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Efeito do pH na saturação e decomposição do ozônio  
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Introdução 

O ozônio vem sendo considerado como uma 

alternativa promissora na desinfecção e degradação 

de poluentes orgânicos. Porém sua baixa 

solubilidade e estabilidade em água tem sido uma 

limitação para a aplicação industrial desta 

tecnologia
1
. Neste trabalho foram estudadas 

estratégias para aumentar a estabilidade e 

solubilidade do ozônio em água. 

Resultados e Discussão 

O gás ozônio foi obtido de um gerador usando 

oxigênio como insumo. O ozônio foi borbulhado em 

2,00 L de soluções tampão universal de pH iguais a 

3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 9,0. O fluxo do gás ozônio foi de 

2,00 L min
-1

 na concentração de 3,0 mg L
-1

. A 

concentração do ozônio do gás borbulhado foi 

determinada pelo método iodométrico (indireto)
2
. A 

quantificação do ozônio dissolvido na solução 

tampão em diversos valores de pH e ao longo do 

tempo, foi determinado pela leitura da absorbância 

em 258 nm pelo método espectrofotométrico. A 

temperatura das soluções foi mantida a 15 °C 

durante todo o experimento. 

O tempo de saturação de cada solução tampão com 

ozônio foi determinado por medidas da 

concentração em intervalos regulares até que a 

mesma se mantivesse constante. Após suprimir o 

fluxo de ozônio, a concentração residual do mesmo 

também foi determinada em intervalos regulares. Os 

resultados experimentais de saturação das soluções 

tampão foram submetidos à análise de regressão 

R.L.P. (Linear Response Plateau) (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Tempo e concentração de saturação da 
solução tampão com ozônio em função do pH. 

pH  
Tempo de 
saturação 

/min 

Concentração de 
saturação 
/(mg L

-1
) 

3 31,0 0,812 

4 26,9 0,848 

5 20,5 0,637 

6 16,7 0,375 

9 9,3 0,428 

 

Observou-se que o tempo de saturação e a 

concentração da solução saturada são inversamente 

proporcionais aos valores de pH das soluções 

tampão. 

A cinética de decomposição do ozônio dissolvido foi 

avaliada na solução tampão saturada. Os dados 

obtidos foram ajustados aos modelos cinéticos de 

ordem zero, de primeira e de segunda ordem. Os 

melhores resultados foram obtidos com ajustes para 

modelos cinéticos de primeira ordem. Os dados 

cinéticos obtidos estão organizados na Tabela 2. 

Para valores de pH menores, a concentração de 

ozônio dissolvido é maior, a constante (k) é menor e 

o tempo de meia vida maior. 

 

Tabela 2. Dados cinéticos da decomposição do 

ozônio obtidos de modelos de primeira ordem.   

pH 
A 

/(mg L
-1

) 
k.10

3 

/min
-1

 
R

2
 

t ½ 

/min 

3 1,40 3,04 0,994 228 

4 1,00 3,26 0,984 212 

5 0,706 10,1 0,974 68 

6 0,401 27,1 0,987 25 

9 0,705 106 0,994 7 
C=Ae

-kt
; 

C = concentração de ozônio, A = Concentração inicial, k = 
constante de velocidade e t ½ = tempo de meia vida. 

Conclusões 

Os resultados desse estudo evidenciam a influencia 

do pH na estabilidade e solubilidade do ozônio, 

sendo os melhores resultados observados nos 

valores de pH 3 e 4.  
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