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Introdução 

Juntamente com o crescimento industrial e o 
desenvolvimento de novos produtos, tem ocorrido 
paralelamente uma produção bastante intensa de 
resíduos industriais, com destaque aos Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs), dentre os quais se 
destacam os policlorofenóis, amplamente utilizados 
na produção de pesticidas, herbicidas e na 
preservação da madeira.
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Torna-se evidente a necessidade de estudar novos 
processos de tratamento de efluentes que garantam 
um baixo nível de contaminantes. Entre os novos 
processos de descontaminação ambiental estão os 
Processos Oxidativos Avançados (POAs), que 
abrange o processo de fotocatálise heterogênea. 
Estes processos são de extrema importância dentro 
do contexto das novas alternativas para degradação 
de poluentes, uma vez que possuem custo 
operacional relativamente baixo e demonstram boa 
eficiência na degradação de compostos com 
elevada carga orgânica
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Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 
estudar a eficiência de degradação do 2,4,6-
triclorofenol (TCF) utilizando o processo de 
fotocatálise heterogênea em um reator do tipo 
labirinto contínuo. 

Resultados e Discussão 

No processo fotocatalítico utilizou-se o TiO2 e ZnO 
como fotocatalisadores, na forma de suspensão. O 
processo foi realizado em um reator do tipo labirinto, 
equipado com 10 lâmpadas de luz negra de 26 W. 
Solução de 8 L de TCF foi recirculado 
continuamente no mesmo por um período de uma 
hora, com injeção de ar atmosférico e temperatura 
controlada (variando de 23 a 32 °C). 

Realizou-se 6 ensaios para cada catalisador. A 

tabela 1 e 2 mostram os valores dos ensaios de 

degradação utilizando TiO2 e ZnO, respectivamente. 

 

Tabela 1: Ensaios de degradação utilizando TiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

* Cálculo da degradação referente ao tempo de 1 hora de reação. 

 

Tabela 2: Ensaios de degradação utilizando ZnO. 

 

 

 

 

 

 

 

* Cálculo da degradação referente ao tempo de 1 hora de reação. 

 

Observa-se nas tabelas 1 e 2, que a maior 
degradação obtida foram nos ensaios com pH 
próximos ao pH de carga zero do respectivo 
catalisador (8,25 para o ZnO e 6,8 para o TiO2)
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que facilita a interação entre as espécies reagentes. 
No entanto, tal influência do pH não é expressiva 
para o caso do ZnO (ensaio 2 e 4). 

Observa-se ainda que a porcentagem de 
degradação foi reduzida pela metade ao duplicar a 
concentração de TCF. Possivelmente pelo fato do 
composto ser grande absorvedor de luz UV, assim 
com maior concentração ele pode recobrir o 
catalisador significativamente, impedindo que a luz 
atinja a superfície do mesmo, interferindo na de 
fotomineralização
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. Efeito de blindagem da luz UV 

também pode ocorrer quando a quantidade de 
catalisador é aumentada significativamente até um 
valor crítico, impedindo que a luz chegue a uma 
parte do catalisador mais distante da fonte luminosa. 

Interessante observar que a baixa eficiência do 
ZnO frente ao TiO2 não deve ter forte influência da 
energia de band gap, já que ambos catalisadores 
possuem valores próximos em torno de 3,3 eV
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Conclusões 

No processo de fotocatálise empregado observa-

se que o pH é o fator fundamental na eficiência de 

degradação, além da otimização da proporção ideal 

entre as quantidades de TCF e catalisador, o que 

poderá ser melhor esclarecido com estudos mais 

aprofundados. 
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