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Introdução 
Em decorrência do crescimento da população mundial, o consumo de medicamentos tem aumentado de forma 

significativa, o que tem resultado na inserção desses poluentes no meio ambiente, sendo encontrados principalmente, 

nas águas (BILA; DEZOTTI, 2003).  Um dos grupos de fármacos residuais que merecem atenção é o dos antibióticos 

devido ao seu potencial efeito no desenvolvimento de bactérias resistentes no meio ambiente (HALLING-SØRENSEN, 

1998). 

A proposição de técnicas de tratamentos voltadas a mitigação desses novos poluentes coloca-se como uma etapa 

fundamental para a manutenção dos recursos hídricos. Para a eliminação de micropoluentes em meio aquoso, os 

processos Oxidativos Avançados (POAs) têm surgido como uma tecnologia promissora em função do seu forte poder 

oxidante. Este trabalho teve por objetivo estudar a degradação do antibiótico tetraciclina (TC) em matriz aquosa sintética 

empregando os POAs fotocatálise homogênea (foto-Fenton) e heterogênea (TiO2/H2O2/UV). 

Metodologia 
As condições experimentais foram otimizadas por meio de planejamento fatorial completo inicial e posterior 
delineamento composto central rotacional (DCCR). Os experimentos foram conduzidos em um reator em escala 
laboratorial, com sistema em batelada, constituído por quatro recipientes de 250 mL, equipado com quatro lâmpadas 
de mercúrio de 15 W, de baixa pressão com comprimento de onda de 254 nm. O fármaco tetraciclina (TC) foi adquirido 
na forma de padrão analítico da marca (Sigma-Aldrich®) com pureza de ≥ 95,0%. 
O pH do meio foi controlado pelo emprego de tampões fosfato. As medidas de concentração ocorreram em 
espectrofotômetro de absorção molecular UV/VIS de varredura de feixe simples, (PerkinElmer™ LAMBDA XLS). O 
método de actinometria utilizado foi o de ferrioxalato. A avaliação da degradação considerou o ajuste de modelos 
cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Para os ensaios microbiológicos foi utilizada a cepa 
padrão ATCC (American Type Culture Collection): Escherichia coli (E. coli, Microbiologics® derivada da ATCC® 
25922™) em técnicas de isolamento e contagem. 

Resultados e Discussão 
Por meio do teste de actinometria obteve-se que a dose para o fotoreator após 20 minutos de ensaio é igual a 1,00x10-

4 Einstein s-1. Fixando a concentração de TC em 20 mg L-1, o DCCR ao nível de significância de 95%, indicou para a 
fotocatálise homogênea, como melhores condições: pH = 4, [H2O2] = 25 mg L-1 e [Fe2+] = 15 mg L-1. Para a fotocatálise 
heterogênea, verificou-se condições ideais de: pH = 4, [H2O2] = 51 mg L-1 e [TiO2] = 0,23 g L-1. 
As cinéticas dos dois tratamentos apresentaram comportamento coerente ao modelo de pseudo-segunda ordem 
(R²=0,98) com K2  de 0,002 min- 1e 0,0006 min-1 respectivamente . A determinação dos tempos de meia vida do fármaco 
apresentou semelhanças com alguns estudos pioneiros já realizados, apesar da dificuldade de comparação devido a 
variabilidade das condições experimentais. No sistema de fotocatálise heterogênea (H2O2/TiO2/UV) foi verificado aos 
75 min, a redução de aproximadamente 50% da concentração de TC, mantendo-se nessa faixa ao longo do tempo de 
ensaio (180 min). Para o sistema de fotocatálise homogênea (foto-Fenton), o mesmo percentual foi observado aos 25 
min, sugerindo maior taxa de degradação e a estabilização após 100 min mantendo-se na faixa de 75%. 
No teste de inibição do organismo E. coli, usando água residuária sintética inicial e após cada tratamento observou-se 
menor efeito tóxico após todos os tratamentos de degradação empregados, sugerindo a remoção da atividade 
antimicrobiana e a baixa toxicidade dos produtos de degradação possivelmente formados. 

Considerações Finais 
Os resultados demonstraram a eficiência dos processos propostos para o tratamento de soluções modelo contendo o 

fármaco tetraciclina. O uso do planejamento fatorial e DCCR permitiu a definição das melhores condições de operação 

dos sistemas. Assim, o emprego de processos baseados em fotocatálise homogênea e heterogênea são promissores 

no tratamento de águas e efluentes contaminados com o fármaco TC, embora em escala industrial outros fatores devem 

ser avaliados, como a remoção de carbono orgânico total relacionado aos subprodutos formados além da complexidade 

do efluente real. Para estudos futuros, sugere-se a utilização de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massa a fim de identificação dos subprodutos gerados. 
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