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RESUMO  

 

O desenvolvimento industrial e urbano são reflexos de uma série de atividades 

praticadas pelo homem que geram no meio uma grande quantidade de resíduos.  

Durante muitos anos essas práticas ocorreram sem nenhum cuidado ou sem 

qualquer tipo de fiscalização sobre os resíduos gerados e os impactos que eles 

teriam sobre o meio ambiente. A negligência das autoridades e a falta de 

compromisso da sociedade com o meio ambiente resultou, ao longo de anos, no 

comprometimento de muitos recursos naturais, como por exemplo, a água. 

Atualmente a escassez de água é algo vivido e presenciado por alguns estados 

brasileiros, dentre eles os do Nordeste e o estado de São Paulo, como 

conseqüência do uso indiscriminado desse recurso.  

A prática de despejos de efluentes nos recursos hídricos é algo recorrente na 

sociedade, não penas de países subdesenvolvidos, mas também de países 

desenvolvidos, sendo as principais fontes de contaminação o despejo de resíduos 

industriais e esgoto doméstico de forma arbitrária. Este trabalho ressalta a 

importância de não contaminar a água e descreve brevemente algumas técnicas 

tradicionais usadas para o tratamento de efluentes que contém amônia, pois é uma 

das principais substâncias encontradas tanto nos efluentes industriais quanto no 

esgoto doméstico. Porém será enfatizada uma técnica que tem obtidode forma 

crescente o reconhecimento como uma ferramenta para o tratamento de águas 

resíduas, que são os processos oxidativos avançados, em especial os que utilizam o 

TiO2 e a radiação ultravioleta na oxidação de efluentes com amônia.  

 

Palavras-chave: fotocatálise heterogênea, oxidação, amônia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The industrial and urban developments are reflections of a series of activities 

practiced by the man that generate in the environment a great quantity of residues. 

For many years these practices occurred without any care or without any kind of 

inspection on the generated waste and its impacts over the environment. The 

authorities’negligence and the society’s lack of commitment to the environment for 

many years, have affected many natural resources, like the water, for example. 

Nowadays, water scarcity is something experienced and witnessed at some Brazilian 

states, including the Northeast States and São Paulo, due to the indiscriminate use 

of this resource. 

The practice of effluents disposal into water resources is recurrent in the society, 

not only in underdeveloped countries, but also in developed ones, having as main 

sources of contamination the dumping of industrial waste and domestic sewage in an 

arbitrary manner. This work emphasizes the importance of not contaminating water 

and briefly describes some traditional techniques used to treat ammonia effluents, as 

it is one of the main substances found in industrial effluents and domestic sewage, as 

well. However, it will be emphasized a technique that has been increasingly 

recognized as a tool for the treatment of waste water, which are the advanced 

oxidative processes, especially those that use TiO2 and ultraviolet radiation in 

oxidation and ammonia effluents 

 

Keywords: heterogeneous photocatalysis, oxidation, ammonia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de extrema importância para a manutenção e a 

sobrevivência dos diversos tipos de vida terrestre, além de possuir um importante 

papel para o bem-estar humano e econômico. Porém, com o crescimento industrial e 

urbano demasiado, este recurso natural vem sendo alvo de descartes de rejeitos 

solúveis. Com isso, ocorreu um aumento significativo da poluição, em decorrência 

da prática de despejos de rejeitos em mananciais hídricos [1,2], tornando-os 

poluídos. Atualmente, rios que eram importantes fontes de captação de água para a 

população, tornaram-se veículos para a transmissão de doenças. Um desses 

exemplos é o Rio Carioca, situado no município do Rio de Janeiro, RJ, que já foi 

considerado a principal fonte de água da cidade, porém torna-se inadequado à 

utilização humana depois de percorrer sete quilômetros por debaixo da cidade. 

Devido seu alto nível de poluição, foi necessário instalar uma estação de tratamento 

de esgoto no próprio rio antes de ser despejado na Baía de Guanabara, na praia do 

Flamengo [3]. Outro exemplo é o rio Tietê que possui um dos menores índices de 

qualidade da água (IQA)1 do Brasil; ele atravessa todo o estado de São Paulo 

banhando 62 municípios e é o receptor dos efluentes industriais das regiões 

metropolitanas e dos esgotos domésticos dos municípios adjacentes, sendo em sua 

grande maioria descartados sem nenhum tipo de tratamento prévio. Outro destaque 

é o rio Iguaçu, pois é o maior rio do Paraná e faz divisa natural com Santa Catarina, 

e seu alto nível de poluição deve-se principalmente ao passivo ambiental que ao 

longo de décadas não recebeu qualquer investimento de saneamento básico e o alto 

número de habitantes ao seu redor [4].  

Existe uma variedade de rejeitos industriais, mas os domésticos são 

primeiramente esgotos sanitários [5] e materiais de limpeza [4]. Dentre os mais 

variados rejeitos, os que contêm amônia podem ter sua origem tanto de rejeitos 

domésticos quanto industriais. Entre os processos industriais que mais contribuem 

com a formação de rejeitos que contém amônia destacam-se os processos de 

refinamento do petróleo [2,6,7], os processo envolvidos na fabricação do aço e os 

                                                 
1
O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela NationalSanitation 

Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo). Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de 
qualidade da água utilizado no país.Disponível em: <wwhttp://portalpnqa.ana.gov.br>. Acesso em: 24 mai. 2017. 
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efluentes gerados por metalúrgicas [8], fabricação de fertilizantes [9,10], entre 

outros.   

Além dos processos industriais citados anteriormente, a amônia e o íon amônio 

são substâncias utilizadas também na fabricação de plásticos e explosivos [9], 

tinturas, pesticidas, inseticidas e herbicidas [7] entre muitos outros, é também uma 

das principais substâncias encontrada no esgoto doméstico. No entanto, as soluções 

geradas no processo de purificação ou fracionamento do petróleo são de grande 

relevância para a poluição dos recursos hídricos [2,6]. 

A amônia é uma das principais substâncias encontradas nos mananciais 

receptores de efluentes e com níveis bem acima do permitido pelos órgãos 

responsáveis, e encontra-se em equilíbrio com o íon amônio (NH4
+), através da 

equação descrita abaixo:  

 

  
Eq. (1) 

 

Portanto o pH é um fator determinante sobre qual espécie prevalecerá em meio 

aquoso [11]. De acordo com o gráfico 1, observa-se que para valores de pH 

menores 9,25 aproximadamente, predomina a espécie NH4
+

(aq) em solução e para 

valores maiores que este, predomina o NH3(aq). Em 9,25 têm-se as duas espécies 

coexistindo em quantidades iguais.   

 

 

Gráfico 1: Distribuição das espécies NH3(aq)/NH4
+
(aq) em função do pH. 

 

NH3(g) + H2O(l)               NH4
+

(aq)  +  OH
-
(aq)     pKb = 4.74 
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De acordo com a resolução do CONAMA N.º 357, 2005, é permitida a presença 

de 2,0 mg de NH3 por litro de efluente, sendo o nitrogênio amoniacal um padrão das 

águas naturais e padrão de emissão de efluentes [12] e, concentrações superiores a 

permitida torna a água imprópria à vida animal e vegetal [5]. Outra conseqüência do 

aumento dos níveis desta substância nos sistemas hídricos é o enriquecimento de 

nutrientes nas águas causando um aumento da atividade biológica, causando a 

proliferação de matéria orgânica, ou seja, a eutrofização. O acúmulo de matéria 

orgânica na água gera um desenvolvimento demasiado de algas impedindo a luz 

solar de penetrar no meio, ocasionando a morte de algas e peixes pela diminuição 

da concentração do oxigênio [13].  

Assim, a busca por novas técnicas aplicáveis ao tratamento das águas residuais 

geradas durante os processos químicos industriais, tornou-se uma prioridade e um 

assunto de grande interesse industrial, pois os órgãos de controle ambiental têm se 

tornado cada vez mais rigorosos quando o assunto é a água [2]. Estudos sobre 

métodos de purificação das águas que sejam realizados de forma rápida e 

eficientes, têm sido desenvolvidos a fim de reduzir a concentrações ínfimas não 

somente a amônia, mas também substâncias que podem causar danos à biota 

marinha e à saúde humana através do seu acúmulo no organismo. A ingestão de 

alimentos contaminados com amônia pode causar irritação do revestimento da boca, 

esôfago e estômago. Também em altos níveis no sangue pode indicar anomalia na 

homeostase de nitrogênio que provavelmente está relacionada à disfunção hepática 

[1,14]. 

Um dos métodos comumente empregado na remoção da amônia de águas 

residuais é o ciclo do nitrogênio ou ciclo do azoto, realizado por organismos vivos, 

conhecido na natureza como um dos principais ciclos biogeoquímicos. Neste 

processo ocorre a nitrificação e a desnitrificação biológica, que em escala industrial, 

é realizado através do auxílio de reatores, muito utilizado nas estações de 

tratamento de água [9]. Outros métodos convencionais utilizados seriam a oxidação 

da amônia pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) [3,15,16]; supercloração [16]; 

utilização de lamas ativadas e processos de aeração prolongados [17], estes dois 

últimos são empregados principalmente em estações de tratamento de esgoto. 

Existem vários tipos de processos convencionais realizados nas estações de 

tratamento de água, que utilizam o método de lamas ativadas que são adequados 

para a nitrificação biológica, capaz de tratar diferentes tipos de águas residuais e de 
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fácil manipulação. Porém esses processos são limitados, pois os microorganismos 

não são capazes de degradar materiais tóxicos e matéria orgânica não 

biodegradável. 

Outros tratamentos propostos têm sido os processos oxidativos que ganharam 

destaque nas últimas décadas, tornando-se uma alternativa no tratamento de 

amônia em rejeitos aquosos em relação aos métodos convencionais, alguns citados 

no parágrafo anterior, por ser favorável ambientalmente, altamente rentável e 

eficiente [7,11]. Essas novas tecnologias e métodos são de extrema importância do 

ponto de vista ambiental, pois diminuem a quantidade de subprodutos tóxicos 

formados [7,15,18] e geram o mínimo de resíduo possível, visto que não basta 

apenas tratar os efluentes industriais e domésticos, mas desenvolver métodos 

“limpos”, de modo que atenue a degradação ao meio ambiente [7]. 

Existe uma gama de substâncias que podem ser utilizadas nos processos 

oxidativos e são consideradas eficientes agentes oxidantes como, por exemplo, gás 

cloro, bromo, permanganato e seus compostos, peróxido de hidrogênio, ozônio [15], 

dicromato [19] e alguns óxidos metálicos. Estas substâncias são consideradas 

agentes oxidantes eficientes, pois possuem altos valores de potenciais de redução.  

O uso de alguns recursos, tais como, radiação ultravioleta (UV), íons 

ferrobivalente (Fe+2) simultaneamente com algum dos compostos citados 

anteriormente como o peróxido de hidrogênio, por exemplo, para o tratamento 

bioquímico das águas residuais, tem se tornado freqüente, pois torna o processo 

mais eficaz e mais rápido, por gerarem radicais altamente reativos durante o 

processo reacional [15]. Além disso, torna o procedimento eficiente não só para a 

remoção da amônia, mas também para a neutralização de hidrocarbonetos clorados, 

compostos fenólicos, pesticidas e corantes [20].  

Dentro deste enfoque, estudos [7,15,18,21] apontam que a utilização de 

radiação UV ajuda nos processos oxidativos acelerando-os, e garantindo a oxidação 

completa das substâncias envolvidas. Alguns processos oxidativos envolvem a 

utilização de óxidos metálicos, que também são responsáveis pelo mecanismo de 

oxidação das espécies envolvidas [21].  

Procedimentos como o descrito acima, que utiliza radiação ultravioleta, óxidos 

metálicos, são denominados processos oxidativos avançados e têm contribuído para 

a criação de alternativas menos onerosas, inovadoras e comprometidas com o meio 

ambiente, no que diz respeito ao tratamento dos resíduos oriundos das atividades 
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humanas socioeconômicas. Estes processos contribuem para a formação de um 

novo modelo econômico baseado no desenvolvimento sustentável que visa a 

conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais [7].  

Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância de não se contaminar a 

água com qualquer tipo de rejeito em especial a amônia e suas espécies em solução 

aquosa. Através de uma breve descrição de métodos de tratamento de águas 

contaminadas com essas substâncias, será demonstrada a técnica que tem crescido 

atualmente que é a de processos oxidativos avançados (POA) e, neste trabalho será 

explicado os POAs em especial os que utilizam TiO2 e radiação ultravioleta como 

forma de oxidação de rejeitos aquosos de amônia. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PURA 

 

As águas superficiais são de extrema importância para a vida terrestre e 

desempenham um importante papel socioeconômico, pois ela é utilizada para o 

abastecimento público, nos processos industriais e agricultura. Além disto, são 

também, usadas como receptoras de despejos domésticos e industriais e muitas 

vezes são atingidas por fontes de poluição difusa como agrotóxicos e resíduos 

sólidos que podem ser carregados pelas águas da chuva. 

Por milhares de anos persistiu a ideia de que a água era um recurso infinito, esta 

ideia tinha como base a abundância deste recurso natural na natureza e, por mais 

abundante que pareçam ser os recursos hídricos, já que cerca de 74% da superfície 

terrestre é constituída de água, apenas 0,8% se destina ao consumo humano. Isto 

inclui não somente as águas superficiais, mas também as subterrâneas que podem 

estar a uma profundidade de até 4.000 metros. O restante das águas encontra-se 

em geleiras e nos oceanos [5]. Assim, a perspectiva é que nos próximos anos o 

mundo sofra com a escassez da água, como observado atualmente, alguns países 

do oriente médio já vivem em situações críticas, até mesmo no Brasil, em algumas 

cidades do Nordeste e de São Paulo já enfrentam problemas de racionamento de 

água. 

Para garantir a qualidade da água os órgãos responsáveis pelo meio ambiente 

buscam criar leis e fiscalizar as mesmas para que sejam respeitadas. Um método de 

controle é através de análises físico-químicas e métodos analíticos que permitem 

estudar e analisar as milhares de substâncias existentes nas amostras. 
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2.1. CONTAMINANTES DOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

Devemos cuidar da água por que ao contrário do que se pensa, este recurso 

corre sérios riscos de escassez, ela faz parte de um ciclo (Ciclo da água) que é 

essencial à manutenção da vida. A contaminação de um rio afeta a biota marinha e 

os animais presentes no meio, prejudicando toda uma cadeia alimentar que depende 

dessesseres vivos. Além disso, inviabiliza o uso desses recursos a níveis sociais, 

como o abastecimento de cidades e a nível econômico, pois se torna imprópria para 

o uso industrial e agrícola.  

O mau uso dos recursos naturais, a ineficiência da legislação ou sua negligência 

e a falta de conscientização ambiental são potenciais agravantes da poluição 

ambiental, um problema enfrentado atualmente tanto pelos países desenvolvidos 

quanto pelos países em desenvolvimento. O crescimento populacional causado pelo 

desenvolvimento das áreas urbanas, e os avanços tecnológicos aumentaram de 

forma significativa os processos industriais, gerando uma economia baseada na 

exploração dos recursos naturais e na transformação em bens de consumo. Essas 

atividades produzem uma série de novos produtos, porém este desenvolvimento não 

veio acompanhado da preocupação com o meio ambiente resultando em um 

desequilíbrio no ecossistema global [7,19]. 

Existem mais de 8 milhões de compostos caracterizados quimicamente [7], 

entretanto, somente uma pequena parcela destes são caracterizados em relação à 

sua toxicidade; por isso, apenas um número reduzido de substâncias químicas são 

registradas como poluentes e tem sua emissão controlada. Uma conseqüência disto 

é a falta de informação diretamente refletida na falta de cuidado com os resíduos, 

produto das atividades industriais e domésticas. 

Os impactos ambientais e socioeconômicos gerados pelo lançamento 

indiscriminado de efluentes nos recursos hídricos, apenas são observados após 

muitos anos, pois possuem, em geral, um efeito retardado e podem causar danos 

irreversíveis ao meio ambiente e à vida humana.  

A caracterização das substâncias é de grande importância para o mundo 

científico, pois permite estudar e conhecer suas propriedades tóxicas, reacionais 

entre outras características. Sendo assim, cada resíduo possui características 

específicas ocasionando a necessidade de tratamento, formas de coleta e 

disposição específicas, devido a grande quantidade de compostos existentes nas 
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fontes poluidoras dos recursos hídricos. Os compostos orgânicos provenientes do 

petróleo, por exemplo, são degradados gerando biomassa, gases e moléculas não 

biodegradáveis; a matéria inorgânica por sua vez pode precipitar ao longo dos 

cursos de água ou, quandodissolvida, ser absorvida pela biota [2]. 

Um destaque maior será dado aos compostos nitrogenados presentes nas 

águas naturais e nas águas residuais, em especial a amônia. O nitrogênio pode 

aparecer de diversas formas no meio ambiente. Na forma gasosa (N2), no qual se 

encontra em maior concentração no ar atmosférico; na suas formas oxidadas como 

nitritos e nitratos, comumente encontrados no meio aquoso e no solo através do 

ciclo do nitrogênio e também na forma amoniacal (NH4
+) [5,11], conhecida como 

forma reduzida, a qual é mais comumente encontrada na águas.  

É possível associar o tempo de poluição com relação às formas em que o 

nitrogênio se apresenta. Ao analisar uma amostra de água de um rio poluído, por 

exemplo, se as espécies predominantes forem as espécies reduzidas, significa que 

o âmago da poluição se encontra próximo; no entanto, se as espécies 

predominantes forem as oxidadas, significa que o foco da poluição encontra-se 

distante, pois no decurso do rio ocorreu a oxidação da amônia a outras formas 

citadas anteriormente. 

Os compostos de nitrogênio servem como nutrientes para alguns processos 

biológicos e, comparado ao carbono, ele é o segundo elemento mais utilizado pelos 

seres vivos. Além dos compostos nitrogenados, o fósforo e seus derivados também 

são importantes nutrientes e estão presentes nos efluentes domésticos e industriais 

em grandes quantidades que, ao serem lançados nos rios sem tratamento prévio, 

promovem o enriquecimento do meio aumentando a atividade biológica, favorecendo 

a proliferação dos seres vivos, especialmente as algas, o que é chamado de 

eutrofização. Este crescimento exagerado das algas pode trazer prejuízos à 

utilização dessas águas, pois prejudica seriamente o abastecimento público e causa 

poluição por morte e posterior decomposição dos seres vivos. Estes nutrientes 

responsáveis pelo enriquecimento das águas são dificilmente removidos dos 

diversos tipos de rejeitos, pois os tratamentos adotados não são aprimorados o 

suficiente para neutralizá-los [5]. 

Pela legislação federal em vigor, a resolução N 357 do CONAMA [12], o 

nitrogênio amoniacal é padrão de classificação das águas naturais e padrão de 
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emissão de esgotos. Para as águas de classe 1, são aquelas que podem ser 

destinadas:  

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;  
b) à proteção das comunidades aquáticas;  
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000[12];  
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película;  

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Os efluentes industriais e domésticos devem seguir um padrão de emissão no 

qual só pode conter 2,0 mg de nitrogênio amoniacal por litro de efluente. Obedecer 

um padrão como este, pode ser difícil para muitos sistemas que utilizam processos 

de tratamento biológico. Entre os processos biológicos mais comuns, somente a 

variante com aeração prolongada do processo de lamas ativadas2 é capaz de 

alcançar esse resultado. 

É de suma importância controlar os níveis de nitrato na água potável por serem 

considerados tóxicos, pois causam uma doença conhecida como 

metahemoglobinemia infantil, considerada mortal para as crianças. Nesta doença o 

nitrato contido na corrente sanguínea é reduzido a nitrito, este por sua vez, passa a 

competir com o oxigênio livre deixando o sangue com uma cor azul. Por este motivo 

o nitrato também é considerado um padrão de potabilidade, no qual seu valor 

máximo na água potável é de 10 mg/L, pela Portaria 36 [5].  

Além dos fatores citados acima, a presença da amônia na água consome 

oxigênio dissolvido ao ser biologicamente oxidada. A quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica e inorgânica presente na amostragem é 

conhecida como DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). A DBO é um importante 

parâmetro de determinação dos níveis de poluição, no quais altas taxas deste 

parâmetro indicam que as águas estão com altos níveis de poluição. Desta maneira, 

busca-se ter níveis cada vez menores de DBO. De acordo com a mesma resolução 

do CONAMA, já citada acima, o padrão de DBO é de até 3 mg de O2 por litro de 

efluente, e é medido a uma tempetatura fixa de 20º C a cada 5 dias.  

                                                 
2 Lamas ativadas são processos com uma cultura microbiológica de enriquecimento, constituída por uma 

gama de micro e macro-organismos que metabolizam substâncias orgânicas e inorgânicas do afluente 

transformando-as em formas ambientalmente aceitas. Possuem o layout básico de uma bacia de aeração e um 

clarificador secundário com bombas de lodo ativado de retorno e resíduos. A conversão de amônia ocorre nas 

bacias de aeração [17]. 
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Por este motivo a concentração de nitrogênio amoniacal nas águas tornou-se um 

critério para os índices de qualidade e um parâmetro de classificação das águas. 

 

2.2. PRINCIPAIS FONTES CONTAMINANTES DE ESPÉCIES DE AMÔNIA 

 

São diversas as fontes de contaminação de amônia, entre elas destacam-se as 

redes de esgoto domésticos e efluentes industriais de algumas indústrias químicas. 

Os esgotos sanitários lançados diretamente nas águas possuem nitrogênio 

amoniacal e nitrogênio orgânico devido á presença de alguns derivados 

nitrogenados como uréia e ácido úrico excretados pelos seres humanos através da 

urina e fezes. O esgotos sanitário apresenta, normalmente, de 20 a 85 mg de 

nitrogênio amoniacal por litro de efluente, das quais de 8 a 35 mg/L são de 

nitrogênio orgânico e de 12 a 50 mg/L encontram-se na forma amoniacal [22].  

Entre as atividades industriais responsáveis pelo descarte de amônia nas águas 

pode-se citar: petroquímica, siderúrgica, farmacêutica, de conservas alimentícias, 

têxtil, papelaria, matadouro, frigoríficos, fertilizantes, pesticidas, inseticidas, curtumes 

e também o líquido proveniente dos aterros sanitários denominado chorume [4,5,23].  

A atmosfera também contribui para a descarga de nitrogênio nas águasatravés 

de dois processos; o ciclo do nitrogênio, um dos principais ciclos biogeoquímicos no 

ecossistema, no qual ocorre a fixação biológica através do desempenho de bactérias 

e algas que incorporam o nitrogênio atmosférico e a fixação química, onde a reação 

ocorre através da presençade luz favorecendo a formação de amônia e nitratos na 

água [5]. 

 Nas áreas agrícolas, o uso de fertilizantes, agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, 

contribui para o aumento da amônia nos rios e córregos ao redor das plantações, 

devido o escoamento das águas pluviais [5,19]. 

Entre os efluentes industriais, as águas residuais geradas nas refinarias de 

petróleo apresentam grande relevância como uma das principais fontes de 

contaminação das águas. O petróleo é uma mistura complexa de compostos 

orgânicos e inorgânicos, que necessitam de tratamentos específicos para gerar a 

maior quantidade possível de produtos com alta qualidade e de valor comercial. O 

refino do petróleo tem por objetivo separar os componentes em frações. Entretanto, 

devido às diferentes características que o petróleo pode assumir de acordo com o 

local de extração, existem várias técnicas de refino adaptáveis a todos os tipos de 
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petróleo. As técnicasde refino mais adequadassão diferenciadas de forma que 

atendam a região de influência dessa indústria, gerando derivados de qualidade e 

em quantidade. 

Uma das ferramentas do refino para garantir a estabilidade química do produto 

final, é o processo de tratamento que consiste na eliminação de impurezas, que ao 

estarem presentes, podem comprometer a sua qualidade. Dentre essas impurezas, 

é possível verificar a existência de compostos de enxofre e de nitrogênio em 

grandes quantidades, conferindo às frações de petróleo, propriedades indesejáveis, 

tais como, odor desagradável, corrosividade, acidez, formação de compostos 

poluentes, alteração de cor, dentre outros [6].  

Um exemplo de um procedimento utilizado no tratamento das frações é o 

hidrotratamento, no qual ocorre a estabilização do corte (fração) do petróleo por 

meio da hidrogenação catalítica dos compostos reativos existentes e ocorre a 

eliminação das substâncias indesejáveis que possuem enxofre, nitrogênio, oxigênio, 

halogênios e metais [6]. Um exemplo de uma impureza que contem nitrogênio, 

presentes em algumas frações é mostrado nas equações 2 e 3. 

 

 Eq. (2) 

Equação 2: Reação de Hidrodenitrogenação da piridina, um dos compostos nitrogenados 
existentes em alguns produtos do fracionamento do petróleo, que ocorre em três etapas [6]. 

 

     Eq. (3) 

Equação 3: Representação da equação global de hidrodenitrogenação da piridina [6]. 

 

De acordo com as equações 2 e 3, observa-se que a hidrodenitrogenação é um 

dos processos considerado relevante para a formação de amônia durante o 

tratamento de algumas frações do petróleo. Isto se deve ao fato de que a presença 

do nitrogênio em alguns produtos refinados como gasolina, gás natural, óleos 

combustíveis, querosene de aviação [6], resulta na formação do monóxido de 
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nitrogênio (NO) provenientes da queima destes combustíveis e contribuem para a 

formação das chuvas ácidas. 

Os processos de refino do petróleo e de produção de aço também geram gases 

como: hidrocarbonetos, CO, CO2, NH3, H2S, HCN; que precisam ser tratados antes 

de serem lançados na atmosfera. Alguns métodos de tratamento são: a utilização de 

filtros [9], precipitadores eletrostático [24] e purificação a úmido [6]. Este último por 

sua vez, gera outro problema que são os efluentes líquidos, que também necessitam 

de tratamento antes de serem descartados, ou até mesmo reutilizados durante os 

processos de refino e de produção do aço [8]. Nas refinarias esses efluentes 

oriundos da lavagem dos gases, são denominados de coque. Já nas siderúrgicas, o 

coque é um material produzido durante o processo de coqueificação3, e serve de 

combustível para a etapa de sinterização. Porém, tanto nos efluentes do refino, 

como no processo de coqueificação são encontrados altas concentrações de 

amônia. Neste último a quantidade de amônia produzida é da ordem de cinco a seis 

quilos por tonelada de carvão queimado [8].  

 

3. MÉTODOS DE TRATAMENTO CONVENCIONAIS 

 

Existem muitas técnicas para a remoção da amônia nas águas, alguns métodos 

mais tradicionais ainda são muito utilizados como, oxidação biológica, processos de 

aeração, lodos ativados; mas também há o desenvolvimento de novas tecnologias 

que são de baixo custo, que demandam menor tempo de execução e que priorizam 

o meio ambiente. Como exemplo tem-se os métodos de remoção de gás a elevados 

valores de pH, processos eletroquímicos, processos oxidativos avançados e outros.  

Além disso, para selecionar o processo de tratamento de resíduos, seja industrial ou 

doméstico, mais adequado deve-se considerar uma série de vantagens e 

desvantagens, levando em conta parâmetroscomo: eficiência, segurança, 

simplicidade, formação de lodo, custo de construção e operação, espaço requerido e 

impactos no meio receptor [7]. Alguns métodos como: nitrificação biológica, 

absorção de gás amônio ou “air-stripping”, troca iônica, processos oxidativos 

convencionais serão discutidos brevemente a seguir.  

                                                 
3 O processo de coqueificação é destilar uma mistura de carvão mineral que dá origem ao coque por meio 

da pirólise, durante o qual ocorre a intensa liberação de materiais voláteis. A coqueria é a unidade mais poluente 

entre as unidades de uma siderúrgica [8]. 
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3.1. NITRIFICAÇÃO - DESNITRIFICAÇÃO  

 

A decomposição de animais e vegetais mortos, assim como as transformações 

sofridas pelos compostos orgânicos presentes nos esgotos levam à formação de 

nitrogênio amoniacal nas águas nas formas reduzidas (NH3(aq) e NH4
+(aq)), de 

acordo com a figura 1. Estas espécies são convertidas em NO2
- e NO3

- através do 

processo de oxidação biológica realizado por um grupo de bactérias nitrificadoras 

chamadas de Nitrossomonase Nitrobacter. Este procedimento é denominado 

nitrificação e ocorre somente em meio aeróbio. 

 

 

Figura 1: Ciclo do nitrogênio [21] 

 

O mecanismo inverso, ou seja, a redução biológica ocorre somente em meio 

anaeróbico, isto é, na ausência de oxigênio livre e é realizado por bactérias do tipo 

Pseudomonas denitrificans. De acordo com a figura 1, a redução das espécies 

oxidada pode levar à formação novamente da amônia e do íon amônio, mas o 

caminho prioritário é a redução das formas oxidadas a nitrogênio gasoso (N2).  

Tanto a nitrificação quanto a desnitrificação são muito utilizados em estações de 

tratamento de esgoto, nas quais para os processos de nitrificação destacam-se 

alguns métodos como lamas convencionais ativadas [17], reator anaeróbio de fluxo 
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ascendente [5], filme fixo [9], sistemas de lagoas [23], sistemas de aeração [5,17,23] 

entre outros [23]. Para ambos os tipos de bactérias, tanto nitrificantes como 

desnitrificantes envolvidas neste método são necessários alguns requisitos 

específicos, tais como: concentrações adequadas de biomassa (SST- Sólidos 

Suspensos Totais), condições reacionais apropriadas (temperatura, pressão, pH, 

etc), tempo de permanência no processo de tratamento e a utilização 

substancialmente maior de ar do que a necessária para tratar apenas a demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) [17]. 

O processo de desnitrificação sucede em lodos de fundo de rios e lagos e em 

unidades de separação de sólidos (decantadores). Em algumas indústrias são 

projetados reatores anaeróbios [2,5] especificamente para esta função. A nitrificação 

(aeróbica) e a desnitrificação (anaeróbica ou anóxica) proporcionam um controle 

efetivo dos problemas que os compostos nitrogenados podem trazer às águas 

naturais, pois é possível controlar os níveis dessas substâncias neste meio. 

Apesar de tratar grandes quantidades de efluentes, e ser mais em conta, este 

método possui uma desvantagem, que é a limitação da degradação biológica. Existe 

uma série de compostos que as bactérias envolvidas neste processo não 

conseguem degradar, como por exemplo, os compostos orgânicos não 

biodegradáveis, moléculas que possuem grupos cromóforos (responsável pela cor), 

metais pesados, substâncias tóxicas, entre outros [5,17,21]. 

 

3.2. REMOÇÃO PELO AR OU “AIR-STRIPPING” 

 

A remoção pelo ar é um processo apenas de transferência de fase, no qual um 

líquido ou águas residuais é colocado em contacto com um gás, de modo que 

algumas substâncias indesejáveis presentes na fase líquida podem ser liberadas e 

transportadas pelo gás [25]. Para realização deste processo, utiliza-se um modelo 

de torre (stripping tower), representado na figura 2, no qual se observa que um gás 

(ar) é injetado pela parte inferior da torre e entra em contato com a solução contendo 

moléculas de NH3(g), que passam do líquido para o ar, que por sua vez, é coletado 

na parte superior da torre [26].  



24 

 

 

Figura 2: Esquema de uma torre de separação (stripping tower) [26]. 

 

Em meio aquoso observa-se, que a amônia estabelece um equilíbrio químico, 

conforme equações 4 e 5 [27]. Sendo assim é necessário adicionar uma base para 

atingir o pH ideal entre 10,8 à 11,5  e garantir que todo íon amônio presente em 

solução seja convertido na espécie NH3(g). A eficiência deste método depende de 

alguns fatores como: pH, temperatura, taxa de transferência de gás, taxa de 

suprimento de ar e taxa de carregamento hidráulica. 

 NH3(g) + H2O(l)          NH3H2O(aq) H = - 37,1 kJ.mol-1 Eq. (4) 

 NH3.H2O(aq)         NH4
+
(aq) + OH

-
(aq)  Kb = 1,80 x 10

-5 
mol.L

-1
 Eq. (5) 

O pH controla a distribuição relativa de NH3 dissolvido na água em relação aos 

íons NH4
+, pois quanto maiores os valores de pH maior será a quantidade de gás 

dissolvido como mostra a figura 3. Sendo assim o processo obtém maiores 

rendimentos em valores de pH mais elevados [25]. 
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Figura 3: Efeito do pH na remoção de amônia em aeração de bolhas. 

(10 L / min, tempo de remoção de 24 h) [25] 

 

A solubilidade do gás amônio em água tende a diminuir com o aumento da 

temperatura. Assim, quanto maior for a quantidade de gás amônio dissolvido na 

solução, maior será a quantidade de ar necessária para realizar a extração.  Para 

que ocorra a remoção das moléculas de gás da solução, estas precisam estar na 

interface ar-água e, em seguida serem transferidas da interface do líquido para o 

gás de extração. Ao final do processo, uma vez que a amônia foi retirada, há três 

possíveis métodos de eliminação: dispersão de ar [26], neutralização do gás com 

ácido sulfúrico formando sulfato de amônio [8] ou destruição térmica [7,25]. 

 

3.3. TROCA IÔNICA  

 

Existem alguns tipos de sólidos que possuem sítios capazes de reter íons de 

modo relativamente fraco, desta forma, quando há o contato destes íons com outros 

íons livres, é possível que haja uma troca de um íon pelo outro de mesma carga. As 

resinas de troca iônica são um exemplo de sólido que contém esses sítios, e podem 

ser catiônicas ou aniônicas. Os sítios de troca de uma resina catiônica podem estar 

ocupados por íons H+, e os sítios de troca das resinas aniônicas, por íons OH-. 

Portanto, quando os efluentes contendo íons M+ e X- entram em contato com as 

resinas, os sítios ocupados pelos íons H+ e OH- são substituídos pelos íons M+ e X-, 
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respectivamente. Desta forma, os íons H+ e OH- livres na água se combinam para 

formar mais água; portanto as resinas de troca iônica podem ser usadas para tratar 

os íons NH4
+ presente nas águas residuais [19].  

As resinas de troca iônica podem ser de dois tipos diferentes: gel ou 

macroporos, onde suas estruturas moleculares são obtidas por polimerização, no 

qual a única diferença entre elas é a porosidade. A resina tipo gel tem porosidade 

reduzida à distância intermolecular (microporo) e o tipo macroporo é formada 

adicionando uma substância que produz este efeito [28]. 

Alguns trocadores naturais podem ser usados como, por exemplo, as zeólitas, 

mas em geral as resinas sintéticas são mais utilizadas em virtude de sua maior 

estabilidade e conseqüentemente, durabilidade. [29] 

 

3.4. PROCESSOS OXIDATIVOS CONVENCIONAIS  

 

Os processos oxidativos apresentam uma vantagem sobre os outros métodos de 

tratamento, pois eles destroem os poluentes ao invés de apenas transferi-los de fase 

e também são considerados processos ambientalmente favoráveis que podem 

facilmente ser produzidos sob temperatura e pressões ambientes, o que torna o 

procedimento menos custoso. Além disso, são considerados eficientes no 

tratamento de diversos compostos [7,11]. 

Os métodos convencionais de oxidação geralmente envolvem sistemas 

eletroquímicos e para garantir um processo eficaz, é muito importante a escolha de 

eletrodos adequados, transporte de massa, densidade de corrente, condições 

reacionais apropriadas (pH, temperatura, etc.) para diminuir o consumo de energia 

do sistema e minimizar as perdas durante o processo. 

Para a oxidação da amônia, não é diferente, pois além de incluir várias etapas, 

descritas na equação 6,  também pode gerar diversos produtos como o gás 

nitrogênio, óxido de dinitrogênio, nitrito e nitrato. Assim é necessário controlar o 

potencial e o pH do sistema para garantir a seletividade do mesmo [11]. Algumas 

substâncias como dicromato, permanganato, gás cloro são comumente empregadas 

na oxidação da amônia, pois são excelentes agentes oxidantes, devido seus altos 

potenciais de redução [11,15,19]. 
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De acordo com a equação mostrada acima, a oxidação total da amônia para 

formar o gás nitrogênio se dá através de muitas etapas e pode ocorrer de duas 

maneiras possíveis, dependendo dos valores de pH. Em pH≥ 7 a espécie NH3(aq) é 

a que predomina em solução e sua oxidação em N2 ocorre através da adsorção 

dessas espécies na superfície do eletrodo e sob o uso de potenciais elevados. 

Entretanto em pH ≤ 7, a espécie predominante é o NH4
+(aq) e ocorre a 

decomposição eletroquímica direta formando nitrogênio, ao invés do mecanismo de 

adsorção/oxidação [11]. 

Um exemplo de um sistema eletroquímico empregado na remoção de amônia 

em águas residuais é o Ti/RuO2-Pt, no qual o anodo é uma placa de titânio revestida 

por uma camada do óxido de rutênio (RuO2) e o catodo é uma placa de titânio com 

as mesmas dimensões do anodo. É utilizado um eletrodo padrão de platina devido 

sua excelente condutividade elétrica.  

O estudo realizado por Hu e colaboradores mostrou que o aumento da 

densidade de corrente elétrica aumenta a taxa de degradação da amônia, assim 

como o espaço entre os eletrodos também influencia no processo. Verificou-se que 

a distância ótima entre os eletrodos é de 1 cm para o sistema Ti/RuO2-Pt. Para 

distâncias menores que estas há um curto no sistema, e para distâncias maiores 

que 1cm, há uma diminuição da taxa de degradação [30]. 

 

4. PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA) 

 

Para auxiliar a oxidação das espécies presentes nos efluentes é muito comum a 

utilização de algumas substâncias que auxiliam no processo oxidativo tais como o 

O3, H2O2, óxidos metálicos semicondutores e irradiação como o ultravioleta (UV), por 

serem altamente oxidantes devido seus altos potenciais de redução. 

O uso de oxidantes fortes no tratamento de águas é uma prática muito antiga, 

porém somente em 1973 no Simpósio Internacional em Ozônio para o Tratamento 

de Águas e Efluentes, surgiu a denominação Processos Oxidativos Avançados 

(POA), para descrever estes processos [7,31,32].  

NH3(aq)               NH2OHads                 NO(g)               NO2
-
(aq)              NO3

-
(aq) 

 

 

NH4
+

(aq)                                              N2(g) N2O(g)               N2(g) 

Eq. (6) 
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Os POAs podem ser divididos em duas classes: sistemas homogêneos e 

sistemas heterogêneos ou fotocatalíticos que serão discutidos mais adiante. O 

último obteve maior destaque e visibilidade na sociedade científica desde o seu 

surgimento; sendo o ponto de partida para esses estudos, os trabalhos de Fujishima 

e Honda [30], no qual descrevem a oxidação da água em uma suspensão de TiO2 e 

o trabalho publicado por Carey em 1976 [33], o primeiro trabalho que fala do uso da 

fotocatálise heterogênea na degradação de bifenilas policloradas (PCBs) na 

presença do TiO2. A partir daí, cada vez mais estudos sobre o uso da fotocatálise 

heterogênea foram desenvolvidos. Para uma idéia geral sobre esse crescimento, na 

figura 4 é mostrado o número de publicações sobre o assunto nas duas primeiras 

décadas após seu surgimento [31,33].  

 

 

Figura 4: Número de trabalhos publicados de 1976 à 1998 [31] 

 

Em um levantamento bibliográfico realizado no portal CAPES [34] foi possível 

montar a tabela 1 que mostra todos os artigos relacionados com o tema publicados 

nos últimos 20 anos.  
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TABELA 1 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO USANDO AS BASES DO PORTAL CAPES [34] 

Últimos 5 anos 

Oxidationprocess NH3 ammonia TiO2 
“Ammoniaoxidat

ion” 
Número de 

artigos 

Qualquer AND Qualquer    841 

Título AND Qualquer    14 

Título AND Título    0 

Título AND Assunto    0 

Qualquer AND  Qualquer   3364 

Título AND  Título   3 

Título AND  Qualquer   30 

Título AND  Assunto   6 

Qualquer AND   Qualquer  2568 

Título AND   Título  2 

Título AND   Qualquer  36 

Título AND   Assunto  7 

   Qualquer AND Qualquer 112 

   Título AND Título 3 

   Título AND Qualquer 5 

   Título AND Assunto 1 

Últimos 10 anos 

Oxidationprocess NH3 ammonia TiO2 
“Ammoniaoxidat

ion” 
Número de 

artigos 

Qualquer AND Qualquer    1044 

Título AND Qualquer    18 

Título AND Título    0 

Título Assunto    0 

Qualquer AND  Qualquer   4650 

Título AND  Título   9 

Título AND  Qualquer   55 

Título AND  Assunto   19 

Qualquer AND   Qualquer  3150 

Título AND   Título  6 

Título AND   Qualquer  59 

Título AND   Assunto  24 

   Qualquer AND Qualquer 135 

   Título AND Título 3 

   Título AND Qualquer 5 

   Título AND Assunto 1 

Últimos 20 anos 

Oxidationprocess NH3 ammonia TiO2 
“Ammoniaoxidat

ion” 
Número de 

artigos 

Qualquer AND Qualquer    1283 

Título AND Qualquer    19 

Título AND Título    0 

Título AND Assunto    0 

Qualquer AND  Qualquer   5746 

Título AND  Título   13 

Título AND  Qualquer   66 

Título AND  Assunto   22 

Qualquer AND   Qualquer  3487 

Título AND   Título  6 

Título AND   Qualquer  67 

Título AND   Assunto  24 

   Qualquer AND Qualquer 162 

   Título AND Título 3 

   Título AND Qualquer 5 

   Título AND Assunto 1 
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Para uma melhor compreensão da tabela 1 é necessário entender o mecanismo 

de busca do portal. Conforme mostra a figura 5, é possível relacionar dois temas ao 

mesmo tempo, no qual é possível determinar o mecanismo de pesquisa utilizando 

dois tipos de filtro.  

 

 

Figura 5: Mecanismo de busca avançada do portal periódicos CAPES [34] 

 

A principal característica dos sistemas oxidativos avançados é a geração de 

radicais no meio reacional (insitu) por oxidantes fortes que são responsáveis por 

acelerarem as reações de oxidação envolvidas na degradação dos poluentes. No 

entanto, os radicais hidroxila (•OH) assumem um papel de destaque nesses 

processos, pois são considerados os principais responsáveis pela oxidação. Eles 

atuam como uma espécie transitória altamente oxidante devido seu alto potencial de 

redução (Eºred. = 2,78 V) [7,32,35]. Segundo Teixeira e Jardim [7], o potencial de 

redução dos radicais hidroxila, são menores apenas que o potencial de redução do 

flúor, conforme mostra a tabela 2. 
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TABELA 2: POTENCIAL REDOX DE ALGUNS OXIDANTES -

ADAPTADO [7] 

Espécies Potencial redox (Volts) 

Flúor 3,03 

Radical Hidroxila 2,78 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de Hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

 

Os radicais hidroxila podem ser gerados tanto nos processos homogêneos 

quanto nos processos heterogêneos e uma de suas principais características é a 

pouca ou nenhuma seletividade, o que possibilita tratar uma vasta gama de 

contaminantes, principalmente os não biodegradáveis. Porém neste estudo serão 

abordados apenas os mecanismos dos processos heterogêneos. 

Os processos homogêneos são aqueles em que não há a presença de óxidos 

semicondutores ou catalisadores sólidos e os radicais são gerados através da 

incidência de luz, neste caso em especial, a irradiação UV com comprimento de 

onda acima de 280 nm (UV). Esta radiação de alta energia é necessária para 

conseguir realizar a quebra homolítica do oxidante [32,35,36]. Alguns dos principais 

sistemas utilizados neste método estão descritos na tabela 3. 

 

TABELA 3: PRINCIPAIS SISTEMAS DE PROCESSOS 

OXIDATIVOS AVANÇADOS– ADAPTADO [7] 

SISTEMAS 
HOMOGÊNEOS 

COM IRRADIAÇÃO 

O3/UV 

H2O2/UV 

FEIXE DE ELÉTRONS 

US 

H2O2/US 

UV/US 

SEM RADIAÇÃO 

O3/H2O2 

O3/OH- 

H2O2/Fe2+ 
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SISTEMAS 
HETEROGÊNEOS 

COM IRRADIAÇÃO 

TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

SEM RADIAÇÃO 

ELETRON-FENTON 

 

O processo heterogêneo utiliza catalisadores que, em geral são óxidos metálicos 

pouco solúveis que em seu estado natural são considerados substâncias 

semicondutoras, como exemplo o TiO2, CdS, ZnO, WO3, ZnS, Bi2O3 e Fe2O3 [36] 

entre outros. Porém, segundo NOGUEIRA, ALBERICI & JARDIM [37], o TiO2  é o 

fotocatalisador mais amplamente estudado e utilizado para a catálise heterogênea 

por ser considerado o mais fotoestável. Além disto, possui um baixo custo, não é 

tóxico, é insolúvel em água, apresenta possibilidade de imobilização em sólidos, 

possui estabilidade química em uma ampla faixa de pH e é facilmente ativado pela 

incidência de radiação solar e radiação ultra-violeta (UV) [7,36,37].  

A combinação entre os processos oxidativos heterogêneos e a radiação UV tem 

mostrado um resultado satisfatório, no qual as velocidades de degradação dos 

poluentes observadas são até uma ordem de grandeza maior, quando comparadas 

com a soma daquelas resultantes da aplicação dos processos individuais [39]. 

Os POAs apresentam algumas vantagens em relação aos outros processos: 

I- na maioria das vezes mineralizam totalmente substâncias tóxicas e não 

biodegradáveis ou os transformam em material biodegradável, 

diferentemente dos tratamentos convencionais que apresentam limitações 

na degradação de substâncias deste tipo; 

II- são pouco seletivos, o que permite tratar inúmeros contaminantes; 

III- apresentam reações de cinética elevada, fazendo com que o tempo de 

tratamento seja menor;  

IV- não necessitam de pós tratamento ou disposição final; 

V- os processos ocorrem a temperaturas e pressões ambientes, o que torna 

o processo menos oneroso;  

VI- podem ser utilizados em conjunto com as técnicas de degradação 

biológica, pois aceleram o processo e aumentam sua eficiência [35,36,38] 

De acordo com o estudo realizado por Morais [23], quando se compara a 

eficiência dos processos de degradação biológica isoladamente e o uso destes 
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integrados aos processos oxidativos avançados para o tratamento de lixiviado 

(chorume), a eficiência do processo na remoção de alguns nutrientes da água no 

último caso é duas vezes maior. Também ocorre uma diminuição considerável da 

turbidez da água. Estes resultados estão expressos na figura 6. Ele mostra a 

remoção de nitrogênio amoniacal, fósforo total e turbidez (cor) do chorume em duas 

amostras diferentes utilizando diferentes técnicas: o sistema TiO2/UV (POA), que 

está representado na legenda por FH (fotocatálise heterogênea), degradação por 

processo biológico, e o uso dos dois sistemas integrados, representado na legenda 

por integrado. Os sistemas POAs também se mostram eficientes no tratamento de 

efluentes industriais de diferentes matrizes, tanto em líquidos como em matrizes 

gasosas e no tratamento de esgoto domésticos [7,23,31,36]. 

 

 
Figura 6: Remoção de nitrogênio amoniacal, fósforo total e cor nas amostras 
de chorume por POA- (TiO2/UV) e por processos integrados. (A) Amostra I2 e 

(B) Amostra I3 [23] 

 

4.1. O CATALISADOR TIO2 

 

Os sistemas de fotocatálise heterogênea são aqueles que, como dito 

anteriormente, utilizam alguns óxidos semicondutores, chamados de fotocatalisador. 

A principal função desses catalisadores é aumentar a velocidade da reação para se 

atingir o equilíbrio químico sem que sofra nenhum tipo de alteração química. Como 

descrito anteriormente, o TiO2 é o mais utilizado em fotocatálise heterogênea, pois 

além de suas características previamente citadas, ele pode atuar como agente 
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oxidante mas também como agente redutor, tornando-o eficaz no tratamento de 

metais pesados,diferenciando-o de outros fotocatalisadores [21,35]. 

O TiO2 é considerado um semicondutor, isto significa que em seu estado natural 

não conduz eletricidade, pois existe uma diferença energética entre a sua banda de 

valência (BV) e a banda de condução (BC). Porém, quando irradiados com fótons 

(h) que possuem energia igual ou superior ao seu “band gap” de 3,2 eV, o elétron é 

excitado e  transferido da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC). 

Após o elétron ser transferido para a banda de condução, cria-se um buraco (hole) 

na banda de valência, formando um par denominado elétron/lacuna.  

A teoria de bandas é muito utilizada para explicar a ligação em substâncias no 

estado sólido estendido, ou seja, em quantidade suficiente para gerar a interação 

entre n orbitais dos átomos componentes da substância formando uma banda de 

valência (BV) de mais baixa energia onde estão localizados os elétrons de ligação e 

uma banda de maior energia denominada banda de condução (BC) que, em geral 

está vazia ou com poucos elétrons. A separação energética entre essas bandas é 

que confere as diferenças nos materiais que poderão se comportar como condutores 

metálicos, semicondutores ou isolantes. Essa diferença energética denominada 

“band gap”, é a energia mínima necessária para excitar o elétron e promovê-lo da 

banda de valência para a banda de condução [7]. 

Os materiais classificados como condutores apresentam descontinuidade entre 

as bandas intermediária, permitindo uma excelente mobilidade aos elétrons que 

passam com pequena energia para a BC e podem fluir sem muita resistência; já os 

materiais considerados isolantes (não condutores), possuem uma descontinuidade 

muito grande entres as duas bandas energéticas (BV e BC), tornando pouco 

provável a transição eletrônica entre elas e os semicondutores apresentam uma 

separação não muito grande. A figura 7 mostra esquematicamente a diferença entre 

os três tipos de materiais, condutores semicondutores e não condutor, 

respectivamente e a tabela 4 mostra alguns valores de energia típicos para alguns 

semicondutores. A separação das bandas para isolantes é acima de 4-5 eV e para 

metais há sobreposição das bandas de modo que a separação é infinitamente 

pequena. 
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Figura 7: Níveis energéticos dos materiais [7] 

 

TABELA 4 - VALORES DE BANDGAP DE ALGUNS 
SEMICONDUTORES [40,41,42] 

Material 
Energia de separação 

 (Elétron-volt) 
CdS 2,25 eV 
ZnO 3,2 eV 
WO3 2,6 eV 
Bi2O3 2,78 eV 
Fe2O3 2,2 eV 

TiO2 (anatase) 3,2 eV 
TiO2 (rutilo) 3,0 eV 

ZnS 3,6 eV 

 

De acordo com os estudos sobre o uso do TiO2 para fotocatálise heterogênea 

realizados em meados da década de 70 pelos pesquisadores pioneiros do assunto, 

Carey [31,33] e Bard [7], as reações químicas ocorrem devido aos elétrons (e-
BC) na 

banda de condução e as correspondentes lacunas (holes – h+
BV) geradas na banda 

de valência do semicondutor pela irradiação UV. Contudo, de acordo com Ziolli e 

Jardim existem algumas divergências sobre os mecanismos envolvidos neste 

processo e o principal destas refere-se à espécie responsável pelo início das 

reações de oxidação. Outra questão é sobre a fase que ocorre de fato a oxidação: 

em solução, nas vizinhanças do óxido ou em sua superfície [32,43]. Alguns autores 

afirmam que a reação inicial ocorre através da lacuna gerada na banda de valência 

[32,36,38], outros através dos radicais hidroxila [7,35] e em alguns estudos mais 

h+ 

e- 
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recentes apontam a possibilidade de outras espécies iniciarem o processo 

fotocatalítico como o oxigênio singlete ou o ânion superóxido [43]. Na figura 8, está 

um esquema simplificado das reações que podem ocorrer após ativação do 

semicondutor. 

 

 
Figura 8: Mecanismo simplificado dafotoativação de um semicondutor [7] 

 

4.2. MECANISMOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS OXIDATIVOS DO TIO2 

 

O primeiro passo de uma fotocatálise é a excitação de elétrons do semicondutor. 

Na equação 7 tem-se o mecanismo envolvido na ativação do TiO2, mostrando a 

lacuna fotogerada (hBV
+) na banda de valência e o elétron transferido para a banda 

de condução (eBC
-
). 

 
 

Eq. (7) 

Reação entre a água adsorvida na superfície do fotocatalisador e a lacuna: 

 
 

Eq. (8) 

 

Reação entre os íons OH- adsorvidos na superfície do TiO2 com a lacuna: 

 
 

Eq. (9) OH
-
(ads) +  hBV

+                
•OH 

H2O(ads) +  hBV
+             

  •OH + H
+ 

 

TiO2     

h
hBV

+
   +   eBC

- 

h+ 

e- 
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Após a ativação do TiO2 e a formação do par elétron-lacuna, as reações de oxi-

redução começam a ocorrer e segundo Ziolli e Jardim, elas podem ocorrer de duas 

formas: direta ou indireta [38,43]. A forma direta, vista na equação 10, considera que 

a lacuna (hBV
+) formada na banda de valência é responsável pela oxidação dos 

diversos tipos de poluentes, representados por (Rads), através da transferência de 

elétrons. Esta oxidação resulta na formação de uma espécie com energia mais alta 

representado por R*. Esta hipótese é a menos aceita pelos pesquisadores.  

A forma indireta considera que a oxidação é realizada pelos radicais hidroxilas 

adsorvidos na superfície do TiO2 ou presentes em solução, porém há dúvidas sobre 

como esses radicais são formados. Alguns autores apontam que esses radicais são 

formados pela reação entre a lacuna e a água ou com o íon OH- provenientes da 

dissociação da água, adsorvidos nos sítios ativos do catalisador (equações 8 e 9); 

porém alguns autores indicam a formação desses radicais através da reação entre o 

elétron da banda de condução e o oxigênio presente em solução ( equações 11 à 

17) [32,38,43]. 

 Rads + hBV
+               

R
*

ads. Eq. (10) 

Reação entre o O2 presente em solução e o elétron da banda de condução para 

formação de peróxido de hidrogênio: 

 
 

Eq. (11) 

 
 

Eq. (12) 

 
 

Eq. (13) 

 
 

Eq. (14) 

 
 

Eq. (15) 

Formação de radicais hidroxila (•OH) pela quebra do peróxido de hidrogênio: 

 
 

Eq. (16) 

 
 

Eq. (17) 

Neste contexto o oxigênio desempenha um papel importante, pois ele atua como 

um receptor de elétrons impedindo a recombinação do par e-
BC/h+

BV, contribuindo 

com a manutenção da atividade fotocatalítica do óxido, pois a recombinação das 

cargas diminui a eficiência do processo. O oxigênio reage com os elétrons gerados 

na banda de condução, de acordo com a equação 11, formando o íon radical 

H2O2 (l) + O2
•-

(aq)           •OH(ads) + OH
-
(aq) + O2 (g) 

H2O2 (l) + eBC
-
            •OH(ads) + OH

-
(aq) 

HO2
-
(aq)+ H

+
(aq)             H2O2 (l) 

O2
•-

(aq) + HO2
•
(aq)            HO2

-
(aq) + O2 (g) 

HO2
•
(aq) + HO2

•
(ads)            H2O2 (l) + O2 (g) 

O2
•-

(aq) + H
+

(aq)           HO2
•
(aq) 

O2 (g) + eBC
-
            O2

•-
(aq) 
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superóxido (O2
•-) que contribui para a formação do peróxido de hidrogênio, equações 

de 12 à 15, e sua posterior degradação resulta na formação de mais radicais 

hidroxila, equações 16 e 17 [35,44]. 

Nos estudos mais recentes realizados por Richard e Boule, foi investigado na 

fotocatálise heterogênea com ZnO que as reações de oxidação poderiam ocorrer 

através dos buracos (h+
BV) e dos radicais hidroxila, envolvendo a participação de  

íons radicais superóxidos (O2
•-) [35,42,43] e oxigênio singlete (1O2) [43] na 

degradação de compostos fenólicos. A seguir mostra-se o mecanismo proposto para 

oxidação de contaminantes pela espécie 1O2. No esquema RH representa um 

composto com hidrogênio ativo e AH é a espécie receptora do oxigênio singlete 

[32,43]. 

Reações de formação do oxigênio singlete: 

 
 

Eq. (11) 

 
 

Eq. (18) 

Reações de oxidação envolvendo o oxigênio singlete: 

 
 

Eq. (19) 

 
 

Eq. (20) 

 
 

Eq. (21) 

 •OH + RH           H2O + R• Eq. (22) 

 R• + 
3
O2            ROO• Eq. (23) 

 ROO• + RH            ROOH + R•  Eq. (24) 

 R•, ROO•            produtos (término) Eq. (25) 

De acordo com o que já foi dito anteriormente existem várias hipóteses sobre 

como a oxidação ocorre durante a fotocatálise: se é por via direta ou via indireta; 

qual espécie é a responsável pelo início do processo e como os radicais hidroxila 

são formados. Porém, é mais que comprovado a eficiência dos processos oxidativos 

na degradação de inúmeras substâncias. Isto se deve principalmente a estas 

espécies transitórias altamente energéticas e com altos potenciais de redução 

geradas durante o processo fotocatalítico.  

 

 

 

AO• + RH           AOH + R• 

AOOH            AO• + •OH 

1
O2+ AH            AOOH 

O2
•-

(aq) + hBV
+               1O2 

O2 (g) + eBC
-
            O2

•-
(aq) 
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4.3. SISTEMA TIO2/O2/UV NO TRATAMENTO DE NH3(g) EM SOLUÇÃO 

 

Alguns estudiosos relatam o processo de oxidação da amônia utilizando óxidos 

metálicos como TiO2, ZnO e Al2O3, porém verificou-se que o uso destas substâncias 

isoladas em condições normais de temperatura e pressão não formavam gás 

nitrogênio (N2), mas sim subprodutos como íons nitrito e nitrato e óxido de 

dinitrogênio (N2O). Bonsen observou em um experimento, que uma solução de 

NH3(aq)/NH4
+(aq) em TiO2 sem irradiação UV e uma solução de  NH3(aq)/NH4

+(aq) 

sem a presença de TiO2  e sob radiação UV apresentavam quase nenhuma ou 

nenhuma taxa degradação de amônia, porém na presença simultânea do TiO2 e 

radiação UV, a taxa de degradação aumentava consideravelmente, chegando a 

aproximadamente 60%,  como mostrado na figura 9 [47]. 

 

.  

Figura 9: Degradação de amônia em uma solução de NH4Cl 5.10
-5

 mol.L
-1

em diferentes 

condições [47]. 

 

A figura 9 mostra a taxa de degradação da amônia sob diferentes condições. A 

curva no gráfico representada por (■) é uma solução de NH4Cl na presença do TiO2 

e irradiação UV, observa-se que apresentou elevada taxa de degradação. A curva 

traçada com (□) representa uma amostra com NH4Cl somente na presença de TiO2. 

Por fim, a curva representada por (•) é uma solução do cloreto de amônio somente 

sob a irradiação UV. 
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De acordo com um experimento realizado por Mozzanega e colaboradores, 

durante a oxidação da amônia pelo TiO2 sob uma mistura de gás oxigênio e gás 

amônia, uma pequena quantidade de N2O era formada, e se no processo utilizasse 

radiação UV a espécie N2 também seria formada [18].  Verificou-se que as taxas de 

formação de N2 e N2O poderiam ser controladas através das pressões parciais do 

oxigênio (pO2) e da amônia (pNH3). Esta influência é descrita nos gráficos abaixo 

[18]. 

  
Figura 10: A) Influência da pressão parcial de O2 na formação de N2 em diferentes pressões de NH3. 

B) Influência da pressão de NH3 na formação de N2 em diferentes pressões de O2[18].
 

 

 
Figura 11: Influência da pressão de O2 na formação de N2O em diferentes pressões de NH3 [(■) 36 

torr, (□) 99 torr, (○) 251 torr] [18]. 

 

Conforme mostrado na figura 10, o aumento da taxa de formação do N2 ocorre 

com o aumento das pressões parciais do oxigênio e da amônia, porém a formação 

do N2O é influenciada somente pelo aumento da pressão de O2 (figura11), pois o 

aumento da pressão de NH3 não altera em nada a taxa de formação deste produto; 

neste caso conclui-se que a seletividade da reação depende apenas da pressão de 

NH3. Em uma análise sobre a condutividade do TiO2, foi comprovado que esta é 

influenciada somente pelo oxigênio, pois verificou-se que a espécie NH3(g) não 

compete pelos elétrons originados da fotoativação do semicondutor. Somente as 
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moléculas de oxigênio presentes em solução geram espécies carregadas 

negativamente, como apresentado anteriormente na equação 11. A amônia é 

adsorvida na superfície do TiO2 na forma neutra [18]. 

Dois caminhos reacionais foram propostos para a oxidação da amônia e estão 

representadosa seguir: 

Proposta de mecanismo 1: 

 NH3 + O            NH3O Eq. (26) 

 NH3O + O            HNO + H2O Eq. (27) 

 HNO + NH3O           N2 + 2 H2O Eq. (28) 

 HNO + HNO            N2O + H2O Eq. (29) 

Proposta de mecanismo 2: 

 NH3 + O            NH + H2O Eq. (30) 

 NH + O           HNO Eq. (31) 

 NH + HNO            N2 + H2O Eq. (32) 

 2 HNO            N2O + H2O Eq. (33) 

Após a ativação do óxido apresentada pela eq. 7, Mozzanega considerou que as 

espécies de oxigênio carregadas negativamente formadas no meio são 

neutralizadas pela lacuna da camada de valência (hBV
+
). Esta neutralização forma 

uma nova espécie de maior energia, representadas com um asterisco (*).  

 Oads
-
 + hBV

+               
Oads

* 
Eq. (34) 

Este oxigênio em um estado maior de energia seria o responsável pelo ataque a 

amônia adsorvida na superfície do TiO2,  de acordo com as equações 35 e 36. 

 NH3(ads) + O(ads)
*   

         NH3O(ads)
*  

         NH2OHads
* 

Eq.(35) 

 NH2OH(ads)
*             

NH(ads)
*
 + H2O Eq. (36) 

 NH(ads)
* 
+ O2(ads)                  HNO(ads) + Oads Eq. (37) 

 NHads
*
 + HNOads            N2ads + H2Oads Eq. (38) 

 2HNOads            N2O + H2Oads Eq. (39) 

A espécie NH3Oads
* pode entrar em equilíbrio tautomérico e formar NH2OHads

*. É 

necessário assumir que a taxa de formação de NHads
* (equações 35 e 36) é muito 

maior que HNOads, por este motivo forma-se majoritariamente o N2(g) ao invés de 

N2O(g). Através das equações 36 a 38 conclui-se que pressão parcial da amônia 
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influencia somente na formação do N2. Além da influência das pressões parciais do 

oxigênio e da amônia no processo oxidativo da amônia, existem outros fatores que 

interferem no processo fotocatalítico como, por exemplo, pH, características do 

catalisador, temperatura, intensidade da radiação, forma do reator, concentração e 

natureza do contaminante, entre outros. 

Características do TiO2: para um processo fotocatalítico eficiente algumas 

características do catalisador precisam ser levadas em consideração como alta 

superfície de contato, distribuição de tamanho de partícula uniforme e ausência de 

porosidade [30]; a forma cristalina, a forma de estar presente na reação, sua 

concentração são fatores que também influenciam na atividade fotocatalítica [7]. 

O TiO2 é encontrado em três formas cristalinas diferentes: anatase, rutilo e 

bruquita, porém a anatase e o rutilo são as mais estudadas, pois apresentam maior 

atividade fotocatalítica. As duas estruturas possuem sistemas cristalinos tetragonais, 

porém elas pertencem a grupos espaciais distintos: anatase - I4/amd e rutilo - 

P42/mnm, isto é porque os átomos de oxigênio e titânio estão dispostos no espaço 

de formas diferentes em cada estrutura. Em ambas as estruturas o oxigênio 

encontra-se rodeado por átomos de titânio octaedricamente, porém conforme mostra 

a figura 12, a anatase apresenta octaedros perfeitamente na vertical e o rutilo, por 

sua vez, apresenta octaedros inclinados. A bruquita possui sistema cristalino 

ortorrômbico e pertence ao grupo espacial Pcab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Disposição dos átomos nas estruturas anatase (A) e rutilo (B) 
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A anatase e a bruquita podem ser transformadas em rutilo de forma irreversível 

através de tratamento térmico, porém a transformação da fase anatase-rutilo não 

ocorre numa temperatura específica, ela pode ocorrer numa faixa que varia de 350º 

e 1175º C, de uma forma geral esta transformação é influenciada pelo método de 

preparo do óxido, a presença de impurezas e pela atmosfera presente durante a 

transformação [39].  

Todas as três formas são encontradas na natureza, mas também podem ser 

sintetizadas em laboratório, no entanto somente as fases anatase e rutilo são 

fabricadas comercialmente. Entre elas, a forma anatase é considera a mais 

fotoativa, isto se deve à sua maior capacidade de adsorção de oxigênio tanto nas 

formas moleculares quanto iônica, e a sua baixa taxa de recombinação 

elétron/lacuna, por este motivo ela é a mais requerida para o processo fotoquímico. 

A figura 13 representa o retículo cristalino das formas anatase e rutilo, 

respectivamente, nas quais as bolas azuis representam os átomos de oxigênio e as 

vermelhas os átomos de titânio [31,39,43]. 

 

 

Figura 13: Cela unitária deTiO2. (a) rutilo e (b) anatase [45] 

 

A presença de defeitos na superfície do óxido contribui para uma maior atividade 

fotocatalítica. No caso do TiO2, os buracos ou vacâncias causadas pela abstração do 

oxigênio localizado mais internamente no retículo ou do oxigênio superficial, ambos 

ligados em ponte com átomos de titânio, além de conferir ao catalisador  

propriedades de oxidação-redução, também aumentam o número de sítios de 

adsorção na superfície do óxido aumentando a quantidade de moléculas adsorvidas. 
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O grau de adsorção é uma medida do recobrimento da superfície de um sólido 

por átomos ou moléculas no estado gasoso ou líquido e costuma ser expresso pelo 

recobrimento relativo ou fração recoberta (. Esse valor é dado pela razão entre o 

número de posições ocupadas por uma molécula de adsorvato na superfície do 

adsorvente, e o número total de posições livres em sua superfície. A equação 40 

representa o grau de adsorção em função do volume ou da massa do gás adsorvido 

na superfície do sólido, V e m, respectivamente; e volume ou massa do gás que 

corresponde ao recobrimento de toda a superfície do sólido por uma monocamada, 

V∞ e m∞, respectivamente. 

   
 

  
  

 

  
 Eq. (40) 

A dependência de com a pressão a uma temperatura constante é chama de 

isoterma de adsorção. As isotermasmais comumente empregadas para determinar o 

recobrimento total da superfície de TiO2 são as isotermas de Brunauer, Emett e 

Teller (BET) e Langmuir-Hinshelwood [7,18,36,39], porém a mais eficiente para 

descrever o processo de degradação da amônia é a isoterma de Langmuir – 

Hinshelwood [18]. 

O modelo de Langmuir é considerado a isoterma mais simples e ela se baseia 

em algumas hipóteses:  

a) As moléculas na fase gasosa se comportam idealmente; 
b) A superfície sólida contém um número determinado de sítios de 

adsorção. No euqilíbrio, a temperatura constante, numa dada pressão, 

uma fração dos sítios é ocupada por moléculas e a fração desocupada 

é determinada por 1-  
c) Cada sítio é ocupado apenas por uma molécula; 
d) A entalpia de adsorção é igual para todos os sítios ocupados e não 

depende da fração recoberta  
e) Não há interação entre moléculas adsorvidas em sítios diferentes [46]. 

 

A teoria de Brunauer, Emmett e Teller consiste num modelo para adsorção em 

mais de uma camada monomolecular. Ela considera que as forças de interação 

envolvidas na adsorção física são do tipo van der Waals, e são de intensidades 

semelhantes às forças envolvidas na liquefação.  Deste modo, a adsorção física não 

se limita a formação de uma camada monomolecular, mas pode continuar até que 

uma camada multimolecular de líquido cubra a superfície do adsorvente. 

Esta teoria se baseia nas seguintes hipóteses:  
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a) A primeira monocamada é formada através de uma adsorção de 
Langmuir. Portanto, considera-se a fase gasosa ideal e o calor de 

adsorção da primeira monocamada é H
ads. 

b) Da segunda monocamada em diante o processo é análogo à 
condensação do gás, de modo que o calor de adsorção da segunda 

camada , e das seguintes, é igual ao valor de condensação H
ads = - 

Hvap. 
c) Uma monocamada só começa a ser formada após o equilíbrio ter sido 

atingido na monocamada anterior. Assim, em cada monocamada 
haverá uma fração de posições recoberta e outra vazia, e os sítios não 
ocupados na formação da primeira monocamada permanecerão vazios 
até o final do processo.  

 

Ambas as isotermas são modelos teóricos nos quais, muitas aproximações são 

feitas para a realização de cálculos para descrever o comportamento observado 

experimentalmente e que se aproximem dos resultados obtidos. A isoterma de 

Langmuir é preferida à de BET, pois é um modelo mais simplificado. 

O aumento da concentração do TiO2 até um certo limite aumenta a taxa de 

degradação da matéria, e acima desta concentração máxima há um aumento da 

turbidez da solução provocando um decaimento na taxa de oxidação, pois a 

irradiação ultravioleta não consegue alcançar a superfície das partículas do 

semicondutor presente no meio. A forma como o catalisador é empregado também 

influencia na atividade fotocatalítica, o TiO2, por exemplo, é um pó branco no qual 

suas partículas apresentam escala nanométrica e pode ser utilizado de duas formas 

diferentes: em suspensão (lama) ou suportado.  

Quando o TiO2 é adicionado em água, forma-se uma solução opaca na qual as 

partículas do sólido encontram-se em suspensão, este modo é conhecido como 

lama. A vantagem deste método sobre a forma suportada, é que a superfície de 

contato é muito maior, o transporte de massa entre os radicais hidroxila e a matéria 

oxidável é muito mais efetivo; isto aumenta o grau de oxidação das espécies em 

solução. Por este motivo a fotocatálise é considerada um fenômeno de superfície, 

pois ocorre na superfície do semicondutor. Porém, este método é viável apenas em 

escala de laboratório, pois a solução que contém o fotocatalisador necessita de 

tratamento ao final do processo para a recuperação do mesmo. Deste modo, em 

escala industrial uma quantidade enorme de efluente seria gerado, aumentando 

mais uma etapa no tratamento dos efluentes industriais e por conseqüência, mais 

gastos seriam necessários [31,39]. Já a forma suportada é a mais utilizada para fins 

comerciais por não precisar tratar o fotocatalisador ao final do processo, neste 
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método o catalisador é imobilizado em um suporte que precisa ter características 

específicas segundo Saleiros e colaboradores, tais como:  

boa  estabilidade mecânica; ser  transparente  a  radiação  UV; favorecer 
forte  ligação  físico-química  com  as  partículas  de TiO2, sem afetar  
negativamente  a  reatividade  delas; apresentar  alta área superficial; 
apresentar boa capacidade de adsorção para os  compostos  orgânicos  a  
serem  degradados; apresentar configuração  física  que  favoreça  a  
separação  fase  sólida-fase líquida; facilitar processos de transferência de 
massa; e ser  quimicamente  inerte (17). 

 

Concentração do poluente: a taxa de degradação tende a crescer com o 

aumento da concentração do contaminante, porém somente até certo ponto, a partir 

deste limite o aumento da concentração não altera a atividade fotocatalítica, ou seja, 

a degradação torna-se independente da concentração inicial afetando diretamente a 

cinética da reação, que deixa de depender da concentração inicial do poluente 

[31,35]. A fotocatálise heterogênea é capaz de agir em soluções com concentrações 

ínfimas de contaminantes, na grandeza de ppb (parte por bilhão) [38], porém em 

grandes concentrações pode haver uma competição substrato/produto oxidado 

pelos sítios da superfície do fotocatalisador, diminuindo a atividade fotocatalítica 

[35]. A presença de contaminantes ou interferentes que absorvam na região do 

ultravioleta, também deve ser considerada, pois eles absorvem toda a radiação 

impedindo que a luz atinja a superfície do catalisador, diminuindo sua atividade 

fotocatalítica.  

Características da fonte luminosa: o estudo cinético da degradação da amônia 

realizado por Mozzanega mostrou que o aumento da intensidade da luz aumenta a 

taxa de formação dos dois produtos, tanto do N2 quanto do N2O, outros estudos 

cinéticos também comprovam que a taxa de oxidação cresce com aumento de luz 

absorvida de forma não linear [23,47]. No entanto existe um limite para o aumento 

da incidência de fótons, pois a formação de elétrons livres passa a ser maior que a 

velocidade das reações de oxidação, e então os elétrons em excesso voltam a se 

recombinar, não influenciando mais na velocidade de degradação do contaminante 

[31]. 

pH: através do método de tentativa e erro no experimento realizado por Bonsen, 

foi possível realizar a otimização dos parâmetros da degradação fotocatalítica da 

amônia e determinar a faixa de pH ideal no qual a oxidação da amônia é mais 

eficiente. Observou-se que em pH menor que 7,2 não havia nenhuma atividade de 

degradação. A partir deste ponto até um valor de pH= 9,9 ocorreu um aumento na 
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taxa de oxidação da amônia que apresentou uma taxa de aproximadamente 62% de 

degradação. Para valores de pH acima de 9,9 a taxa de degradação permaneceu 

constante, este fato pode ser observado na figura 14. 

É nítido que o equilíbrio entre as espécies NH3(aq)/NH4
+(aq) influencia 

diretamente no grau de oxidação da amônia, observa-se que a atividade 

fotocatalítica é maior quando a espécie NH3 predomina sobre o NH4
+ , isto porque 

como dito anteriormente, a espécie neutra que é adsorvida na superfície do 

semicondutor, o que favorece o processo oxidativo. A figura 14 mostra a 

dependência entre a taxa de degradação e o pH [48]. 

 

 

Figura 14: Degradação das espécies NH3(aq)/NH4
+
(aq) após 6 horas de radiação [47] 

 

Temperatura: a energia de ativação é muito pequena e varia pouco dentro de 

uma faixa de 20º à 80º C, sendo assim os sistemas catalíticos não sofrem quase 

nenhuma alteração com o aumento da temperatura, pois as reações de oxi-redução 

não necessitam de aquecimento [7,31,35]. O aumento da temperatura poderia 

causar um aumento da volatização da amônia, o que resultaria em perdas desta 

espécie durante o processo e conseqüentemente a diminuição do rendimento do 

processo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Os processos oxidativos avançados mostraram-se uma técnica eficaz para o 

tratamento de inúmeros compostos, capaz de degradar substâncias complexas, 

tóxicas que dificilmente seriam degradas pelos métodos de tratamento 

convencionais ou até mesmo pelos processos oxidativos comuns.  

A aplicação desta técnica a nível industrial é de extrema importância para o 

nosso país, pois representa o comprometimento com o desenvolvimento científico e 

tecnológicode forma sustentável. Sua contribuição para o meio ambiente é evidente, 

pois reduz significativamente a quantidade de efluentes gerada pelas indústrias e 

que são descartados diariamente de forma incorreta nos recursos hídricos naturais. 

Hoje em dia esta tecnologia é aplicada principalmente em indústrias: têxtil, papeleira 

e de corantes. 

Apesar da incontestável vantagem dos POAs no que diz respeito às altas taxas 

de degradação, de acordo com os inúmeros artigos científicos e trabalhos 

publicados atualmente, ainda há muito quediscutir a respeito dos mecanismos 

envolvidos nas reações de oxidação, pois há inúmeras controvérsias sobre como o 

processo de fato ocorre e sobre quais são as espécies responsáveis pela oxidação 

dos poluentes.  

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura sobre a fotocatálise 

heterogênea descreve o uso do TiO2. De fato, atualmente, ele é o mais empregado 

nos estudos de tratamentos de diversos efluentes, devido suas características 

físicas e químicas, além de ser considerado o mais fotoestável. Ele pode ser 

aplicado no tratamento de compostos químicos de qualquer natureza e se mostrou 

eficiente na remoção de amônia em diferentes tipos de efluentes como chorume, 

esgoto domésticos, efluentes de refinaria de petróleo, entre outros. 

A amônia é umas das substâncias mais comuns encontrada na grande parte dos 

efluentes industriais, principalmente no esgoto doméstico e precisa estar em 

constante monitoramento, pois o alto nível dessa substância nas águas trás sérios 

danos à saúde e ao meio ambiente. O sistema TiO2/UV/O2 é uma alternativa para a 

eliminação desta substância, e através da sua oxidação forma N2, um gás 

completamente indefeso à saúde humana e ao meio ambiente.  
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