microporoso. O novo difusor 

microporoso adquirido deve proporcionar os mesmos tamanhos de bolhas, além de ter uma 

seção transversal maior, possibilitando uma maior distribuição das bolhas dentro da coluna; 

� Para uma confiável obtenção das imagens no Corte 5 recomenda-se posicionar a 

câmera CCD do outro lado da coluna de ozonização, ficando de frente para o Corte 5, como 

pode ser visto na Figura 4.25. 

 

Através da seqüência de imagens mostradas na Figura 5.12 é possível visualizar a 

ausência de bolhas ascensionais nos Cortes 1, 2, 4 e 5 para a Seção 01 e nos Cortes 1 e 5 para 

a Seção 02, em todas as vazões estudadas (h=1,80m). Na Figura 5.12 comprovam-se as 
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constatações observadas nos estudos da VLPI (Velocimetria a Laser por Processamento de 

Imagens). 

 

Figura 5.12 – (a): Imagem das bolhas ascensionais de ozônio para Q = 50 L/h e h = 1,80m; 
(b): Imagem das bolhas ascensionais de ozônio para Q = 100 L/h e h = 1,80m; (c): Imagem 
das bolhas ascensionais de ozônio para Q = 150 L/h e h = 1,80m; (d): Imagem das bolhas 
ascensionais de ozônio para Q = 200 L/h e h = 1,80m; (e): Imagem das bolhas ascensionais de 
ozônio para Q = 250 L/h e h = 1,80m; (f): Imagem das bolhas ascensionais de ozônio para Q 
= 300 L/h e h = 1,80m. 
 

 

    5.1.3. Diâmetro médio das bolhas 

 

Como já foi frisado anteriormente, o diâmetro médio das bolhas é um parâmetro muito 

importante no estudo da transferência de massa gás-líquido. Quanto menor for o diâmetro das 

bolhas, maior será a área interfacial de contato ozônio-água, otimizando a transferência de 

massa gás-líquido.  

A metodologia usada nos estudos do diâmetro de bolhas ascensionais de ozônio está 

descrita no item 4.5. 

A Figura 5.13 mostra o resultado dos trabalhos na determinação do diâmetro médio 

das bolhas ascensionais de ozônio. 
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Figura 5.13 - Diâmetro médio das bolhas ascensionais de ozônio. 

 

 Como pode ser visto na Figura 5.13, para uma mesma altura de água dentro da coluna 

de ozonização, o diâmetro de bolha aumenta linearmente com o aumento da vazão de ozônio 

aplicada.  

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

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

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

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

saída do difusor. Perante esta maior resistência a saída, as bolhas formadas, no momento em 

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

 A altura de água dentro da coluna de ozonização é uma variável muito importante no 

estudo da transferência de massa gás-líquido. Teoricamente, grandes alturas de água (ou 

esgoto) propiciam maior tempo de contato entre as bolhas e o meio líquido. Tangencialmente, 

quanto maior for o tamanho das bolhas, menor será o tempo de contato com o meio-líquido. 

Visto que para uma mesma vazão, o tamanho das bolhas aumenta com o aumento da altura de 

água dentro da coluna de ozonização, necessita-se verificar qual a vantagem das grandes 
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alturas de água, no estudo da eficiência de transferência de massa, uma vez que as bolhas têm 

seu tempo de contato diminuído. Tais questionamentos serão esclarecidos em trabalhos 

posteriores a serem realizados na Estação de Tratamento de Esgoto da EESC/USP. 

 A planilha de cálculo completa na determinação do diâmetro médio das bolhas está 

apresentada no ANEXO C. 

 

    5.1.4. Área Interfacial Específica 

 

A área interfacial específica das bolhas neste trabalho foi determinada para água de 

abastecimento público e para água residuária domiciliar, como está citado no item 4.6. De 

acordo com a equação obtida na literatura para determinação da área interfacial específica das 

bolhas (item 3.6.3), é necessário ter em mãos os valores dos diâmetros ascensionais das 

bolhas em função da vazão de gás e os valores dos volumes totais das bolhas ascensionais em 

função da vazão do gás. Os volumes totais das bolhas ascensionais são obtidos através da 

diferença entre o nível de líquido dentro da coluna com as bolhas ascensionais e o nível de 

líquido sem as bolhas ascensionais multiplicada pela seção transversal total da coluna. Neste 

trabalho utilizou-se uma coluna com seção transversal total de 0,192 m2.  

Através da Figura 5.13 extraíram-se os diâmetros médios das bolhas ascensionais em 

função da vazão de gás para vários níveis de água de abastecimento público dentro da coluna 

de ozonização. Com isso, a Figura 5.14 apresenta a melhor linha de tendência para os 

diâmetros médios das bolhas em função da vazão de gás aplicada no nível de líquido de 

1,80m em água de abastecimento público. 
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Figura 5.14 - Melhor linha de tendência para os diâmetros médios das bolhas em função da 
vazão de gás aplicada (h = 1,80m) em água de abastecimento público. 
 

 A Tabela 5.1 mostra os dados da Figura 5.14 juntamente com os desvios da linha de 

tendência exponencial em cada ponto estudado. 

 

Tabela 5.1 - Desvios da linha de tendência exponencial para os diâmetros médios das bolhas 
em função da vazão de gás aplicada (h = 1,80m). 

 

(*) = {[(1)-(2)]/(2)}*100 
  

 De acordo com os baixos valores dos desvios entre diâmetros empíricos e teóricos 

obtidos na Tabela 5.1 constata-se a ótima qualidade da linha de tendência obtida na Figura 

5.14. (Entenda-se por teórico justamente o valor calculado a partir da linha de melhor ajuste). 

 Como dito anteriormente, os volumes totais das bolhas ascensionais em função da 

vazão do gás é a diferença entre o nível de líquido dentro da coluna com as bolhas 
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ascensionais e o nível de líquido sem as bolhas ascensionais multiplicada pela seção 

transversal total da coluna. A Tabela 5.2 mostra os valores do nível de líquido dentro da 

coluna com as bolhas ascensionais, nível de líquido sem as bolhas ascensionais e volume total 

das bolhas para água de abastecimento público e água residuária domiciliar.   

 

Tabela 5.2 - Nível de líquido dentro da coluna com as bolhas ascensionais, nível de líquido 
sem as bolhas ascensionais e volume total das bolhas para água de abastecimento público e 
água residuária domiciliar.   

 

  

Na seqüência, após determinada a melhor linha de tendência para os diâmetros médios 

das bolhas em função da vazão de gás aplicada (h = 1,80m) em água de abastecimento, 

substituiu-se as vazões usadas no processo de oxidação na equação exponencial apresentada 

na Figura 5.14, obtendo os diâmetros médios das bolhas em função das vazões em águas de 

abastecimento. Os diâmetros das bolhas ascensionais em esgoto doméstico foram estimados 

através do equacionamento apresentado no item 4.6, eq. (4.29), sendo ( ) 31
1212 yy.dd = , 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; y1 é a diferença entre o nível 

de líquido com as bolhas ascensionais presente e o nível de líquido sem as bolhas em água de 

abastecimento, L; y2 é a diferença entre o nível de líquido com as bolhas ascensionais presente 
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e o nível de líquido sem as bolhas em esgoto doméstico, L. Os valores de y1 e y2 estão 

apresentados na Tabela 5.2.   

A Tabela 5.3 mostra os valores dos diâmetros médios das bolhas ascensionais, do 

volume total das bolhas ascensionais, da área interfacial das bolhas e da área interfacial 

específica das bolhas para todas as vazões utilizadas no estudo de oxidação de matéria 

orgânica e inorgânica, em esgoto doméstico e em água de abastecimento. 

 

Tabela 5.3 – Diâmetros médios das bolhas ascensionais, volume total das bolhas ascensionais,  
área interfacial das bolhas e área interfacial específica das bolhas para todas as vazões 
utilizadas no estudo de oxidação de matéria orgânica e inorgânica, em esgoto doméstico e em 
água de abastecimento. 

 

 

 Através da Figura 5.15 está mostrada graficamente a área interfacial específica das 

bolhas ascensionais em função da vazão de gás aplicada em água de abastecimento público e 

em esgoto doméstico, mantendo-se o nível líquido dentro da coluna em 1,80m. 
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Figura 5.15 - Área interfacial específica das bolhas ascensionais em função da vazão de gás 
aplicada em água de abastecimento público e em esgoto doméstico, mantendo-se o nível 
líquido dentro da coluna em 1,80m. 

 

 Analisando a Figura 5.15 observa-se que em ambos os meios líquidos, seja água de 

abastecimento ou esgoto doméstico, a área interfacial específica aumenta com o aumento da 

vazão de gás aplicada. Isto é preponderantemente decorrente do aumento da quantidade de 

bolhas ascensionais com o aumento da vazão de gás aplicada. Ainda examinando a Figura 

5.15 vê-se que para uma mesma vazão de gás aplicada, a área interfacial específica é sempre 

maior para esgoto doméstico. Isto ocorre devido a uma combinação de fatores. O esgoto 

doméstico é mais viscoso do que a água de abastecimento, interferindo na movimentação da 

bolha, eventualmente em seu tamanho e dificultando, adicionalmente, a transferência do gás 

existente dentro das bolhas ascensionais para a fase líquida. Considerando as hipóteses de 

trabalho para a quantificação da área específica, convém lembrar que, no ato da determinação 

do diâmetro médio de bolhas em esgoto doméstico, fixou-se a existência do mesmo número 

de bolhas ascensionais ao número de bolhas existente em água de abastecimento.  

A Tabela 5.4 mostra os desvios das linhas de tendências (denominadas de dados 

teóricos) em relação aos dados empíricos das áreas interfaciais específicas das bolhas 
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ascensionais (no caso da água, obtidos a partir das medidas diretas dos diâmetros das bolhas e, 

no caso do esgoto, obtidos a partir da correção proposta utilizando o volume expandido), 

como função da vazão de gás aplicada em água de abastecimento público e em esgoto 

doméstico, mantendo-se o nível líquido dentro da coluna em 1,80m. Para todas as vazões 

estudadas obtiveram-se valores teóricos (ajustados) da área interfacial das bolhas de boa 

qualidade, o que pode ser comprovado através das baixas porcentagens de desvios 

observadas. 

 

Tabela 5.4 - Desvios das linhas de tendências (dados teóricos) em relação aos dados empíricos 
das áreas interfaciais específicas estudadas. 

 

       (*) = {[(1)-(2)]/(2)}*100 
 

 

5.2. Oxidação de matéria orgânica e inorgânica  

 

Na época em que o presente trabalho foi proposto (em meados de 2002) acreditava-se 

que o comportamento oscilatório da DQO estava vinculado unicamente à formação de 

compostos inibidores intermediários durante o processo de ozonização. Tais compostos são 

resistentes ao ozônio (agente oxidativo), impedindo a redução progressiva da DQO em função 

do tempo de contato entre o gás ozônio e a matéria orgânica. 
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Tangencialmente, Wu et. al. (1999) observaram que na aplicação de ozônio em 

efluente proveniente de limpeza de granja de suínos (estrume de suínos), a redução de 

diversos compostos químicos, além de estar vinculado à oxidação da matéria orgânica pelo 

gás ozônio, também estava relacionado ao stripping de compostos, ocasionado pelo transporte 

das bolhas (nesse trabalho estudou-se o nitrogênio e oxigênio).  

Wu et. al. (1999) realizaram comparações entre o stripping, oxigenação e ozonização 

na redução de vários compostos químicos encontrados no estrume de suínos. Para todos os 

gases estudados a vazão foi de 1,8 L/min e 40 minutos de tempo de contato. Na ozonização 

CT=25 mg/Lmin para todos os experimentos realizados.  

O uso de diferentes processos de tratamento na remoção de fenol e p-etilfenol 

demonstrou que: o stripping com gás nitrogênio reduziu a concentração de fenol e p-etilfenol 

em aproximadamente 3% e 10 %, respectivamente; a aplicação de gás oxigênio reduziu a 

concentração de fenol e p-etilfenol em aproximadamente 15% e 35%, respectivamente; com a 

aplicação de ozônio houve a redução de fenol e p-etilfenol em aproximadamente 79% e 

91,5% respectivamente. Com isso, Wu et. al. (1999) mostraram que a remoção de compostos 

químicos encontrados em estrume de suínos está vinculado à oxidação pelo gás ozônio e ao 

stripping. É importante salientar que a diferença de remoção de diferentes compostos 

químicos entre o stripping pelo gás nitrogênio e pelo gás oxigênio resulta da oxidação dos 

compostos orgânicos voláteis associada ao stripping promovido pela mistura gasosa oxigênio-

ozônio. 

 

    5.2.1. Escoamento descontínuo (batelada) 

Precedendo o início dos experimentos de oxidação em escoamento descontínuo 

(batelada) algumas condições foram impostas. Estas condições estão apresentadas na 2ª, 3ª, 4ª 

e 5ª Etapas descritas no item Materiais e Métodos. Tais condições são: optou-se em fixar o 
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nível de esgoto doméstico dentro da coluna de ozonização em 1,80m; optou-se realizar os 

ensaios de oxidação em batelada apenas para a produção de ozônio mínima (0,97g/h, dosagem 

de ozônio igual a 5,0mg/L e tempo de contato de 20 minutos) e para a produção de ozônio 

máxima (2,92g/h, dosagem de ozônio igual a 15,0mg/L e tempo de contato de 20 minutos); 

utilização de 3 pontos de coleta de esgoto para os experimentos realizados antes dos testes 

com o corante azul de metileno.  

 

        5.2.1.1. Experimento 1 e Experimento 2 

De acordo com a 6ª. Etapa descrita no item Materiais e Métodos foram realizados os 

primeiros experimentos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em esgoto doméstico. A 

Tabela 5.5 apresenta os resultados de oxidação obtidos para todas as variáveis estudadas 

dentro das condições citadas da 2ª. até 5ª. Etapa. 

Na Tabela 5.5 observa-se que no ponto de coleta 3 nos tempos de contato de 10 min, 

15 min e 20 min não foram coletadas amostras de esgoto para todas as variáveis estudadas. 

Em cada experimento, após a coleta de amostra para o tempo de 5 min, o nível de efluente 

dentro da coluna de ozonização ficava abaixo do ponto de coleta 3. Tal ocorrência foi 

ocasionada pela grande quantidade de amostras coletadas, pelo volume coletado em cada 

amostra (250ml) e pelo volume de efluente descartado no ponto de descarte antes de cada 

coleta (evita-se, com isso, coletar amostras de efluente do ensaio anterior que fica retido na 

tubulação).  
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Tabela 5.5 – Resultados de oxidação obtidos para todas as variáveis estudadas. 

 

xxx  –  Ensaio não realizado 
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 Na análise dos dados experimentais obtidos e apresentados na Tabela 5.5, objetivando 

facilitar o entendimento dos dados, efetuou-se a média aritmética dos três pontos de coleta de 

amostra em todos os tempos de contato, para todas as variáveis estudadas. O estudo da média 

aritmética dos três pontos de coleta ao invés do estudo dos pontos de coleta separadamente foi 

possível, pois de acordo com ensaios de hidrodinâmica com uso de azul de metileno como 

traçador comprovou-se a existência de mistura intensa tendendo a mistura completa dentro da 

coluna de ozonização para os ensaios em batelada. 

Com os dados obtidos na Tabela 5.5 foi possível realizar o balanço de massa de ozônio 

dentro da coluna de ozonização.  

 Através do balanço de massa de ozônio conseguiu-se determinar a concentração 

aplicada que reagiu com as matérias orgânica e inorgânica (concentração de ozônio 

consumido), a concentração de ozônio residual dissolvido e a concentração de ozônio residual 

gasoso. A Figura 5.16 mostra o balanço de massa de ozônio do Experimento 1 (P = 0,97g/h) e 

a Figura 5.17 mostra o balanço de massa de ozônio do Experimento 2 (P = 2,92g/h). 

Experimento 1 
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Figura 5.16 – Balanço de massa de ozônio do Experimento 1 (C = 5 mg/L e t = 20 min). 
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Experimento 2
 (P = 2,92 g/h)
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Figura 5.17 – Balanço de massa de ozônio do Experimento 2 (C = 15 mg/L e t = 20 min). 

 

 De acordo com a Figura 5.16, aplicando-se concentração de ozônio final de 5,0mg/L 

em 20 min, observa-se que praticamente todo o ozônio aplicado foi consumido 

(aproximadamente 99% da concentração aplicada). A concentração máxima de ozônio 

residual dissolvido foi 0,02mg/L nos tempos de 15 e 20 min (0,40% da concentração 

aplicada). Já a concentração máxima de ozônio residual gasoso foi de 0,03mg/L no tempo de 

20 min (0,60% da concentração aplicada). Este consumo de ozônio está relacionado às 

reações químicas rápidas que ocorrem entre o ozônio e as matérias orgânica e inorgânica 

existentes no efluente do reator UASB estudado. 

 Na Figura 5.17, referente à aplicação de concentração final de ozônio de 15,0 mg/L em 

20 min (3 vezes maior do que a concentração aplicada na Figura 5.16), ainda obteve-se um 

enorme consumo de ozônio aplicado. Mesmo com o aumento da concentração de ozônio 

aplicado, constatou-se que a concentração de ozônio residual dissolvido manteve-se em 0,02 

mg/L. Já a concentração de ozônio residual gasoso final aumentou significantemente, 

chegando a 0,64 mg/L (12,8% da dosagem aplicada).  
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 Continuando a análise das Figuras 5.16 e 5.17 comprova-se que não existiu perda (alta 

concentração residual gasosa) de ozônio dentro das condições estudadas. Acredita-se que 

maiores dosagens aplicadas no mesmo tempo de contato de 20 min acarretaria no acréscimo 

da concentração residual gasosa. 

 De acordo com as derivadas dos balanços de massas de ozônio em função do tempo de 

contato apresentadas nas Figuras 5.18 e 5.19 foi possível analisar as taxas de transferência de 

ozônio ao longo do tempo de contato entre as bolhas ascensionais e o meio líquido. 

 

 

Figura 5.18 – Derivada do balanço de massa de ozônio em função do tempo de contato no 
Experimento 1 (P = 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e t = 20 minutos). 
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Figura 5.19 – Derivada do balanço de massa de ozônio em função do tempo de contato no 
Experimento 2 (P = 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e t = 20 minutos). 
 

 Com base na Figura 5.18 constata-se que para taxa constante de ozônio aplicada ao 

longo do tempo de contato, existe também uma taxa constante de ozônio consumido (menor 

do que a taxa de ozônio aplicada) até o tempo de contato de 10 minutos. Paralelamente, 

observa-se que a taxa de ozônio residual dissolvido é constante e igual a zero até o tempo de 

contato de 10 minutos. No tempo de contato de 15 minutos ocorreu redução na taxa de ozônio 

consumido e, conseqüentemente, aumento da taxa de ozônio residual dissolvido. Tal variação 

da taxa de ozônio consumido no tempo de contato de 15 minutos pode ser desconsiderada, em 

função da grandeza de variação ser mínima (aproximadamente 0,60%).  Continuando a 

análise da Figura 5.18 verificou-se que a taxa de ozônio residual gasoso foi praticamente 

constante e próximo de zero ao longo de todo o experimento.  

 Já na Figura 5.19, referente ao ensaio no qual foi aplicada uma dosagem de ozônio 3 

vezes maior do que no ensaio cujos resultados estão apresentados na Figura 5.18, para taxa 

constante de ozônio aplicada ao longo do tempo de contato obteve-se uma taxa de ozônio 

consumido também constante, mas com valor inferior ao ozônio aplicado. A diferença 

existente entre a taxa de ozônio aplicada e a taxa de ozônio consumida resultou na taxa de 
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ozônio residual gasoso. Neste caso, a taxa de ozônio residual dissolvido foi constante e igual a 

zero ao longo de todo o tempo de contato.  

 Comparando as Figuras 5.18 e 5.19 observa-se que praticamente toda a taxa de ozônio 

aplicada foi consumida, mostrando a grande eficiência de transferência de massa ozônio-

esgoto. Tal eficiência de transferência de massa está relacionada às reações químicas rápidas 

existentes entre o ozônio e o esgoto doméstico estudado. 

 Os dados experimentais obtidos e apresentados na Tabela 5.5 permitem determinar a 

eficiência de redução de todas as variáveis estudadas nos Experimentos 1 e 2. Na Tabela 5.6 é 

apresentada a eficiência de redução de todas as variáveis estudadas. 

 

Tabela 5.6 – Eficiência de redução de todas as variáveis estudadas nos Experimentos 1 e 2. 
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 Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.6 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.20 e 5.21 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO para os Experimentos 1 e 2. 

 

Figura 5.20 – Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
Experimentos 1 e 2. 
 

 

Figura 5.21 – Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os Experimentos 1 e 2. 
 

 A porcentagem de redução da DQO para o Experimento 1 (P = 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L 

e t = 20 minutos) foi de aproximadamente 31%. Para o Experimento 2 (P = 2,92 g/h, C = 15,0 
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mg/L e t = 20 minutos) alcançou-se uma eficiência de redução de aproximadamente 27%. 

(Figura 5.20). Com isso, constatou-se que nos Experimentos 1 e 2 não houve influência da 

dosagem de ozônio aplicado na eficiência de redução da DQO.  

 No Experimento 1 a porcentagem de redução da DQO foi sempre crescente para todos 

os tempos de contato estudados. Já no Experimento 2 houve uma diminuição da eficiência no 

tempo de contato de 15 minutos, voltando a crescer no tempo de contato de 20 minutos. 

(Figura 5.20) 

 A taxa máxima de redução da DQO para o Experimento 1 ocorreu nos últimos 20 

minutos. Para o experimento 2 observou-se que a taxa máxima de redução da DQO foi nos 

primeiros 5 minutos. Tal constatação comprova a existência de consumo de ozônio por parte 

de esgoto doméstico ocasionado pelas reações químicas. (Figura 5.21) 

 Para o tempo de contato de 15 minutos têm-se a menor taxa de redução da DQO para 

ambos os Experimentos 1 e 2. (Figura 5.21) 

 No experimento 1, a menor taxa de redução da DQO pode ter sido ocasionada pela 

diminuição da taxa de ozônio consumido, conforme está mostrado na Figura 5.18. 

 Dando continuidade ao estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 1 e 2, são apresentados nas Figuras 5.22 à 5.25 a eficiência de redução do íon 

hidrogênio, alcalinidade, condutividade, turbidez, cor verdadeira, sulfeto e DQO em função 

do tempo de contato. 
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Figura 5.22 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade, condutividade, 
turbidez, cor verdadeira, sulfeto e DQO em função do tempo de contato para o Experimento 1 
(P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos).  

 

 

Figura 5.23 – Derivada da porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade, 
condutividade, turbidez, cor verdadeira, sulfeto e DQO em função do tempo de contato para o 
Experimento 1 (P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos).  
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Figura 5.24 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade, condutividade, 
turbidez, cor verdadeira, sulfeto e DQO em função do tempo de contato para o Experimento 2 
(P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos).  
 

 

Figura 5.25 – Derivada da porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade, 
condutividade, turbidez, cor verdadeira, sulfeto e DQO em função do tempo de contato para o 
Experimento 2 (P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos).  
 

 Objetivando organizar a interpretação dos resultados apresentados nas Figuras 5.22 à 

5.25, as variáveis foram analisadas separadamente, resultando em: 
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• Íon Hidrogênio: a redução do íon hidrogênio foi de aproximadamente 8,5 % no 

Experimento 1 e de 7,4 % no Experimento 2. (Figuras 5.22 e 5.24); 

A taxa de redução do íon hidrogênio foi constante ao longo de todo o tempo de contato 

para os Experimentos 1 e 2; 

• Alcalinidade: a redução da alcalinidade sempre oscilou nos Experimentos 1 e 2, 

mantendo eficiência de redução baixa. A porcentagem de redução da alcalinidade obtida no 

experimento 2 foi superior à obtida no Experimento 1 (aproximadamente 5 % de redução da 

alcalinidade no experimento 2); 

• Condutividade: no Experimento 1 não houve redução da condutividade, mas sim 

aumento. (aproximadamente 1,7 % de aumento). No Experimento 2 a redução da 

condutividade foi de aproximadamente 1,2 %. A taxa de variação da redução da 

condutividade sempre foi muito baixa. (Figuras 5.23 e 5.25) 

• Turbidez: houve aproximadamente 38 % de redução de turbidez no Experimento 1 e 

aproximadamente 67 % no Experimento 2. A taxa de redução de turbidez foi máxima nos 

primeiros 5 minutos, tanto no Experimento 1 quanto no Experimento 2. 

• Cor verdadeira: houve aproximadamente 39 % de redução da cor verdadeira no 

Experimento 1 e aproximadamente 82 % no Experimento 2. A taxa de redução da cor 

verdadeira foi máxima no tempo de contato de 15 minutos, tanto no Experimento 1 quanto no 

Experimento 2. 

• Sulfeto: houve aproximadamente 58,5 % de redução do sulfeto no Experimento 1 e 

aproximadamente 56,5 % no Experimento 2. A taxa de redução do sulfeto foi máxima no 

tempo de contato de 20 minutos no Experimento 1 e máxima no tempo de contato de 10 

minutos no experimento 2. 

Analisando a eficiência de redução de Sólidos através da Tabela 5.6, constata-se que 

ocorreu maior eficiência no Experimento 2. Tal verificação está associada à maior dosagem 
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de ozônio aplicada e à maior vazão de ozônio aplicada no experimento 2 (dosagem aplicada 3 

vezes maior do que a dosagem aplicada no Experimento 1). 

A eficiência de redução de carbono está melhor apresentada nas Figuras 5.26 à 5.29. 

 

Figura 5.26 – Porcentagem de redução de carbono total, carbono inorgânico total e carbono 
orgânico total em função do tempo de contato para o Experimento 1. 
 

 

Figura 5.27 – Derivada da porcentagem de redução de carbono total, carbono inorgânico total 
e carbono orgânico total em função do tempo de contato para o Experimento 1. 
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Figura 5.28 – Porcentagem de redução de carbono total, carbono inorgânico total e carbono 
orgânico total em função do tempo de contato para o Experimento 2. 
 

 

 

Figura 5.29 – Derivada da porcentagem de redução de carbono total, carbono inorgânico total 
e carbono orgânico total em função do tempo de contato para o Experimento 2. 
 

 Na interpretação dos resultados de eficiência de redução de carbono, observa-se que 

no Experimento 1 houve redução de 21% de carbono total e 45% de carbono orgânico total. 

(Figura 5.26) 
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 Já no Experimento 2 não ocorreu redução do carbono total e de carbono inorgânico 

total. Já o carbono orgânico total apresentou eficiência de redução de aproximadamente 16% 

dos últimos 20 minutos de tempo de contato.  

 

        5.2.1.2. Experimento 3 e Experimento 4 

  

De acordo com a 7ª. Etapa descrita no item Materiais e Métodos foram realizados 

experimentos de oxidação de matéria orgânica e inorgânica em esgoto doméstico para 

produção mínima e produção máxima de ozônio, similar ao realizado nos Experimentos 1 e 2. 

A diferença existente nos Experimentos 3 e 4 é a quantidade de variáveis estudadas. Aqui se 

estudou apenas as variáveis pH, alcalinidade e DQO. A Tabela 5.7 apresenta os resultados de 

oxidação obtidos para todas as variáveis estudadas nos Experimentos 3 e 4. 

 

Tabela 5.7 – Resultados de oxidação obtidos para as variáveis estudadas nos Experimentos 3 e 
4. 

 

 

Na Tabela 5.7 observa-se que no ponto de coleta 3, para alguns tempos de contato, não 

foram coletadas amostras de esgoto para as variáveis estudadas. Em cada experimento, após a 

coleta de amostra em cada tempo de contato, o nível de efluente dentro da coluna de 

ozonização abaixava significantemente. Tal ocorrência foi ocasionada pela grande quantidade 
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de amostras coletadas, pelo volume coletado em cada amostra (250ml) e pelo volume de 

efluente descartado no ponto de descarte antes de cada coleta (evita-se com isso coletar 

amostras de efluente do ensaio anterior que fica retido na tubulação).  

 Na análise dos dados experimentais obtidos na Tabela 5.7, objetivando facilitar o 

entendimento dos dados, efetuou-se a média aritmética dos três pontos de coleta de amostra 

em todos os tempos de contato, para todas as variáveis estudadas. O estudo da média 

aritmética dos três pontos de coleta ao invés do estudo dos pontos de coleta separadamente foi 

possível, pois de acordo com ensaios de hidrodinâmica com uso de azul de metileno como 

traçador comprovou-se a existência de mistura intensa tendendo a mistura completa dentro da 

coluna de ozonização para os ensaios em batelada. 

 Os dados experimentais obtidos na Tabela 5.7 permitem determinar a eficiência de 

redução das variáveis estudadas nos Experimentos 3 e 4. Na Tabela 5.8 estão apresentadas as 

eficiências de redução de todas as variáveis estudadas. 

 

Tabela 5.8 – Eficiência de redução de todas as variáveis estudadas nos Experimentos 3 e 4. 

 

 

 Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.8 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.30 e 5.31 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO para os Experimentos 3 e 4. 
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Figura 5.30 – Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
Experimentos 3 e 4. 
 

 

Figura 5.31 – Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os Experimentos 3 e 4. 
 

 Os estudos de eficiência de redução da DQO no Experimento 3 mostraram que houve 

redução da DQO até o tempo de contato de 10 minutos. Já no tempo de contato de 15 minutos 

houve um acréscimo no valor da DQO, resultando em menor eficiência, voltando a reduzir a 

DQO no tempo de contato de 20 minutos, alcançando aproximadamente 13% de redução. 

(Figura 5.30) 
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 Analisando a taxa de redução da DQO através da Figura 5.31, observa-se que no 

Experimento 3 a taxa de redução é constante até o tempo de contato de 5 minutos. A partir 

deste tempo ocorreu aumento na taxa de redução até 10 minutos. Em decorrência da menor 

remoção de DQO no tempo de 15 minutos, a taxa de redução da DQO passou a inexistir 

(valor negativo). Para o tempo de 20 minutos de contato, a taxa de redução voltou a crescer, 

atingindo a taxa máxima obtida no Experimento 3. 

 Já no Experimento 4 observa-se que o aumento da porcentagem (eficiência) de 

redução da DQO é proporcional com o aumento do tempo de contato, alcançando 

aproximadamente 13% de redução da DQO no tempo de 20 minutos. (Figura 5.30) 

 Ainda no Experimento 4 verifica-se que o aumento da taxa de redução da DQO 

também é proporcional com o aumento do tempo de contato, alcançando o valor máximo da 

taxa de redução da DQO no tempo de contato de 20 minutos. (Figura 5.31)  

 Comparando os Experimentos 3 e 4, com diferença de dosagem final aplicada de 3 

vezes (Experimento 3 aplicou-se 5,0 mg/L e no Experimento 4 aplicou-se 15,0 mg/L), não 

houve diferença significativa na porcentagem de redução da DQO final. (Figura 5.30) 

 Dando continuidade ao estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 3 e 4, as Figuras 5.32 e 5.33 trazem a eficiência de redução do íon hidrogênio, 

da alcalinidade e da DQO em função do tempo de contato. 

 Através da análise da redução do íon hidrogênio nos Experimentos 3 e 4, constatou-se 

que, similar ao ocorrido nos Experimentos 1 e 2, o aumento na redução do íon hidrogênio é 

proporcional ao aumento do tempo de contato. A redução do íon hidrogênio no Experimento 

3, no qual a dosagem de ozônio aplicada foi de 5,0 mg/L, chegou a 6,20%, enquanto que no 

Experimento 4, no qual a dosagem de ozônio aplicada foi de 15,0 mg/L, chegou a reduzir 

aproximadamente 8,60%. Comparando os Experimentos 3 e 4 verifica-se que ocorreu maior 
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redução do íon hidrogênio para o experimento que aplicou a maior dosagem de ozônio. 

(Figura 5.32) 

 A taxa de redução do íon hidrogênio é praticamente constante para todos os tempos de 

contato (Figura 5.33), mostrando que a porcentagem de redução do íon hidrogênio aumenta 

linearmente com o tempo de contato. 

  

 

Figura 5.32 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO em função do 
tempo de contato para o Experimento 3 (P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de contato de 20 
minutos) e Experimento 4 (P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos). 
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Figura 5.33 – Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO 
em função do tempo de contato para o Experimento 3 (P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de 
contato de 20 minutos) e Experimento 4 (P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 
20 minutos). 

 

 Dando continuidade às análises das variáveis estudadas nos Experimentos 3 e 4, 

observa-se que houve baixa eficiência de redução da alcalinidade no Experimento 3 e 

Experimento 4, alcançando 5,69% e 4,75% de redução da alcalinidade, respectivamente. 

 No Experimento 3 a maior taxa de redução da alcalinidade foi verificada nos primeiros 

5 minutos, tendo a partir daí, taxa de redução da alcalinidade próximo do zero. Já no 

Experimento 4 a taxa de redução da alcalinidade foi máxima no tempo de contato de 10 

minutos. Fica claro que a redução da alcalinidade em função do tempo de contato é de difícil 

interpretação. 

 

        5.2.1.3. Experimento 5 e Experimento 6 

 

De acordo com a 8ª. Etapa descrita no item Materiais e Métodos, o Experimento 5 é 

idêntico aos Experimentos 1 e 3, nos quais se aplicou dosagem de ozônio de 5,0 mg/L em 20 
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minutos (P = 0,97 g/h). O Experimento 6 é idêntico aos Experimentos 2 e 4, no qual se 

aplicou uma dosagem de ozônio de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h).  

As variáveis estudadas foram similares às estudadas nos Experimentos 3 e 4. 

A Tabela 5.9 apresenta os resultados de oxidação obtidos para todas as variáveis 

estudadas nos Experimentos 5 e 6. 

 

Tabela 5.9 – Resultados de oxidação para todas as variáveis estudadas nos experimentos 5 e 6. 

 

  

Na análise dos dados experimentais obtidos na Tabela 5.9, objetivando facilitar o 

entendimento dos dados, efetuou-se a média aritmética dos três pontos de coleta de amostra 

em todos os tempos de contato, para todas as variáveis estudadas. O estudo da média 

aritmética dos três pontos de coleta ao invés do estudo dos pontos de coleta separadamente foi 

possível, pois de acordo com ensaios de hidrodinâmica com uso de azul de metileno como 

traçador comprovou-se a existência de mistura intensa tendendo a mistura completa dentro da 

coluna de ozonização para os ensaios em batelada. 

 Os dados experimentais obtidos na Tabela 5.9 permitem determinar a eficiência de 

redução das variáveis estudadas nos Experimentos 5 e 6. A Tabela 5.10 mostra a eficiência de 

redução de todas as variáveis estudadas. 
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Tabela 5.10 – Eficiência de redução de todas as variáveis estudadas nos Experimentos 5 e 6. 

 

 

Como já dito anteriormente, os valores de eficiência de redução apresentados na 

Tabela 5.10 podem ter melhor interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.34 e 

5.35 estão apresentados os gráficos de eficiência de redução da DQO para os Experimentos 5 

e 6. 

 

 

Figura 5.34 - Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
Experimentos 5 e 6. 
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Figura 5.35 - Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os Experimentos 5 e 6. 
 

 Analisando primeiramente o Experimento 5 nota-se que existe uma redução da DQO 

de aproximadamente 19% no tempo de contato de 5 minutos. No intervalo de 5 minutos até 

15 minutos, a concentração da DQO permanece constante, mantendo os 19% de redução da 

DQO. Para o tempo de contato de 20 minutos a eficiência de redução volta a crescer, 

finalizando em 32,80% de redução da DQO. (Figura 5.34) 

 A taxa máxima de redução da DQO no Experimento 5 foi alcançada nos primeiros 5 

minutos. (Figura 5.35) 

 O aumento da eficiência (porcentagem) de redução da DQO no Experimento 6 é 

proporcional ao aumento do tempo de contato, alcançando a eficiência máxima de 51% no 

tempo de contato de 20 minutos. (Figura 5.34) 

 Coincidindo com o Experimento 5, a taxa máxima de redução da DQO no 

Experimento 6 foi alcançada nos primeiros 5 minutos de ozonização. 

 Comparando os experimentos 5 e 6, entende-se que a maior eficiência de redução da 

DQO alcançada no Experimento 6 foi ocasionada pela maior dosagem de ozônio aplicado. 

Além disso, a taxa máxima de redução da DQO nos primeiros 5 minutos para os dois 
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experimentos está relacionada com reações químicas rápidas ocorridas entre o ozônio e 

matéria orgânica e inorgânica.  

 Dando continuidade ao estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 5 e 6, as Figuras 5.36 e 5.37 trazem a redução do íon hidrogênio, da  

alcalinidade e a eficiência de remoção de DQO em função do tempo de contato. 

 

 

Figura 5.36 - Porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO em função do 
tempo de contato para o Experimento 5 (P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de contato de 20 
minutos) e Experimento 6 (P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 20 minutos). 
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Figura 5.37 - Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO 
em função do tempo de contato para o Experimento 5 (P= 0,97 g/h, C = 5,0 mg/L e tempo de 
contato de 20 minutos) e Experimento 6 (P= 2,92 g/h, C = 15,0 mg/L e tempo de contato de 
20 minutos). 
 

 Através da análise da eficiência de redução do íon hidrogênio nos Experimentos 5 e 6, 

constatou-se que, similar ao ocorrido nos Experimentos 1, 2, 3 e 4, o aumento na redução do 

íon hidrogênio é proporcional ao aumento do tempo de contato. A eficiência de redução do 

íon hidrogênio no Experimento 5, no qual a dosagem de ozônio aplicada foi de 5,0 mg/L, 

chegou a 3,89%, enquanto que no Experimento 4, no qual a dosagem de ozônio aplicada foi 

de 15,0 mg/L, chegou a reduzir 5,91%. Comparando os Experimentos 5 e 6 verifica-se que 

ocorreu maior eficiência de redução do íon hidrogênio para o experimento que aplicou a 

maior dosagem de ozônio. (Figura 5.36) 

 A taxa de redução do íon hidrogênio é praticamente constante para todos os tempos de 

contato, mostrando que a porcentagem de redução do íon hidrogênio aumenta linearmente 

com o tempo de contato. (Figura 5.37) 
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 Dando continuidade às análises das variáveis estudadas nos Experimentos 5 e 6, 

observa-se que houve pequena eficiência de redução da alcalinidade no Experimento 5 e 

Experimento 6, alcançando 6,81% e 5,41% de redução da alcalinidade, respectivamente. 

 Nos Experimentos 5 e 6 a maior taxa de redução da alcalinidade foi verificada nos 

primeiros 5 minutos, tendo a partir daí, uma taxa de redução da alcalinidade próximo do zero. 

Fica claro que a redução da alcalinidade em função do tempo de contato é de difícil 

interpretação. 

 

        5.2.1.4. Ensaios de hidrodinâmica com azul de metileno 

 

Depois de realizados os 6 primeiros experimentos de oxidação, foi constatado que não 

houve variação espacial 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 ensaios com o corante azul de metileno 

tentando verificar a movimentação do corante para escoamento descontínuo (batelada) e para 

escoamento contínuo (corrente e contracorrente), conforme está apresentado na 9ª. Etapa do 

item Materiais e Métodos. 

No ANEXO D está apresentado os frames de deslocamento do corante para 

escoamento descontínuo (batelada) e contínuo (concorrente e contracorrente). 

Como já dito no item Materiais e Métodos, 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 
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contracorrente). De acordo com trabalhos na literatura da área, o escoamento contínuo pode 

tender a escoamento pistonado para tempos de contato superiores a 30 segundos. 

Analisando os resultados obtidos com o corante azul de metileno concluiu-se que seria 

desnecessário continuar coletando amostras em 3 pontos de coleta diferentes, uma vez que 

não existe, para este tipo de coluna de ozonização, variação espacial das variáveis estudadas 

para um mesmo tempo de contato. Conseqüentemente admitiu-se mistura completa para este 

tipo de coluna de ozonização. 

Daí, a partir do Experimento 7, passou-se a coletar amostras apenas no Ponto 2 (Figura 

4.32).  

Trabalho similar com o corante azul de metileno foi realizado por Inoue (2001), a qual 

objetivou analisar a influência da vazão de água e de ar no comportamento hidrodinâmico do 

reator de contato, em regime de escoamento contra-corrente. Através de uma coluna cilíndrica 

de 4,50m de altura e 0,19m de diâmetro interno, Inoue (2001) concluiu que com o aumento da 

vazão de gás, mantendo constante a vazão de água, o comportamento hidráulico do reator de 

ozonização tendeu a mistura completa. Por outro lado, aumentando a vazão de água, 

mantendo constante a vazão de ar, o comportamento hidráulico do reator de ozonização 

tendeu a pistonado ideal.  

 

        5.2.1.5. Experimento 7 e Experimento 8 

 

De acordo com a 10ª. Etapa descrita no item Materiais e Métodos, o Experimento 7 é 

idêntico aos Experimentos 1, 3 e 5 no qual se aplicou uma dosagem de ozônio de 5,0 mg/L 

em 20 minutos (P = 0,97 g/h). O Experimento 8 é idêntico aos Experimentos 2, 4 e 6, no qual 

se aplicou uma dosagem de ozônio de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h).  
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As variáveis estudadas foram similares às estudadas nos Experimentos 5 e 6 

acrescentando a análise de carbono. 

Como mencionado no item 5.2.1.4, a partir do Experimento 7 passou-se a coletar 

amostras apenas no Ponto 2 (Figura 4.32).  

A Tabela 5.11 apresenta os resultados de oxidação obtidos para todas as variáveis 

estudadas nos Experimentos 7 e 8. 

 

Tabela 5.11 - Resultados de oxidação obtidos para as variáveis estudadas nos Experimentos 7 
e 8. 

 

 Os dados experimentais obtidos e apresentados na Tabela 5.11 permitem determinar a 

eficiência de redução das variáveis estudadas nos Experimentos 7 e 8. Na Tabela 5.12 estão 

apresentadas as eficiências de redução de todas as variáveis estudadas. 

 

Tabela 5.12 – Eficiência de redução de todas as variáveis estudadas nos experimentos 7 e 8. 
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Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.12 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.38 e 5.39 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO para os Experimentos 7 e 8. 

 

 

Figura 5.38 - Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
Experimentos 7 e 8. 

 

 

Figura 5.39 - Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os Experimentos 7 e 8. 
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Analisando primeiramente o Experimento 7 nota-se que existe redução da DQO de 

aproximadamente 12% no tempo de contato de 5 minutos. No intervalo de 5 minutos até 10 

minutos, a concentração da DQO permanece praticamente constante, mantendo os 12% de 

redução da DQO. Para o tempo de contato de 15 minutos a eficiência de redução volta a 

crescer para 24,3%, diminuindo para 19,61% no tempo de contato de 20 minutos. (Figura 

5.38) 

 A taxa máxima de redução da DQO no Experimento 7 foi alcançada nos tempos de 

contato de 5 e 15 minutos. (Figura 5.39) 

 A redução da DQO no Experimento 8 tem comportamento similar ao do experimento 

7. Houve redução da DQO de aproximadamente 24,8% no tempo de contato de 5 minutos. No 

tempo de contato de 10 minutos, a concentração da DQO diminuiu ligeiramente, ficando com 

22,15% de redução da DQO. Para o tempo de contato de 15 minutos a eficiência de redução 

volta a crescer para 37,7%, finalizando em 39,4% de redução da DQO no tempo de contato de 

20 minutos. (Figura 5.38) 

 Já no experimento 8 a taxa máxima de redução da DQO foi alcançada nos primeiros 5 

minutos de tempo de contato. (Figura 5.39) 

 Comparando os experimentos 7 e 8, entende-se que a maior eficiência de redução da 

DQO alcançada no Experimento 8 foi ocasionada pela maior dosagem de ozônio aplicado. 

Além disso, a taxa máxima de redução da DQO nos primeiros 5 minutos para o Experimento 

8 está relacionada com reações químicas rápidas ocorridas entre o ozônio e matéria orgânica e 

inorgânica.  

Dando continuidade ao estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 7 e 8, as Figuras 5.40 e 5.41 trazem a redução do íon hidrogênio, da 

alcalinidade e eficiência de remoção de DQO em função do tempo de contato. 
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Figura 5.40 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO em função do 
tempo de contato para os experimentos 7 e 8.  
 

 

Figura 5.41 – Derivada da porcentagem de redução do íon hidrogênio, alcalinidade e DQO em 
função do tempo de contato para os experimentos 7 e 8.  
 

 A análise da redução do íon hidrogênio nos Experimentos 7 e 8 mostrou similaridades 

com todos os Experimentos anteriores. A redução do íon hidrogênio no Experimento 7, no 

qual a dosagem de ozônio aplicada foi de 5,0 mg/L, chegou a 7,49%, enquanto que no 

Experimento 8, no qual a dosagem de ozônio aplicada foi de 15,0 mg/L, chegou a reduzir 
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7,27%. Comparando os Experimentos 7 e 8 verifica-se que não ocorreu diferença significativa 

na eficiência de redução do íon hidrogênio nos dois experimentos (Figura 5.40). Diferente 

constatação foi obtida nos experimentos 5 e 6. 

 A taxa de redução do íon hidrogênio é praticamente constante para todos os tempos de 

contato, mostrando que a porcentagem de redução do íon hidrogênio aumenta linearmente 

com o tempo de contato. (Figura 5.41) 

 Dando seqüência nas análises das variáveis estudadas nos Experimentos 7 e 8, 

observa-se que houve pequena eficiência de redução da alcalinidade no Experimento 7 e 

Experimento 8, alcançando 5,69% e 6,67% de redução da alcalinidade, respectivamente. Igual 

constatação foi observada nos experimentos 5 e 6. 

A maior taxa de redução da alcalinidade foi verificada nos primeiros 5 minutos, tendo 

a partir daí taxa de redução da alcalinidade próximo do zero (Figura 5.41). Fica claro que a 

eficiência de redução da alcalinidade em função do tempo de contato é de difícil 

interpretação. 

Os dados de eficiência de redução da série de carbono apresentados na Tabela 5.12 são 

melhores interpretados através das Figuras 5.42 à 5.45. 

 

Figura 5.42 – Porcentagem de redução da série de carbono em função do tempo de contato no 
Experimento 7. 
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Figura 5.43 – Derivada da porcentagem de redução da série de carbono em função do tempo 
de contato no Experimento 7. 

 

 

Figura 5.44 – Porcentagem de redução da série de carbono em função do tempo de contato no 
Experimento 8. 
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Figura 5.45 - Derivada da porcentagem de redução da série de carbono em função do tempo 
de contato no Experimento 8. 

 

 Na interpretação dos resultados de eficiência de redução da série de carbono, observa-

se que no Experimento 7 existe uma redução de carbono total (4,8%) e carbono orgânico total 

(22,42%). Com relação ao carbono inorgânico total, observa-se que houve uma redução de 

16,17% até o tempo de contato de 10 minutos, passando a aumentar o valor da concentração 

de carbono inorgânico total a partir deste momento. (Figura 5.42) 

 Já no Experimento 8 houve redução de toda a série de carbono. O carbono total 

alcançou uma porcentagem de redução de 23,45%. O carbono orgânico total alcançou 25,09% 

de redução e o carbono inorgânico total alcançou 21,87%. (Figura 5.44)  

Os resultados obtidos no Experimento 8 foram bem diferentes dos resultados obtidos 

no Experimento 7. Tal diferença está relacionada à dosagem de ozônio aplicada. 

Com relação ao estudo das taxas de redução da série de carbono em função do tempo 

de contato, pode-se afirmar que, no Experimento 7, para os primeiros 5 minutos houve 

redução máxima de carbono total e carbono inorgânico total. Já a taxa máxima de redução do 

carbono orgânico total foi alcançada no tempo de contato de 15 minutos. (Figura 5.43) 
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Já no Experimento 8, a taxa de redução máxima para o carbono total e para o carbono 

orgânico total foi alcançada no tempo de contato de 15 minutos. Referindo-se ao carbono 

inorgânico total, a taxa de redução máxima foi obtida no tempo de contato de 20 minutos. 

(Figura 5.45) 

 Comparando os experimentos 7 e 8, constata-se que houve redução de carbono total e 

de carbono orgânico total para ambos os experimentos, independente da dosagem de ozônio 

aplicado. O carbono inorgânico total no final dos 20 minutos de contato aumentou sua 

concentração no Experimento 7 (ausência de redução) e atingiu a redução máxima no 

Experimento 8.  

 

        5.2.1.6. Experimento 9 e Experimento 10 

 

De acordo com a 11ª. Etapa apresentada no item Materiais e Métodos, o Experimento 

9 é idêntico aos Experimentos 1, 3, 5 e 7 onde se aplicou uma dosagem de ozônio de 5,0 mg/L 

em 20 minutos (P = 0,97 g/h). O Experimento 10 é idêntico aos Experimentos 2, 4, 6 e 8 no 

qual se aplicou uma dosagem de ozônio de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h).  

Para estes experimentos 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. 

A Tabela 5.13 apresenta os dados experimentais de oxidação obtidos na análise da 

DQOtotal e da DQOfiltrada  nos Experimentos 9 e 10. 
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Tabela 5.13 – Dados experimentais obtidos na análise da DQOtotal e da DQOfiltrada em função 
do tempo de contato para os experimentos 9 e 10. 

 

Os dados experimentais apresentados na Tabela 5.13 permitem determinar a eficiência 

de redução da variável estudada nos Experimentos 9 e10. A Tabela 5.14 mostra a eficiência 

de redução da variável estudada. 

 

Tabela 5.14 – Eficiência de redução da DQOtotal e da DQOfiltrada em função do tempo de 
contato para os experimentos 9 e 10. 

 

 

Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.14 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.46 e 5.47 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQOtotal e da DQOfiltrada em função do tempo de contato 

para os experimentos 9 e 10. 
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Figura 5.46 – Porcentagem de redução da DQOtotal e da DQOfiltrada em função do tempo de 
contato para os experimentos 9 e 10. 
 

 

Figura 5.47 – Derivada da porcentagem de redução da DQOtotal e da DQOfiltrada em função do 
tempo de contato para os experimentos 9 e 10. 
 

 Analisando os experimentos 9 e 10 separadamente, observa-se que em todos os tempo 

de contato, a eficiência de redução da DQOfiltrada sempre foi superior a DQOtotal. (Figura 5.46) 
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 Na Tabela 5.13 onde estão apresentados os dados experimentais obtidos na análise da 

DQOtotal e da DQOfiltrada em função do tempo de contato, observa-se que a DQOtotal para todos 

os tempos de contato foi sempre maior do que a DQOfiltrada.  

 Na Figura 5.46, observando o Experimento 9, é possível visualizar que a máxima 

redução da DQOtotal foi de 31,63%, enquanto que a máxima redução da DQOfiltrada foi de 

60,93%. Já no Experimento 10, a máxima redução da DQOtotal foi de 20,60%, enquanto que a 

máxima redução da DQOfiltrada foi de 52,89%. 

 Acredita-se que os resultados indicam que houve coagulação de matéria orgânica 

coloidal, onde parcela significativa da DQO “solúvel” era transformada em DQO 

“particulada”. 

   

        5.2.1.7. Experimento 11 e Experimento 12 

 

Todos os experimentos realizados até esta fase da pesquisa de doutorado, totalizando 

10 experimentos, utilizaram dosagem de ozônio aplicada variável ao longo de todo o tempo 

de contato. Os experimentos ímpares (1, 3, 5, 7 e 9) foram realizados com dosagem de ozônio 

aplicada variável, no qual ao final dos 20 minutos de contato alcançou-se aplicação de 5,0 

mg/L de ozônio (P = 0,97 g/h). Já os experimentos pares (2, 4, 6, 8 e 10) também foram 

realizados com dosagem de ozônio aplicada variável, onde no final dos 20 minutos de contato 

alcançou-se uma aplicação de 15,0 mg/L de ozônio (P = 2,92 g/h). Com isso, observa-se que o 

aumento da dosagem de ozônio aplicado é proporcional ao aumento do tempo de contato. 

Já nos Experimentos 11 e 12 foram aplicadas massas iguais de ozônio em tempos de 

contato diferentes possibilitando analisar a existência ou não da influência do tempo de 

contato no processo de oxidação de matéria orgânica e inorgânica.  



Resultados 215 

De acordo com a 12ª. Etapa dos trabalhos de oxidação em batelada (conforme descrito 

no item Materiais e Métodos), realizaram-se experimentos para massa mínima de ozônio 

aplicada (Experimento 11) e massa máxima de ozônio aplicada (Experimento 12), onde foram 

analisados as variáveis pH, alcalinidade e DQO apenas no ponto de coleta 2.  

Os dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 11 e 12 estão 

apresentados na Tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15 – Dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 11 e 12. 

 

 

Os dados experimentais obtidos na Tabela 5.15 permitem determinar a eficiência de 

redução das variáveis estudadas nos Experimentos 11 e 12. A Tabela 5.16 mostra a eficiência 

de redução das variáveis estudadas. 

 

 

 

 



       Resultados 

 

216 

Tabela 5.16 – Eficiência de redução das variáveis estudadas nos experimentos 11 e 12. 

 

 

Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.16 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.48 e 5.49 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO em função do tempo de contato para os 

experimentos 11 e 12. 

 

Figura 5.48 – Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
experimentos 11 e 12. 
 



Resultados 217 

 

Figura 5.49 – Derivada das porcentagens de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os experimentos 11 e 12. 
 

A Figura 5.48 mostra que no Experimento 11 o aumento da eficiência de redução da 

DQO é proporcional ao aumento do tempo de contato, chegando a 14,45% de redução no 

tempo de contato de 20 minutos. Já no Experimento 12, a eficiência máxima de redução da 

DQO foi alcançada no tempo de contato de 15 minutos (22,93%), tendo um decréscimo na 

eficiência no tempo de 20 minutos (11,15%).  

 O propósito destes experimentos, onde se aplicou massas de ozônio iguais em todos os 

tempos de contato, foi verificar a influência ou não do tempo de contato na eficiência de 

redução da DQO. Através da Figura 5.49 comprovou-se que a influência do tempo de contato 

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

os tempos de contato estudados. 

Prosseguindo no estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 11 e 12, as Figuras 5.50, 5.51 e 5.52 trazem a redução do íon hidrogênio, da 

alcalinidade e eficiência de remoção de DQO em função do tempo de contato. 
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Figura 5.50 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, da alcalinidade e da DQO em 
função do tempo de contato nos experimentos 11 e 12. 
 

 

Figura 5.51 – Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio em função do tempo 
de contato nos experimentos 11 e 12. 
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Figura 5.52 - Derivada das porcentagens de redução da alcalinidade em função do tempo de 
contato nos experimentos 11 e 12. 

 

A análise da taxa de redução do íon hidrogênio nos experimentos 11 e 12 (Figura 5.51) 

mostrou que houve variação ao longo do tempo de contato para os 2 experimentos, 

comprovando que a influência do tempo de contato na eficiência de redução é real. Igual 

constatação foi observada na análise da taxa de redução da alcalinidade. (Figura 5.52) 

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

variáveis é grande o suficiente para concluir que o tempo de contato tem influência na 

eficiência de redução. A razão entre as taxas de redução da DQO foi da ordem 3 (Figura 

5.49). Para o íon hidrogênio a razão entre as taxas de redução foi da ordem 4 (Figura 5.51). Já 

para a alcalinidade a razão entre as taxas de redução foi da ordem 5. (Figura 5.52) 

 

        5.2.1.8. Experimento 13 e Experimento 14 

 

De acordo com a 13ª. Etapa apresentada no item Materiais e Métodos, os 

experimentos 13 e 14 são idêntidos aos experimentos 11 e 12, sendo os experimentos de 
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oxidação em batelada para massa mínima de ozônio aplicada (Experimento 13) e massa 

máxima de ozônio aplicada (Experimento 14), onde foram analisadas as variáveis pH, 

alcalinidade e DQO. 

Os dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 13 e 14 estão 

apresentados na Tabela 5.17. 

 

Tabela 5.17 – Dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 13 e 14. 

 

 

Os dados experimentais obtidos na Tabela 5.17 permitem determinar a eficiência de 

redução das variáveis estudadas nos Experimentos 13 e 14. A Tabela 5.18 mostra a eficiência 

de redução das variáveis estudadas. 
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Tabela 5.18 – Eficiência de redução das variáveis estudadas nos experimentos 13 e 14. 

 

 

Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.18 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.53 e 5.54 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO em função do tempo de contato para os 

experimentos 13 e 14. 

 

 

Figura 5.53 - Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para os 
experimentos 13 e 14. 
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Figura 5.54 – Derivada das porcentagens de redução da DQO em função do tempo de contato 
para os experimentos 13 e 14. 
 

A Figura 5.53 mostra que no Experimento 13 a máxima eficiência de redução da DQO 

foi alcançada para o tempo de contato de 20 minutos, onde se conseguiu 36,26% de redução. 

Já no Experimento 14, a máxima eficiência de redução da DQO também foi alcançada no 

tempo de contato de 20 minutos, com 34,16% de redução. As máximas eficiências de redução 

da DQO obtidos nos tempos de contato de 20 minutos comprovam a influência do tempo de 

contato na eficiência de redução da DQO. 

 Através da Figura 5.54 comprovou-se que a influência do tempo de contato na 

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

tempos de contato estudados. Também, fica nítido que tanto no Experimento 13 quanto no 

Experimento 14, a maior taxa de redução da DQO foi alcançada no tempo de contato de 5 

minutos. Tal constatação é justificável, pois quando se aplica mesma massa final de ozônio 

em tempos diferentes, o menor tempo de contato terá maior taxa de ozônio aplicada. 

Conseqüentemente, o maior tempo de contato terá a menor taxa de ozônio aplicada. 
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Continuando o estudo da eficiência de redução das variáveis investigadas nos 

Experimentos 13 e 14, as Figuras 5.55, 5.56 e 5.57 trazem a eficiência de redução do íon 

hidrogênio, da alcalinidade e da DQO em função do tempo de contato. 

 

 

Figura 5.55 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio, da alcalinidade e da DQO em 
função do tempo de contato nos experimentos 13 e 14. 

 

 

Figura 5.56 - Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio em função do tempo 
de contato nos experimentos 13 e 14. 
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Figura 5.57 - Derivada das porcentagens de redução da alcalinidade em função do tempo de 
contato nos experimentos 13 e 14. 

 

A análise da taxa de redução do íon hidrogênio nos experimentos 13 e 14 (Figura 5.56) 

mostrou que houve variação ao longo do tempo de contato para os 2 experimentos, 

comprovando que a influência do tempo de contato na eficiência de redução é real. Igual 

constatação foi observada na análise da taxa de redução da alcalinidade. (Figura 5.57) 

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

variáveis é grande o suficiente para concluir que o tempo de contato tem influência na 

eficiência de redução. A razão entre as taxas de redução da DQO foi em média da ordem 4 

(Figura 5.54). Para o íon hidrogênio a razão entre as taxas de redução foi da ordem 1,8 

(Figura 5.56). Já para a alcalinidade a razão entre as taxas de redução foi da ordem 5,5. 

(Figura 5.57) 

Fica nítido que tanto no Experimento 13 quanto no Experimento 14, a maior taxa de 

redução da alcalinidade foi alcançada no tempo de contato de 5 minutos. Tal constatação é 

justificável, pois quando se aplica mesma massa final de ozônio em tempos diferentes, o 

menor tempo de contato terá maior taxa de ozônio aplicada. 
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        5.2.1.9. Experimento 15 e Experimento 16 

 

Esta etapa dos trabalhos de oxidação em batelada (14ª. Etapa) é parecida com a 12ª e 

13ª etapas (conforme descrito no item Materiais e Métodos), nos quais foram realizados 

experimentos para massa mínima de ozônio aplicada (Experimento 15) e massa máxima de 

ozônio aplicada (Experimento 16), sendo analisadas as variáveis pH, alcalinidade e DQO 

apenas no ponto de coleta 2. A variável alcalinidade foi analisada apenas ao final de cada 

tempo de contato estudado. 

A única diferença da 12ª. e 13ª. Etapas 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.  

Nesta etapa objetivou-se determinar qual a influência de massas diferentes de ozônio 

aplicadas em tempos de contato iguais, além de verificar qual a contribuição dos primeiros 

minutos de tempo de contato (2 e 4 minutos) no processo de oxidação. 

Os dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 15 e 16 estão 

apresentados na Tabela 5.19. 

 

Tabela 5.19 – Dados experimentais das variáveis estudadas nos experimentos 15 e 16. 

 

      (*) = Alcalinidade não foi analisada para os tempos de contato de 2 e 4 minutos. 
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Os dados experimentais obtidos na Tabela 5.19 permitem determinar a eficiência de 

redução das variáveis estudadas nos Experimentos 15 e 16. A Tabela 5.20 mostra a eficiência 

de redução das variáveis estudadas.  

 

Tabela 5.20 - Eficiência de redução das variáveis estudadas nos experimentos 15 e 16. 

 

       (*) Alcalinidade não foi analisada para os tempos de contato de 2 e 4 minutos. 

 

Os valores de eficiência de redução apresentados na Tabela 5.20 podem ter melhor 

interpretação através de gráficos. Com isso, nas Figuras 5.58 até 5.61 estão apresentados os 

gráficos de eficiência de redução da DQO em função do tempo de contato para os 

experimentos 15 e 16. 
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Figura 5.58 - Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para o 
experimento 15. 

 

 

Figura 5.59 - Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para o 
experimento 16. 
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Figura 5.60 – Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para o Experimento 15. 

 

 

Figura 5.61 - Derivada da porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato 
para o Experimento 16. 
 

 As porcentagens de redução da DQO nos experimentos 15 e 16 podem ser analisadas 

de várias formas. 

 Sabendo que a massa final de ozônio aplicada foi igual em todos os tempos de contato, 

é possível afirmar que a taxa de ozônio aplicado em tempos menores terá um valor maior. 

Teoricamente, para um mesmo tempo de contato estudado (2, 4 e 5 minutos), tanto no 
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Experimento 15 quanto no Experimento 16, a porcentagem de redução da DQO deveria ser 

maior para os menores tempos de contato final. Nas Figuras 5.58 e 5.59 observa-se que tal 

situação não foi alcançada. 

 Comparando as taxas de redução da DQO nos primeiros 4 minutos do Experimento 15 

(Figura 5.60) com as taxas de redução final dos experimentos 11 e 13 (mesmas massas 

mínimas de ozônio aplicado em todos os tempos de contato), constatou-se que a taxa de 

redução nos primeiros 4 minutos de ozonização foi maior do que as taxas alcançadas no 

experimento 11 e 13. (Figuras 5.49 e 5.54) 

 Igual constatação foi observada quando se comparou as taxas de redução da DQO dos 

primeiros 4 minutos do Experimento 16 (Figura 5.61) com as taxas de redução final dos 

experimentos 12 e 14 (mesmas massas máximas de ozônio aplicado em todos os tempos de 

contato). Nesta comparação foi alcançada taxa de redução nos primeiros 4 minutos de 

ozonização maiores do que nos experimentos 12 e 14. (Figuras 5.49 e 5.54) 

 Através destas comparações é possível afirmar que as maiores taxas de redução 

atribuídas aos primeiros 4 minutos de ozonização, tanto no Experimento 15 quanto no 

Experimento 16, estão relacionadas às reações químicas rápidas ocorridas entre o ozônio 

aplicado e o esgoto doméstico. 

Continuando o estudo da redução das variáveis investigadas nos experimentos 15 e 16, 

as Figuras 5.62 até 5.65 trazem a redução do íon hidrogênio em função do tempo de contato. 
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Figura 5.62 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio em função do tempo de contato para 
o Experimento 15. 
 

 

Figura 5.63 – Porcentagem de redução do íon hidrogênio em função do tempo de contato para 
o Experimento 16. 
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Figura 5.64 – Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio em função do tempo 
de contato para o Experimento 15. 

 

 

Figura 5.65 - Derivada das porcentagens de redução do íon hidrogênio em função do tempo 
de contato para o Experimento 16. 

 

 Através da análise da redução do íon hidrogênio nos Experimentos 15 e 16, constatou-

se que o aumento na redução do íon hidrogênio é proporcional ao aumento do tempo de 

contato. 
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 Comparando as taxas de redução do íon hidrogênio nos primeiros 4 minutos do 

Experimento 15 (Figura 5.64) com as taxas de redução final dos experimentos 11 e 13 

(mesmas massas mínimas de ozônio aplicado em todos os tempos de contato), constatou-se 

que não houve variação significativa da taxa de redução nos primeiros 4 minutos de 

ozonização (Experimento 15) quando comparado com os experimentos 11 e 13. (Figuras 5.51 

e 5.56) 

 Igual constatação foi observada quando se comparou as taxas de redução do íon 

hidrogênio dos primeiros 4 minutos do Experimento 16 (Figura 5.61) com as taxas de redução 

final dos experimentos 12 e 14 (mesmas massas máximas de ozônio aplicado em todos os 

tempos de contato). Nesta comparação também não se alcançou uma variação significativa da 

taxa de redução nos primeiros 4 minutos de ozonização (Experimento 16) quando comparado 

com os experimentos 12 e14. (Figuras 5.51 e 5.56) 

 Tais constatações confirmam que a taxa de redução do íon hidrogênio é praticamente 

constante para qualquer tempo de contato estudado, podendo considerar que a porcentagem de 

redução do íon hidrogênio aumenta linearmente com o tempo de contato.  

 Já a análise da porcentagem de redução da alcalinidade mostrou que nos experimentos 

15 e 16 (Tabela 5.20) não houve variação significativa, alcançando aproximadamente apenas 

1,10% de redução nos primeiros 5 minutos de ozonização. Comparando as porcentagens de 

redução da alcalinidade do Experimento 15 com os experimentos 11 e 13 (Tabela 5.16 e 

5.18), observou-se que o aumento da redução da alcalinidade é proporcional ao aumento do 

tempo de contato. Igual constatação foi obtida na comparação do experimento 16 com os 

experimentos 12 e 14. (Tabela 5.16 e 5.18)  
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        5.2.1.10. Comparações entre os experimentos 1, 3, 5, 7 e 9, nos quais foi 
aplicada a dosagem final de 5,0 mg/L em 20 minutos (P = 0,97 g/h). 

 

Conforme está apresentado na 15ª. Etapa efetuou-se comparações entre a massa de 

DQO reduzida dividida pela massa de ozônio aplicado.  A Figura 5.66 mostra essa 

comparação. 

 

 

Figura 5.66 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para os experimentos onde foi aplicada a dosagem 
final de 5,0 mg/L em 20 minutos (P = 0,97 g/h). 
 

 Na Figura 5.66 é observado que no tempo de contato de 5 minutos consegue-se maior 

massa de DQO reduzida por massa de ozônio aplicada. Tal constatação está relacionada às 

reações químicas rápidas que ocorrem entre o ozônio e o esgoto doméstico e ao stripping de 

compostos químicos.  

 No Experimento 3, onde não foi constatada redução da massa de DQO, o 

comportamento diferente da curva no tempo de 5 minutos pode estar relacionado com as 

características físicas e químicas do esgoto doméstico. 
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 Conforme apresentado na Figura 5.66, ocorre oxidação da matéria orgânica por 

ozonização até o limite de Massa DQOreduzida/MassaO3 aplicada igual a 2 – embora o limite 

estequiométrico dessa razão seja 1,5.  Peña et al (2003) obtiveram razão de 2. Valores de 

Massa DQOreduzida/MassaO3 aplicada superiores estão relacionados ao stripping de compostos 

químicos. Salienta-se que, de acordo com a Figura 5.66, o stripping ocorre nos primeiros 5 

minutos de tempo de contato entre o gás ozônio e a matéria orgânica. 

  

        5.2.1.11. Comparações entre os experimentos 2, 4, 6, 8 e 10, nos quais foi 
aplicada a dosagem final de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h). 

 

Conforme está apresentado na 15ª. Etapa efetuou-se comparações entre a massa de 

DQO reduzida dividida pela massa de ozônio aplicado.  A Figura 5.67 mostra essa 

comparação. 

 

Figura 5.67 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para os experimentos onde foi aplicada a dosagem 
final de 15,0 mg/L em 20 minutos (P = 2,92 g/h). 
 

 Na Figura 5.67 é observado que no tempo de contato de 5 minutos consegue-se maior 

massa de DQO reduzida por massa de ozônio aplicada nos experimentos 2, 6 e 8. Igual 
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situação foi observada na Figura 5.66. Tal constatação está relacionada às reações químicas 

rápidas que ocorrem entre o ozônio e o esgoto doméstico e ao stripping de compostos 

químicos. 

 Já nos experimentos 4 e 10 não se manteve este mesmo comportamento das curvas no 

tempo de contato de 5 minutos. Como dito no item 5.2.1.10, a ausência de redução da massa 

de DQO pode estar relacionada às características físicas e químicas do esgoto doméstico. É 

importante citar que os experimentos 3 e 4, nos quais houve ausência de redução da massa de 

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

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

similares dos experimentos. 

 Conforme apresentado na Figura 5.67, ocorre oxidação da matéria orgânica por 

ozonização até o limite de Massa DQOreduzida/MassaO3 aplicada igual a 2 . Valores de Massa 

DQOreduzida/MassaO3 aplicada superiores estão relacionados ao stripping de compostos 

químicos. Salienta-se que, de acordo com a Figura 5.67, o stripping ocorre nos primeiros 5 

minutos de tempo de contato entre o gás ozônio e a matéria orgânica. 

 

         5.2.1.12. Comparações entre os experimentos 11, 13 e 15, nos quais foi 
aplicada a mesma massa mínima de ozônio de 0,0808g em todos os 
tempos de contato.  

 

A Figura 5.68 mostra os resultados das comparações entre a massa de DQO reduzida 

dividida pela massa de ozônio aplicada em função do tempo de contato para os experimentos 

11 e 13, nos quais foi aplicada a mesma massa de ozônio de 0,0808g em todos os tempos de 

contato.  

Através das curvas apresentadas na Figura 5.68 observa-se que existe a influência do 

tempo de contato na quantidade de massa de DQO reduzida por quantidade de massa de 
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ozônio aplicada, pois o aumento da relação massa de DQO reduzida pela massa de ozônio 

aplicada é proporcional ao aumento do tempo de contato. 

 Já no Experimento 15 (Figura 5.69), o qual se refere às mesmas características dos 

experimentos 11 e 13, mas com coletas de amostras nos primeiros 5 minutos, não foi 

detectado a influência do tempo de contato devido às discrepâncias das curvas. Tal 

comportamento das curvas está relacionado ao stripping de compostos químicos. 

A maior razão massa DQO reduzida/ massa ozônio aplicada, de até 50, é explicada 

pelo stripping que ocorre nos primeiros minutos de ozonização. Nessas condições ocorre 

remoção de compostos orgânicos voláteis principalmente pelo stripping e como a massa de 

ozônio nesse tempo é pequena, a razão torna-se grande. 

 

 

Figura 5.68 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para os experimentos onde foi aplicada a mesma 
massa mínima de ozônio de 0,0808g em todos os tempos de contato. 
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Figura 5.69 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para o experimento 15, onde foi aplicada a mesma 
massa mínima de ozônio de 0,0808g em todos os tempos de contato. (coletaram-se amostras 
nos 5 primeiros minutos para todos os tempos de contato estudados) 
 
 
 
 
         5.2.1.13. Comparações entre os experimentos 12, 14 e 16, nos quais foi 

aplicada a mesma massa máxima de ozônio de 0,243g em todos os 
tempos de contato.  

 

A Figura 5.70 mostra os resultados das comparações entre a massa de DQO reduzida 

dividida pela massa de ozônio aplicada em função do tempo de contato para os experimentos 

12 e 14, nos quais foi aplicada a mesma massa de ozônio de 0,243g em todos os tempos de 

contato.  

Através das curvas apresentadas na Figura 5.70 observa-se que existe a influência do 

tempo de contato na quantidade de massa de DQO reduzida por quantidade de massa de 

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

aplicada é proporcional ao aumento do tempo de contato. 

 Já no Experimento 16 (Figura 5.71), o qual se refere às mesmas características dos 

experimentos 12 e 14, mas com coletas de amostras nos primeiros 5 minutos, não foi 
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detectado a influência do tempo de contato devido às discrepâncias das curvas. Tal 

comportamento das curvas está relacionado ao stripping de compostos químicos. 

 

 

Figura 5.70 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para os experimentos onde foi aplicada a mesma 
massa máxima de ozônio de 0,243g em todos os tempos de contato. 

 

 

Figura 5.71 - Comparações entre a massa de DQO reduzida dividida pela massa de ozônio 
aplicada em função do tempo de contato para o experimento 16, onde foi aplicada a mesma 
massa máxima de ozônio de 0,243g em todos os tempos de contato. (coletaram-se amostras 
nos 5 primeiros minutos para todos os tempos de contato estudados) 
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    5.2.2. Escoamento contínuo 

 

Os trabalhos de remoção de matéria orgânica e inorgânica em efluente doméstico 

através da ozonização em escoamento contínuo corrente e contracorrente foram realizados 

mantendo-se os mesmos valores de tempo de contato, vazão de efluente líquido, vazão de 

ozônio, porcentagem de produção de ozônio (opção do equipamento ozonizador) e dosagem 

de ozônio aplicada, observados na Tabela 4.8.  

 

        5.2.2.1. Escoamento contínuo corrente 

 

Conforme já descrito no item 4.7.2.1, os experimentos de remoção em efluente 

doméstico através da ozonização em escoamento contínuo corrente foram realizados em 

duplicata, nomeados Experimento 17 e Experimento 18. 

Na Tabela 5.21 estão mostrados os resultados alcançados na oxidação em escoamento 

contínuo corrente. 

 

Tabela 5.21 – Resultados dos experimentos realizados na oxidação de matéria orgânica e 
inorgânica em escoamento contínuo concorrente. 
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A Tabela 5.21 mostra que os experimentos realizados em duplicata proporcionaram 

valores muito próximos, tanto credibilidade aos resultados alcançados. 

Analisando o ozônio residual, posterior à aplicação de uma dosagem de ozônio de 15,0 

mg/L, constata-se que: 

- praticamente inexiste ozônio residual dissolvido após o tempo de contato de 20 

minutos; 

- a concentração de ozônio residual gasoso após o tempo de contato de 20 minutos foi 

de 0,44 mg/L no Experimento 17 e 0,48 mg/L no Experimento 18. Também, observa-se uma 

concentração de ozônio residual dissolvido muito baixa, de aproximadamente 3%. 

Com isso, é possível concluir que praticamente 97% de todo o ozônio aplicado foi 

consumido através de reações químicas com as matérias orgânicas existentes no efluente 

doméstico estudado. 

Com relação ao pH, similar aos experimentos em escoamento descontínuo (batelada), 

existe o aumento do pH após a ozonização do efluente doméstico.  

        5.2.2.2. Escoamento contínuo contracorrente 

 

Conforme já descrito no item 4.7.2.2, os experimentos de oxidação em efluente 

doméstico através da ozonização em escoamento contínuo contracorrente foram realizados em 

duplicata, nomeados Experimento 19 e Experimento 20. 

Na Tabela 5.22 estão mostrados os resultados alcançados na oxidação em escoamento 

contínuo contracorrente. 
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Tabela 5.22 – Resultados dos experimentos realizados na oxidação de matéria orgânica e 
inorgânica em escoamento contínuo contracorrente. 

 

 

A Tabela 5.22 mostra que os experimentos realizados em duplicata proporcionaram 

valores muito próximos, tanto credibilidade aos resultados alcançados. 

Analisando o ozônio residual, posterior à aplicação de uma dosagem de ozônio de 15,0 

mg/L, constata-se que: 

- praticamente inexiste ozônio residual dissolvido após o tempo de contato de 20 

minutos (igual constatação observada nos experimentos de oxidação em escoamento contínuo 

corrente); 

- a concentração de ozônio residual gasoso após o tempo de contato de 20 minutos foi 

de 0,75 mg/L no Experimento 19 e 0,49 mg/L no Experimento 18. Também, observa-se uma 

concentração de ozônio residual gasoso muito baixa, de aproximadamente 5% no 

Experimento 19 e 3% no Experimento 20. 

Com isso, é possível concluir que praticamente 95% de todo o ozônio aplicado foi 

consumido através de reações químicas com as matérias orgânicas existentes no efluente 

doméstico estudado. 

Com relação ao pH, similar aos experimentos em escoamento descontínuo (batelada), 

existe o aumento do pH após a ozonização do efluente doméstico.  
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        5.2.2.3. Comparação entre os experimentos em escoamento contínuo 
corrente e contínuo contracorrente. 

 

 Como já dito nos itens 5.2.2.1 e 5.2.2.2, praticamente 97% de todo o ozônio aplicado 

foi consumido através de reações químicas com as matérias orgânica e inorgânica existentes 

no efluente doméstico estudado, tanto nos experimentos em escoamento contínuo corrente 

quanto nos experimentos em escoamento contínuo contracorrente. Igual constatação foi 

observada nos experimentos em escoamento descontínuo (batelada). 

 A redução do íon hidrogênio observados nos experimentos em escoamento contínuo 

corrente e contracorrente manteve-se no intervalo de aproximadamente 2,5% a 6%, conforme 

está mostrado na Tabela 5.23. Igual constatação foi observada nos experimentos em 

escoamento descontínuo (batelada). Também, observa-se que existe maior eficiência de 

redução do íon hidrogênio para os experimentos em escoamento contínuo contracorrente, 

quando comparado com o escoamento contínuo corrente. 

 Teoricamente, a eficiência de redução da alcalinidade nos experimentos 17 e 18 

deveriam ser iguais. No Experimento 17 alcançou-se eficiência de redução da alcalinidade de 

4,41%, enquanto que no Experimento 18 alcançou-se eficiência de redução da alcalinidade de 

11,23% (Tabela 5.23). Esta diferença está relacionada à qualidade de efluente doméstico 

estudado. O esgoto doméstico usado no Experimento 17 foi coletado logo nas primeiras horas 

do dia. Já o efluente usado no Experimento 18 foi coletado logo após o meio-dia (efluente 

com maior quantidade de matéria suspensa e dissolvida).  

Igual constatação foi observada na eficiência de redução da DQO nos experimentos 17 

e 18. No Experimento 17 alcançou-se 6,06% de redução da DQO, enquanto que no 

Experimento 18 alcançou-se 13,88% de redução da DQO (Tabela 5.23). Esta diferença está 

relacionada à qualidade de efluente doméstico estudado. 
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 Também, a eficiência de redução da alcalinidade nos experimentos 19 e 20 deveriam 

ser iguais. No Experimento 19 alcançou-se eficiência de redução da alcalinidade de 5,85%, 

enquanto que no Experimento 20 alcançou-se eficiência de redução da alcalinidade de 9,07% 

(Tabela 5.23). Esta diferença está relacionada à qualidade de efluente doméstico estudado.  

Igual constatação foi observada na eficiência de redução da DQO nos experimentos 19 

e 20. No Experimento 19 alcançou-se 13,69% de redução da DQO, enquanto que no 

Experimento 20 alcançou-se 29,01% de redução da DQO (Tabela 5.23). Esta diferença 

também está relacionada à qualidade de efluente doméstico estudado. 

Agora, observando a eficiência de redução da alcalinidade na Tabela 5.23, verificou-se 

enorme dificuldade na comparação entre os experimentos em escoamento corrente e 

contracorrente, visto que as porcentagens de redução são muito próximas.  

Já na comparação entre os experimentos em escoamento contínuo corrente e 

contracorrente com relação à eficiência de redução da DQO (Tabela 5.23), observa-se maior 

eficiência de redução para os experimentos em escoamento contínuo contracorrente, quando 

comparado com o escoamento contínuo corrente. 

 

Tabela 5.23 - Eficiência de redução das variáveis estudadas nos experimentos em escoamento 
contínuo corrente e contracorrente. 
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5.3. Unificação conceitual dos dados físicos do escoamento em colunas de 
ozonização com os dados de qualidade de água. 

 
 

Como comentado ao longo do presente texto, buscou-se conciliar os resultados dos 

experimentos quantitativos (velocidade ascensional das bolhas, porcentagem pontual da 

concentração das bolhas, diâmetro equivalentes das bolhas, área interfacial específica das 

bolhas) com os resultados dos experimentos qualitativos (neste caso, a grandeza de interesse é 

a DQO). Esta conciliação passa necessariamente pela modelagem, ou seja, pela confluência 

da sensibilidade experimental com a conceituação físico-química e matemática. Os 

procedimentos de modelagem também seguem uma evolução passo-a-passo, ou seja, os 

equacionamentos iniciais utilizam hipóteses simplificadoras mais restritivas, evoluindo 

posteriormente para situações mais gerais. 

Os experimentos físicos do presente trabalho (velocidades ascensionais das bolhas, 

perfis da concentração pontual de bolhas, diâmetros equivalente das bolhas e áreas interfaciais 

específicas), bem como os experimentos de qualidade do efluente (DQO) formam um banco 

de dados a ser utilizado nas simulações da coluna de ozonização que virão a decorrer do 

presente trabalho.  

Analisando primeiramente de forma geral as grandezas físicas dentro da coluna de 

ozonização, o movimento do líquido é descrito pelas equações de Navier-Stokes adaptadas 

para o caso turbulento. 
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 Onde:  

 iu = velocidade do líquido na direção i, (L/t); 
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 ju = velocidade do líquido na direção j, (L/t); 

 ρ  = massa específica do líquido, (M/L3); 

 t = tempo, (t); 

 ji xx ,  = direção do escoamento dentro da coluna de ozonização, (L); 

 µ  = viscosidade dinâmica do líquido, (M/Lt); 

 P = pressão, (M/Lt2); 

 F = força de campo. 

Adicionalmente, a concentração de bolhas é representada pela equação de 

transferência de escalares (no caso, a concentração): 
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Onde: 

c = concentração de bolhas, (M/L3); 

t = tempo, (t); 

 iu = velocidade do líquido na direção i, (L/t); 

 ix  = direção do escoamento dentro da coluna de ozonização, (L); 

 iD  = difusividade molecular, (L2/t); 

 tD  = difusividade turbulenta, (L2/t); 

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

Frisa-se que a velocidade ascensional é evidentemente vertical, o que faz com que o 

índice da derivada da última parcela seja “3”, indicativo da direção vertical.  

A representação matemática dos campos medidos (de velocidade e concentração), 

gerando funções ou curvas obtidas numericamente, decorre da correta utilização das equações 

(5.1), (5.2) e (5.3) em sistemas convenientemente discretizados.  
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Seguindo os procedimentos usuais de modelagem, inicialmente são utilizadas 

hipóteses mais restritivas. Assim, como primeira aproximação, uma vez que os experimentos 

quantitativos foram feitos em batelada e se verificou mistura completa em (no máximo) cerca 

de 30 segundos (tempo curto em relação aos intervalos de tempo de contato considerados), 

pode-se desconsiderar o movimento do fluido e avaliar apenas a evolução das grandezas de 

interesse (neste caso, a DQO), a partir da hipótese de homogeneidade de concentrações. O 

desenvolvimento aqui apresentado foi originalmente elaborado por Schulz (2006), em um 

contexto um tanto distanciado do estudo da DQO, vinculado a comportamentos caóticos de 

reações químicas (informação pessoal)1. 

A observação experimental deste trabalho com relação à redução da DQO nos 

experimentos de ozonização sugere que compostos intermediários inibidores atuem na 

evolução da porcentagem de redução de DQO associado a stripping de gases. O 

comportamento oscilatório observado para os tempos de contato iniciais (isto é, entre 0 e 20 

minutos) pode ser associado a um conjunto de diferentes compostos inibidores intermediários. 

Vale frisar que a sugestão da geração de compostos intermediários que atuam diretamente nos 

valores de DQO foi originalmente apresentada por Daniel (2005)2, decorrente de estudos 

exploratórios anteriores em ozonização neste Departamento.  

Buscando mais uma vez a simplicidade, gera-se inicialmente o modelo com o menor 

número de graus de liberdade, ou seja, evidentemente aquele que envolve apenas um 

composto inibidor, podendo ser apresentado como segue: 

- Considera-se que a eficiência máxima de redução da DQO seja sempre possível de 

ser atingida (porcentagem de redução de 100%, ou seja, ela assume o valor 1). As descrições 

posteriores consideram este caso ideal.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

1 Informação manuscrita concedida de forma pessoal por Schulz, EESC/USP, em 2006. 
2 Informação pessoal de Daniel, EESC/USP, em 2005. 
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1) Na ausência do produto intermediário inibidor (indicado pela letra I), a taxa de 

variação temporal da porcentagem de redução da DQO (representada por 1-P) tende a 

aumentar com o aumento da grandeza P (P = DQOmedida/DQOinicial).  

 
Em não havendo inibição, a porcentagem de redução de DQO aumenta 

monotonicamente até o limite de 100% (ou seja, o valor 1 utilizado). 

Matematicamente: 

d(1-P)/dt=K1 P          (5.4) 

ou:  

dP/dt=-K1 P           (5.5) 

Onde K1 é uma constante maior do que zero e t é o tempo de contato.  

 

2) Se P=0, ou (1-P)=1, significa dizer que não há indicação de DQO, ou, em outras 

palavras, que todo material oxidável está sendo oxidado pelo ozônio, gerando o produto 

intermediário inibidor cuja quantidade tende a aumentar (uma vez que ele é decorrente da 

existência de reações). Uma forma de representar este aumento é: 

dI/dt=Z1 I            (5.6) 

Onde: Z1 é uma constante maior que zero para P=0 e t é, novamente, o tempo de 

contato. A equação (5.6) considera uma reação auto-catalizadora, por representar uma 

condição mais restritiva ao aumento da DQO.  

 

3) Uma das formas mais simples de considerar a interação entre I e P, é através de um 

produto das variáveis em questão. Menciona-se que relações mais complexas surgem com 

potências das variáveis diferentes da unidade, potências essas não consideradas nesta 

discussão. Schulz (2006) também considerou a situação linear sem o produto mencionado, 
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aqui apresentada no item 4, considerando o contexto do presente estudo. Com a primeira 

aproximação, há uma relação entre P e I com a seguinte dinâmica (diretamente obtida a partir 

das considerações 1 e 2 acima, equações 5.5 e 5.6): 

dP/dt= -K1 P + K2 P I                                (5.7) 

dI/dt= Z1 I - Z2 P I                                                                                                 (5.8) 

As constantes K2 e Z2 são positivas e os sinais são trocados entre as parcelas para 

conferir características inibidoras sobre as tendências originais (decorrente da observação 

experimental deste trabalho). Interessantemente, essas equações lembram aquelas de Lotka e 

Volterra para evoluções populacionais.  

Análises básicas podem ser feitas com as equações (5.7) e (5.8), conforme mostrado a 

seguir.  

- O regime permanente é obtido quando não há evolução temporal, o que é obtido 

quando, concomitantemente: 

-K1 P + K2 P I = 0                     (5.9) 

Z1 I - Z2 P I = 0                   (5.10) 

As soluções são: 

P=0, I=0                                 (5.11) 

e,             

P=Z1/Z2,                     (5.12) 

I= K1/K2                          (5.13) 

Essas soluções para os pares [(1-P), I] são denominadas de pontos críticos. A sua 

importância cresce quando se estuda a estabilidade do sistema. Boyce e Diprima (1979) 

apresentam a forma tradicional de estudar as trajetórias das soluções em torno dos pontos 

críticos. O ponto (0, 0) é instável (ponto sela). O ponto (Z1/Z2, K1/K2) é estudado a partir de 

funções u e v associadas a P e I, na forma: 
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P= Z1/Z2 + u                    (5.14) 

I= K1/K2 + v                    (5.15) 

Substituindo as equações (5.14) e (5.15) nas equações diferenciais originais (5.7) e 

(5.8), resulta: 

du/dt= K2Z1/Z2 v + K2 uv                             (5.16) 

dv/dt= -Z2K1/K2 u - Z2 uv                  (5.17) 

Este sistema é quase linear. O sistema linear correspondente é: 

du/dt= K2Z1/Z2 v                   (5.18) 

dv/dt= -Z2K1/K2 u                   (5.19) 

Este sistema é válido para pequenos valores de u e v, que fazem com que o produto 

entre as duas equações tenha ordem de grandeza desprezível frente às demais parcelas. A 

solução dessas equações, por substituição direta, é: 

u=A cos [(K1Z1)
1/2

 t] + B sen[(K1Z1)
1/2

 t]                (5.20) 

v={-A sen [(K1Z1)
1/2

 t] + B cos[(K1Z1)
1/2

 t]} (K1Z1)
1/2

 Z2/(Z1/K2)             (5.21) 

Nas variáveis originais, ou seja, substituindo as equações (5.20) e (5.21) nas equações 

(5.14) e (5.15) tem-se: 

P= Z1/Z2 + A cos [(K1Z1)
1/2

 t] + B sen[(K1Z1)
1/2

 t]               (5.22) 

I= K1/K2 + {-A sen [(K1Z1)
1/2

 t] + B cos[(K1Z1)
1/2

 t]} (K1Z1)
1/2

 Z2/(Z1/K2)             (5.23) 

Onde: A e B são constantes de integração, a serem determinadas a partir das condições 

iniciais.  

O que se observa é que há tendência de P ou da porcentagem de redução da DQO (1-

P) oscilar com o tempo de contato, como conseqüência da variação da concentração do 

composto intermediário formado nas reações com o ozônio. Como já mencionado, esta 

tendência é comprovada pela observação obtida neste trabalho. 



       Resultados 

 

250 

A presente quantificação representa talvez o primeiro modelo que envolve compostos 

inibidores na avaliação do comportamento da DQO em esgotos domésticos, que 

conceitualmente representa o comportamento ondulatório característico existente nas colunas 

de ozonização estudadas. A eventual fuga do comportamento oscilatório pode representar a 

ausência do composto inibidor, ou sua pequena concentração em outras situações de trabalho.  

As constantes A, B, Z1, Z2 e K1 na equação para P (equação 5.22) podem ser ajustadas 

para cada caso estudado e devem depender, por exemplo, de variáveis como o diâmetro das 

bolhas e o composto inibidor considerado. Observa-se que há dois grupos de constantes 

aglutinados, o que reduz o número de graus de liberdade de cinco para quatro. Ainda assim, 

trata-se de um número elevado, permitindo bons ajustes com conjuntos razoavelmente 

numerosos, sendo necessário haver informações fisico-químicas adicionais para justificar um 

ou outro conjunto de valores.  

Por fim, deve ser feita a ressalva de que o modelo mostra que P pode oscilar entre 

valores extremos fixos (ou seja, se o valor mínimo é zero, esse valor pode se repetir de forma 

alternada). Embora a oscilação de valores tenha sido observada, a repetição periódica desses 

valores é um caso idealizado da prática. 

 

4) O desenvolvimento adicional mencionado no item 3 considera as mesmas hipóteses 

de trabalho iniciais, porém sem levar em conta o produto das variáveis em questão (equações 

5.7 e 5.8), levando a um conjunto inicial de equações mais simples, na forma: 

dP/dt= -K1 P + K2 I                              (5.24) 

dI/dt= Z1 I - Z2 P                   (5.25) 

As constantes K1, K2, Z1 e Z2 são positivas e novamente os sinais são trocados entre as 

parcelas para conferir características inibidoras sobre as tendências originais (decorrente da 
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observação experimental deste trabalho). Estas equações são lineares e possuem solução mais 

imediata que aquelas anteriormente discutidas no item 3. 

Tem-se, por substituição direta: 

d
2
P/dt

2
 + (K1-Z1)dP/dt + (K2Z2-K1Z1)P=0                                                              (5.26) 

A solução desta equação linear de segunda ordem, homogênea e de coeficientes 

constantes, é: 

t
ZKZKZKZK

t
ZKZKZKZK

eBeAP

.
2

)(4)()(
.

2

)(4)()( 1122
2

11111122
2

1111













 −−−−−−













 −−−+−−

+=                           (5.27) 

Onde: A e B são constantes de integração.  

A forma da equação para I é obtida imediatamente com a substituição da equação 

(5.27) na equação (5.25). No presente caso, os comportamentos previstos pela solução 

permitem obter evoluções monotonicamente crescentes ou monotonicamente decrescentes no 

tempo, além dos comportamentos oscilatórios da eficiência de redução da DQO observados 

neste trabalho. O tipo de comportamento depende da relação entre as constantes A, B, Z1, Z2, 

K1 e K2 presentes no modelo. Como já mencionado, essas constantes podem depender do 

composto intermediário inibidor (relacionado à qualidade do efluente a ser tratado), bem 

como de variáveis físicas, como o diâmetro das bolhas. 

O que se observa é que a hipótese da presença de um composto intermediário inibidor 

permite reproduzir o comportamento oscilatório da eficiência de redução da DQO observado 

nos resultados experimentais obtidos neste trabalho. Assim, as equações 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. Também, é importante salientar que o 

stripping dos gases possui significativa contribuição na eficiência de redução da DQO. 

O presente estudo envolveu um estágio realizado no Departamento de Engenharia 

Biológica da Universidade do Minho em Braga/Portugal. Experimentos de ozonização 

realizados em uma coluna cilíndrica de diâmetro interno de 9,5cm e altura líquida de 0,70m, 
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na qual se aplicou a dosagem de ozônio de 15 mg/L ao longo de um tempo de contato de 20 

minutos, foram efetuados procurando verificar a existência ou não do padrão oscilatório na 

eficiência de redução da DQO em função do tempo de contato. Para os experimentos 

efetuados em Portugal foram coletadas amostras de efluente bruto da estação de tratamento de 

efluente doméstico da cidade de Braga (na entrada da estação de tratamento de efluente). 

Realizaram-se experimentos de ozonização para o efluente bruto coletado, efluente 

sedimentado (2 horas de sedimentação), efluente sedimentado e centrifugado, além de 

efluente sintético (acetato de sódio) com DQO inicial igual ao efluente bruto coletado. Os 

resultados obtidos mostram que, para todas as qualidades de efluentes estudados, houve 

aumento na eficiência de redução da DQO com o aumento do tempo de contato. Ou seja, 

nesses experimentos não houve comportamento oscilatório na eficiência de redução da DQO 

ao longo do tempo de contato. Tais constatações estão apresentadas na Figura 5.72.  

A equação 5.27, obtida como decorrência da análise envolvendo um composto 

inibidor, também prevê o crescimento contínuo de (1-P), como função da relação entre as 

constantes envolvidas. Como em Portugal as características geométricas, físicas e de 

qualidade do efluente foram diferentes daquelas testadas no Brasil, pode-se inferir que essas 

características em conjunto alteram as relações entre as constantes mencionadas. Essa 

inferência confere um potencial maior à formulação aqui apresentada, potencial que deve ser 

melhor explorado em estudos posteriores. Em outras palavras, é promissor o ponto de vista de 

vincular a eficiência de redução da DQO (expressa em função do tempo de contato) com a 

presença de compostos inibidores intermediários variáveis, relacionados à qualidade do 

efluente a ser tratado e às características hidrodinâmicas do escoamento e das bolhas 

utilizadas. 

Volta-se a frisar que nos trabalhos realizados em Portugal utilizou-se efluente bruto da 

estação de tratamento de efluente doméstico da cidade de Braga (pré-tratamento) e que nos 
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trabalhos realizados no Brasil utilizou-se efluente oriundo do reator anaeróbio da estação de 

tratamento de efluente da EESC/USP (pós-tratamento). Adicionalmente, as características 

geométricas das colunas eram substancialmente distintas. Considerando a qualidade do 

efluente, pode-se sugerir que o comportamento não oscilatório da eficiência de redução da 

DQO no pré-tratamento realizado em Portugal está relacionado às reações químicas existentes 

entre o ozônio e compostos químicos de fácil oxidação. Antes de o ozônio atacar os 

compostos químicos mais resistentes, existe a reação dos compostos de fácil oxidação, 

gerando um comportamento não oscilatório da eficiência de redução da DQO. Já para os 

trabalhos realizados na EESC/USP, onde os compostos químicos de fácil oxidação já haviam 

sido eliminados dentro do reator anaeróbio, a diferença comportamental (comportamento 

oscilatório) na eficiência de redução da DQO pode ser decorrente da existência de reações 

químicas entre o ozônio e compostos químicos mais resistentes, que podem então produzir os 

compostos intermediários inibidores.  

 

Figura 5.72 – Porcentagem de redução da DQO em função do tempo de contato para várias 
qualidades de efluente estudados. Os dados foram gerados em estudos realizados pelo autor 
na Universidade do Minho em Braga/Portugal, em estágio realizado no contexto do presente 
trabalho.  
 
 

Entende-se que as conclusões e inferências aqui expressas são merecedoras de estudos 

posteriores.  


