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Introdução

Dentre os Processos Oxidativos Avançados (POA), 
a fotocatálise heterogênea é uma das mais 
divulgadas e eficientes para degradar e/ou remover 
uma grande variedade de compostos poluentes1. 
Este trabalho tem como objetivo estudar o potencial 
do processo fotocatalítico utilizando óxidos dopados
comerciais e sintetizados, submetidos à ação da luz 
solar artificial, lâmpada de vapor de mercúrio de alta 
pressão e LED UV (Ultraviolet Light Emitting Diode), 
visando redução da concentração de matéria 
orgânica, nitrito e nitrato e inativação de coliformes 
totais e E. coli da água do rio Piracicaba, para ser 
utilizada como água de entrada em uma ETA. 
Foram utilizados o TiO2 P25 e ZnO comercial além 
de fotocatalisadores dopados sintetizados (SiZnO, 
N-SiZnO, F-N-SiZnO, N-SiZnO+NH4Cl, TiO2+NaOH, 
TiO2+NH4OH e TiO2+NH4F) nas concentrações 
1,0000 g L-1 e 0,5000 g L-1, avaliando-se a 
toxicidade com sementes de alface (Lactuca sativa).

Resultados e Discussão

Os resultados demonstraram que em 0,5000 g L-1

dos fotocatalisadores, melhor concentração 
estudada, todos apresentaram atividade 
fotocatalítica, sendo que nenhum dos sintetizados 
foram capazes de proporcionar degradação superior 
ao TiO2 e ao ZnO para tratamento da água do rio.
Os melhores resultados dos fotocatalisadores 
sintetizados foram obtidos com o N-SiZnO para 
remoção de matéria orgânica em 60 minutos (37% 
para vapor de mercúrio) e inativação de micro-
organismos maiores que 4,0 log para coliformes 
totais e E. coli, utilizando vapor de mercúrio em 30 
minutos de tratamento, além de apresentar a menor 
fitotoxicidade para as três fontes de radiação. A 
lâmpada de vapor de mercúrio foi a que apresentou 
resultados mais satisfatórios em 60 minutos de 
tratamento. Para os parâmetros nitrito e nitrato não
houve redução nas concentrações em 60 minutos 

de tratamento em relação a inicial, porém, ocorreu 
aumento nos valores de nitrito em 15 minutos de 
tratamento, indicando provável oxidação do nitrito.

Figura 1. Gráfico da eficiência de desinfecção de 
coliformes totais em função do tempo de tratamento 
para diferentes fotocatalisadores em 0,5000 g L-1

utilizando lâmpada de vapor de mercúrio.
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Conclusões

A fotocatálise heterogênea poderia ser aplicada para 
utilização como tratamento de água de entrada de 
uma ETA convencional de ciclo completo, 
entretanto, devido à necessidade de separação dos 
fotocatalisadores da água e aumento da toxicidade, 
é recomendada uma minuciosa análise de custo x 
benefício.  
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