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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Reação para Formação de Ozônio 

 

  O ozônio é usualmente gerado por um gás que contêm oxigênio (por exemplo, o ar 

atmosférico). O gás é inserido no gerador de ozônio e, ao passar entre dois eletrodos com 

grande diferença de potencial separados por uma chapa de vidro, gera-se o ozônio à jusante 

do gerador utilizando uma descarga elétrica. A descarga utilizada varia de 4 KV à 15 KV. 

(MAGARA et al. 1995). 

 Na Figura 3.1 está representado o esquema de uma “célula” do gerador de ozônio. 

 

Figura 3.1 – Esquema de uma “célula” do gerador de ozônio. (MAGARA et al. 1995) 
 

 As reações que ocorrem entre os dois eletrodos podem ser descritas como segue: 

 −− ++→+ eOOeO2                                                                                                  (3.1) 

 −− +→+ eOeO *

22                                                                                    (3.2) 

 MOMOO +→++ 32                                                                    (3.3) 

 OOOO* +→+ 322                                                                     (3.4) 

 23 2OOO →+                                                                            (3.5) 
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 2OOO →+                                                                  (3.6) 

 As eqs. (3.1) e (3.2) explicitam que as colisões entre elétrons e moléculas de oxigênio 

podem gerar átomos de oxigênio e moléculas de oxigênio excitadas. As eqs. (3.3) e (3.4) 

descrevem sucintamente que o ozônio é formado devido à reação entre átomos de oxigênio e 

oxigênio molecular juntamente com um catalisador, denotado por M na eq. (3.3), e também 

pela reação de moléculas de oxigênio excitadas com moléculas de oxigênio. (MAGARA et al. 

1995) 

 Caso a temperatura nos eletrodos esteja alta, haverá a formação de moléculas de 

oxigênio e a degradação de ozônio dentro do próprio gerador, como resultado da reação de 

ozônio com átomo de oxigênio e átomo de oxigênio com átomo de oxigênio. Isto é mostrado 

nas eqs. (3.5) e (3.6). (MAGARA et al. 1995) 

 

3.2. Reatividade de Ozônio Molecular 

 

Após o ozônio ser transferido para a água, as substâncias contidas nesta, que devem 

ser tratadas, são oxidadas nas próprias colunas a partir do ozônio dissolvido. As reações entre 

o ozônio dissolvido e as substâncias podem ser reações diretas de moléculas de ozônio ou 

reações indiretas onde radicais 
•

OH  formados durante a auto-decomposição do ozônio agem 

como agentes oxidantes. Na reação direta, a matéria orgânica ou inorgânica reage diretamente 

com o ozônio e não forma radicais.  

Um exemplo de reação direta é a descoloração de esgoto doméstico. As reações de 

ozônio com azo (radical bivalente que contém dois átomos de nitrogênio), etileno e carboxila 

é dominante (STAEHELIN; HOIGNÉ, 1985, apud MAGARA et al. 1995). Há também 

estruturas alifáticas não-saturadas que reagem com ozônio para produzir aldeídos e ácidos 

carboxílicos diretamente, sem a formação de radicais ozonizados. Na Figura 3.2 está 
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representado o efeito de dosagem de ozônio na remoção de cor em comparação com a cor 

inicial, com tempo de contato de 4 minutos e concentração de ozônio no ar de 4 a 20 mg/L. 

 

Figura 3.2 – Descoloração de esgoto doméstico. (STAEHELIN; HOIGNÉ, 1985, apud 
MAGARA et al. 1995) 
 

 Um exemplo de reação indireta por ozonização é a remoção de compostos mal 

cheirosos em água de abastecimento. A Figura 3.3 mostra a ação do ozônio. 

 

Figura 3.3 – Remoção de compostos mal cheirosos em água de abastecimento. (MAGARA et 
al. 1995). 
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As breves informações aqui apresentadas mostram a potencialidade da ozonização. 

Esta potencialidade, por si só, já aponta para a conveniência de pesquisas que visem a sua 

aplicação nas mais diferentes situações. Considerando esta conveniência, verifica-se que o 

entendimento da interação entre o escoamento, as reações e os processos interfaciais de troca, 

torna-se relevante para qualquer geometria. 

 Existem poucos estudos quantitativos na investigação da transferência de massa de 

ozônio e reações em colunas de ozonização de escoamento contínuo. Os efeitos de variações 

no COT (carbono orgânico total), concentração de carbono inorgânico total (carbonato), e pH 

na concentração de ozônio em colunas de ozonização de escoamento contínuo apresentam 

carência de estudos mais profundos. Também, análises comparativas entre as concentrações 

de ozônio em diferentes sistemas de colunas de ozonização por exemplo,  CSTR (reator 

tanque completamente misturado) em comparação com coluna de bolhas, não tem sido bem 

estudados. 

Entende-se que qualquer estudo de ozonização deve levar em conta as reações 

químicas existentes. Abordam-se aqui, de forma inicial (e, eventualmente tangencial), 

algumas características que descrevem a reatividade do ozônio. Vale lembrar que a molécula 

de ozônio pode agir como um dipolar, como um agente eletrofílico e como um agente 

nucleofílico, comportamentos atestados em solventes orgânicos. Uma breve explanação 

dessas formas de ação é aqui apresentada. 

 Na reação dipolar, a molécula de ozônio forma ozoneto (I). Na água o ozoneto se 

decompõe em vários estágios, gerando compostos carbonila (aldeído ou cetona), hydroxí-

hidroperoxido (III) e compostos carbonila e peróxido de hidrogênio. 

 Na reação eletrofílica são envolvidas a parte molecular com alta densidade eletrônica e 

algumas misturas aromáticas, que são posteriormente substituídas por grupos doadores de 

elétrons ( 2NH,OH e compostos similares). As primeiras reações da molécula de ozônio 
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conduzem à formação de produtos orto e para-hidroxilados, os quais facilitam a ozonização. 

Após isso ocorre a formação de quinóide, e, devido à abertura do ciclo aromático, formam-se 

produtos alifáticos (gordurosos) com carbonila e funções carboxila. 

 Já as reações nucleofílicas do ozônio molecular são altamente seletivas e se limitam a 

aromáticos insaturados e compostos alifáticos. 

 Note-se que localizar os mecanismos que estão presentes no uso do ozônio torna-se 

relevante para buscar a compreensão das respostas obtidas em experimentos de coluna de 

ozonização. Respostas variáveis no tempo (como observadas nos experimentos conduzidos no 

Departamento de Hidráulica e Saneamento), mantendo-se constantes os parâmetros de 

controle, podem estar vinculadas a diferentes tipos de mecanismos fundamentais, que 

decorrem das características da reatividade do ozônio. Embora relevante, esse assunto não 

possui ainda resposta satisfatória. 

 No estudo da oxidação por ozonização são envolvidos, por vezes, compostos 

orgânicos sintéticos. Evidentemente as matérias orgânicas dissolvidas incluem compostos 

orgânicos naturais (por exemplo, aminoácidos, ácidos fúlvicos e carbohidratos), 

micropoluentes não transformados (por exemplo, aromáticos e hidrocarboneto alifático, 

solventes clorados, fenóis, polifenóis, plastificadores, pesticidas e surfactantes), 

micropoluentes transformados pela ação humana (por exemplo, compostos halogenados, 

aromáticos, ftalatos e pesticidas) e compostos formados na própria água devido às altas 

concentrações de matéria orgânica. 

 Em uma composição tão heterogênea vê-se que as características de reatividade de 

fato são relevantes. 
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3.3. Cinética da Ozonização de Micropoluentes Orgânicos Dissolvidos 

 

A eficiência do uso de ozônio em efluentes de várias origens está diretamente 

relacionada com a transferência de massa de ozônio no efluente e com a cinética entre o 

ozônio e os compostos orgânicos presentes no efluente. Enquanto a transferência de massa de 

ozônio é importante para a desinfecção e oxidação de compostos orgânicos e 

microorganismos presentes no efluente, o conhecimento da cinética de ozonização através do 

valor da constante de reação química entre ozônio e compostos orgânicos é importante para 

projetar um processo de tratamento de efluente e entender os efeitos biológicos e as 

conseqüências ambientais da ozonização na natureza. 

Tendo em vista que a maioria dos estudos relacionados à cinética das reações químicas 

é relacionada à água de abastecimento público, Farooq et al. (1989) propuseram estudo de 

cinética de reação química em um sistema de esgoto secundário, empregando um modelo 

matemático para determinar os valores de várias constantes de reação. 

O modelo matemático proposto por Farooq et al. (1989) leva em consideração a 

cinética de ozonização. Este modelo é uma modificação da modelagem de Sheffer et al. 

(1982) para um sistema ozônio-água de abastecimento público, onde não se levava em 

consideração as reações químicas existentes.  

Após todas as modificações realizadas, o modelo matemático proposto por Farooq et 

al. (1989) resultou em: 
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Onde: 

CL = concentração de ozônio na fase líquida, (mg/L); 

gentrada =  dose de ozônio, (mg/min); 
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G = vazão de ozônio, (L/min); 

H = constante de Henry, (atm/mol); 

Kla = coeficiente de transferência de massa global na fase líquida, (min-1); 

K1 = constante de decomposição de ozônio, (min-1); 

K2 = constante da reação de ozônio, ( )[ ]121 minmgL − ; 

m, n e p = ordem de reação; 

Q = vazão do líquido, (L/min); 

S = concentração de matéria orgânica remanescente, (mg/L); 

V = volume da coluna, (L). 

 

As variáveis desconhecidas Kla, K1, K2, n, p e m foram determinadas através de um 

programa computacional, resolvendo a eq. (3.7) não-linear apresentada. 

Os estudos dos coeficientes de transferência de massa foram realizados em duas 

condições diferentes. Na primeira condição, foi estudado um efluente secundário pré-

ozonizado, aplicando-se uma alta concentração de bolhas de ozônio (12 a 15 mg/L) através da 

amostra de efluente secundário por 12 horas. O coeficiente de transferência de massa para 

diferentes efluentes e vazões de gás foi calculado, resultando em um valor médio de           

1,04 min-1. Na segunda condição, foi estudado um outro tipo de efluente, não pré-ozonizado. 

O coeficiente de transferência de massa para diferentes efluentes e vazões de gás foi 

calculado, resultando em um valor médio de 1,243 min-1, maior do que o valor do coeficiente 

de transferência obtido no efluente pré-ozonizado. Segundo Farooq et al. (1989), este aumento 

pode ser atribuído ao aumento de transferência de massa de ozônio devido à reação de 

ozonização. 

Também, para os estudos da constante da decomposição de ozônio (k1), utilizou-se 

duas condições diferentes. Na primeira condição, onde foi estudado um efluente secundário 
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pré-ozonizado, obteve-se o valor da constante n=0. Já para a segunda condição, onde foi 

estudado um outro tipo de efluente, não pré-ozonizado, obteve-se n=0,994, além de k1=0,087 

muito próximo dos valores encontrados na literatura. 

Após Farooq et al. (1989) terem determinado os valores de Kla e K1, faltava 

determinar o valor da constante de reação de ozônio K2. Feitas todas as investigações, 

constataram que a reação global de ozonização é da ordem de 3/2, sendo primeira ordem com 

respeito ao ozônio residual, p=1,077, e ordem de ½ com respeito à matéria orgânica, m=0,53.  

Com esta modelagem, Farooq et al. (1989) sugerem que os valores de Kla, K1 e K2 obtidos 

neste estudo poderão ser usados para propor modelos matemáticos para prever o efeito de 

ozônio residual, vazão de gás, vazão de efluente e concentração de matéria orgânica na 

dosagem de ozônio aplicada. Com isso, Farooq et al. (1989) concluíram que, antes do 

processo de tratamento, sabendo-se a quantidade de ozônio necessária para obter uma 

determinada concentração de ozônio no efluente, consegue-se evitar desperdício de ozônio e 

economizar energia elétrica. 

É fato que não existe um valor exato da ordem de reação do ozônio dissolvido na 

coluna de ozonização com compostos orgânicos, visto que existe significativa gama de 

compostos orgânicos diferentes. Como já foi citado, Farooq et al. (1989) obtiveram ordem ½ 

para a reação de ozônio com matéria orgânica. Já Baig et al. (2001), através do tratamento 

final de um chorume, obtiveram uma curva cinética que realça a remoção de carbono orgânico 

dissolvido como uma reação de primeira ordem, com dois estágios na oxidação. Na Figura 3.4 

observa-se os dois estágios. O primeiro estágio da oxidação ocorre nos primeiros 40 minutos 

de ozonização e termina depois da completa remoção da cor do efluente, para 150 mg/L de 

carbono orgânico dissolvido. O segundo estágio começa a partir do tempo de 40 minutos, 

mostrando uma considerável limitação cinética em função da menor reatividade de ozônio 

com os subprodutos formados no primeiro estágio.  
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Figura 3.4 – Curva cinética da redução de carbono orgânico dissolvido. (BAIG et al. 2001) 
 

Já Langlais et al. (1991 apud OZONE IN WATER TREATMENT) buscaram 

resumidamente indicar que as equações fundamentais para a oxidação de compostos 

(micropoluentes) envolvem o conhecimento de diferentes variáveis.  Através das seguintes 

reações, Langlais et al. (1991 apud OZONE IN WATER TREATMENT) constatou que foi 

possível avaliar a oxidação de micropoluentes substratos ( )iM , onde: 

produtoskMO
ii ↔→+ 13                     (3.8) 

( )iniciaçãoprodutosOHkMO
ii ±↔→+ −

23                  (3.9) 

erminação)produtos(tkOHM
ii ↔→+ −

3                            (3.10) 

ropagação)produtos(pOHkOHM
ii +↔→+ −

24                           (3.11) 

 A equação que expressa a variação temporal do micropoluentes envolve as 

quantidades apresentadas nas equações acima e as suas constantes de reação, na forma: 

 
[ ] ( )[ ][ ] ( )[ ][ ]ii

i MOHkkMOkk
dt

Md
iiii

−+++= 43321                (3.12) 

Onde: [ ] [ ]iMO  e 3  são as concentrações de ozônio dissolvido e do micropoluente i, 

respectivamente. Os radicais OH
- são gerados por ataque do ozônio em −OHM i  orgânico e 

iniciadores inorgânicos. De acordo com Yurteri e Gurol (1988 apud LANGLAIS, 1991): 
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 [ ] [ ]3OOH Ψ=                                (3.13) 

e, 

 
[ ] [ ]

[ ]i

i

S

i

i

Sk

OHkMk

i

i

∑

∑ −+

=Ψ
12 2

                             (3.14) 

 Onde: 

 1k = constante do passo de iniciação da decomposição do ozônio pelo −OH ; 

 
iS = concentração do arraste; 

 
iSk = constante de arraste. 

 A oxidação total de micropoluentes substrato passa, então, a ser expressa por: 

 
[ ] ( )[ ][ ] [ ][ ]iiiii

i MOkMOkk
dt

Md
33

*** =Ψ+=                            (3.15) 

Onde: 

 
ii

kkki 21
* +=                                                                (3.16) 

 
ii

kkki 43
** +=                                           (3.17) 

 Note-se que a completa resolução teórica das equações apresentadas para os 

micropoluentes 
iM  exige que se conheçam quatro constantes e a evolução de 

iSO  e 3 . 

Portanto, não se trata da resolução de uma única equação, mas de um sistema 

convenientemente acoplado, através do conhecimento das cinéticas químicas corretas. Neste 

particular, reconhecem-se dificuldades razoáveis e maiores estudos devem ser conduzidos.  

 

3.4. Decomposição de Ozônio 

 
 A vida média do ozônio dissolvido pode ser afetada, por exemplo, pela presença de luz 

ultravioleta (UV), pelo pH e alguns radicais (*TOMIYASU et al. 1985 apud LANGLAIS et 

al.1991) que impedem reações secundárias do ozônio. 
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 Uma equação global simplificada para o decaimento do ozônio pode ser apresentada 

como: 

 
[ ] [ ][ ]−=− OHOk
dt

Od
3

3                               (3.18) 

[ ]−
=

OH

k
k

'

                                          (3.19) 

Onde k e k´ são constantes. 

 Observa-se que se trata de uma equação de primeira ordem para a concentração de 

ozônio. Porém é preciso lembrar que a mesma deriva de uma pseudo-equação de primeira 

ordem. (*TOMIYASU et al. 1985 apud LANGLAIS et al.1991) 

 Em vários estudos de ozonização em batelada de água contendo matéria orgânica 

natural foi notado que existe um consumo inicial rápido de ozônio, seguido por um período de 

decaimento mais lento. Este período de decaimento mais lento deriva de um comportamento 

de pseudo-primeira ordem. Adicionalmente observou-se que, para diferentes doses de ozônio 

aplicadas, o consumo imediato de ozônio foi praticamente constante. Se tratasse efetivamente 

de uma reação de 1ª ordem, o consumo seria função da concentração presente (dose de ozônio 

aplicada). 

Segundo Staehelin e Hoigné (1982 apud MARCHIORETTO, 1999), a decomposição 

de ozônio na presença de água pura pode ser expressa por: 

 223 HOOOHO +→+ −−                              (3.20) 

Como 22  e HOO
−  estão em equilíbrio: 

+− +↔ HOHO 22                               (3.21) 

Onde o íon  2
−O transfere um elétron ao 3O , formando −

3O  e oxigênio molecular, 

conforme: 

2332 OOOO +→+ −−                               (3.22) 
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Onde −
3O  é protonado e decompõe-se para um radical OH

-, reagindo com qualquer 

soluto: 

 33 HOHO ↔+ +−                                                     (3.23) 

 23 OOHHO o +→                                          (3.24) 

 Nas explanações, 3O  é ozônio molecular, 2O é oxigênio molecular,  2
−O é superóxido 

aniônico, −
3O  é ânion ozoneto, 2HO  é radical hidroperoxila e oOH é radical hidroxila. 

 A Figura 3.5 esquematiza a decomposição do ozônio em água pura. 

 

Figura 3.5 – Decomposição do ozônio em água pura. (MARCHIORETTO, 1999) 

 

Stanley e Johnson (1982 apud MARCHIORETTO, 1999) afirmam que a 

decomposição do ozônio pode gerar subprodutos que possuem características químicas ou 

físicas iguais ao ozônio, fazendo com que os subprodutos interfiram nas análises do residual 

de ozônio. Portanto, “o conhecimento da natureza química dos compostos produzidos pela 

molécula de ozônio é importante para escolher qual a técnica para medição do ozônio 

residual”. 

 O modelo de maior aceitação para estudar a decomposição de ozônio é creditado a 

Staehelin e Hoigné (1982,1985 apud SINGER; HULL, 2000). 
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 O passo inicial para decomposição do ozônio em água pura é a reação do íon hidroxila 

com o ozônio. Uma série de reações subseqüentes ocorre, produzindo ultimamente o radical 

hidroxila OH. O radical hidroxila é um oxidante não seletivo, o qual reagirá rapidamente com 

muitos substratos. A radical hidroxila pode também reagir com o ozônio, resultando na 

decomposição autocatalítica de ozônio. Em água pura, aumentando o pH, aumentará a 

decomposição de ozônio. (GUROL; SINGER, 1982; SOTELO et al. 1987; GRASSO; 

WEBER, 1989 apud SINGER; HULL, 2000) 

 Alternativamente, a decomposição de ozônio pode ser aumentada pela presença de 

promotores. Esses promotores convertem a radical hidroxila não-seletivo à radical 

hidroperoxila/superoxido, os quais não reagem com substratos tão rapidamente quanto as 

radicais hidroxilas. O radical hidroperoxila reage prontamente com ozônio, podendo acelerar 

a decomposição do ozônio. Alguns promotores são: metanol, carbohidratos e ácido fórmico.  

 Segundo Staehelin e Hoigné (1985 apud SINGER; HULL, 2000), existe um número 

de compostos orgânicos e inorgânicos que diminuem a decomposição de ozônio. Esses 

compostos reagem com a radical hidroxila, formando outros radicais que não reagem com 

ozônio, diminuindo a decomposição do ozônio e quebrando o ciclo autocatalítico. Alguns 

exemplos são orgânicos (tert-butyl álcool) e inorgânico (carbonato e bicarbonato).  

 Os itens 3.2, 3.3 e 3.4, aqui apresentados, mostram que há razoável complexidade no 

estudo básico dos processos de ozonização. Não se pode afirmar de forma segura, sem 

incorrer em armadilhas ingênuas, que os processos de desinfecção por ozônio sejam triviais 

ou suficientemente conhecidos. Se considerarmos apenas a quantidade de compostos 

diferentes que podem estar presentes nas estações de tratamento, já vemos que se torna difícil 

localizar-nos nos diferentes tipos e estágios das reações possíveis. Se considerarmos ainda que 

os subprodutos possam mascarar nossos resultados, então temos adicionalmente a dificuldade 
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de conferir confiabilidade aos dados colhidos. Neste caso, tanto a interpretação teórica como 

as práticas ainda são substancialmente complexas. 

 

3.5. Modelos Conceituais de Transferência de Massa Gás-Líquido 

 

 Na literatura existem várias teorias conceituais para explicar a absorção de gás através 

da interface gás-líquido, que é um dos fenômenos mais relevantes em colunas de ozonização, 

tais como a Teoria dos 2 Filmes, a Teoria de Penetração, a Teoria de Renovação Superficial, a 

Teoria para Altas Agitações, entre muitas outras, as quais são mostradas em Salla (2002). 

 

3.6. Características hidrodinâmicas 

 

    3.6.1. Coeficiente de transferência de massa gás-líquido 

Nas unidades de tratamento de água de abastecimento ou águas residuárias verifica-se 

que a transferência de massa de ozônio da fase gasosa para a líquida é mais comum mediante 

bolhas geradas por difusores porosos situados no fundo do tanque. (RICE; NETZER, 1982, 

apud MARCHIORETTO, 1999).  

Entende-se que as bolhas ascensionais geradas por difusores porosos têm o ozônio 

transferido para a água por difusão molecular através da área interfacial das bolhas. Mas os 

estudos de máxima eficiência de transferência de ozônio são descritos em função da vazão de 

injeção do ozônio na coluna, do tempo de permanência das bolhas na coluna e também do 

tamanho das bolhas ascensionais.  

Várias relações geométricas e físicas tornam-se importantes, como o fato de que 

quanto menor for o tamanho (diâmetro) das bolhas, maior será a área interfacial de contato 

com o líquido para um mesmo volume de gás (SALLA, 2002). Isto mostra que estudos das 
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características hidrodinâmicas das colunas são relevantes para entender a dependência entre 

relações geométricas intrínsecas e movimento dos fluidos. 

 Segundo Marchioretto (1999) os fatores que interferem na transferência de ozônio 

para a fase líquida são: temperatura; pH; pressão; concentração de ozônio gasoso; dimensão 

das bolhas de gás; método de transferência e tempo de contato. 

 Com o objetivo de ajudar a entender as características hidrodinâmicas de bolhas de 

ozônio em água e esgoto, Zhou e Smith (2000), estudaram em uma coluna de ozonização com 

10 cm de diâmetro interno e 1,75m de altura, através de vários tipos de difusores e injetores, 

com um analisador dinâmico de partículas à Laser 2D (marca Dantec), a distribuição do 

diâmetro de bolhas de ozônio e a variação do coeficiente de transferência de massa de ozônio, 

em função da vazão e dosagem de ozônio aplicada na coluna. Foram estudados três tipos 

diferentes de líquidos: água deionizada, água de abastecimento público e efluente de uma 

lagoa de aeração. De acordo com os experimentos realizados por Zhou e Smith (2000), foi 

possível verificar que são mínimas as influências da vazão de ozônio e da dosagem de ozônio 

aplicada na coluna de ozonização com relação à distribuição do diâmetro de bolhas. Com 

relação aos estudos de área interfacial de contato das bolhas de ozônio, foi observado que a 

área interfacial está diretamente ligado à vazão de ozônio, propiciando o aumento da relação 

(volume das bolhas)/(volume líquido) com o aumento da vazão de ozônio. 

Conseqüentemente, o coeficiente de transferência de massa de ozônio aumenta com o 

aumento da vazão de gás, como pode ser observado através da Figura 3.6. É importante 

salientar que os estudos para determinação de Kla (coeficiente de transferência de massa de 

ozônio) foram realizados com oxigênio para evitar a interferência das reações químicas com o 

ozônio.  
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 Através da teoria da renovação superficial, a qual pode ser observada em Danckwertz 

(1970), o valor de Kla para oxigênio dissolvido, utilizado por Zhou e Smith (2000), pode ser 

corrigido para ozônio gasoso por meio da seguinte equação: 

( )
50

3

2

3

2

,

O

O

O

O

D

D

(Kla)

Kla













=                                 (3.25) 

Onde: 

2OKla = coeficiente de transferência de massa de oxigênio, (min-1); 

3OKla = coeficiente de transferência de massa de ozônio, (min-1); 

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

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

 

Figura 3.6 – Efeito do tipo de água no valor de Kla. ZHOU; SMITH, (2000) 

 

 Observa-se também, na Figura 3.6, que para uma mesma vazão, o valor de Kla foi 

sempre maior para o líquido com menos tratamento, ou melhor, com maior quantidade de 

surfactantes e compostos orgânicos, impulsionado pela maior área interfacial das bolhas. Os 

autores inferem que já que a variação da dosagem de ozônio não alterou o diâmetro médio das 
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bolhas e a área interfacial das bolhas, o valor do coeficiente de transferência de massa de 

ozônio também não se alterou. (ZHOU; SMITH, 2000) 

 Já que as reações químicas que ocorrem entre ozônio e efluente são muito intensas, 

Zhou e Smith (2000) definiram um fator E como sendo a quantidade atribuída às reações 

químicas dentro do processo de transferência de massa de ozônio. A Figura 3.7 mostra os 

valores de EKla em função da dose de ozônio consumida (mg/L), para a vazão de ozônio de 

1000 mL/min, em dois tipos de água. Observa-se que as reações químicas são muito intensas 

no começo do processo de ozonização, visto que os valores de EKla são muitos maiores para 

as menores doses de ozônio consumido. Conforme pode ser observado na Figura 3.6, os 

valores de Kla entre 0,5 a 1,5min-1 fazem com que os valores de E fiquem entre 2 e 8 durante 

o estágio inicial de ozonização. Com o progresso da ozonização, a cinética das reações 

químicas se torna mais lenta. 

 

Figura 3.7 – Efeito dos tipos de efluente nos valores de EKla. (ZHOU; SMITH, 2000) 
 

Com essas ilustrações, Zhou e Smith (2000) concluíram que há maior transferência de 

massa de ozônio em efluente sem qualquer tratamento, quando comparado à água destilada, 

água de abastecimento público e efluente da saída da lagoa de aeração. Isso resulta 
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provavelmente da maior “intensidade” das reações químicas que existem entre o ozônio 

gasoso e a matéria orgânica e os microrganismos encontrados nos efluentes sem qualquer 

tratamento. 

Outro trabalho científico de grande importância no estudo da transferência de massa 

de ozônio usando um difusor microporoso é o de Mitani et al. (2005). Usando um reator de 

2,5cm de diâmetro interno e 1,24m de altura, com um difusor microporoso cilíndrico em aço 

inoxidável com diâmetro de 1,25cm, diâmetro dos poros de 0,5µm  e altura de 91,4cm fixada 

na base inferior interna do reator conseguiram-se um dos mais altos valores de transferência 

de massa de ozônio observados na literatura. O difusor se prolonga axialmente no reator 

cilíndrico até a altura de 91,4cm objetivando, nesta região, aumento do tempo de contato entre 

o ozônio dissolvido e os poluentes e aumento da área interfacial entre o gás e o líquido.  

Através da utilização de água deionizada com pH igual a 6,0 e escoamento contínuo corrente, 

Mitani et al. (2005) correlacionou o coeficiente de transferência de massa Kla (s-1) com as 

vazões de água deionizada e ozônio. Através desta correlação obteve-se a seguinte equação: 

400531810963 ,,
.G.L.,Kla =                                         (3.26) 

 Onde Kla é o coeficiente de transferência de massa global, (s-1); L é a vazão de água 

deionizada, (m3/s); G é a vazão de ozônio, (m3/s).  

 Variando a vazão de água deionizada de 3,33x10-6 m3/s (0,20 L/min) a 2,08x10-5 m3/s 

(1,25 L/min) e a vazão de ozônio de 1,45x10-6 m3/s (0,087 L/min) a 1,67x10-5 m3/s (1,00 

L/min), Mitani et al. (2005) alcançou valores de Kla (s-1) entre 0,0229 s-1 a 0,553 s-1.   

Estudos de aeração com ar comprimido em água de abastecimento realizados no 

Departamento de Hidráulica e Saneamento (EESC/USP) por Salla (2002) em uma coluna com 

0,19m x 0,19m de base interna e 1,80m de altura, através de um difusor microporoso com 

poros de 20 µm , mostraram que os valores de Kla possuem mesma ordem de grandeza dos 
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valores obtidos por Zhou e Smith (2000), conforme pode ser observado comparando as 

Figuras 3.8 e 3.6.  

 

Figura 3.8 – Gráfico de ( )20Kla  em função das vazões de ar estudadas na aeração utilizando 
diversos níveis de água na coluna. (SALLA, 2002) 
 

 Evidentemente existem diferenças entre os valores absolutos obtidos por Salla (2002) 

e por Zhou e Smith (2000), uma vez que o gás formador das bolhas foi diferente para os dois 

trabalhos. Salla (2002) utilizou ar em seus estudos, enquanto que Zhou e Smith (2000) 

utilizaram ozônio. Também a abertura dos poros dos difusores era diferente, sendo 20µm e 

10-15µm , respectivamente. Adicionalmente, os valores das vazões introduzidas no difusor, 

independentemente do gás utilizado, foram muito diferentes, sendo que a vazão máxima 

(120L/h) estudada por Zhou e Smith (2000) é menor que a metade da vazão mínima (400L/h) 

estudada por Salla (2002), o que ainda deve ser aliado ao fato de que foram utilizadas colunas 

com geometrias diferentes, sendo quadrada nos trabalhos de Salla (2002) e circular nos 

trabalhos de Zhou e Smith (2000). Com todas essas diferenças de procedimento, é muito 

interessante que os valores obtidos para Kla tenham a mesma ordem de grandeza. 

 Continuando as comparações entre os coeficientes de transferência de massa obtidos 

pelos diversos trabalhos científicos, pode-se observar que Mitani et al. (2005) conseguiram 
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valores de coeficiente de transferência de massa muito superiores aos obtidos por Salla (2002) 

e Zhou e Smith (2000). Mesmo levando-se em consideração que Mitani et al. (2005) 

trabalharam com ozônio em escoamento contínuo corrente, Salla (2002) trabalhou em 

batelada com ar e  Zhou e Smith (2000) trabalharam em batelada com ozônio, ainda se 

mantêm uma enorme diferença entre resultados de Kla obtidos. Segundo mencionam Mitani 

et al. (2005), a utilização de um difusor microporoso cilíndrico de 91,4cm de altura com 

diâmetro dos poros de 0,5µm  é a razão principal da existência desta enorme diferença entre 

resultados de coeficiente de transferência de massa. Também, ainda dentro desta comparação 

dos valores de coeficiente de transferência de massa alcançados, observa-se que o diâmetro 

dos poros do difusor microporoso utilizado por Mitani et al. (2005) é 30 vezes menor do que o 

utilizado por Zhou e Smith (2000) e 40 vezes menor do que o utilizado por Salla (2002).  

 Jakubowski et al. (2003) estudaram a transferência de massa de ozônio em água pura 

através de jato de água pura descendente em um tubo cilíndrico de diâmetro 4,9cm e 1,30m de 

altura. As altas velocidades descendentes da água pura (0,617 L/s a 0,833 L/s) criavam uma 

pressão negativa no orifício de entrada do ozônio, succionando o gás até o tubo cilíndrico e 

criando um escoamento contínuo corrente descendente. O intervalo da vazão de ozônio 

estudado foi de 0,067 L/s a 0,133 L/s e da concentração de ozônio na entrada do orifício foi 

de 7,2 mgO3/L a 55,0 mgO3/L. Através das configurações apresentadas, Jakubowski et al. 

(2003) alcançaram o valor do coeficiente de transferência de massa ozônio-líquido entre 

0,301s-1 a 0,474 s-1. Valores estes que possuem a mesma ordem de grandeza dos coeficientes 

de transferência de massa obtidos por Mitani et al. (2005).  

 

    3.6.2. Aproximações para determinação do diâmetro médio das bolhas de 
ozônio. 

 
 De acordo com Zhou e Smith (2000), estudou-se a distribuição dos diâmetros de 

bolhas de ozônio em uma coluna, através de um analisador dinâmico de partículas à Laser 2D 
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(marca Dantec), diferentes aproximações foram usadas para determinar o diâmetro médio de 

bolhas em uma coluna de ozonização. Com isso pode-se descrever as seguintes aproximações: 

� Pela média dos diâmetros:  

∑= iic dN
N

d
1

                                         (3.27) 

� Pela média da área superficial:  

∑= 21
iis dN

N
d                                                     (3.28) 

� Pela média do volume:  

3 31
∑= iiv dN

N
d                                          (3.29) 

� Pela média do volume-área superficial:  

∑
∑

= 2

3

ii

ii
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dN

dN
d                                           (3.30) 

Onde: 

N= número total de bolhas de gás por volume, (bolhas/m3); 

Ni= número de bolhas de gás com diâmetro di por volume, (bolhas/m3); 

di= diâmetro de bolha individual, (metros). 

 

 Através da Figura 3.9, foram estudados os diâmetros médios de bolhas de ozônio em 

uma coluna de ozonização em função da vazão de ozônio, com um difusor microporoso (10-

15µm ), utilizando efluente de uma lagoa de aeração, com dose de ozônio consumida de 54 

mg/L, foi possível constatar que existe diferença no valor do diâmetro médio para as diversas 

aproximações. O diâmetro médio dc apresentou menor valor, ao passo que dvs apresentou o 

valor máximo, demonstrando que não existe homogeneidade para as aproximações no cálculo 

do diâmetro médio das bolhas de ozônio, ao passo que o diâmetro das bolhas fica 
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praticamente constante com o aumento da vazão de ozônio, para todas as aproximações de 

cálculo do diâmetro médio das bolhas. 

 

Figura 3.9 – Comparação dos diâmetros médios para diferentes aproximações de cálculo de 
diâmetro médio. (ZHOU; SMITH, 2000) 
  

 Os estudos realizados por Salla (2002) mostraram que existe aumento praticamente 

linear do diâmetro médio das bolhas com a vazão de ar, conforme está ilustrado na Figura 

3.10. O cálculo, nesse caso, foi feito com base na média dos diâmetros, sendo utilizados os 

diâmetros verticais e horizontais, buscando levar em consideração a possibilidade de 

elipsóides de revolução. 

 

Figura 3.10 - Diâmetro equivalente médio das bolhas em função da vazão de aeração, 
mantendo o nível de água dentro da coluna em 1,80m. (SALLA, 2002) 
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 Mais uma vez os valores obtidos têm mesma ordem de grandeza, embora difiram 

aproximadamente por um fator 2. Como já foi mencionada, a comparação entre os valores 

obtidos por Salla (2002) e por Zhou e Smith (2000) deve levar em conta que o gás formador 

das bolhas foi diferente para os dois trabalhos, sendo ar e ozônio, respectivamente. O método 

de captação das imagens também foi diferente, sendo câmera digital no primeiro e analisador 

dinâmico de partículas à Laser 2D (marca Dantec) no segundo, além de todas as diferenças já 

mencionadas no item 3.6.1. 

 Diante dos resultados obtidos por Salla (2002) e por Zhou e Smith (2000) pode-se 

especular que talvez o difusor utilizado por Salla (2002) possa permitir uma aproximação dos 

valores de diâmetros obtidos por Zhou e Smith (2000). Para a vazão de ozônio de 120 L/h, 

nos trabalhos de Zhou e Smith (2000) obteve-se o diâmetro de bolha de aproximadamente 1,2 

mm (linha inferior da Figura 3.9). Já Salla (2002) conseguiu um valor aproximado de 1,9 mm 

para o diâmetro, mas com uma vazão de 400 L/h e uma tendência linear de crescimento com a 

vazão. Assim, caso vazões de 120 L/h possa ser aplicado à situação estudada por Salla (2002), 

espera-se que o difusor gere bolhas menores do que 1,9 mm. Considerando a tendência linear 

observada, o diâmetro médio previsto é de aproximadamente 1,7 mm. É importante frisar que, 

quanto menor for o diâmetro das bolhas, maior é a área interfacial de contato e a eficiência de 

transferência de massa gás-líquido.  

 Já em Mitani et al. (2005), cujas características geométricas do reator de ozonização e 

do difusor microporoso utilizados no estudo da transferência de massa de ozônio estão 

apresentadas no item 3.6.1, observou-se que nas partes inferiores do reator continham bolhas 

de ozônio com formato esférico cujo diâmetro oscilou entre 0,5 e 2 mm. Para as seções mais 

altas do reator de ozonização, onde existia uma considerável coalescência entre as bolhas 

ascensionais, observou-se menor quantidade das bolhas, mas com maior diâmetro e formato 
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achatado (elipsóide). Nestas seções mais altas do reator de ozonização existiam bolhas com 

diâmetro entre 3 e 15 mm.  

 Qiu et al. (2001) através do estudo de transferência de massa de bolhas de oxigênio em 

água mostrou que a melhor transferência de massa gás-líquido ocorre para bolhas menores 

que 1 mm de diâmetro. 

 

    3.6.3. Determinação da Área Interfacial das bolhas 

 Um método muito eficaz na determinação da área interfacial das bolhas é o mesmo 

método adotado por Zhou e Smith (2000). Trata-se da determinação da relação (volume total 

das bolhas)/(volume líquido), cujo valor está diretamente ligado a vazão de gás. Como pode 

ser observado na Figura 3.11, Zhou e Smith (2000) mostraram que a porcentagem da relação 

(volume total das bolhas)/(volume líquido) aumenta com o aumento da vazão de ozônio. 

 

Figura 3.11 – Variação da porcentagem de (volume total das bolhas)/(volume líquido) em 
função da vazão de ozônio, para 3 tipos diferentes de difusores. (ZHOU; SMITH, 2000) 
 

 Tendo em mãos os valores da relação (volume total das bolhas)/(volume líquido) em 

função da vazão de ozônio, procede-se da seguinte forma: 

� Sabe-se que o volume de uma esfera é:  
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� O volume total das bolhas para determinada vazão é:  

iT N.VV =                                                      (3.32) 

Onde N é o número total de bolhas. 

� Tem-se que: 
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Através de algumas substituições conclui-se que: 
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Onde  ni é a quantidade de bolhas de gás com diâmetro di..  

Agora, depois de calculado o número total de bolhas N, a equação para determinação 

da área interfacial das bolhas resulta: 

∑= 2
iiπdNa                                                      (3.35) 

Substituindo N (número total de bolhas) na equação acima, resulta: 

d

.V
a Total6

=                                           (3.36) 

Onde: VTotal é o volume total das bolhas. 

 

Equacionamento similar ao obtido por Zhou e Smith (2000) para a área interfacial das 

bolhas de ozônio foi obtido por Treybal (1980), Perry et al. (1984) e Jakubowski et al. (2003). 

 Através da Figura 3.12, Zhou e Smith (2000) obtiveram valores representativos do 

diâmetro de bolhas de ozônio e da área interfacial das bolhas, em função da vazão de ozônio, 

para 3 tipos diferentes de líquidos: água deionizada, água de abastecimento público e efluente 
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de uma lagoa de aeração. Observou-se que não houve aumento do diâmetro das bolhas com o 

aumento da vazão de ozônio, para os 3 tipos de líquidos ozonizados. Diferente constatação foi 

obtida para a área interfacial de bolhas, uma vez que houve ascensão quase que linear da área 

interfacial das bolhas com o aumento da vazão de ozônio, para os 3 tipos de líquido 

estudados. Contudo, a área interfacial das bolhas é maior para o efluente de lagoa de aeração, 

quando comparado com água deionizada e água de abastecimento público. Segundo Zhou e 

Smith (2000), esta diferença na área interfacial das bolhas entre os 3 líquidos reflete a maior 

relação (volume total das bolhas)/(volume líquido) causada pela presença de surfactantes e 

outros compostos orgânicos no efluente da lagoa de aeração. Estes compostos químicos 

alteram a viscosidade do líquido e a tensão superficial das bolhas dependente da estrutura 

química destes compostos, retardando o aumento das bolhas e, conseqüentemente, formando 

bolhas menores. 

 

Figura 3.12 – Determinação do diâmetro médio das bolhas e da área interfacial específica das 
bolhas para 3 tipos de líquido, em função da vazão de ozônio. (ZHOU; SMITH, 2000) 
 

Já em Mitani (2005), cujas características geométricas do reator de ozonização e do 

difusor microporoso utilizados no estudo da transferência de massa de ozônio estão no item 

3.6.1, apresentaram a área superficial das bolhas de ozônio ao longo da altura do reator de 

ozonização para a vazão de ozônio de 8,92x10-6m3/s (0,53 L/min) e vazão de água de 

1,67x10-5 m3/s (1,00 L/min). Os resultados obtidos estão na Figura 3.13.  



Revisão Bibliográfica 

 

29 

 

 

Figura 3.13 – Área superficial das bolhas de ozônio ao longo da altura do reator para vazão de 
ozônio de 8,92x10-6m3/s (0,53 L/min) e vazão de água de 1,67x10-5 m3/s (1,00 L/min), em 
escoamento contínuo corrente. (MITANI  et al. 2005) 
 
 
 Mitani et al. (2005) obtiveram uma área superficial das bolhas de ozônio ao longo da 

altura do reator de ozonização de 0,235 m2. Examinou-se também a área superficial das 

bolhas de ozônio usando a mesma vazão de ozônio de 8,92x10-6m3/s (0,53 L/min) e com 

vazão nula de água, ou seja, escoamento em batelada. Com isso, Mitani et al. (2005) 

constataram que o escoamento em batelada mostrou uma área superficial das bolhas de ozônio 

aproximadamente 22% maiores do que a área superficial das bolhas obtida em escoamento 

contínuo corrente. 

 Já Jun et al. (1993) assumiram a área superficial total das bolhas como sendo: 

L
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=                                                      (3.37) 

Onde bA  é a área superficial total das bolhas (m2); aQ  é a vazão de ar (m3/s); aV  é a 

velocidade média das bolhas de ar (m/s) ; mS  é a área superficial média de bolhas de ar 

individuais (m2); mV  é o volume médio de bolhas de ar individuais (m3) e, L é a distância 

entre a saída do ar no difusor e o nível de água na coluna (m). 
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A variável L é determinada através da geometria do sistema, aQ  é sabido através das 

condições experimentais. Os valores de mS  e mV  foram obtidos mediante a medição do 

tamanho das bolhas e, aV  foi determinado com o uso do aparelho Laser, através do programa 

VISIFLOW. 

 

3.7. Utilização de Ozônio em Processos de Tratamento de Água 

 

 A partir da década de 70 verificou-se que o cloro, além de ser um ótimo oxidante e 

desinfetante, formava subprodutos prejudiciais à saúde humana quando reagia com certas 

matérias orgânicas encontradas em águas de abastecimento público, tal como compostos 

halogenados THMs (trihalometanol). Este fato motivou o uso mais intenso da ozonização. (DI 

MATTEO, 1992 apud MARCHIORETTO, 1999). A Tabela 3.1 evidencia a comparação entre 

o ozônio e o cloro. 

Tabela 3.1 - Comparação das propriedades do cloro e do ozônio. DI MATTEO (1992 apud 
MARCHIORETTO, 1999) 

Propriedade Cloro Ozônio 

Oxidante Bom Excelente 

Desinfetante Bom Excelente 

Riscos à saúde Doenças de rins e fígado, câncer e tumores Não conhecidos 

Residual Excelente Pobre 

 

Em decorrência dos transtornos oriundos da utilização do cloro como desinfetante de 

água de abastecimento, houve um aumento significativo de pesquisadores interessados em 

estudar desinfetantes alternativos no tratamento de água para fins de abastecimento público.  

Dentre os vários trabalhos realizados, pode-se citar Shadiakhy et al. (1995) apud Kuo 

et al. (1996) os quais compararam a utilização de ozônio de baixa concentração e ozônio de 
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alta concentração no tratamento de água de abastecimento. Constataram que o ozônio de alta 

concentração tem vantagens técnicas e econômicas comparado ao ozônio de baixa 

concentração.   

Também, Siddiqui et al. (1997) estudaram a ozonização de águas naturais seguido por 

tratamento biológico (bio-filtração) com tempo de contato de 5 dias. Segundo Siddiqui et al. 

(1997) e Chu et al. (2002), a ozonização de águas naturais originárias de lagoas, reservatórios 

ou rios, contendo matéria orgânica natural produz sub-produtos biodegradáveis tais como: 

ácidos orgânicos, aldeídos, ácidos-cetona e ácidos carboxílicos. Estes subprodutos orgânicos 

são fontes de carbono que propiciam o crescimento de bactérias dentro do sistema de 

distribuição de água. A remoção de carbono orgânico dissolvido biodegradável, além de ser 

importante para a redução do número de bactérias, também propicia a redução do subproduto 

oriundos da desinfecção por cloração, tais como trihalometanos e ácidos haloacéticos. 

Contudo, objetivando a remoção de carbono orgânico dissolvido biodegradável é que Siddiqui 

et al. (1997) propuseram um pós-tratamento biológico, resultando na diminuição de 40 a 50% 

do carbono orgânico dissolvido, uma redução de 90 a 100% de aldeídos (soma de 

formaldeídos, acetaldeídos, glyoxal e metil-glyoxal), além da redução de 70 a 80% na 

formação de trihalometanos e ácido haloacético. Também, Siddiqui et al. (1997) constataram 

que uma vez formado o íon brometo e ácido dibromoacético na ozonização, resultou ser nula 

a remoção no pós-tratamento biológico com filtro de areia. 

Também, Chu et al. (2002), interessados no estudo da formação de sub-produtos 

oriundos da ozonização, constataram que o pré-tratamento com ozônio pode alterar e assim 

remover substâncias formadoras de trihalometanos no tratamento de água. Chang et al. (1991) 

constataram que a pré-ozonização em água de abastecimento diminui o potencial de formação 

de trihalometanos em uma média de 10%. Já Volk et al. (1997) através de um processo de 

ozonização em uma solução sintética de ácido fúlvico, procurando entender melhor o que 
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acontece na oxidação da matéria orgânica, determinaram a porção de DQO que se converte 

em DQO biodegradável após o processo de ozonização, variando a dose de ozônio aplicada. 

Com isso, para uma dose de ozônio aplicada de 6,50 mg/L, ocorreu redução de 15% na 

concentração de DQO. Mediante os dados obtidos, aponta-se para um crescimento 

aproximadamente linear da redução da concentração de DQO com o crescimento da dose de 

ozônio aplicada. Uma vez que a concentração de DQO é reduzida, propicia o aumento da 

concentração de DQO biodegradável perante o acréscimo da dose de ozônio aplicada. Volk et 

al. (1997) constataram, então, um aumento aproximadamente linear da concentração de DQO 

biodegradável com a dose de ozônio aplicada, até o valor aproximado de 3,50 mg/L de ozônio 

aplicado. Para doses maiores que 3,50mg/L não houve aumento significativo de DQO 

biodegradável. O aumento na concentração de DQO biodegradável foi de 20% com relação à 

concentração inicial de 0,23 mg/L de DQO biodegradável e 2,84 mg/L de DQO antes do 

processo de ozonização, como está mostrado na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – DQO biodegradável em função da dose de ozônio aplicada para uma solução de 
ácido fúlvico tratada com ozônio. (tempo de contato =10 minutos, pH = 7,5, DQO inicial = 
2,84 mg/L). (VOLK et al. 1997) 
  
 
 Qiu et al. (2001) investigaram o transporte de massa de ozônio gasoso acompanhado 

por decomposição e reação de ozonização na fase líquida dentro de um recipiente agitado 
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contendo uma solução aquosa de 2,4 ou 2,6 diclorofenol à 25º C. Devido à rápida reação entre 

o ozônio dissolvido e diclorofenol, a transferência de massa de ozônio é extremamente 

aumentada, resultando em rápida destruição do diclorofenol. Os dados dos trabalhos são: 

volume líquido de 3 litros, vazão de ozônio de 60 L/h, velocidade de agitação do recipiente de 

200 rpm, temperatura de 25ºC, concentração inicial de 2,4 ou 2,6 diclorofenol em 0,5mM e 

entrada de concentração de gás ozônio de 0,2mM. Estudou-se a ozonização para vários pH da 

solução líquida: pH 2, 5, 7 ,9 e 12. Em ambas as soluções, 2,4 ou 2,6 diclorofenol, foi preciso 

aproximadamente 30 min para quase zerar a concentração de 2,4 ou 2,6 diclorofenol em 

solução. Através dos dados obtidos de fração de concentração de 2,4 ou 2,6 diclorofenol com 

relação à concentração inicial em função do tempo de absorção (min), verificou-se que para 

um mesmo tempo de absorção, em ambas as soluções de 2,4 ou 2,6 diclorofenol, a remoção 

de diclorofenol aumenta com o aumento do pH da solução. 

 

3.8. Utilização de Ozônio em Processos de Tratamento de Esgoto 

 

O processo de ozonização tem vários campos de aplicação, a saber: 

• Desinfecção e tratamento de águas industriais: indústrias alimentícias, de bebidas, 

farmacêuticas, de cosméticos, laboratórios, hospitais, águas de resfriamento, etc; 

• Desinfecção de esgotos e efluentes industriais ou residenciais; 

• Desinfecção e tratamento de água de qualquer proveniência (superfície, poços), 

para obtenção de água potável; 

• Tratamento de água em grande escala em viveiros e aquários, incluindo piscinas 

para mamíferos marinhos em zoológicos. 
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Em algumas aplicações o tratamento com ozônio precisa estar combinado com outra 

tecnologia de desinfecção para maximizar a eficiência dessa desinfecção. Entre algumas 

aplicações combinadas, podem ser citados: 

• Combinação da desinfecção por ozônio com a desinfecção por UV (ultravioleta). 

Como exemplo, esta combinação promove a desinfecção total da água para a 

indústria farmacêutica; 

• Combinação do sistema de desinfecção por ozônio ou UV com a cloração. Como 

exemplo, menciona-se que esta combinação garante a desinfecção em sistemas que 

têm exigências de cloro residual. Neste caso, o ozônio é extremamente favorável, 

pois reduz o consumo de cloro em até 90%, além de reduzir a formação de 

trihalometanos. 

 

    3.8.1. Efluente Industrial  

De acordo com as aplicabilidades de ozônio em águas residuárias, observa-se que o 

mesmo tem uma capacidade enorme na remoção de cor, DQO, condutividade, detergentes e 

sólidos suspensos em efluentes têxteis.  

Existe grande quantidade de trabalhos na literatura focados na ozonização de efluente 

industrial dos mais variados seguimentos. No Brasil, tem aumentado muito a quantidade de 

trabalhos voltados exclusivamente para essa alternativa de oxidação de efluente industrial. 

Entre os exemplos menciona-se aquele derivado do estudo do processamento têxtil, que é 

gerador de grande quantidade de despejos altamente poluidores, contendo elevada carga 

orgânica, cor acentuada e compostos químicos tóxicos ao homem e ao meio ambiente. Kunz 

et al. (2002) estudaram a ozonização em três tipos diferentes de corantes (corante preto 

reativo-5, corante azul reativo-19 e corante azul reativo-21), obtidos junto a uma indústria 

têxtil localizada na região de Campinas/SP. Utilizou-se a alga de água doce Scenedesmus 
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subspicatus para avaliar a toxicidade dos três corantes, antes e depois da ozonização, para pH 

7 e 11. O corante preto reativo-5 apresentou uma redução na toxicidade dos produtos de 

ozonização para pH 7 e 11. No corante azul-19 houve uma pequena inibição no crescimento 

da alga (aumento da toxicidade) apenas para o corante ozonizado a pH 11 na concentração 

inicial do corante de 5 mg/l. Finalizando, o corante azul reativo-21 apresentou aumento da 

toxicidade após a ozonização para pH 7 e diminuição da toxicidade para pH 11. Com isso, 

observa-se que as toxicidades de corantes após a ozonização estão diretamente relacionadas 

com o pH e o tipo de corante na solução. 

Entre valiosos trabalhos realizados no território nacional, pode ser citado o de 

Hassemer et al. (2002), que se empenharam em estudar o tratamento de efluentes de uma 

indústria têxtil do Estado de Santa Catarina, através do processo físico-químico utilizando 

ozônio juntamente com coagulação-floculação em uma coluna de ozonização de 1,25m de 

altura e 5,00cm de diâmetro interno. A transferência de massa de ozônio foi obtida através de 

um difusor microporoso localizado na base interna da coluna. A Figura 3.15, fruto dos 

resultados obtidos por Hassemer et al. (2002), mostra o comportamento da cor e da turbidez 

do efluente industrial ozonizado a 4 e 7 minutos de tempo de contato, em função da 

concentração de ozônio consumida. 

 

Figura 3.15 – Redução da turbidez e da absorbância (cor) em função da concentração de 
ozônio. (HASSEMER et al., 2002). 
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 Houve eficiência de 97% na redução da absorbância (remoção da cor). A absorbância 

antes da ozonização era da ordem de 1,08 (informação não contida na Figura 3.15) e com a 

aplicação de aproximadamente 8,00mg/L de ozônio (tempo de decantação de 7 minutos), a 

absorbância reduziu para 0,03, como pode ser visto na Figura 3.15. Com relação à turbidez, 

cujo valor era da ordem de 270 NTU, após a ozonização foi para 13,0 NTU, obtendo assim 

95% de eficiência na redução da turbidez (tempo de decantação de 7 minutos). Segundo 

Hassemer et al. (2002), a alta eficiência alcançada na redução da turbidez e da cor através da 

ozonização em efluente de indústria têxtil está relacionado à rápida reação do ozônio com as 

ligações insaturadas (duplas ligações) das moléculas dos corantes. 

Ciardelli et al. (2001) realizaram estudos laboratoriais com um efluente industrial do 

ramo têxtil, passando primeiramente por um pré-tratamento com lodo-ativado e filtração em 

areia, seguido por pós-tratamento com ozônio, objetivando o reuso do efluente no próprio 

processo de tingimento têxtil. As variáveis analisadas foram: cor, concentração de DQO 

(Demanda Química de Oxigênio), condutividade, detergentes e sólidos suspensos. Após o 

pré-tratamento, o efluente têxtil foi tratado com ozônio variando a dosagem entre 20g O3/m
3  e 

50g O3/m
3, com vazão de água de 125 L/h, 250 L/h e 500 L/h, correspondendo 

respectivamente aos tempos de contato de 15minutos, 30 minutos e 60 minutos. De acordo 

com a Figura 3.16 pode ser observado que dose de ozônio de 30g O3/m
3 é suficiente para 

obter uma boa remoção de cor (81%) para o tempo de contato de 60 minutos, enquanto que 

para doses maiores de ozônio, a eficiência de remoção de cor diminuiu, enquanto que 40g 

O3/m
3 aparenta ser a dose de ozônio ótima para um tempo de contato de 30 minutos ou 

menos. 
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Figura 3.16 – Porcentagem de remoção de cor (absorbância a 420nm) variando a dose de 
ozônio aplicada e o tempo de contato. (CIARDELLI et al., 2001). 
 

Com relação aos detergentes, houve remoção satisfatória de 80%, nas condições de 

40g O3/m
3 H2O, com vazão de água de 250 L/h e 500 L/h. Os resultados obtidos da redução 

da concentração de DQO e da porcentagem de redução da concentração de DQO e de cor, 

para dosagem de ozônio aplicada de 40g O3/m
3 H2O estão ilustradas nas Figuras 3.17 e 3.18, 

respectivamente, atestando a alta eficiência na remoção de DQO e cor do efluente tratado, 

alcançando 67% de remoção de DQO e 100% na remoção de cor. 

 

Figura 3.17 – DQO de efluente têxtil antes (a) e depois (b) do pós-tratamento com ozônio, nas 
condições de 40g O3/m

3 nos tempos de contato de 15 minutos e 30 minutos. (CIARDELLI et 
al., 2001) 
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Figura 3.18 – Porcentagem de remoção de DQO e cor de efluente têxtil depois do pós-
tratamento com ozônio, nas condições de 40g O3/m

3 nos tempos de contato de 15 minutos e 
30 minutos. (CIARDELLI et al., 2001) 

 

Em decorrência dos ótimos resultados obtidos, Ciardelli et al. (2001) aprovam o reuso 

do efluente têxtil pós-tratados com ozônio no processo de tingimento na indústria têxtil, 

beneficiando economicamente a própria indústria, além de evitar o lançamento deste efluente 

no corpo receptor de água. 

No contexto dos estudos destinados à oxidação de efluentes industriais, nos mais 

variados ramos de atividade, pode ser citado o trabalho realizado por Ormad et al. (1997), o 

qual estudou a oxidação do efluente vindo do processo de produção dos pesticidas dicofol e 

tetradifon por O3 e O3/H2O2. No processo de tratamento com ozônio, para o pH 9,4, vários 

compostos químicos foram removidos, para o tempo de contato total de 60 minutos e dose de 

ozônio aplicada de 0 a 1,50 g/L, sendo os compostos removidos: diclorobenzofenol (80% de 

remoção para consumo de 0,35 g/L de ozônio), tetradifon (remoção superior a 98% para 

consumo de 0,23 g/L de ozônio), clorobenzeno (80% de remoção para consumo de 0,23 g/L 

de ozônio) e 1,2,4-triclorobenzeno (50% de remoção para consumo de 0,23 g/L de ozônio). O 

único aspecto negativo da ozonização neste trabalho de Ormad et al. (1997) foi a oxidação 

nula dos compostos DDTs. Também, Ormad et al. (1997) constataram que mediante o 



Revisão Bibliográfica 

 

39 

processo de oxidação, muitos subprodutos da ozonização foram formados devido ao 

mecanismo de oxidação não-seletiva e rápida pelo radical 
•

OH e da própria molécula de O3. 

Alguns dos diversos subprodutos da ozonização formados foram: o-clorofenol, p-clorofenol, 

benzenometanol, n-clorohidroxobenzaldeído, n-clorobenzenometanol, ácido clorobenzóico, 

entre outros. 

Já Gulyas et al. (1995) estudaram a remoção de alguns compostos orgânicos vindos de 

esgoto de quatro tipos diferentes de indústrias, através dos oxidantes ozônio e 

ozônio/peróxido de hidrogênio. Mediante os estudos para remoção de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-

propanol (TCMP) encontrado no efluente de indústria farmacêutica, constatou-se que a 

realização de um tratamento biológico, antes do efluente entrar na coluna de ozonização seria 

essencial para remoção dos compostos orgânicos biodegradáveis. O pré-biotratamento foi 

necessário, pois os compostos orgânicos biodegradáveis competem com os compostos 

orgânicos refratários pelo oxidante empregado, no caso o ozônio. Com isso, a remoção 

biológica de compostos orgânicos biodegradáveis antes da ozonização viabiliza a oxidação 

química mais eficiente e econômica das substâncias bio-refratárias. Além das vantagens 

citadas, Gulyas et al. (1995) também observaram que o pré-biotratamento formaria ácidos 

húmicos, propiciando o ataque do ozônio a vários compostos orgânicos que não seriam 

atacados na ausência desses ácidos húmicos ou na ausência de outros compostos orgânicos 

com ligação dupla de carbono (C-C). 

Também inserido no propósito de tratamento de efluente industrial mediante 

ozonização, Baig et al. (2001) estudaram a ozonização de chorume de aterro sanitário como 

alternativa final de oxidação de matéria orgânica, além da ozonização combinada com 

biofiltração no tratamento final do efluente de uma indústria de papel. No tratamento de 

chorume, Baig et al. (2001) constataram que no intervalo de dose de ozônio aplicada de 0 a 

800 mg/L, obteve-se redução na concentração de carbono orgânico dissolvido de 
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aproximadamente 70%, partindo de 420mg/L antes da ozonização e alcançando 125mg/L 

após 800 mg/L de dose de ozônio aplicada. 

Os resultados obtidos por Baig et al. (2001) com relação à ozonização combinada com 

bio-filtração no tratamento final do efluente de uma indústria de papel mostrou que a curva 

relativa à remoção de carbono orgânico dissolvido levou a vários estágios na reação. Focando 

o primeiro estágio, onde a transferência de ozônio é de 100%, vê-se um aumento na 

concentração de DBO5 do efluente, como pode ser observado na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Concentração de DBO5, porcentagem de ozônio transferido e porcentagem de 
remoção de carbono orgânico dissolvido em função da dose de ozônio aplicada. (BAIG et al., 
2001) 
 

    3.8.2. Efluente doméstico 

 Em várias partes do mundo, a utilização de ozônio gasoso como alternativa ao 

tratamento de esgoto doméstico está ganhando grande número de adeptos, seja para atender 

aos padrões de lançamentos dos mais variados compostos ou substâncias nos corpos 

receptores ou até mesmo para irrigação de determinadas espécies de hortaliças. 

 Atualmente no território nacional, principalmente na Escola de Engenharia de São 

Carlos-EESC da Universidade de São Paulo-USP, existem trabalhos voltados à área de 

oxidação e desinfecção de efluente sanitário através de desinfetantes alternativos como 

ozônio, radiação ultravioleta, peróxido de hidrogênio, entre outros. 
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 Vale mencionar novamente o trabalho realizado por Bilotta (2000), que realizou 

estudo comparativo da ação do ozônio e da radiação UV (ultravioleta) na desinfecção de 

esgoto sanitário. Utilizou-se uma coluna em acrílico com 2,00m de altura e 52 mm de 

diâmetro interno no processo de ozonização. Com relação ao ozonizador, a máxima produção 

de ozônio foi de aproximadamente 0,50 g/h para vazão de ar de 150 L/h. Foram investigadas 

as dosagens de 5, 8 e 10,0 LmgO3  e os tempos de contato de 5, 10 e 15 minutos. Sabe-se que 

a dose de ozônio aplicada é igual à relação entre a produção de ozônio (g/h) e a vazão de ar 

(L/h). Para doses baixas (5 e 8mg/L) a influência da vazão de ar é desprezível, pois o ozônio é 

rapidamente consumido. Nas doses maiores (10 mg/L) o efeito do aumento da vazão de ar na 

quantidade de ozônio efetivamente absorvida é muito mais acentuado, devido à formação de 

grandes bolhas, diminuindo o tempo de permanência das bolhas na coluna. Vazões acima de 

80 L/h proporcionaram aumentos expressivos da concentração de off-gas, em contraste com 

sua ausência em vazões inferiores a aproximadamente 50 L/h. (BILOTTA, 2000) 

 Com relação à análise de DQO, houve em média 20% de redução na concentração de 

DQO para as 3 doses aplicadas. A quantidade e dimensão dos sólidos suspensos totais 

presentes no efluente também são fatores limitantes à ação germicida do gás ozônio. Isto 

resulta, principalmente, da formação de agregados partícula-microrganismo, que dificultam, 

ou mesmo impossibilitam, a ação efetiva do ozônio sobre o microrganismo. Desse modo, 

partículas maiores que a própria bactéria ( mµ0,1≅ ), contribuem mais intensamente para o 

efeito de proteção resultante da formação de agregados partícula-microrganismo. (BILOTTA, 

2000) 

 O grau de sobrevivência oNN  (onde N é o número de coliformes fecais ou 

coliformes totais para tempo de contato igual a t e No é o número de coliformes fecais ou 

coliformes totais para tempo de contato igual a zero) para os diferentes tempos de contato e 

dosagens aplicadas, mostra a não uniformidade de remoção microbiana de CT (coliformes 
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totais) e CF (coliformes fecais), devido às variações nas características do efluente bruto 

coletado, tais como SST (sólidos solúveis totais) e matéria oxidável, além das oscilações na 

produção de ozônio pelo gerador de ozônio. Neste experimento, comparando a eficiência de 

inativação de CT e CF por radiação UV e ozonização, conclui-se a superioridade da 

inativação de CT e CF com o uso da radiação ultravioleta, uma vez que em 60 segundos foi 

possível reduzir a fração de oNN  para CT= 0,0015 e CF= 0,0026, enquanto que em 15 min 

de ozonização apenas se conseguiu CT= 0,60 e CF= 0,48. (BILOTTA, 2000). As limitações 

do aparelho gerador de ozônio (produção muito baixa de ozônio) é o motivo principal da 

diferença na eficiência de inativação de CT e CF.  

Outro trabalho interessante realizado no Departamento de Hidráulica e Saneamento, 

da Escola de Engenharia de São Carlos/USP, utilizou ozonização seguida de 

coagulação/floculação e flotação como pós-tratamento do efluente de reator anaeróbio com 

chicanas tratando esgoto sanitário, desenvolvido por Marchioretto (1999). Neste trabalho 

objetivou-se, principalmente, avaliar a influência da pré-ozonização na eficiência de 

coagulação/floculação e flotação do esgoto sanitário em questão. Diante das metas impostas, 

considerando-se as melhores condições de coagulação e flotação sem ozonização, a 

introdução da concentração de 6 mg/L de ozônio dentro da coluna, antes do processo de 

flotação, levou a um aumento expressivo na remoção de DBO (16,0 %), DQO (7,9 %), cor 

aparente (9,8 %), turbidez (7,1 %) e P total (5,3 %). Com relação à remoção de nitrogênio 

total, a pré-ozonização não proporcionou uma eficiente remoção. Também, na desinfecção 

final do efluente, a pré-ozonização se comportou de uma maneira não muito promissora, 

apresentando residual de coliformes totais de 2,2x104 NMP/100 mL e de coliformes fecais de 

3,1x103 NMP/100 mL, nas melhores condições. (MARCHIORETTO, 1999) 

 Estudo similar ao de Marchioretto (1999) foi realizado por Costa (2003), também do 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP, onde se estudou a ozonização 
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como pós-tratamento de efluentes de sistema de tratamento anaeróbio de águas residuárias 

domiciliares.  

É sabido que o objetivo do presente trabalho avança além do trabalho realizado por 

Costa (2003), baseando-se em seus resultados. De forma geral, parece que reações químicas 

vinculadas à transferência de massa provocam estabilidade temporária da concentração de 

ozônio transferido em efluente domiciliar. As buscas dos compostos químicos intermediários 

formados podem indicar quais estão causando este fenômeno e, a partir deles, talvez se possa 

reconhecer as reações que estão envolvidas. A descrição dos resultados se encontra em Costa 

(2003).  

Na Figura 3.20 é possível observar o problema em questão. Grande parte do ozônio é 

transferida para o meio líquido nos 5 primeiros minutos de contato entre bolhas de ozônio e 

efluente domiciliar. Entre 5 e 10 minutos de tempo de contato não houve acréscimo da 

quantidade de ozônio transferido para a fase líquida, voltando a aumentar o teor de ozônio 

transferido apenas após os 10 primeiros minutos de contato.  

 

 

Figura 3.20 – Teores de ozônio aplicado, transferido e residual em mg/l ao longo do tempo de 
ozonização. (COSTA, 2003) 
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 Constatações importantíssimas foram obtidas por Costa (2003) no desenvolvimento de 

seu trabalho. Observou-se que: 

� Características hidrodinâmicas dentro da coluna de ozonização, quantidade de 

ozônio para reação e características do efluente são fatores que influenciam na 

transferência de ozônio gasoso para o meio líquido; 

� A menor alcalinidade aumenta a remoção de cor aparente, turbidez, DQO e 

sólidos, sendo uma variável da ozonização importantíssima, uma vez que direciona 

o mecanismo de oxidação; 

� Verificou-se que o valor do pH no processo de oxidação indica o grau de oxidação 

atingido. Caso o pH diminua no final da ozonização, significa a obtenção de boa 

eficiência de oxidação; 

� De acordo com constatação obtida por Marchioretto (1999), verificou-se que 

grande quantidade de sólidos suspensos no efluente prejudica a transferência de 

ozônio no meio líquido; 

� Maior teor de nitrato efluente pode ser um inibidor da ozonização; 

� Reduziu-se em 7,51 (escala logarítmica) o número mais provável de coliformes 

totais e 6,98 (escala logarítmica) o número mais provável de coliformes fecais, 

observando-se que aplicação de dose elevada de ozônio em tempo de contato 

longo é indicada para ocorrer inativação de coliformes totais, ao passo que a 

inativação de coliformes fecais é independente do tempo de contato. 

 

Diante dos resultados e constatações obtidas, Costa (2003) concluiu que, para o 

efluente estudado e para as condições operacionais empregadas, o efluente ozonizado 

necessita de tratamento adicional para reunir condições mínimas de lançamento em corpo 

receptor ou até mesmo para reuso.   
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 Ni et al. (2002) estudaram a ozonização de esgoto secundário doméstico combinado 

com a filtração em areia objetivando o reuso. Foram utilizadas duas colunas de ozonização em 

série, com 1,50m de altura e 0,10m de diâmetro em cada coluna de ozonização. Na base 

interna de cada coluna foi montado um difusor poroso, com poros de 0,10mm, o qual 

propiciava a formação de bolhas de ozônio. Análises hidráulicas realizadas na coluna de 

ozonização com um traçador, no caso o NaCl, mostraram que o tempo de retenção do traçador 

na coluna é inversamente proporcional à vazão de entrada de água na coluna. Com o objetivo 

de entender melhor o comportamento do ozônio dentro da coluna, Ni et al. (2002) efetuaram 

vários testes de eficiência de transferência de massa de ozônio em água pura, variando a 

vazão de entrada do ozônio através do difusor poroso e fixando a concentração de ozônio. Os 

resultados obtidos mostram que a eficiência de transferência de massa tende a aumentar com 

o decréscimo da vazão de ozônio. Ao contrário, a dose de ozônio aplicada e a dosagem 

transferida diminuirão. Apenas para quantificar a eficiência de transferência de massa de 

ozônio em água limpa, pode-se citar que para a vazão de ozônio de 0,2 L/min, conseguiu-se 

uma eficiência de transferência de massa de 56%. Segundo Ni et al. (2002), mantendo-se a 

proporção da vazão de gás com relação a vazão de água limpa entre 0,2 e 0,4 e a dose de 

ozônio entre 8 e 12 mg/L, alcança-se remoção de 99,96% de coliforme bacillus, 62,2% de 

DBO, 89,6% de turbidez e 67% de cor. Com esses resultados, Ni et al. (2002) mencionam que 

tais porcentagens de remoções são suficientes para garantir à água qualidades que 

possibilitem seu reuso. 

 Objetivando, também, estudar o reuso de esgoto doméstico, Liberti et al. (1999) 

dedicaram-se ao tratamento de esgoto doméstico para reuso na agricultura. Fez-se uma 

comparação entre três tipos diferentes de desinfetantes, sendo: radiação ultravioleta, ácido 

peracético e ozônio, com relação à: inativação de organismos patogênicos, tais como ovos de 

helmintos, cistos de giardia lamblia, oocistos de cryptosporidium parvum e pseudomonas 
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aeruginosa; potencial de formação de subprodutos da desinfecção; custos de inativação. Com 

relação à inativação de coliformes totais, Liberti et al. (1999) obtiveram inativação maior que 

5log para ácido peracético e radiação ultravioleta e inativação maior que 3log para ozônio. 

Todos os desinfetantes foram muito eficientes na inativação da bactéria Pseudomonas 

aeruginosa. Mediante a inativação de parasitas, o ozônio teve sucesso apenas na inativação de 

Giárdia. Dando continuidade aos resultados obtidos por Liberti et al. (1999), apenas com a 

desinfecção por ozônio é que houveram formações de subprodutos, principalmente os 

aldeídos. A grande vantagem da utilização de ozônio no processo de desinfecção é que a 

instalação, manutenção e operação são muito mais baratos do que o processo de desinfecção 

com ácido peracético, sendo o dobro do valor quando comparado à radiação ultravioleta. 

Muitos pesquisadores estão imbuídos em estudar o potencial de formação de 

trihalometanos em efluentes. Citando um trabalho nessa linha, tem-se Chu et al.(2002) que, 

através de uma comparação entre efluente secundário e esgoto sem qualquer tratamento, 

verificaram que o THMFP (Potencial de Formação de Trihalometanos) é maior no efluente 

secundário, sabendo que o aumento do THMFP é geralmente proporcional à concentração de 

carbono orgânico total (COT). O que ocorre é que o esgoto sem qualquer tratamento contém 

vários tipos de poluentes orgânicos, tais como: matéria orgânica volátil, carbohidratos, 

aminoácidos, ácidos graxos e matéria orgânica húmica inerte. Quando estes poluentes 

orgânicos são enviados para sedimentação primária e tratamento biológico secundário, a 

maioria dos poluentes orgânicos pode ser removida. Contudo, a quantidade de poluentes 

remanescentes no efluente secundário é considerada matéria orgânica não-biodegradável, 

fazendo com que o efluente secundário tenha maior potencial de formação de trihalometanos 

do que o esgoto sem tratamento. Mesmo assim, o tratamento biológico é muito recomendável 

para reduzir o THMFP, uma vez que propicia um enorme decréscimo na concentração 

orgânica. 
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Devido à complexidade na composição orgânica dos diversos tipos de efluente, Chu et 

al.(2002) sugeriram que a pré-ozonização no tratamento de efluente deve  ser estudada caso a 

caso, pois depende das propriedades orgânicas do efluente em questão. 

  

    3.8.3. Inativação de microrganismos 

 Existem vários estudos realizados na inativação de bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos com o processo de ozonização. 

Rennecker et al. (1999) estudaram a inativação do protozoário parasita 

Cryptosporidium parvum com a utilização do ozônio como agente desinfetante em esgoto. 

Segundo Lisle et al. (1995), Cryptosporidium parvum é um protozoário de difícil controle e 

altamente resistente aos vários tipos de desinfetantes e pode sobreviver por vários meses em 

água ou efluente. Considerando essa alta resistência do protozoário Cryptosporidium parvum 

estudou-se sua inativação com a aplicação da ozonização, comprovando a alta eficácia do 

ozônio, conforme está demonstrado na Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Inativação do protozoário Cryptosporidium parvum com a utilização de ozônio, 
para duas quantidades diferentes do microorganismo. (pH 7, 20oC). (RENNECKER et al., 
1999) 
 
 
 Observa-se, através da Figura 3.21, que a razão N/No tende a zero com o aumento do 

produto C.T (concentração de ozônio, mg/L,  multiplicado pelo tempo de contato, min). Para 
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C.T= 6,0 mg min/L, conseguiu-se N/No=0,01, atestando a alta eficiência da ozonização nesse 

processo de desinfecção. 

 Rennecker et al. (1999) mostraram também que a temperatura tem grande influência 

no processo de inativação do protozoário parasita Cryptosporidium parvum através da 

utilização do ozônio como desinfetante. Conclui-se que para o mesmo valor de C.T consegue-

se maiores proporções de inativação N/No para as maiores temperaturas, como pode ser 

observado na Figura 3.22.  

 

 

Figura 3.22 – Efeito da temperatura na inativação do protozoário Cryptosporidium parvum 

através da ozonização (pH 7,0). (RENNECKER et al., 1999) 
 

 Pode ainda ser citado o trabalho realizado por Joret et al. (1997). Este trabalho 

incumbiu-se em verificar a eficiência de inativação de bactérias contidas em águas de 

consumo de comunidades indígenas através da ozonização, além de comparar com o poder de 

inativação direcionado à E.coli suspensa em água destilada (pH 7,5 a 7,6) e misturado com 

uma solução de ozônio residual dissolvido de concentração 20 a 30mg/L. Utilizou-se o 

método índigo na determinação da concentração de ozônio residual, para os tempos de 

contato de 2, 5, 10 e 20 minutos. A comparação entre os resultados obtidos com E.coli e com 

a bactéria “selvagem” mostrou que o crescimento de E.coli é muito mais sensível do que a 
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bactéria “selvagem” quando submetidos ao contato com o ozônio. Joret et al. (1997) 

observaram que os níveis de inativação de bactérias “selvagens” na água de consumo obtidos 

através da ozonização estão muito aquém das expectativas. Os autores argumentam que os 

baixos níveis de inativação de bactérias “indígenas” estão associados à relativas resistências 

das bactérias utilizadas nos ensaios, pela diferença de sensibilidade dos métodos usados para 

enumerar as bactérias e pela qualidade da água usada nos estudos de desinfecção. 

Na Tabela 3.2 são mostrados valores necessários de 99CT  para inativar várias espécies 

de microrganismos. 99CT  representa o produto entre C (concentração de ozônio) x T (tempo 

de contato) para inativar 99% de todos os microrganismos. 

 

Tabela 3.2 – Valores de 99CT  para microrganismos. OHGAKI (1990 apud MAGARA, 1995) 

Microrganismos CT99 (mg.min/L) 
Escherichia Coli 0,01 
Streptococcus faecalis 0,015 
Polio virus 0,1 
Endamoeba histolytica 1 
Bacillus megatherium 0,3 
Mycobacterium 

tuberculosam 
0,05 

 

 

3.9. Modelos de colunas com bolhas de ozônio que normalmente são utilizados na 
literatura. 

 

 Existem três modelos básicos de colunas com bolhas para ozonização: em batelada ou 

descontínuo; contínuo corrente, onde a vazão do líquido (esgoto) e a vazão das bolhas de 

ozônio são ascendentes; contínuo contracorrente, onde a vazão das bolhas de ozônio é 

ascendente e a vazão do líquido (esgoto) é descendente. 

 Nos três modelos de colunas, poucos estudos são quantitativamente endereçados a 

estudar a cinética de decomposição do ozônio na presença de matéria orgânica natural.  
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 Estudos de características hidrodinâmicas têm sido bem estudados em alguns 

trabalhos, mas na maioria dos casos, simplesmente assume-se mistura completa ou plug flow 

(escoamento pistão) para a fase líquida. 

 Na Figura 3.23 estão esquematizados os três modelos básicos de colunas para 

ozonização que normalmente são estudados nos trabalhos encontrados na literatura. 

 

 

Figura 3.23 – Esquema dos 3 modelos de colunas para ozonização. 

 

 Roustan et al. (1987 apud SINGER; HULL, 2000), através de estudos em uma coluna 

comercial, assumindo ser a fase líquida completamente misturada e desconsiderando a 

decomposição de ozônio na fase líquida, determinaram que o coeficiente de transferência de 

massa do ozônio varia com a velocidade superficial do ozônio elevada a potência de 0,82. Já 

Fuchun e Cunli (1990 apud SINGER; HULL, 2000), chegaram à conclusão de que o 

coeficiente de transferência de massa  varia com a velocidade superficial do ozônio elevada a 

0,98 potência, considerando coluna de bolhas em contracorrente, assumindo plug-flow 

(escoamento pistão) para a fase líquida e gasosa, além de assumir ainda que a constante de 

reação é igual a zero. 
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 Laplanche et al. (1991 apud SINGER; HULL, 2000) estudaram a concentração de 

ozônio na fase líquida em uma coluna com bolhas de ozônio para diferentes alturas da coluna. 

Através do desenvolvimento de simulação de perfis e comparação com os dados 

experimentais, concluiu-se que as concentrações simuladas foram uniformemente menores do 

que as concentrações medidas. Laplanche et al. (1991 apud SINGER; HULL, 2000) 

assumiram plug flow (escoamento pistão) para a fase líquida e gasosa e o valor da constante 

de decomposição do ozônio foi assumido decorrer de uma reação de primeira ordem. 

 Além dos pesquisadores descritos do parágrafo anterior, existem outros estudando a 

evolução da concentração de ozônio em colunas de ozonização, assumindo as mais diversas 

ordens de reação e tipo de escoamento (escoamento pistão ou de mistura completa). Dentre 

esses pesquisadores podem ser destacados: Yurteri e Gurol (1990 apud SINGER; HULL, 

2000),  Marinas et al. (1991 apud SINGER; HULL, 2000), Le Sauze et al. (1992 apud 

SINGER; HULL, 2000), Lev e Regli (1992a , 1992b apud SINGER; HULL, 2000), Zhou et 

al. (1994 apud SINGER; HULL, 2000) e Smith e Zhou (1994 apud SINGER; HULL, 2000). 

 A partir dos vários trabalhos realizados, foi possível constatar que os processos de 

transferência de massa de ozônio e reações na coluna de ozonização têm sido tratados com 

individualidade, não sendo integrados em um estudo único, mesmo sendo bem aceito que a 

base (princípio fundamental) de ozônio dissolvido é obtida por resultados combinados das 

características hidrodinâmicas da coluna, das medidas de transferência de massa e das reações 

químicas de ozônio dissolvido em água. (ZHOU et al., 1994) 

 Os escoamentos contracorrente e concorrente em coluna de bolhas exibem diferentes 

formas de perfis de ozônio dissolvido. Em geral, a concentração de ozônio dissolvido para o 

escoamento contracorrente aumenta ao longo da profundidade da coluna, sendo maior quanto 

mais próximo estiver do difusor (base da coluna). Para o escoamento concorrente, a 
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concentração de ozônio dissolvido tem um máximo perto da região central da coluna (ZHOU 

et al., 1994). 

 

3.10. Modelos Matemáticos de Coluna de Bolhas 

 

 O desenvolvimento matemático aqui seguido foi extraído do livro “Modeling 

Dissolved Ozone Behavior in Ozone Contactors”, de Singer e Hull (2000). 

O balanço de massa do volume de controle especificado na Figura 3.24 está melhor 

apresentado na Figura 3.25. 

 

Figura 3.24 – Coluna de bolhas concorente juntamente com o volume de controle 
especificado. 
 
 
 

 
Figura 3.25 – Balanço de massa no volume de controle de coluna de bolhas concorrente. 
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Fazendo o balanço de massa na fase líquida, têm-se: 
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O balanço de massa na fase gasosa é: 
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Onde:  
 
A = seção transversal da coluna, ( 2

m ); 

lC = concentração de ozônio na fase líquida, (g/m3); 

 gC = concentração de ozônio na fase gasosa, (g/m3); 

 lD = coeficiente de dispersão na fase líquida, ( minm2 ); 

 gD = coeficiente de dispersão na fase gasosa, ( minm2 ); 

 H = constante da Lei de Henry para ozônio, ( ) ( )líquidomggasmg 33 ; 

 
lh = volume do líquido/ volume do sistema; 

 aKL = coeficiente de transferência de massa global, ( 1min− ); 

 1k = constante de primeira-ordem da decomposição de ozônio, ( 1min− ); 

lQ = vazão volumétrica do líquido, ( minm2 ). ( 0<lQ  para escoamento 

contracorrente; 0>lQ  para escoamento corrente); 

 gQ = vazão volumétrica do gás, ( minm3 ); 

 t = tempo, (min); 

z = comprimento axial ao longo da coluna (verticalmente), medido desde o fundo da 
coluna, (m). 
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Observa-se que se trata de equações diferenciais parciais para a fase líquida e gasosa, 

assumindo primeira ordem para a cinética de ozonização. 

O valor de z é zero na base da coluna (fundo) e aumenta conforme aumenta a altura a 

partir da base.  

Uma vez que a vazão de gás está sempre no sentido do aumento de z, será sempre 

positiva. A vazão do líquido (esgoto) será positiva para contactor corrente e, negativo para 

contactor contracorrente. 

Para resolver as equações diferenciais parciais pode-se lançar mão de métodos 

numéricos, como o dos elementos finitos (mencionado na literatura consultada), aplicando as 

condições de contorno apropriadas para cada tipo de escoamento (corrente ou contracorrente). 

Para essas condições, tem-se: 

• Escoamento contínuo corrente: 

� para z = 0 (base ou fundo) 
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� para z = L (topo) 
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• Escoamento contínuo contracorrente: 

� para z = 0 (base ou fundo) 
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� para z = L (topo) 
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 Onde: 

 >0  refere-se ao termo calculado no lado de dentro do contactor; 

entradagC , = concentração de ozônio na fase gasosa influente, (g/m3); 

 entradalC , = concentração de ozônio na fase líquida influente, (g/m3); 

 L = altura do nível de água dentro da coluna, (m). 

 

 Para a realização do balanço de massa deste modelo algumas suposições adicionais 

podem ser feitas (que podem afetar também os contornos), a saber: 

- Fenômeno uni-dimensional, tendo gradiente de concentração apenas na direção 

axial; 

- Parâmetros independentes da altura z dentro da coluna. As suposições de que os 

coeficientes de dispersão, coeficientes de transferência de massa e volume 

líquido/volume do sistema são constantes ao longo de toda a altura dentro da 

coluna ignora a ocorrência de coalescência das bolhas e áreas transitórias; 

- Não considerar mistura na entrada e saída da coluna. A geometria da coluna é tal 

que esta suposição provavelmente reflete as condições de contorno corretamente; 
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- Primeira ordem  para a cinética de ozonização. Acredita-se que esta aproximação 

tenha validade em soluções contendo radicais inibidores, tal como carbonato e 

bicarbonato na ausência de matéria orgânica natural. No caso de soluções contendo 

matéria orgânica natural, cinéticas bifásicas devem provavelmente ser usadas, com 

um período de rápido consumo de ozônio, seguido por um período de decaimento 

mais lento de primeira ordem.   

 

Através de modelos matemáticos como este aqui apresentado é possível realizar 

simulações para coluna de bolhas com escoamento corrente e contracorrente, verificando o 

perfil de ozônio dissolvido dentro de uma variedade de condições. As complexidades 

inerentes às observações feitas, entretanto, podem implicar em tratamentos mais detalhados 

das reações envolvidas. De forma um tanto simplificada, o uso desses modelos implica em 

atribuir valores de entrada no modelo para vários parâmetros, e determinar valores de 

concentrações de ozônio na fase gasosa e líquida como função do nível de água a partir da 

base ou fundo da coluna. No modelo aqui aprsentado os parâmetros de entrada são: 

profundidade da coluna, área da seção transversal, vazão de gás, vazão do líquido, volume 

líquido/volume do sistema, coeficiente de transferência de massa (de difícil quantificação 

experimetnal), constante cinética de primeira ordem (que representa uma simplificação), 

coeficiente de dispersão na fase líquida (uma grandeza derivada de movimentos turbulentos), 

coeficiente de dispersão na fase gasosa (igualmente dependente de movimentos turbulentos), 

valor do elemento finito de profundidade (∆x, uma imposição vinculada ao modelo), 

constante da Lei de Henry, concentração inicial de ozônio na fase gasosa, concentração inicial 

de ozônio na fase líquida. 
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 Os resultados de literatura mostram que as simulações indicam que, tanto para colunas 

de bolhas com escoamento corrente e contracorrente, a concentração de ozônio dissolvido 

dentro da coluna tende a aumentar com: 

- Aumento da concentração de carbono inorgânico; 

- Diminuição do pH; 

- Diminuição da concentração de carbono orgânico; 

- Aumento da concentração de ozônio na fase gasosa influente; 

- Aumento da vazão de gás; 

- Diminuição da vazão do líquido. 

 

Além da modelagem descrita por Singer e Hull (2000), existem vários outros autores 

empenhados em desenvolver modelos que simulem o processo de transferência de massa de 

ozônio em coluna com bolhas. Entre esses vários autores podem ser citado Le Sauze et al. 

(1993).  

Os estudos de Le Sauze et al. (1993) foram conduzidos com o intuito de desenvolver 4 

tipos diferentes de reatores objetivando comparar a eficiência de diferentes reatores e 

determinar a influência de condições de ozonização no perfil de ozônio dissolvido e residual 

ao longo do reator, em todos os 4 tipos de reatores, que englobam: 

� Reator de mistura completa; 

� Reator de escoamento pistão (plug-flow); 

� Reator com uma dispersão axial na fase líquida; 

� Reator com 3 diferentes zonas de dispersão axial. 

 

Com o intuito de simplificar o equacionamento matemático, foram feitas algumas 

imposições, que são: 
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� O escoamento de gás assume forma de escoamento pistão (plug-flow). Durante a 

ozonização, a velocidade superficial de gás é menor do que 0,10 m/s e admite-se 

homogeneidade;  

� A temperatura é constante e homogênea no elemento de volume dV; 

� A transferência é descrita pela Teoria dos 2 Filmes; 

� O coeficiente de transferência de massa global Kla é constante ao longo do reator; 

� Não existe variação da concentração de ozônio na direção radial. Esta suposição 

está correta para tubulações de pequeno diâmetro, mas não está correta para reatores 

industriais. 

 

O equacionamento utilizado por Le Sauze et al. (1993), baseado no balanço de massa, 

em um elemento de volume dV, para estimar o ozônio transferido da fase gasosa para a fase 

líquida é: 

( )CCKla.dV.EdN E −=                                         (3.47) 

Onde: 

Kla = coeficiente de transferência de massa global, ( 1s− ); 

dV = volume elementar, (m3); 

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

EC = concentração de ozônio em água em equilíbrio com a fase gasosa, calculada 
através da Lei de Henry, (g/m3); 

C = concentração de ozônio em água no volume elementar, (g/m3). 

 

Com relação ao ozônio consumido, o equacionamento utilizado para estimar esta 

variável foi: 

( )
( )t

t
w.C

dt

dC
=−                                                     (3.48) 
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Onde ( ) ( )
10

log420log610660983log
alc

.,COT.,pH,,w −++−= , para 7<pH<9, 

0,3<COT (mg/l)<4,3 e 25<alcalinidade ( /lCaCO mg 3 )<550,  sendo que: 

w = grau específico de ozônio utilizado, 1h− ; 

COT = Carbono Orgânico Total, mg/l; 

alc = alcalinidade, /lCaCO mg 3 . 

 

Segundo Le Sauze et al. (1993), os parâmetros que foram utilizados para simular os 

perfis de concentração de ozônio dissolvidos e transferidos são: 

� Concentração inicial de ozônio no ar ( )entradaGC , (g/m3); 

� Altura da água dentro da coluna de ozonização, (m); 

� Tempo de contato t(s); 

� Área transversal da coluna S, (m2); 

� Volume do reator V, dependente da altura de água dentro da coluna, (m3); 

� Vazão de água LQ , (m3/s). 

 

Os cálculos da modelagem para o escoamento contracorrente e corrente são diferentes. 

No caso de escoamento corrente, os cálculos são iniciados no fundo da coluna, onde são 

conhecidas as concentrações de ozônio no líquido e no gás introduzido no difusor 

microporoso. Com relação ao escoamento contracorrente, os cálculos são iniciados no topo da 

coluna, onde a concentração de ozônio no líquido é conhecida e a concentração de ozônio 

gasoso é desconhecida. Após serem colocadas todos os contornos e fixados os parâmetros 

utilizados na modelagem, resta equacionar o balanço de massa em um pequeno elemento de 

volume dV. 

 O balanço de massa na fase gasosa resulta: 
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( ) ( ) ( ) ( )( )
444 3444 214342143421

da transferiQuantidade

h

E

h

volume dVntrada do Fluxo na e

dhhGG

lume dVaída do voFluxo na s

hGG CCKla.E.S.dhCQCQ −+= +                             (3.49) 

Impõe-se escoamento pistão (plug-flow) para a vazão de gás. 

 

Na seqüência, o balanço de massa na fase líquida fica: 

 

� reator de mistura completa: a concentração de ozônio em água é igual a 

concentração na saída da coluna de ozonização. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]∑
=

=

−+








+
−=

Hh

h
da transferiQuantidade

out
E
h

 consumidaQuantidade

entradaL

volume dVntrada do Fluxo na e

entradaL

lume dVaída do voFluxo na s

saídaL CCKla.E.S.dh
wτ

wτ
CQCQCQ

01 4444 34444 21
444 3444 21

4342143421
   (3.50) 

Para entender melhor como foi fixada a porção da quantidade consumida na equação 

acima, sabe-se que em um reator de mistura completa ( )

( ) wτC

C

entrada

saída

+
=

1

1
 e que, 

conseqüentemente, ( ) ( ) ( ) 








+
=−

wτ

wτ
CCC entradasaídaentrada 1

. 

 

� reator com dispersão axial:  

( ) ( ) ( )( )( )

{
( ) ( )

444 3444 21434214434421

44444 344444 2143421

da transferiQuantidade

E

 consumidaQuantidade
 dV do volumena entradaDispersão 

h

volume dVntrada do Fluxo na e

L

Vo volume dna saída dDispersão 

h

lume dVaída do voFluxo na s

L

CCKla.E.S.δlw.C.S.δ.δhδCD.SCQ

dhδhCδδhδCD.SδCCQ

−+−+

=+++ 22

              (3.51) 

Depois de efetuadas todas as simplificações, o balanço de massa para um reator com 

dispersão axial na fase líquida fica: 

( ) ( ) 43421444 3444 21
 consumidaQuantidade

da transferiQuantidade

E

L w.C.S.dhCCKla.E.S.dhdhδhCδD.S.dCQ −−=+ 22                                     (3.52) 

A equação acima tem C=C(entrada) quando h=0  e C=C(saída) quando h=H. 
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A equação diferencial resultante pode ser resolvida no volume elementar dV, onde CE 

e C são constantes, ficando: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ).S.dhw.CCCKla.E.S.dh

dh

CCC
D.S.CCQ hh

E

h

hdhhdhh

hdhhL −−=
−+

+− −+

+

2
         (3.53) 

Onde: 

D = coeficiente de dispersão axial na fase líquida, (m2/s). 

Caso exista o interesse em adicionar a velocidade do líquido Lµ (m/s) na equação 

acima, introduz-se o número adimensional de Peclet 
D

Hµ
Pe L= , sendo H = altura de líquido 

na coluna em metros, resultando: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )h

E

h
L

dhhL
L

h
L

Ldhh CCKla.E.S.dh
Pe.dh

HQ
CwdtQ

Pe.dh

HQ
C

Pe.dh

HQ
QC −+−








−=








+ −+

2         (3.54) 

 

� reator com escoamento pistão (plug flow): como não existe dispersão axial ao 

longo da coluna de ozonização, o balanço de massa resulta em:  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )43421444 3444 2132143421
 consumidaQuantidade

h

da transferiQuantidade

h

E

h

volume dVntrada do Fluxo na e

hL

lume dVaída do voFluxo na s

dhhL SdhwCCCKla.E.S.dhCQCQ −−+=+    (3.55) 

 

� reator com 3 níveis caracterizado por diferentes graus de dispersão: 

A introdução da vazão de líquido e de gás ocasiona uma mistura nas extremidades da 

coluna de ozonização, ao passo que a vazão de líquido no meio da coluna é considerada como 

escoamento pistão (plug flow). A altura de cada zona é dada e a dispersão axial é 

caracterizada pelo número de Peclet. A comparação do balanço de massa de gás e líquido 

permite determinar o valor correto da concentração de ozônio dissolvido nos dois primeiros 

elementos de volume em cada zona. 
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Após ter sido formulado o balanço de massa para os 4 tipos diferentes de reatores, foi 

feita uma comparação entre os resultados experimentais e resultados da simulação. Os dados 

experimentais foram obtidos em uma coluna de ozonização de 4,30m de altura, diâmetro 

interno de 0,15m, com uma placa de vidro porosa na base interna da coluna para gerar as 

bolhas de ozônio. Na realização desta comparação entre experimentos e simulação, fixou-se 

algumas variáveis para as duas situações, sendo T=20oC, alc =150 mg CaCO3/L e COT=2 

mg/L. Os resultados desta comparação estão apresentados na Tabela 3.3.  

Tabela 3.3 - Comparação entre resultados experimentais e simulados. (LE SAUZE et al., 
1993) 

 

 

Como pode ser observada na Tabela 3.3, a eficiência de transferência é igual para 

todos os reatores e próxima à eficiência de transferência dos resultados experimentais. 

Embora todos os modelos tenham produzido as mesmas concentrações de ozônio 

dissolvido na saída da água, os perfis são diferentes em cada modelo de reator. Nos reatores 

com escoamento pistão e com dispersão axial, os perfis da concentração de ozônio em função 

da altura de líquido na coluna são parabólicos e quase sobrepostos, como pode ser visualizado 

na Figura 3.26. Os resultados das modelagens dos reatores estão próximos dos resultados 

experimentais até a altura de 3,0m. Com isso, o melhor modelo de reator que propicia um 

perfil de ozônio dissolvido mais próximo do perfil experimental é o reator com 3 níveis (3D), 

caracterizado por diferentes graus de dispersão. 
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Figura 3.26 – Comparação entre resultados experimentais e reatores modelados com relação 
ao perfil de ozônio dissolvido em função da altura de líquido dentro da coluna de ozonização. 
(LE SAUZE et al., 1993) 
 

Constatada a similaridade entre resultados experimentais e resultados do reator 3D, 

foram feitas várias simulações com o reator 3D (diferentes graus de dispersões), variando os 

valores de diversos parâmetros. Através destas simulações, constatou-se que: 

� A decomposição de ozônio aumenta com o pH e a concentração de ozônio 

decresce quando o pH aumenta. Constatação similar foi obtida por Singer e Hull 

(2000); 

� O consumo de ozônio aumenta com o COT, visto que o COT está vinculado à 

presença de matéria orgânica dissolvida em água. Portanto, quando o COT 

aumenta, a concentração de ozônio dissolvido diminui. Constatação similar foi 

obtida por Singer e Hull (2000). 

 

Segundo Le Sauze et al. (1993), através de uma comparação entre escoamento contra-

corrente e corrente na simulação dos reatores, conclui-se que para um 28≥Pe (pouca mistura), 

o escoamento contracorrente é mais eficiente do que o escoamento corrente, uma vez que a 

eficiência de transferência de massa e a concentração de ozônio dissolvido na saída da coluna 
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são maiores no escoamento contracorrente, como pode ser visto nas Figuras 3.27 e 3.28. Para 

1≤Pe  a diferença ( )CC E −  é a mesma em escoamento contracorrente e escoamento corrente, 

onde CE é concentração de ozônio em água em equilíbrio com a fase gasosa, calculada através 

da Lei de Henry, em (g/m3) e C é a concentração de ozônio em água, em (g/m3).  

Finalizando, Le Sauze et al. (1993) fizeram uma comparação entre reator de 

escoamento pistão (plug flow) e reator de mistura completa através de simulações, variando os 

valores dos parâmetros. Constatou-se que: 

� A eficiência de transferência é sempre maior no reator de escoamento pistonado; 

� O reator de mistura completa é mais eficiente do que o reator de escoamento 

pistonado para eliminar matéria orgânica. A quantidade de matéria orgânica 

oxidada depende da concentração de ozônio dissolvido em cada ponto do reator e 

do tempo de contato entre a matéria orgânica e o oxidante (ozônio gasoso); 

� A concentração de ozônio dissolvido aumenta ao longo da altura da coluna no 

reator de escoamento pistonado. Nas partes mais altas, a concentração de ozônio 

dissolvido é menor, ocasionando menor oxidação de matéria orgânica. Em um 

reator de mistura completa, a concentração de ozônio dissolvido é homogênea em 

toda a coluna. A concentração de ozônio de um reator de mistura completa na 

saída de água é menor do que a concentração de ozônio de um reator de 

escoamento pistonado, no mesmo local. Mas, na altura 3,50m constata-se que a 

concentração de ozônio dissolvido do reator de mistura completa é maior do que a 

concentração no reator de escoamento pistonado. Nesta porção da coluna, o reator 

de mistura completa é mais eficiente do que o reator de escoamento pistonado. 



Revisão Bibliográfica 

 

65 

 

Figura 3.27 – Variação da concentração de ozônio dissolvido em função da altura de líquido 
dentro da coluna, para o escoamento contracorrente, variando o número de Peclet. (LE 
SAUZE  et al., 1993) 
 
 

 

Figura 3.28 – Variação da concentração de ozônio dissolvido em função da altura de líquido 
dentro da coluna, para o escoamento concorrente, variando o número de Peclet. (LE SAUZE 
et al., 1993). 
 
 

Além dos modelos apresentados por Le Sauze et al. (1993) e Singer e Hull, (2000) 

com relação à variação da concentração de ozônio dissolvido e da transferência de massa de 

ozônio gasoso dentro de uma coluna de ozonização, existem outros diversos pesquisadores 
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imbuídos em propor modelos em colunas de ozonização para oxidação de matéria orgânica 

tóxica. Dentre vários, pode ser citado Boncz et al. (2003), que modelaram três diferentes tipos 

de reatores: Reator Plug-flow, sistema de reatores em formato de cascata e reator 

permanentemente misturados, fazendo uma comparação entre os três tipos de reatores, 

objetivando saber qual reator proporcionaria maior eficiência de oxidação de matéria orgânica 

e minimizaria perdas de ozônio devido ao decaimento de ozônio gasoso em água. É 

importante salientar que, no processo de concepção da modelagem, os dados cinéticos de 

reação dos mais variados tipos de compostos orgânicos tóxicos e não-tóxicos com o ozônio 

foram extraídos de dados encontrados na literatura. Depois de realizadas todas as modelagens, 

Boncz et al. (2003) verificaram que o reator pistonado é o mais eficiente entre os três reatores 

estudados. Como um reator alternativo ao reator pistonado pode ser usado o sistema de 

reatores em formato de cascata. Boncz et al. (2003) observaram que o tradicional reator de 

escoamento permanentemente misturado foi o sistema menos eficiente, com relação à 

modelagem realizada.  

 Também, Chiang et al. (1999) desenvolveram uma modelagem em uma coluna de 

bolhas de ozônio para estimar a eficiência de desinfecção e o controle da formação de sub-

produtos da desinfecção. A coluna utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos era de 

vidro, em formato cilíndrico, com diâmetro interno de 12,5cm e 2,25m de altura. Todos os 

dados experimentais foram obtidos em regime contínuo de escoamento contracorrente, com o 

nível de água dentro da coluna de ozonização de 1,80m em todos os experimentos. 

Semelhante ao aparato experimental do presente trabalho, a coluna de ozonização usada por 

Chiang et al. (1999) dispunha de 4 pontos de coleta ao longo da altura da coluna de 

ozonização. Na determinação da evolução da concentração de aldeídos na coluna de 

ozonização foi usado Aldrich (ácido húmico comercial), como fonte de composto orgânico 

para reagir com ozônio na forma molecular ou radical hidroxila, formando os aldeídos. Os 
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resultados obtidos por Chiang et al. (1999) com relação à simulação do perfil da concentração 

de ozônio dissolvido para várias alturas dentro da coluna de ozonização demonstram que para 

uma mesma vazão de água contracorrente, o valor da concentração de ozônio dissolvido 

aumenta com o aumento da vazão de ozônio borbulhado dentro da coluna de ozonização, 

como pode ser visualizado na Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 - Efeito da vazão de ozônio no perfil da concentração de ozônio dissolvido na 
coluna de ozonização, mantendo-se a vazão de água em 2,0 L/min e a concentração de ozônio 
aplicada em 18,4 mg/L. (CHIANG et al., 1999) 
 

Chiang et al. (1999) ainda mostraram que fixando-se a vazão de ozônio e variando a 

vazão de água, a simulação do perfil da concentração de ozônio dissolvido apresentou a 

característica de diminuir os valores com o aumento da vazão de água contracorrente dentro 

da coluna de ozonização, como está demonstrado na Figura 3.30. 
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Figura 3.30 - Efeito da vazão de água no perfil da concentração de ozônio dissolvido na 
coluna de ozonização, mantendo-se a vazão de ozônio em 0,5 L/min e a concentração de 
ozônio aplicada em 18,4 mg/L. (CHIANG et al., 1999) 
 

Na Figura 3.30, o aumento da vazão de água proporcionou o aumento da área 

interfacial por volume unitário. Conseqüentemente, em função da maior concentração de 

ozônio transferido, as reações químicas na coluna de bolhas foram mais eficientes para altas 

vazões de água. Deste modo, a concentração de ozônio dissolvido foi menor perto do topo da 

coluna de ozonização. 

Procurando demonstrar a aceitabilidade da modelagem desenvolvida para simular a 

evolução da concentração de ozônio dissolvido, Chiang et al. (1999) fizeram uma comparação 

entre dados experimentais e dados simulados para uma vazão fixa de água de 2,0 L/min e uma 

vazão fixa de ozônio de 0,5 L/min, além de uma concentração de ozônio gasoso aplicado de 

18,4 mg/L, demonstrado na Figura 3.31. 
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Figura 3.31 – Comparação do perfil de concentração de ozônio dissolvido simulado com os 
dados experimentais. (CHIANG et al., 1999) 
 

 Atesta-se através da Figura 3.31, a aceitabilidade da modelagem da concentração de 

ozônio dissolvido proposta por Chiang et al. (1999). 

 A formação de aldeídos e o controle dos subprodutos foram modelados e comparados 

com dados experimentais. Com relação à formação de aldeídos, a concentração de tornou 

máxima quando a dose de ozônio aumentou de 0,2 para 1,1 mg O3/mg COT. Contudo, quando 

a dose de ozônio aumentou para 1,8 mg O3/mg COT, a concentração de aldeídos diminuiu. 

Considerando o controle de subprodutos, as concentrações de sub-produtos diminuiu com o 

aumento da dose de ozônio aplicada. 

 A Tabela 3.4, contida em Chiang et al. (1999) é muito importante para esta revisão 

bibliográfica, pois além de atestar a enorme proximidade entre dados simulados e 

experimentais, ilustra que o valor da concentração de aldeído aumenta nos pontos de coleta 

mais próximos do difusor, pois o tempo de contato entre o ozônio e os compostos orgânicos é 

maior nos pontos de coleta mais próximos do difusor (base da coluna de ozonização). 

Adicionalmente, a Tabela 3.4 possibilita ter uma ordem de grandeza do valor da concentração 

de várias espécies de aldeídos dentro de um estudo de ozonização em uma coluna de bolhas. 
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Tabela 3.4 – Dados experimentais e modelados da concentração de diferentes espécies de 
aldeídos em diferentes alturas na coluna e dosagem de ozônio (vazão de água = 2 L/min, 
vazão de ozônio = 0,5 L/min). (CHIANG et al., 1999) 
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 Existem poucos estudos quantitativos na investigação da transferência de massa de 

ozônio e reações em colunas de ozonização de escoamento contínuo. Os efeitos de variações 

no COT (carbono orgânico total), concentração de carbono inorgânico total (carbonato), e pH 

na concentração de ozônio em colunas de ozonização de escoamento contínuo não têm sido 

adequadamente estudados. Também, as concentrações de ozônio em diferentes tipos de 

sistemas de colunas de ozonização, seja CSTR (reator tanque completamente misturado) em 

comparação com coluna de bolhas não têm sido estudados com o nível de detalhamento 

desejado. 

 A prática da pesquisa em ozonização que vem sendo efetuada no Departamento de 

Hidráulica e Saneamento há já alguns anos, tem conduzido a interessantes questões. Vale 

lembrar que o Professor Doutor Luiz Antônio Daniel ocupa-se com essas questões, tendo 

contribuído substancialmente na proposição deste trabalho. Problemas estão sendo 

observados, por exemplo, de forma cumulativa, nessa linha de pesquisa, em uma coluna 

cilíndrica com 6,00cm de diâmetro externo e 2,00m de altura, acoplada a um difusor na base. 

Por exemplo, ao invés de se obter um gráfico crescente de concentração de ozônio em função 

do tempo (concentração aumentando com o tempo), está se obtendo um gráfico de 

crescimento intermitente. Há períodos de estabilidade (ausência de crescimento), cujas causas 

podem repousar em reações químicas intermediárias que vêm a ocorrer com o ozônio e que 

podem gerar compostos químicos eventualmente mais resistentes do que o produto final 

desejado. 

As observações mencionadas são repetitivas, caracterizando um fenômeno sem causa 

detectada, impondo a necessidade de mais estudos. É reconhecendo esta necessidade que o 

presente projeto foi conduzido. 

 


