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RESUMO 
 
 

O lançamento no meio ambiente de esgotos sanitários, em estados brutos ou 
parcialmente tratados, tem constituído uma ameaça à população. A irradiação por luz 
UV-C é uma técnica de ponta para desinfecção de águas de consumo e residuárias. A 
bactéria Pseudomonas aeruginosa é resistente ao tratamento convencional por cloração, 
devido à sua fisiologia oposta via de regra por uma cápsula extracelular, sendo 
responsável por infecções hospitalares em pacientes imunodeprimidos.  Este trabalho 
está relacionado com o estudo da cinética do processo de desinfecção de água 
contaminada com a bactéria Pseudomonas aeruginosa por meio de Radiação UV-C. Os 
estudos cinéticos foram realizados em um fotorreator anular operando em batelada 
dentro de um ciclo contínuo. A fonte de radiação UV-C utilizada foi a lâmpada 
germicida, marca Philips modelo TUV 36W. Dois tipos de água modelo foram 
utilizados: a) água-modelo sem nutriente: suspensão de bactéria em água destilada 
previamente esterilizada, para processo com e sem radiação, b) água-modelo com 
nutriente: suspensão de bactéria em água destilada previamente esterilizada e meio 
asparagina, fazendo-se o estudo com radiação. A concentração de Pseudomonas 

aeruginosa foi quantificada por meio da técnica de contagem em placas. Concentração 
inicial da bactéria na água-modelo variou na faixa de 200 a 1600 UFC/cm3. Os 
parâmetros óticos da Pseudomonas aeruginosa, do meio Asparagina e da suspensão 
tratada foram medidos de faixa de comprimento de onda de 254 nm. A pressão e 
temperatura foram a 1 atm e 25ºC, respectivamente. As evoluções dinâmicas da 
concentração da bactéria e dos parâmetros óticos foram obtidas. Observou-se que o 
tempo de processo para que esta concentração chegasse a zero aumentou de acordo com 
a concentração inicial de bactéria, em ambas as situações. Para água-modelo sem 
nutriente obteve-se a esterilização da água (eficiência de inativação de 100%), no 
entanto para água-modelo com nutriente obteve-se água desinfetada. Os parâmetros 
para água-modelo sem nutriente foram invariantes com o tempo, porém para o sistema 
com nutriente decrescia ao longo do processo. A modelagem do processo foi feita com 
base nos princípios da conservação da matéria e energia variante. Assumiu-se que o 
modelo cinético simplificado para a inativação da bactéria em que a taxa de inativação é 
uma função direta do rendimento quântico, do parâmetro LVRPA, e da concentração 
inicial de bactéria. O método de Runge-Kutta de quarta ordem foi utilizado para 
solucionar a equação diferencial do perfil de concentração. Os parâmetros cinéticos 
foram estimados utilizando-se rotina de otimização Box-Simplex. 

 

Palavras Chave: Desinfecção, Radiação UV-C, Pseudomonas aeruginosa, Fotorreator, 
Modelagem Cinética. 
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ABSTRACT  

 
 
 
The release into the environment from sewage, in the raw or partially treated, has 
threatened the population. Irradiation by UV-C is a technical tip for disinfection of 
drinking water and wastewater. The bacterium Pseudomonas aeruginosa is resistant to 
conventional treatment by chlorination, because of their physiology as a rule opposed 
by an extracellular capsule, accounting for nosocomial infections in 
immunocompromised patients. This work is related to the study of the kinetics of the 
process of disinfection of water contaminated with the bacterium Pseudomonas 

aeruginosa by UV-C radiation. Kinetic studies were performed in an annular 
photoreactor operating in batch within a continuous cycle. The source of UV-C was 
used as a germicidal lamp, a Philips TUV 36W model. Two types of water model were 
used: a) water model without nutrient: suspension of bacteria in sterile distilled water 
prior to proceeding with or without radiation, b) water-nutrient model: suspension of 
bacteria in distilled water has been sterilized and a half asparagine, making the study of 
radiation. The concentration of Pseudomonas aeruginosa was measured using the 
technique of plate count. Initial concentration of bacteria in the water model varied in 
the range from 200 to 1600 UFC/cm3. The optical parameters of Pseudomonas 

aeruginosa, the middle Asparagine and treated suspension were measured in the range 
of wavelength of 254 nm. The pressure and temperature were 1 atm and 25 ° C, 
respectively. The dynamic trends of the concentration of bacteria and the optical 
parameters were obtained. It was observed that the process time for it to arrive at zero 
concentration increased with the initial concentration of bacteria in both situations. For 
water-model without nutrient obtained the sterilization of water (efficiency of 
inactivation of 100%), and yet water-nutrient model was obtained chlorinated water. 
The parameters for the model without water-nutrient were invariant with time, but for 
the system with nutrient decreased during the process. The modeling process was based 
on the principles of conservation of matter and energy variation. It is assumed that the 
simplified kinetic model for inactivation of bacteria in the rate of inactivation is a direct 
function of the quantum yield of LVRPA parameter, and initial concentration of 
bacteria. The Runge-Kutta fourth order was used to solve the differential equation of the 
concentration profile. The kinetic parameters were estimated using an optimization 
routine Box-Simplex. 
 
Keywords: Disinfection, UV-C radiation, Pseudomonas aeruginosa, photoreactor, 
Modeling Kinetics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das moléstias que ocorrem nos 

países em desenvolvimento são ocasionadas por contaminação microbiana da água. 

Quinze milhões de crianças, entre 0 e 5 anos de idade, morrem devido a enfermidades 

contraídas devido a total falta ou ineficiência nos sistemas de tratamento de águas e 

esgotos. Apenas 30% da população utiliza água tratada, o restante faz uso de águas de 

poços, rios, lagos, estando, portanto passível de contaminação. Desta forma se faz 

necessária a vigilância rotineira da qualidade química e, particularmente, 

microbiológica das águas por parte das autoridades sanitárias, órgãos de saneamento, 

indústrias, clínicas de hemodiálise, hospitais, entre outros (PALHA et al., 2004). 

Os riscos à saúde, associados à água, podem ser de curto prazo, quando resultam 

da poluição de água causada por elementos microbiológicos ou químicos, ou de médio e 

longo prazo, quando resultam do consumo regular e contínuo, durante meses ou anos, 

de água poluída com produtos químicos, como certos metais ou pesticidas (SANTOS, 

2002). 

A desinfecção da água potável ou residuárias (chorume, esgoto sanitário e 

industrial) é necessária e pode ser feita por meios químicos e físicos. Nos processos 

químicos se lança mão de compostos oxidantes como cloro gasoso, hipoclorito de sódio, 

peróxido de hidrogênio e ozônio. Nos processos físicos utilizam-se, principalmente, o 

calor e a radiação ultravioleta (MACÊDO, 2001). 

Entre as várias técnicas utilizadas no Processo de Desinfecção (PD) de águas e 

esgotos, as mais antigas são cloração (PD-Cloro) e irradiação por luz ultravioleta (PD-

UV). O emprego das mesmas teve início nos primórdios do século XX tendo, porém, 

origem em continentes distintos, o cloro e seus derivados nos EUA e o PD-UV na 

França (AGUIAR et al., 2002; WOLFE, 1990). O cloro é um desinfetante eficiente e de 

baixo custo operacional. Porém, o uso do mesmo foi questionado quando se observou a 

formação de compostos organoclorados em águas de abastecimentos onde o composto 

havia sido utilizado (TOMINAGA et al., 2005).  

A busca por tecnologias limpas, eficientes e econômicas tem sido aperfeiçoada e 

apresentam elevada eficiência na remoção de matéria orgânica nos tratamentos de água. 

Conforme Gonçalves (2003) acredita-se que esses processos são ineficientes para a 

inativação de microrganismos, por conta disso várias alternativas vêm sendo estudadas 

como processo limpo de desinfecção de água, entre eles o PD-UV. Essa técnica permite 
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uma taxa de desinfecção eficiente devido ao emprego de lâmpadas UV que não agridem 

o meio ambiente e não formam produtos tóxicos ou carcinogênicos (TOMINAGA et al., 

2005). Além disso, os avanços científicos na área de desenvolvimento de equipamentos, 

fotorreatores, têm levado ao aperfeiçoamento de lâmpadas mais potentes e eficazes, 

reduzindo os custos de implantação e de processo (GONÇALVES, 2003). 

A taxa de inativação de microrganismos via PD-UV é seriamente afetada pela 

cor e turbidez da água, assim como, pela aglomeração de colônias microbianas e 

presença de substâncias orgânicas como biofilmes. A radiação ultravioleta age sobre as 

bases purínicas e pirimidínicas do DNA celular que absorvem a radiação UV, 

provocando mutações letais ou modificações químicas irreversíveis tais como a 

dimerização da timina, o que impede a replicação do DNA das células dos organismos 

(CAMPBELL, 2004). Entretanto, há alguns microrganismos que devido a sua 

morfologia apresentam uma maior resistência à ação dos raios UV, o que gera um 

processo de desinfecção ineficiente devido à baixa taxa de inativação (GONÇALVES, 

2003). 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 Objetivos Gerais  
 

 

Este trabalho teve por objetivo geral modelar e desenvolver a cinética do 

processo de desinfecção de água utilizada para consumo humano, contaminada com a 

bactéria Pseudomonas aeruginosa por meio do Processo Avançado de Desinfecção por 

Radiação UVC (PAD-UVC). 

 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 

a) Estudo e otimização de meios para a P. aeruginosa; 

b) Estudo do Sistema tanque-agitador; 

c) Caracterização ótica do campo de radiação no fotorreator (fluxo de radiação 

ultravioleta na entrada ótica do reator e análise de propriedades inerentes do 

campo de radiação); 

d) Obtenção da dose de radiação UV para inativação da bactéria em estudo; 

e) Estudar a cinética do processo de morte celular nas condições de estudo; 

f) Estudar a cinética do processo para a relação Concentração Inicial de 

Bactéria / Água com Nutriente; 

g) Propor mecanismo cinético e desenvolver modelo para a taxa de inativação 

de bactérias em cada processo; 

h) Estimar parâmetros cinéticos e validar modelo desenvolvido previamente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Águas 

 

3.1.1 Classificação das Águas  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA), em sua 

Resolução Nº 20, de 18 de junho de 1986, estabeleceu a classificação das águas doces, 

salobras e salinas essenciais à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por 

parâmetros e indicadores específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes. 

O CONAMA também estabeleceu que a qualidade da saúde e o bem-estar 

humano, e o equilíbrio ecológico aquático não devem ser afetados como conseqüência 

da deterioração da qualidade das águas. 

De acordo com a Resolução N° 20 do CONAMA, as águas doces, classificam-se 

em: 

a) Classe Especial – Aquelas destinadas ao abastecimento doméstico sem prévia 

ou com simples desinfecção, à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas;  

 

b) Classe 1 – Aquelas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento 

simplificado, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário (natação, esqui aquático e mergulho), 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 películas, à criação natural e/ou intensiva 

(aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana;  

 

c) Classe 2 – Aquelas destinadas ao abastecimento doméstico (após tratamento 

convencional), à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário (natação, esqui aquático e mergulho), à irrigação de hortaliças e plantas 

frutíferas, à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana; 
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d) Classe 3 – águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional, à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, à 

dessedentação de animais. 

 

Em relação às águas empregadas quanto à balneabilidade, ou seja, recreação de 

contato primário, esta resolução foi derrogada pela Resolução nº 274, de 29 de 

novembro de 2000, a qual estabelece que as águas destinadas a este fim, serão 

classificadas em próprias e impróprias. As águas próprias são subdivididas em:  

 

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 

enterococos por l00 mililitros; 

 

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 

enterococos por 100 mililitros,  

 

c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 

100 enterococos por 100 mililitros.  

 

As águas são consideradas impróprias devido: a) não atendimento aos critérios 

estabelecidos para as águas próprias, b) valor obtido na última amostragem for superior 

a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos 

por 100 mililitros, c) incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades 

transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias, d) presença de 

resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e 

outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a 

recreação, e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais, f) 

floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à 
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saúde humana, g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, 

o exercício da recreação de contato primário (CONAMA, 1986). 

 

3.1.2 Qualidade das Águas 

 

Segundo a World Meteorological Organization (WMO, 1997), ¾ da superfície 

da Terra é coberta por água, no entanto 97% de toda essa água está contida nos mares e 

oceanos restando apenas 3% de água doce. Desses 3%, 2,7% estão congelados nas 

calotas polares, restando apenas cerca de 1% de toda a água do planeta, que são as águas 

superficiais de fácil captação (lagos e rios ou como umidade presente no solo, na 

atmosfera e como componente dos mais diversos organismos). É desse 1% que mais de 

6 bilhões de seres humanos devem obter a água que precisam para sobreviver. No 

entanto, parte desse 1% já está poluído por esgotos e resíduos industriais, tornando-se 

impróprio para o consumo (EDUCAREDE, 2004). 

Conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a água já é 

escassa para aproximadamente 1,1 bilhão de habitantes do planeta. Se não forem 

adotadas medidas urgentes, um terço da população poderá ficar sem água apropriada 

para consumo até 2025. Assim, o fornecimento de água potável para todos é o grande 

desafio da humanidade para os próximos anos (EDUCAREDE, 2004). 

Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas e da WMO, em 1997, a 

escassez é causada pela combinação de crescimento populacional exagerado, 

distribuição desigual, má utilização, uso irracional e a deterioração da qualidade dos 

recursos hídricos (EDUCAREDE, 2004).   

 

3.1.3 Água e Saúde 

 

A qualidade de vida das populações depende do acesso aos bens necessários à 

sua sobrevivência. Entre as ferramentas existentes para a manutenção da saúde e da 

qualidade de vida, a principal é o saneamento básico e/ou saneamento ambiental. A 

água potável, assim como a coleta de esgoto, têm fundamental importância para a 

diminuição do índice de mortalidade infantil, pois evitam a disseminação de doenças 

vinculadas às más condições sanitárias e de saúde (EMBRAPA, 2006). 
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Esses itens são igualmente importantes quando nos referimos ao aumento da 

expectativa de vida da população. A baixa expectativa de vida também é um indicador 

da pobreza que atinge a população (EDUCAREDE, 2004). 

A ONU afirma que 1,2 bilhões de pessoas têm acesso a fontes de águas tratadas, 

enquanto 2,5 bilhões vivem sem saneamento básico. Estas últimas figuram entre as mais 

pobres do mundo e também como as mais propensas a adquirir doenças. De acordo com 

estimativas da ONU, a falta de abastecimento de água potável é responsável por 80% 

das mortes nos países em desenvolvimento. Seis mil crianças, com menos de cinco 

anos, morrem por dia em todo o mundo em razão de doenças relacionadas a impurezas 

da água consumida. Elas são vulneráveis a doenças fatais como diarréia, cólera, febre 

tifóide e doenças transmitidas por insetos (BBC BRASIL, 2002).  

Segundo a OMS, para cada dólar investido em saneamento, economiza-se cinco 

dólares nos dez anos seguintes em postos de saúde, médicos e hospitais. No Brasil, 

morrem atualmente 29 pessoas/dia por doenças decorrentes da qualidade da água e do 

não tratamento de esgotos e avalia – se que cerca de 70% dos leitos dos hospitais estão 

ocupados por pessoas que contraíram doenças transmitidas pela água (ARAÚJO, 2004).  

As doenças de veiculação hídrica aumentam de intensidade e distribuição em 

regiões com alta concentração populacional, pela intensificação das atividades humanas 

e pela grande geração de resíduos que são dispostos de maneira inadequada, causando 

contaminação por patógenos das águas superficiais e subterrâneas (EMBRAPA, 2006).  

Conforme Rebouças et al. (2002), as doenças infecciosas associadas à água 

podem ser classificadas de acordo com os modos de propagação. Esta classificação é a 

mais utilizada por engenheiros sanitaristas, pelo fato de permitir uma avaliação direta 

dos efeitos das melhorias, ou ações corretivas que são implementadas. Esta classificação 

engloba quatro categorias básicas: 

 

 

 

a) Com suporte na água – quando os organismos patogênicos são carreados 

passivamente na água que é consumida por uma pessoa (ou animal), causando 

infecção. Exemplos típicos são o cólera e a febre tifóide (cujos agentes 

etiológicos são o Vibrio cholera e a Salmonella typhi, respectivamente), que têm 

dose infectiva bastante baixa e são facilmente transmitidas através de sistemas 

de distribuição de água. As medidas preventivas preconizadas são a melhoria da 
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qualidade da água através, principalmente de desinfecção adequada, e evitar que 

consumidores utilizem fontes opcionais de água, que possam estar 

contaminadas. 

 

b) Associadas à higiene – infecções causadas por falta de água e que podem ser 

controladas com disponibilidade de água e melhoria de hábitos de higiene. São 

características as doenças de pele, tais como tinha e a sarna e a dos olhos tal 

como o tracoma. Incluem-se também, algumas doenças diarréicas, como a 

disinteria bacilar (Shigella spp). O controle é proporcionado através da provisão 

de quantidade suficiente de água para banho, lavagem de mãos e de utensílios de 

cozinha. A quantidade deve ser proporcionada em adição à água disponível para 

bebida. O mero acesso à disponibilidade de água e ensinamento de preceitos 

básicos de higiene pessoal reduzem a transmissão de doenças incluídas nessa 

classe.  

 

c) De contato com a água (ou com base na água) – infecções transmitidas por um 

animal invertebrado aquático que vive na água, ou que passa uma parte de seu 

ciclo de vida em moluscos aquáticos ou outros animais aquáticos, podendo 

causar infecção através do contato da pele. Essas infecções não são 

passivamente transmitidas de pessoa a pessoa, através da água. As larvas ou 

ovos que atingem a água não são imediatamente infectantes ao homem, mas são 

imediatamente infectantes a espécies invertebradas específicas, principalmente 

moluscos e crustáceos. As larvas se desenvolvem nesses hospedeiros 

intermediários, que após um período de dias ou semanas, expelem outros tipos 

de larvas na água. Essas são imediatamente infectantes ao homem através de 

ingestão com a água, ou através de contato com a pele. No Brasil, assim como 

em muitos outros países, a mais importante das infecções com base na água é a 

esquistossomose. Existem três espécies de esquistosomas: Schistosoma mansoni, 

Schistosoma haematobium, e Schistosoma japonicum, ocorrendo 

respectivamente na África, América do Sul e América Central. A experiência 

vivida em vários países demonstrou que a implementação de sistemas de 

distribuição de água potável reduz, consideravelmente a incidência da 

esquistossomose.  
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d) Associadas a vetores desenvolvidos na água – infecções transmitidas por 

organismos patogênicos, através de insetos desenvolvidos na água e que picam 

as pessoas que estão nas proximidades da água. No Brasil, as infecções 

associadas a vetores desenvolvidos na água são: a malária, a febre amarela e a 

dengue. A provisão de água segura e de sistemas, mesmo simplificados, de 

saneamento básico, reduzem dramaticamente a incidência dessas doenças 

infecciosas.  

 

A Tabela 1 mostra alguns exemplos de doenças infecciosas associadas à água, 

classificadas de acordo com os modos de propagação. Um estudo do Pacific Institute of 

Oakland, na Califórnia, feito como preparativo para a Rio+10, afirma que o número de 

mortes em decorrência do uso de água contaminada pode ultrapassar o de mortes 

causadas pela pandemia global de Aids nas próximas duas décadas. “Até 76 milhões de 

pessoas, a maioria crianças, morrerão de doenças evitáveis ligadas à água até 2020, 

mesmo se os atuais objetivos das Nações Unidas forem alcançados”, disse Peter H. 

Gleick, diretor de pesquisa do instituto (BBC BRASIL, 2002). 
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Tabela 1: Doenças relacionadas com o abastecimento de água 

 

 

3.1.4 Disponibilidade de Água no Brasil 

 

Segundo Rebouças et al. (2002), o Brasil é um país rico em recursos hídricos de 

superfície e subterrâneos, apresentando 11,6% do total de água doce do mundo, embora 

não seja homogênea a sua distribuição ao longo de todo o território e, muito menos de 

forma proporcional às concentrações de populações que o habitam. Regiões como a 

Amazônia, por exemplo, dotadas de vazões que correspondem a quinta parte da água 

que escoa dos continentes em todo mundo, são, entretanto habitadas por escassas 

populações e incipientes atividades produtoras de efluentes poluidores. Ao contrário, as 

maiores concentrações demográficas e industriais, como as da região metropolitana de 
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São Paulo, localizam-se em bacias de pequenos caudais, com pequena disponibilidade 

de água para abastecimento e para a diluição de resíduos.  

O estigma da escassez da água fica caracterizado, quando se verifica, através da 

Figura 1, que a densidade da população dominante é de menos de 2 a 5 hab/km2 na 

região amazônica, onde a produção hídrica – Amazonas e Tocantins – é de 78% do total 

nacional. A densidade demográfica já varia entre 5 e 25 habitantes/km2 na bacia do rio 

São Francisco, com apenas 1,7% do total, e é da ordem de 6% na bacia do rio Paraná, 

cuja densidade de população dominante varia entre 25 e mais de 100 hab/km2, com uma 

média de 53 hab/km2 (REBOUÇAS et al., 2002). 

 

 

Figura 1: Bacias hidrográficas, suas respectivas descargas e densidade 
populacional em hab./km2 no Brasil  

 

A região com maior abundância e disponibilidade de recursos hídricos é a Norte, 

principalmente levando-se em conta a baixa densidade populacional. Entretanto as 

condições sanitárias (drenagem de esgotos e tratamento de água) são precárias, 

agravando o problema da saúde humana, com incidência sobre a mortalidade infantil. 

Nas regiões Sul e Sudeste, o problema é outro: há água suficiente, mas o crescimento da 

urbanização, a ampliação do parque industrial e a intensificação das atividades 
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agrícolas, além do crescimento populacional e da diversificação dos usos múltiplos, 

aumentaram os custos do tratamento, tornando a água tratada um bem extremamente 

caro, o que representa um empecilho ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

(TUNDISI, 2003).  

No Nordeste, o problema é a escassez, a contaminação por doenças tropicais de 

veiculação hídrica e a falta de saneamento básico. Deve ser acrescido o fato de que as 

águas disponíveis na superfície e no aqüífero podem ser salobras, o que causa 

problemas de saúde pública e diminui o potencial de uso (TUNDISI, 2003).  

De acordo com Maciel Filho et al. (2001), as condições sanitárias precárias 

aliadas à não disponibilidade de oferta de água (quantidade e qualidade) são fatores que 

contribuem de forma marcante para permanência da cólera e outras doenças entéricas na 

região Nordeste, que sempre encontra maiores números de casos anualmente. 

 

3.2 Desinfecção de Água 

 

A desinfecção da água potável ou residuárias (chorume, esgoto sanitário e 

industrial) é necessária para evitar a proliferação de doenças, pode ser feita por meios 

químicos e físicos. Nos processos químicos se lança mão de compostos oxidantes como 

cloro gasoso, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e ozônio. Nos processos 

físicos utilizam-se, principalmente, o calor e a radiação ultravioleta (MACÊDO, 2001). 

Entre as várias técnicas utilizadas no Processo de Desinfecção (PD) de águas e 

esgotos, as mais antigas são cloração (PD-Cloro) e irradiação por luz ultravioleta (PD-

UV). O emprego das mesmas teve início nos primórdios do século XX, quando foi 

verificado apenas que estas técnicas tinham efeito desinfetante, tendo, porém, origem 

em continentes distintos, o cloro e seus derivados nos EUA e o PD-UV na França 

(AGUIAR et al., 2002; WOLFE, 1990). O cloro é um desinfetante eficiente e de baixo 

custo operacional. Porém, o uso do mesmo foi questionado quando se observou a 

formação de compostos organoclorados, que são cancerígenos, em águas de 

abastecimentos onde o composto havia sido utilizado (TOMINAGA et al., 2005).  

A busca por tecnologias limpas, eficientes e econômicas tem sido aperfeiçoada e 

apresentam elevada eficiência na remoção de matéria orgânica nos tratamentos de água. 

Gonçalves (2003) entre outros autores acredita que esses processos são ineficientes para 

a inativação de microrganismos, por conta disso várias alternativas vêm sendo 

estudadas como processo limpo de desinfecção de água, entre elas o PD-UV. Essa 
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técnica permite uma taxa de desinfecção eficiente devido ao emprego de lâmpadas UV 

que não agridem o meio ambiente e não formam produtos tóxicos ou carcinogênicos 

(TOMINAGA et al., 2005). Além disso, os avanços científicos na área de 

desenvolvimento de equipamentos, fotorreatores, têm levado ao aperfeiçoamento de 

lâmpadas mais potentes e eficazes, reduzindo os custos de implantação e de processo 

(GONÇALVES, 2003). 

A taxa de inativação de microrganismos via PD-UV é seriamente afetada pela 

cor e turbidez da água, assim como, pela aglomeração de colônias microbianas e 

presença de substâncias orgânicas como biofilmes. A radiação ultravioleta age sobre as 

bases purínicas e pirimidínicas do DNA celular que absorvem a radiação UV, 

provocando mutações letais ou modificações químicas irreversíveis tais como a 

dimerização da timina, o que impede a replicação do DNA das células dos organismos 

(CAMPBELL, 2004). Entretanto, há alguns microrganismos que devido a sua 

morfologia apresentam uma maior resistência à ação dos raios UV, o que gera um 

processo de desinfecção ineficiente devido à baixa taxa de inativação (GONÇALVES, 

2003). 

Em algumas águas são encontrados compostos orgânicos halogenados derivados 

de hidrocarbonetos, denominados de trialometanos. Muitos destes compostos são 

reconhecidos como carcinogênicos para diversas espécies animais. Esses compostos 

podem ser encontrados frequëntemente, até mesmo em águas tratadas e enviadas à 

população urbana para consumo. É o caso de compostos como o clorofórmio, 

bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromofórmio, resultantes da halogenação 

de precursores, principalmente substâncias húmicas e fúlvicas, as quais são matérias 

orgânicas de natureza vegetal em estado de decomposição e que estão presentes em 

águas que serão desinfectadas por cloração. (TOMINAGA et al., 2005) 

Os trialometanos aparecem principalmente na água potável, como produtos 

resultantes da reação entre substâncias químicas que são utilizadas no tratamento 

oxidativo, basicamente o cloro, pois em qualquer dos seus diversos compostos, destrói 

ou inativa os organismos causadores de enfermidades, com aplicação simples e 

exigindo equipamentos de baixo custo. A quantidade aplicada serve tanto para tratar 

quanto para proteger a água com o remanescente; e matérias orgânicas (ácidos húmicos 

e fúlvicos), chamados de precursores dos trialometanos. Estes precursores são 

resultantes da decomposição da vegetação na água, que reagem com o cloro. O 

tratamento por UV evita a formação destes trialometanos, pois não utiliza cloro e 
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conseqüentemente deixando de produzir substâncias nocivas ao consumo humano, já 

que estas substâncias são carcinogênicas. (TOMINAGA et al., 2005). 

 

3.3 Radiação UV-C Empregada na Desinfecção de Águas 

 

3.3.1 Espectro Eletromagnético e Energia Radiante 

 

O uso da radiação ultravioleta como agente germicida ocorreu pela primeira vez 

na França em 1901. Desde então se descobriu e pesquisou-se uma série de processos 

fototécnicos e fotobióticos, dos quais resultaram muitas aplicações na química e na 

biologia. O uso do ultravioleta para fins germicidas tem se aprimorado nos últimos 10 

anos em virtude dos benefícios que oferece sobre os processos químicos de desinfecção, 

uma vez que problemas associados com equipamentos estão sendo resolvidos, logo, 

minimizando custos operacionais e de manutenção (FIGAWA, 1998). 

A luz ultravioleta faz parte do espectro eletromagnético com comprimentos de 

onda entre 100 e 400 nanômetros (nm). A Figura 2 mostra a posição da luz UV dentro 

do espectro eletromagnético. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia 

produzida. A Figura 3 mostra a escala expandida da radiação UV-C, a qual é utilizada 

no processo avançado de desinfecção de águas (PAD-UVC) (FIGAWA, 1998). 

 

Figura 2: Espectro eletromagnético 
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Figura 3: Escala expandida da radiação UV 
 

 

Na Figura 4, o espectro de absorção do DNA e o espectro de ação de destruição 

de microrganismos caracterizam-se por máximas de absorção largas perto de 260 nm. 

As lâmpadas mais usadas, as de baixa pressão de vapor de mercúrio, possuem 

comprimento de onda de 253,7 nm. (FIGAWA, 1998). 

 

 

Figura 4: Espectro de absorção do DNA 
 

A luz ultravioleta é emitida em três diferentes bandas, a saber: UV-A, UV-B e 

UV-C, sendo assim, a radiação com maior efeito germicida é encontrada entre as bandas 

UV-C e UV-B, correspondendo justamente a um comprimento de onda de 260 nm. De 

modo que o comprimento de 254 nm gerado por emissores monocromáticos de baixas 

pressões, proporcionam a máxima efetividade germicida, inativando os principais 

grupos de microrganismos, vírus, bactérias, fungos, algas e protozoários, esta radiação 

penetra a parede celular chegando até o núcleo da célula onde se encontra a informação 

genética, destruindo o DNA e com isso impedindo sua reprodução (DÍAZ; SERRANO, 

2005). 
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Então, pode-se concluir que a faixa do UV-C é a mais apropriada para a 

eliminação de microrganismos. A faixa de UV vácuo (UV-V), especificamente com 

comprimento de onda de 185 nm, é própria para a produção de ozônio (O3) (FIGAWA, 

1998).  

Este processo de desinfecção quando bem aplicado não agride o meio ambiente 

e, sendo os regulamentos técnicos seguidos corretamente, não produzem subprodutos. 

(FIGAWA, 1998). Sua eficiência está diretamente ligada a alguns parâmetros, que são: 

o fluxo, que deve ser conhecido, o transporte do fluxo por sistemas aberto ou fechado, 

bem como se esta condução é feita por bombeamento ou gravidade e a qualidade da 

água. É importante verificar a presença de substâncias que possam aderir na parede da 

lâmpada emissora de radiação UV, a concentração de microrganismos, para estimar a 

dosagem necessária para inativar o microrganismo presente na água, assim como a 

transmitância da água, e se há material em suspensão na água (DÍAZ e SERRANO, 

2005).  

 

3.3.2 Lâmpadas UV 

 

Além da radiação UV de fonte natural, presente na luz solar, pequenas frações de 

radiação UV artificial podem ser emitidas por lâmpadas comuns, lâmpadas de halogênio, 

lâmpadas fluorescentes, telas de computadores, entre outras. Para efeito de desinfecção de águas 

e esgotos, quantidades de radiação UV muito superiores a estas radiações UV naturais são 

necessárias, o que é obtido utilizando lâmpadas de vapor de mercúrio como fonte geradora.  A 

luz ultravioleta é produzida como resultado de fluxo de corrente através do vapor de mercúrio 

entre os eletrodos da lâmpada. As lâmpadas de baixa pressão de mercúrio produzem a maioria 

dos raios com comprimento de 253,7 nm. Esse comprimento é muito próximo do comprimento 

de 260 a 265 nm, que é o mais eficiente para matar microorganismos (GONÇALVES, 2003). 

A principal diferença entre a lâmpada germicida e a fluorescente é que a germicida é 

construída em quartzo com um eletrodo de tungstênio em cada extremidade, ao passo que a 

fluorescente é com vidro, com camada interna de fósforo que converte a luz UV para luz visível. 

Colisões entre elétrons e átomos de mercúrio provocam emissões de radiação ultravioleta, que 

não é visível ao olho humano. Quando esses raios colidem com o fósforo, eles “fluorescem” e 

se convertem em luz visível. O tubo de quartzo transmite 93% dos raios UV da lâmpada ao 

passo que o vidro (vidro macio) emite muito pouco (REYNOLDS, 2007). 

A luz ultravioleta pode ser obtida basicamente a partir de três tipos de lâmpadas, 

como mostrado nas Figuras 5, 6 e 7: 
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1. Lâmpada de Baixa Pressão de Vapor de Mercúrio (Lâmpada LP) 

 

 

 

 

 

Figura 5: Componentes de lâmpadas UV – LP 
 

2. Lâmpada de Baixa Pressão de Vapor de Mercúrio com Alta Intensidade 

(Lâmpada LPHO) 

 

 

 

 

 
Figura 6: Componentes de lâmpadas UV – LPHO 

 

3. Lâmpada de Média Pressão de Mercúrio (Lâmpada MP) 

 

 

 

 

 

Figura 7: Componentes de lâmpadas UV – MP 
 

No tratamento de água geralmente usam-se as lâmpadas LP, LPHO ou MP 

(GONÇALVES, 2003). As principais características dessas lâmpadas podem ser 

observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Características das lâmpadas UV utilizadas em processos de desinfecção 
de águas residuárias urbanas e industriais 

Tipo de lâmpada 
Parâmetro 

Lâmpada LP Lâmpada LPHO Lâmpada MP 

Potência consumida (W) 70 - 100 200 - 

1,2 2 - 5 Corrente elétrica 

(kW) 

(MA) 

350 - 550 
variável variável 

Voltagem (V) 220 variável variável 

Eficiência (%) 30 - 40 25 - 35 10 - 12 

Saída da lâmpada à 254 nm 

(W) 
25- 27 90 - 150 - 

Temperatura (°C) 35 - 45 10 - 150 600 - 800 

Pressão (mmHg) 0,007 0,001 – 0,01 - 

Comprimento (m) 0,75 – 1,5 variável variável 

Diâmetro (mm) 15 - 0 variável variável 

 

A Figura 8 apresenta o comportamento da ação germicida em função do 

comprimento de onda emitido, o espectro de emissão das lâmpadas de mercúrio de 

baixa pressão também pode ser visto. 
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Figura 8: Curva de efetividade de absorção do UV pelo DNA 
 

A Figura 9 apresenta a distribuição espectral da potência da lâmpada de vapor de 

mercúrio de baixa pressão TUV 36 que é aquela utilizada neste trabalho. 

 

 

Figura 9: Distribuição espectral da potência nominal da lâmpada LP Philips TUV 
36W . 

 

Apesar do comprimento de onda de 185 nm ser melhor absorvido pelo DNA 

microbiano, o material utilizado na confecção dos fotorreatores, o quartzo, é mais opaco 

a este comprimento de onda que a 265 nm, sendo o comprimento de onda de 254 nm 

mais utilizado para o processo PD-UV, já que este comprimento de onde tem efeito 

destruidor do DNA microbiano que na faixa de 185 nm não se observa este efeito (C. 

VON SONNTAG et al., 1992), por isso, o comprimento de onda da radiação emitida 

pelas lâmpadas de mercúrio de baixa pressão são ideais para esta atividade. O quartzo é 

preferido na construção do fotorreator pelo fato de que este material transmite cerca de 
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93 % dos raios UV da lâmpada ao contrario do vidro, que transmite muito pouco 

(TARRÁN, 2002). 

No projeto de um equipamento de desinfecção por radiação UV o estudo e o 

controle de alguns fatores que interferem no processo fazem-se necessários. Fatores 

como turbidez da água, sólidos suspensos, limpeza do tubo de quartzo são decisivos, 

pois podem causar dosagem insuficiente da radiação UV, formando zonas de “sombra” 

e protegendo o microrganismo. Outros fatores que podem influenciar na absorção da 

radiação pelo microrganismo são: a presença de nutrientes no meio, que competem com 

as bactérias absorvendo parte da radiação, e a ocorrência de aglomerados de células 

microbianas, devido à falta de homogeneidade do meio. 

 

3.3.3 Mecanismo de Inativação de Microrganismos Via Radiação UV 

 

A eficiência da desinfecção por UV depende de vários fatores, dentre eles as 

características da água, intensidade de radiação, tempo de exposição à radiação e 

dimensionamento do sistema fotorreator (MARÍSA SILVA et al., 2007). 

Quando se escolhe a desinfecção por radiação UV como tratamento terciário, é 

necessário uma operação e manutenção apropriadas, de modo a garantir que a radiação 

transmitida aos microrganismos seja suficiente para os tornar estéreis (MARÍSA SILVA et al., 

2007).  

A radiação UV é absorvida por moléculas de proteínas, RNA e DNA de alguns 

microrganismos. O DNA é um polímero de ácidos nucléicos no formato de uma dupla hélice 

ligada uma a outra por uma seqüência de quatro bases constituintes (adenosina, citosina, 

guanina e timina), que formam o código genético ligados em pares (adenosina/timina e 

citosina/guanina), mantendo unidas as duas hélices, conforme apresentado na Figura 10 (DÍAZ; 

SERRANO, 2005).  
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Figura 10: Seqüência de DNA: normal e modificado após radiação 
 

Destas quatro bases, a timina sofre uma única reação fotoquímica, ver Figura 11, a 

união de duas timinas adjacentes por meio da adsorção de um fóton UV (dimerização), que 

quebra a estrutura do DNA impedindo a sua replicação (MONTAGNER, 2005), ou seja, os 

microrganismos tornam-se estéreis e inativos, além de comprometer a síntese protéica. 

 

 

Figura 11: Dimerização fotoquímica a 254 nm da base timina 
 

 

No entanto, existem microrganismos que apresentam maior resistência à 

radiação ultravioleta, como é o caso da pseudomas aeruginosa, principalmente em 

termos de dosagem de radiação UV, conforme Tabela 3, visto que diferem quanto a sua 

estrutura morfológica. A inativação bacteriana é proporcional à intensidade de luz 

recebida (W/cm2) multiplicada pelo tempo (s) de exposição. Este produto determina a 

dose de radiação dada em W.s/cm2 ou J/cm2 (CHERNICHARO et al., 2001). 
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Tabela 3: Doses de radiação UV para inativação de bactérias, vírus, protozoários 

Grupo Microrganismo Dose(mW.s/cm2)* Dose(mW.s/cm2)** 

Bactéria Aeromonas hydrophila 1,54 - 

 Bacillus anthracis 4,5 8,7 

 Bacillus anthracis (esporos) 54,5 - 

 Bacillus subtilis (esporos) 12,0 22,0 

 Clostridium tetani 12,0 22,0 

 Corynebacterium diphiteriae 3,4 6,5 

 Escherichia coli 3,2 6,6 

 Klebsiella terrigena 2,61 - 

 Legionella pneumophila 2,49 2,8 

 Mycobacterium tuberculosis 6,0 10,0 

 Pseudomonas aeruginosa 5,5 10,5 

 Salmonella parathyphi 3,2 - 

 Salmonella typhi 2,5 - 

 Salmonella typhimurium 8,0 6,0 

 Shigella dysenteriae 2,2 4,2 

 Staphylococcus aureus 5,0 6,6 

 Streptococcus faecalis 4,4 - 

Vírus Colifago  3,6 3,6 - 

 Colifago MS 18,6 - 

 Bacteriófago F 6,9 - 

 Hepatite A  7,3 7,3 - 

 Vírus da gripe  3,6 3,6 - 

 Rotavírus  11,3 11,3 - 

 Rotavírus AS 9,86 - 

 Rotavírus AS 8,0 - 

Protozoário Giardia muris 82,0 - 

 Acanthamoeba castellanii 35,0 - 

* Dose necessária para inativar 90% dos microrganismos; ** Dose necessária para inativar 99% 
dos microrganismos (TARRÁN, 2003). 

 

 
3.3.4 Modelo Fenomenológico de Lambert-Beer e Propriedades Óticas de um Meio   

 

Absorbância é a capacidade intrínseca dos materiais em absorver radiações em 

frequência modulada. Usualmente, tal tecnologia é empregada no desenvolvimento de 

equipamentos para a área médica e para a agropecuária (USP, 2006).  
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Um produto químico ou uma célula microbiana quando dissolvido em um 

determinado meio pode absorver ou não radiação incidente emitida a um determinado 

comprimento de onda.  À medida que a radiação propaga-se da sua fonte de emissão, 

ela interage com a matéria através dos fenômenos de absorção, de reflexão, de refração 

e de espalhamento, ver Figura 12. Em um processo de desinfecção de águas por meio de 

radiação UV-C, estes fenômenos resultam das interações entre a radiação emitida e os 

componentes do fotorreator (parede da lâmpada, parede do tubo de quartzo que envolve 

a lâmpada e parede do tubo externo do fotorreator anular) assim como a água a ser 

tratada. As propriedades óticas do meio que evidenciam a atenuação da energia radiante 

do feixe de luz causada pela absorção e o espalhamento de radiação no sistema são a 

transmitância e a absorbância da substância deste meio.  

 

 
(a) (b) 

 

Figura 12: Representação de elementos de um campo de radiação. (a) Volume de 
controle infinitesimal de um meio reativo participantes (WHITAKER, 1977); (b) 

Representação dos mecanismos de transporte de radiação em um elemento de 
volume. 

 

A Figura 13 ilustra um feixe de radiação com potência P0 incidindo em uma 

cubeta, de percurso ótico “b“, que contem um meio absorvedor com concentração C, e 

sofrendo atenuação no valor de sua potência ao longo de b.  
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Figura 13: Esquema diagramático da atenuação sofrida pela potência energética 
de um feixe de radiação ao atravessar através de uma cubeta contendo meio 

absorvedor 
 
 

Um balanço de energia radiante sobre a cubeta, leva a simples conclusão 

apresentada na Equação 01: 

Tra PPPP ++=0  [01] 

 

Onde: 

aP : Fração do fluxo energia incidente ( 0P ) que foi absorvida; 

rP : Fração do fluxo energia incidente ( 0P ) que foi refletido; 

TP : Fração do fluxo energia incidente ( 0P ) que foi transmitida. 

 

Com base nestas frações do fluxo de energia radiante incidente que se 

originaram no processo, têm-se os seguintes fatores: 

 

• Fator de Absorção: 
00 I

I

P

P
A aa ==  

 

• Fator de Reflexão: 
00 I

I

P

P
ouR rr ==ρ  

 

• Fator interno de Transmitância: 
I

I

P

P
T 00 ==  
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A absorbância de um meio é definida como: 

 

0
10

0
1010log

I

I
Log

P

P
LogTA ==−=  [02] 

 

A relação entre absorbância e transmitância é ilustrada na Figura 14 a seguir, 

onde colocamos as escalas de cada uma: 

 

 

Figura 14: Relação entre Transmitância e Absorbância 

 

 
 
 

A razão pela qual expressa-se a Lei de Lambert-Beer com esta equação é porque 

a absorbância é diretamente proporcional aos outros parâmetros, desde que sejam dadas 

as condições experimentais para que a lei seja válida (USP, 2006).  

A Lei diz que a fração da luz absorvida por cada camada sucessiva de solução é 

a mesma, a Figura 15 mostra o comportamento dos gráficos quando são expressos em 

termos de transmitância e em termos de absorbância (USP, 2006).  

 

% Transmitância 

Absorbância 
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Figura 15: Comportamento dos gráficos Transmitância e Absorbância 
 

Então, se a luz passa através de uma solução sem absorção nenhuma, a 

absorbância é zero e a transmitância percentual é100%. No caso em que toda a luz é 

absorvida, a transmitância percentual é zero e a absorbância é infinita (USP, 2006). 

O processo de desinfecção de água por radiação UV-C, como qualquer outro 

processo fotoquímico, é pautado em leis da fotoquímica, entre elas, a Lei de Lambert e a 

Lei de Beer que, de acordo com Cassano et al., (1995), não são leis, mas equações 

constitutivas, ou modelos fenomenológicos, pois são aplicadas apenas em determinadas 

situações. Portanto, os modelos fenomenológicos de Lambert e de Beer estabelecem 

que: 

 

•••• Modelo de Lambert: A fração de radiação incidente absorvida por um meio 

transparente independe da intensidade da radiação incidente. Cada camada 

sucessiva do meio absorve a mesma fração de radiação; 

 

•••• Modelo de Beer: A quantidade de radiação absorvida é proporcional ao número 

de moléculas que absorvem no meio, ou seja, é proporcional a concentração da 

espécie que absorve. 

 

Os modelos de Lambert e de Beer podem ser associados, gerando o clássico 

Modelo de Lambert-Beer que representa a relação matemática de como a intensidade de 

radiação é atenuada em um meio homogêneo participativo, ou seja: 

Comprimento percorrido pela radiação/cm Comprimento percorrido pela radiação/cm 
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bCa
I

dI
i ..,λ=−  [03]  

 

Ou ainda: 

 

Cb
I

I
Ln

P

P
LnA i

a ..,
00

λα===  [04] 

 

Onde: 

i,λα : Absortividade neperiana a um determinado comprimento de onda 

[cm2.mol-1], ou  [cm2.UFC-1]; 

b : Percurso ótico atravessado pela radiação (largura da cubeta) [cm]; 

C : Concentração do meio [mol.cm-3] ou [UFC.cm-3]. 

 

Vale salientar que a absortividade neperiana relaciona-se com a absortividade da 

seguinte maneira:  

 

ii ,, .303,2 λλ εα =  [05] 

 

Onde: 

i,λε : Absortividade a um determinado comprimento de onda [cm2.mol-1], ou  

[cm2.UFC-1]; 

 

A magnitude da intensidade espectral de radiação UV-C tem sido obtida através 

da aplicação do Modelo de Lambert - Beer: 

 

).(exp.)( xAIxI
o −= λλ  [06] 

 

Onde: 

o
Iλ : Intensidade específica de radiação que chega a superfície do líquido (entrada 

ótica) [mW.cm-2]; 
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A : Absorbância do meio a 253,7 nm; 

x : Comprimento ótico [cm]. 

 

Como o Modelo de Lambert-Beer é uma formulação constitutiva, é válido 

apenas para fenômenos unidirecionais, ou seja, absorção da radiação ao longo da 

direção de propagação. Quando outro fenômeno além da absorção está presente, a 

propagação do raio ao longo da direção é um processo que requer uma representação 

mais elaborada, ou seja, que não desconsidere simultaneamente todas as direções de 

propagação da radiação no espaço tridimensional (CASSANO et al., 1995).  

A Equação 06 mostra que a absorbância depende da quantidade total de 

substância absorvedora, tudo o que esteja no meio e que absorva a radiação, que há no 

caminho ótico através da cuba com a solução. Se for construído o gráfico a absorbância 

versus concentração, teremos uma reta que passa pela origem do gráfico, o ponto (0,0), 

como exposto na Figura 16 (USP, 2006).  

 

Note que a Lei não é obedecida 

para altas concentrações. 

Figura 16: Gráfico Absorbância x concentração 
 

A relação linear entre a concentração e absorbância é simples e direta, sendo 

assim preferível expressar a lei de Lambert- Beer usando a absorbância como uma 

medida da absorção, em vez de Transmitância percentual (%T). 

No meio homogêneo participativo, a intensidade da radiação ao longo da direção 

de propagação varia unicamente por causa do processo de absorção do volume material. 

Esta variação da intensidade específica ao longo da trajetória do raio pode ser expressa 

pela equação que envolve o coeficiente volumétrico de absorção iK ,λ , que é função do 

comprimento de onda λ , da temperatura, da concentração e da pressão. 

Macroscopicamente, o coeficiente volumétrico de absorção, também conhecido como 

Lei de Lambert-Beer 

Região de Desvio da 
Lei de Lambert-Beer 

Concentração 

A 
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coeficiente neperiano volumétrico de absorção, é uma função linear da concentração das 

espécies absorventes, conforme Equação 07: 

iii CK .,, λλ α=  [07] 

Onde: 

iC : Concentração da espécie i [UFC.cm-3]; 

i,λα : Absortividade neperiana da espécie i [cm2.UFC-1]. 

Em palavras, α é uma medida da quantidade de luz absorvida por unidade de 

concentração. 

A absortividade é uma constante para uma substância específica, de modo que se 

a concentração da solução é reduzida para a metade, também a absorbância cairá pela 

metade (USP, 2006).  

Como a absorbância é uma propriedade aditiva, tem-se que em um meio 

homogêneo onde há várias substancias absorvendo luz, o coeficiente volumétrico 

absorção é expresso por:  

∑∑ == iiiiT CKK .,,, λλ α  [08] 

 
 
3.4 Fotorreator 

 
Como neste estudo foi direcionado para processos fotoativados, há a necessidade 

de explanar-se um pouco sobre a modelagem de um fotorreator, para fins do projeto. 

A análise e a modelagem de um reator fotorreator, da mesma forma para os 

reatores convencionais, é estabelecida através dos princípios básicos da termodinâmica 

e dos fenômenos de transportes (momento, massa e energia). Devido as características 

intrínsecas das reações fotoquímicas, torna-se muito freqüente descrever-se o balanço 

de energia apenas pelo balanço de energia radiante. Entretanto, no caso de reação 

fotoquímica altamente exotérmica faz-se necessário balanço completo de energia 

(ALFANO et al., 1986). 

Na análise e modelagem de fotorreatores, ao expressar a taxa de reação, torna-se 

necessário levar em conta as etapas que não são fotoativadas (etapas escuras) e aquelas 

fotoativadas. A metodologia para as etapas escuras é a mesma para os reatores 

convencionais. No caso das reações fotoativadas, tem-se que considerar o parâmetro 

LVRPA (Local Volumetric Rate of Photon Absorption), uma vez que a taxa de reação 

das etapas fotoativas, depende intrinsecamente do LVRPA. E por sua vez, o parâmetro 

LVRPA (ea) é uma função da distribuição espacial da energia radiante dentro do espaço 

reacional do reator, da concentração da espécie que absorve luz e de parâmetros físico-
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químicos. O parâmetro LVRPA é o parâmetro fundamental para a análise e o projeto de 

fotorreatores.  

As principais causas da não-uniformidade no campo de energia radiante e do 

LVRPA, em um fotorreator homogêneo, são: 1) Atenuação da radiação através da 

absorção da energia radiante pelas as espécies fotoativadas (reagentes e/ou produtos); 2) 

Características físico e geométricas do sistema (fonte de radiação-reator).  

As metodologias existentes para a modelagem do campo de radiação em um 

fotorreator partem de um dos seguintes modelos: 

 

1. MODELOS DE INCIDÊNCIA: Aqueles que geram um modelo matemático que 

assume a existência de uma distribuição de energia radiante nas vicissitudes do 

reator. O fator determinante para estes modelos é a energia radiante na parede do 

reator, sendo determinada experimentalmente; 

 

2. MODELOS DE EMISSÃO: Aqueles que propõem um modelo de emissão para a 

fonte de energia radiante e que através deste o algorítmo de incidência é obtido. 

(Fornecem a condição de contorno para energia radiante dentro do reator.) 

 

A principal diferença entre as duas metodologias acima está na dependência 

espacial proposta para a distribuição de energia radiante. Os modelos de incidência 

visualizam a energia sendo propagada em planos normais ao eixo do reator e não 

identificam a dependência com o eixo coordenado. Os modelos de emissão por sua vez, 

incorporam uma terceira dimensão. Os tipos de modelos de emissão que existem são: 

 

1. MODELO LSPP (Line Source with Parallel Plane Emission) : Considera a lâmpada 

como uma fonte linear que emite radiação em planos paralelos aos seu axis; 

 

2. MODELO LSSE (Line Source with Spherical Emission): Considera a emissão 

esférica de cada elemento pontual que compõe a fonte linear; 

 

3. MODELO ESVE (Extense Sourcen with Volumetric Emission) :  modelo da fonte 

extensa, introduz o raio da lâmpada como parâmetro de projeto (lâmpada é 

considera como um cilindro perfeito). 
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Os modelos de incidência não podem ser utilizados sem uma abordagem 

experimental sistemática (não importa a precisão do modelo). Precisam de um ou dois 

parâmetros experimentais de ajuste que dependem do tamanho do fotorreator. Desta 

forma se a meta final é promover uma metodologia para um projeto de um fotorreator 

comercial, esta metodologia deve ser evitada (ALFANO et al., 1986). Deve-se utilizar 

métodos que incorporem a o campo de radiação na modelagem.  

Abaixo temos alguns exemplos de fotorreatores de escala laboratorial utilizados 
para estudos cinéticos. 

 
 

 
 

Figura 17: Microfotorreator tubular contendo 2 janelas óticas (Fotorreator quase-
isoactnico) 

 
 

 
Figura 18: Fotorreator anular com espaço reacional otimizado 
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Figura 19: Fotorreator tipo tanque de mistura iluminado pela base 

 

3.5 Eficiência do Processo  

Segundo Tarrán (2002), existe uma diferença entre desinfecção e esterilização 

no processo de tratamento de água contaminada com microrganismos, a esterilização 

ocorre quando se dá total eliminação de patógenos abaixo de um nível de medição 

especificado, que vem a ser a morte total dos microrganismos.  

Ainda segundo o mesmo, a desinfecção consiste na redução da concentração de 

patógenos para níveis não infecciosos, a desinfecção pode atingir diversos níveis de 

redução, mas não ocorre a eliminação completa do microrganismo contaminante. 

Contudo Tarrán (2002) entende que a medida em que um microrganismo não 

pode mais se reproduzir devido ao fato do mesmo ter absorvido radiação UV tal que 

tenha ocorrido recombinação do seu DNA que o impessa de reproduzir-se, considera-se 

um microrganismo morto. 

Cordeiro et al. (2004) trata da eficiência do processo como sendo a determinação 

de viabilidade celular, ou seja, a quantificação de células viáveis nas suspensões 

celulares em que foram submetidas à radiação UV, que podem ser calculadas tomando-

se por base técnicas de determinação da concentração dos microrganismos, indicando 

que a técnica mais segura é por semeadura em placa.  

Através da Equação 09, abaixo demonstrada, calcula-se a taxa de morte dos 

microrganismos, e através da Equação 10, obtém-se a taxa de sobrevivência. 

                                        η0- ηt .100 = eficiência (%)  

                                      η0 

    [09] 

                                    ηt .100 = sobrevivência (%)  

                                    η0 

[10] 
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Em que η0 corresponde ao número inicial de células ativas, ou seja, antes de 

serem submetidas à radiação, e ηt corresponde ao número de células ativas ao final da 

aplicação do processo de radiação. 

 

3.6 Cinética Clássica e Inativação e Microrganismos 

 

A destruição de bactérias e vírus resulta de ações físicas, químicas e bioquímicas 

que podem ser previstas por expressões cinéticas simples (base empírica). Porém, a 

aplicabilidade de tais relações não é universal, estando sujeitas às condições locais 

específicas que podem exigir alterações substanciais em modelos experimentais 

(ALEXANDRA, 1996).  

Conforme observado, além do tempo de contato, o processo de desinfecção 

depende da intensidade dos agentes físicos ou químicos utilizados. A associação dessas 

ações resulta na grandeza conhecida por dose, de grande valia para o controle dos 

processos de desinfecção conforme Alexandra (1996). A dose (D) pode ser definida 

como: 

 

 

a) Processos Físicos (PD-UV, PDA-H2O2-UV): 

 

D = I.T                     [11] 

 

Onde:  I : Intensidade de radiação 

           T: Tempo de exposição 

 

b) Processos Químicos (Cloração, Ozônio etc): 

 

           D = Co.T            [12] 

Onde:   Co: Concentração do oxidante  

 

A informação essencial para o projeto de um sistema de desinfecção é a taxa de 

inativação dos microorganismos. O efeito da concentração ou da intensidade do agente 



 51 

desinfetante sobre a velocidade de destruição é imprescindível para associação com o 

tempo de contato e definição das doses a serem utilizadas. O preceito fundamental da 

cinética da desinfecção por via química foi enunciado por Chick em 1908, atualmente 

conhecido como Lei ou Modelo de Chick, o qual reconheceu que a inativação dos 

microrganismos em função do tempo obedece ao modelo de uma reação de primeira 

ordem, (ALEXANDRA, 1996), ou seja: 

 

NK
t

N
=−

δ

δ
                      [13] 

Onde:  
t

N

δ

δ
−  : Taxa de inativação ou de morte dos microrganismos; 

             K:        Constante de inativação;  

             N:        Número de microrganismos sobreviventes em um dado tempo 

    

 A solução da Equação 03 é conhecida como Modelo Empírico de Chick para 

processos de desinfecção via métodos químicos, ou seja: 

 

)(exp tKNN o −=                    [14] 

Onde No representa o Número de microrganismos inicial. 

 

Na realidade, são observadas discrepâncias em relação ao decaimento 

exponencial, reconhecendo-se a influência de diversos fatores como: a) Mudanças na 

concentração do agente desinfetante no decorrer do tempo, b) Diferenças entre as 

resistências de diversos organismos presentes na mesma cultura com idades diferentes, 

c) Ocorrência de aglomerados de microrganismos ou a oclusão pelos sólidos em 

suspensão (BOLTON, 1999). 

Na mesma época Watson analisou os dados de sistemas com várias 

concentrações de desinfetantes e demonstrou que há relação logarítmica definida entre a 

concentração do desinfetante e a velocidade média da reação. Com este estudo propôs a 

seguinte equação, que relaciona a constante da velocidade da reação de inativação com 

a concentração de desinfetante: 

 

                                                      nCkk '=                      [15] 
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Onde:  C : Concentração do agente oxidante 

            n :  Índice (expoente); 

            k’:  Constante da reação de inativação independente de “C” e “N” 

   

A junção das Equações empíricas 03 e 05, leva o clássico modelo empírico de 

Chick-Watson para processos de desinfecção por via química, i.e.: 

 

                   n
CNK

t

N '=−
δ

δ
                                    [16] 

Freqüentemente tem-se observado, em experimentos em batelada, que mesmo 

quando a concentração do desinfetante é mantida constante não se consegue o padrão 

exponencial de decaimento dos microrganismos de acordo com a Lei de Chick 

(BOLTON,1999). Por essa razão, várias tentativas foram feitas para o refinamento da 

Lei de Chick ou do Modelo de Chick-Watson. Horm, em 1972, desenvolveu uma 

formulação cinética empírica altamente flexível, modificando os Modelos de Chick e 

Watson da seguinte forma (ALEXANDRA, 1996): 

 

   nm
CtNK

t

N
'=−

δ

δ
           [17] 

Onde “m” é experimental e t o tempo de reação. 

 Para o processo de desinfecção de águas via radiação com luz ultravioleta, Haas 

(1990) propôs o uso do Modelo clássico de Chick-Watson com a modificação que 

substitui a concentração do oxidante pela Intensidade de radiação UV, ou seja: 

 

   n
INK

t

N
=−

δ

δ
           [18] 

 

 A magnitude da intensidade de radiação UV tem sido obtida através da aplicação 

da Lei de Lambert- Beer:  

 

)(exp xII o α−=                                                      [19] 
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 onde Io, α, x representam a intensidade específica de radiação que chega a superfície do 

líquido (entrada ótica), absorbância do meio a 253,7 nm e raio de incidências, 

respectivamente (HASSEN et al., 2000). 

 Várias foram as tentativas de se propor um modelo cinético para a desinfecção 

de águas por via química, a partir do Modelo de Chick-Watson. Estas tentativas tinham 

por finalidade obter uma melhor representação matemática para diferentes 

características de processos.  Diante de tanto esforço científico, todavia, a primeira 

contribuição específica concernente à cinética em sistemas que usam radiação UV. Esta 

foi capaz de descrever o comportamento anômalo nos estágios iniciais de desinfecção. 

Observou-se que qualquer substância que absorva ou que proteja os microrganismos da 

radiação UV deverá afetar profundamente a taxa de inativação (EMERICK et al 2000).  

A maioria dos projetos de fotorreatores tem como base o ajuste empírico de 

modelos tendo diferentes parâmetros que variam de acordo com o tipo de equipamento 

e em particular, com o efluente a ser tratado, (LABAS et al. 2005). Muito 

freqüentemente, o desempenho de tais unidades é cotado com indicadores aproximados 

com base nas condições operacionais, como por exemplo, a energia elétrica (STEFAN; 

WILLIAMSON, 2004). Outros pesquisadores utilizam modelos determinísticos, com 

base nos princípios fundamentais da engenharia dos reatores e das reações, que quando 

necessário, descrevem o movimento dos fluidos e sua conseqüência na distribuição do 

tempo de residência assim como na distribuição espacial de energia, empregando a 

equação de energia radiante e finalmente, incorporando todas estas informações no 

balanço de massa com os correspondentes modelos cinéticos. Nestas expressões devem 

ser incluídas todas as características que afetam as taxas de desinfecção, tais como, os 

fenômenos de fotoproteção, agregação, associação etc., especialmente se estes 

fenômenos podem ser potencializados pelas características dos efluentes a serem 

tratados que podem ter sólidos em suspensão e material orgânico nutriente (CASSANO, 

et al. 1995). De particular interesse aparece na literatura o trabalho publicado por 

Emerick et al. (2000), que traz a tona os efeitos da forma em que se encontram as 

células bacterianas sobre a taxa de inativação. Neste trabalho o autor cita que há dois 

processos que ocorrem em paralelo, ou seja: 

a) Inativação das bactérias dispersas, que segue a lei de primeira ordem com respeito a 

concentração de células vivas; 
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b) Inativação em sistema contendo bactérias associadas a sólidos em suspensão (o 

modelo é descrito em termo de uma fração (entre 1 e 0) da luz que atinge a espécie em 

questão e a clássica taxa de inativação de primeira ordem). 

 Esta pesquisa foi desenvolvida com a primeira classe de sistema descrito por 

Emerick et al. (2000), ou seja, no meio praticamente transparente contendo água onde as 

bactérias estão suspensas neste meio. Foram desenvolvidos modelos determinísticos 

com base nos princípios de conversão da massa e da energia assim como em mecanismo 

cinético para o processo. 

 

3.6.1 Dose de radiação UV-C segundo visão clássica 

 

Um dos conceitos básicos envolvidos na aplicação da radiação UV na 

desinfecção de águas contaminadas por microrganismos é a dose de radiação UV. A 

idéia evoluiu da proposta clássica no estudo da desinfecção química baseada no produto 

da concentração de reagente (inicial ou média) com o tempo de reação ou com o 

quociente entre o volume do reator e a vazão, no caso de reatores de fluxo contínuo 

(LABAS et al., 2005): 

 

Reatores batelada: 

irrtIDose .=  [20] 

 

Reatores de fluxo contínuo: 

τ.. I
Q

V
IDose R ==  [21] 

 

Onde:  

I : Intensidade espectral de radiação [mW.cm-2]; 

irrt : Tempo efetivo de irradiação [s]; 

τ : Tempo médio de residência do reator [s]; 

Q : Vazão volumétrica [cm3.s-1]; 

RV : Volume útil do reator [cm3]. 
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Desta forma, a dose é expressa em mW.s.cm-2, ou ainda, mJ.cm-2. Fisicamente, 

significa o fluxo de energia radiante, emitida no comprimento de onde de 254 nm, que 

de fato atingiu uma determinada superfície ao longo do processo. 

De acordo com Tarrán (2003), a desinfecção atinge vários níveis de redução. A 

Tabela 3 apresenta as doses necessárias de radiação UV para inativação de diversos 

organismos (patogênicos ou não aos seres humanos). De um modo geral, bactérias e 

vírus são muito sensíveis à radiação UV, bastando doses efetivas da ordem de 20 

mW.s.cm-2  para inativar a maioria das espécies (SILVA, 2007). 

Para o estudo do processo de desinfecção de água contaminada por 

microrganismo e sua eficiência, foi utilizada a bactéria Pseudomonas aeruginosa.  

 

3.7 Pseudomonas aeruginosa 

 

3.7.1 Características Gerais 

 

Esta bactéria deveria ser uma indicadora de contaminação hídrica, porém a 

legislação atual não aborda a presença desta bactéria assim como em exames de águas 

que contenham E. coli, o resultado de P. aeruginosa dá um falso negativo, ou seja, 

mesmo a água contendo esta bactéria mas o resultado dá negativo quanto a sua 

presença, levando-se em conta que é resistente e capaz de inibir as bactérias do grupo 

coliforme, que são reconhecidas na legislação como parâmetro para liberação ou 

reprovação de água para consumo humano (GUILHERME, 2004). A Figura 20 mostra 

uma imagem da Pseudomonas aeruginosa obtida por meio de microscopia eletrônica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20: Pseudomonas aeruginosa 
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A parede celular complexa pode ser vista na Figura 21 com mobilidade unipolar. 

Seu tamanho celular varia na faixa de 0,5 a 0,8 µm por 1,5 a 3,0 µm, conforme Figura 

22. 

 

 

 
(a) 

 

 

(b) 

Figura 21: (a) Representação de uma célula procarionte: 1. Membrana plasmática; 
2. DNA (nucleóide); 3. Cápsula; 4. Parede celular; 5. Mesossomo; 6. Ribossomos; 

7. Citoplasma; 8. Flagelo. (b) Representação do envoltório celular de bactérias 
Gram-negativas 

 
 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 22: Microscopia eletrônica da Pseudomonas aeruginosa: (a) Célula 
individual com flagelos; (b) Uma colônia de P. aeruginosa 

 

A P. aeruginosa é uma bactéria classificada como aeróbica, mas considerada por 

muitos como facultativa, já que se adapta aos ambientes com baixa concentração de 

oxigênio. Esta propriedade faz com que a P. aeruginosa adapte-se bem no corpo 

humano, em tecidos onde há pouco oxigênio, o que promove uma resistência aos 

tratamentos com antibióticos. É um microrganismo patogênico oportunista que 
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tipicamente infecta os tratos urinário, pulmonar, as queimaduras e os machucados, além 

de causar infecções no sangue. Esta bactéria está presente no solo e na água, e em 

superfícies em contato com solo ou com a água. Seu metabolismo é respiratório, nunca 

fermentativo, mas se desenvolve na ausência de oxigênio se NO3 estiver disponível, 

funcionando como receptor de elétrons na cadeia respiratória (RYAN et al., 2004). 

Esta bactéria é saprófita em seres humanos, ou seja, é um microrganismo que a 

princípio não causa mal aos seres humanos, a menos que o meio sofra alguma alteração 

para que causem mal, provocando doenças nas pessoas que apresentem defesa 

imunológica baixa. Bacilos Gram-negativos, móveis, aeróbios estritos, não apresentam 

grandes exigências nutricionais, crescem a 40º±5ºC e toleram pH altos, produzem 

pigmentos fluorescentes e toxinas, como a exotoxina A, que é responsável por necrose 

de tecidos e pode ser letal quando injetada na forma purificada (ARRUDA, 2005). 

A P. aeruginosa tem necessidades nutricionais muito simples. É frequentemente 

observado o “crescimento em água destilada” em laboratório, o que evidencia suas 

necessidades mínimas de nutrientes. Em laboratório, o meio de cultura mais simples 

para P. aeruginosa consiste em acetato como fonte de carbono e sulfato de amônia 

como fonte de nitrogênio. A temperatura ótima para o seu crescimento é de 37ºC, mas 

pode se desenvolver a temperaturas de até 42ºC1. 

A bactéria P. aeruginosa é encontrada na natureza na forma de biofilmes 

poliméricos, de acordo com a Figura 23, aderida a alguma superfície ou substrato, ou 

ainda na forma planctônica, como um microrganismo unicelular, movimentando-se por 

meio de seu flagelo único conforme Figura 22a. 

 

                                                 
1 TODAR, Kenneth. Todar's Online Textbook of Bacteriology. Disponível em: 
<http://www.textbookofbacteriology.net/>. Acesso em 06 Fev. 2008. 
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Figura 23: Estágios do desenvolvimento de um biofilme formado por P. 

aeruginosa. 
 

Os biofilmes são um agravante nas infecções crônicas causadas pela P. 

aeruginosa. As células bacterianas agregam-se, aderindo-se às superfícies e tecidos 

internos do corpo humano, ocorrendo em lugares como lentes de contato, cateteres e 

ferimentos. Na fibrose cística, ele causa obstrução nos pulmões do paciente, infectando 

permanentemente vias aéreas e eventualmente causando a morte. Os biofilmes 

promovem uma proteção até aos antibióticos mais agressivos2. 

O gênero compreende grande número de espécies (mais de 100) de bacilos 

Gram-negativos, normalmente diferenciados por meio de provas bioquímicas, testes de 

sensibilidade a antibióticos, formação de pigmentos, números e localização dos flagelos. 

As espécies relacionadas a doenças humanas são em torno de 25, a maiorias sendo 

raramente encontrada. Na realidade, 90% das amostras isoladas de material clínico 

correspondem a P. aeruginosa, P. malthophilia e P. cepacia. A primeira espécie é a 

mais freqüente, sendo encontrada em, aproximadamente, 70% dos casos de infecção por 

Pseudomonas. (TOLEDO, 1999; JAWETZ, 1991) 

Uma das características mais destacadas da espécie é a capacidade de produzir 

um pigmento azul-esverdeado, denominado piocianina. É por essa razão que a P. 

aeruginosa é também denominada bacilo piociânico (DOYLE, 2001). 

A bactéria é normalmente encontrada no solo, água e vegetais. Ocorre com 

freqüência baixa também na pele, garganta e fezes das pessoas sadias. No entanto, em 

indivíduos debilitados (pacientes imunodeprimidos, submetidos a cirurgias etc.) este 

microrganismo pode causar infecções graves. Em pacientes hospitalizados, a freqüência 

                                                 
2 FIGHTING BACTERIA WITH INSIDE INFORMATION. Genome News Network. Disponível em: 
<http://www.genomenewsnetwork.org/articles/06_02/biofilms.shtml>. Acesso em 06 Fev. 2008. 
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pode ser alta, aumentando o risco de contaminação do ambiente hospitalar e 

conseqüente aumento da ocorrência de bacteremias com essa etiologia. Nos hospitais as 

vias de transmissão são os desinfetantes, respiradores artificiais, alimentos e águas, daí a 

necessidade de controlar a presença desse microrganismo nesses ambientes (LABCLIN, 

2007). 

O uso indiscriminado de antibióticos na terapia médica tem contribuído para o 

aumento da incidência de Pseudomonas resistentes a esse tipo de medicamento, 

tornando sua erradicação do ambiente cada vez mais difícil (SFDK Ciências, 2006). 

Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná, com água 

potável, constatou em algumas amostras a presença da bactéria Pseudomonas 

aeruginosa. Estas foram isoladas, testadas para sensibilidade ao cloro livre e 

sobreviveram a uma concentração de cloro três vezes acima da concentração mínima 

usada na desinfecção de águas, o que demonstrou a ineficácia do tratamento de água de 

uso hospitalar contaminada com esta bactéria (GUERRA, 2006). 

A bactéria Pseudomonas aeruginosa apresenta uma grande resistência 

microbiana à desinfecção, principalmente devido a sua membrana citoplasmática.  

Pode-se definir resistência bacteriana como um conjunto de mecanismos de adaptação 

das bactérias contra os efeitos nocivos ou letais aos quais estas estão sendo submetidas. 

No caso da resistência intrínseca, o microrganismo possui naturalmente determinada 

estrutura que lhe confere resistência àquele antimicrobiano (LIVERMORE, 1995).  

A facilidade deste microrganismo em adquirir resistência, por fenômeno de 

mutação, conjugação, transposição e indução, tornou a ação dos diversos métodos de 

desinfecção, em especial por cloração, obsoletos. A existência de genes de resistência 

intrínseca habitualmente confere pequena permeabilidade da parede celular à penetração 

do cloro. Somadas a isso, a aquisição de novos genes de resistência, por exemplo, 

determina a produção de β-lactamases inativadoras de substâncias β-lactâmicos através 

da hidrólise do anel heterocíclico; determina também a produção de enzimas 

inativadoras de aminoglicosídeos e a produção de um mecanismo de efluxo que retira 

algumas substâncias do meio intracelular como ocorre com as quinolonas e com o cloro 

(HANCOCK, 1998). A emergência de resistência aos agentes desinfectantes, detectada 

logo após a introdução de cada um deles, esta relacionada à pressão seletiva exercida 

pelo uso intenso indiscriminado desses agentes e a fatores relacionados às bactérias, 

observando-se uma baixa sinergia entre a membrana citoplasmática e estas substâncias 
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produzidas pela bactéria como meio de defesa, por se encontrar nestas condições 

(FRIEDRICH; WHITE; BOSSO, 1999). 

 

 

 

 

 

3.7.2 Características Específicas 

 

3.7.2.1 Morfologia Colonial 

 

P. aeruginosa: colônias grandes (3-4 mm) chatas, azul-acinzentadas, com cheiro 

característico de “grapete” (aminoacetofenona). A maioria das cepas produz uma clara 

região de hemólise na agar-sangue. Produz um pigmento azulado (piocianina) único e 

característico da P. aeruginosa. Variação colonial inclui formas S (macia e brilhante), 

forma R (seca e granular) ou forma mucóide (orvalho) que freqüentemente são atípicas 

bioquimicamente (LABCLIN, 2007). 

 

 

3.7.2.2 Morfologia 

 

P. aeruginosa possui a morfologia de um bastonete Gram negativo, fino, reto, 

medindo 2,5 X 0,4 µm. No cultivo jovem são móveis, através de 3 flagelos polares. Não 

possui esporos e cápsula pode ser formada em algumas vezes e coram-se pelos corantes 

comuns (LABCLIN, 2007). 

 

3.7.3 Patogenicidade  

 

A P. aeruginosa é um microrganismo tipicamente oportunista, causador de 

várias doenças, sendo freqüentes as seguintes: a) infecções localizadas, em 

conseqüência de processos cirúrgicos ou queimaduras, que podem resultar em 

bacteremias severas; b) infecções urinárias, associadas ao uso de cateteres; c) os 

portadores de fibrose cística são, em sua maioria, colonizados pela referida bactéria, 

embora raramente apresentem bacteremia. Presume-se que esta resistência seja devida à 



 61 

presença de anticorpos sérios em níveis elevados; d) pneumonias graves podem também 

ocorrer em pacientes que usam respiradores contaminados (TOLEDO, 1999) 

Por ser um microrganismo oportunista, raramente envolvido com doenças 

primárias, havendo a necessidade de fatores predisponentes, como os já citados 

(LABCLIN, 2007). 

A P. aeruginosa produz exotoxinas protéicas; enterotoxina responsável pela 

diarréia durante a infecção inicial; uma endotoxina e numerosos produtos extracelulares, 

tais como proteases e hemolisinas que possuem importância na patogenia (idem).  

A P. aeruginosa possui pili que facilitam a aderência às células epiteliais e, 

algumas cepas, possuem cápsula que são estruturas antifagocitárias. Bacteriocinas 

(piocinas) e os pigmentos mostram ou evidenciam atividade antimicrobiana (idem). 

A toxina A e proteases são importantes na produção do edema, do 

endurecimento, da hemorragia e necrose observada na lesão de pele. Necrose focal e 

hemorragias são lesões observadas em achados patológicos nos casos de pneumonia. A 

produção de toxina “in vivo” é incrementada pela disponibilidade de aminoácidos (ac. 

aspártico, glutâmico e alfa alanina) do tecido. A produção extracelular de muco pelo 

microrganismo é antifagocitária, facilitando a penetração nos tecidos. A produção de 

proteases é maior nos tecidos com elevadas concentrações de ácido lático, permitindo 

que o agente possua maior capacidade de penetração no tecido lesionado. As cepas 

isoladas de tecidos são mais virulentas e freqüentemente produzem hemólise 

(LABCLIN, 2007).  

A P. aeruginosa está associada à pneumonia necrótica, enterites e rinites, lesões 

associadas à pericardite traumática. O organismo é freqüente causa de surtos de mastite 

atribuídas às infusões intramamárias (idem).  

A Tabela 4 mostra uma série de enfermidades causadas pela Pseudomonas 

aeruginosa, bem com os hospedeiros relacionados às enfermidades quando do contato 

destes com o ser humano de alguma forma. 
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Tabela 4: Enfermidades causadas pela Pseudomonas aeruginosa por meio de 
hospedeiros quando do contato destes com o ser humano 

Bactéria Hospedeiro Doença 
 

 Bovinos Mastites, infecções uterinas, cutâneas, 
abscessos, enterites e artrites 

 Ovinos e Caprinos  Mastites, pneumonias, abscessos 
pulmonares 

 Suínos Enterites, infecções respiratórias e 
otites 

P. aeruginosa Eqüinos Metrites, abscessos pulmonares e 
infecções oculares 

 Cães e Gatos Otites, cistites, endocardites, 
dermatites, infecções de ferimentos e 
conjuntivites 

 Répteis Estomatite necrótica e outras lesões 
necróticas 

 Outros Infecção de queimaduras e de outras 
feridas, diarréias, infecções genitais e 
infecções hospitalares 

 

3.7.4 Meios de Cultura Utilizados para a P. aeruginosa   

 

3.7.4.1 Meio Agar Acetamida 

 
Segundo a Himédia, empresa fabricante deste meio e confirmado por nós em 

laboratório, o mesmo é utilizado na diferenciação de bactérias Gram-negativas não-

fermentadoras, rico como fonte de carbono e nitrogênio, havendo alcalinização do meio. 

É usado não só para diferenciação e identificação, mas também para conservar a 

bactéria, porém neste emprego, sua utilização não deve ultrapassar dois (02) meses de 

inoculação.  

Neste trabalho é utilizado para conservar a P. aeruginosa, sendo suporte para 

preparar a suspensão com o meio asparagina. 
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3.7.4.2 Meio Asparagina 

 

Conforme a Amresco, a qual produz este meio, o mesmo é utilizado como meio 

de enriquecimento, fortalecimento da P. aeruginosa, quando a mesma está fraca tanto 

para a preparação da suspensão quanto perante inoculação nos outros meios, para 

produzi-la e conservá-la. 

Meio Asparagina anidro pode ser utilizado também como fonte de carbono e 

nitrogênio, demonstrado pela turvação do meio e elaboração de um pigmento cuja 

fluorescência pode ser observada em luz ultra-violeta. 

Faz-se seu uso não só para enriquecimento da bactéria, mas também na 

preparação da suspensão que será utilizada para realizar o trabalho o sistema fotorreator. 

 

3.7.4.3 Meio Agar de Isolamento 

 

O laboratório Difco que produz o meio agar de Isolamento informa que ele é um 

meio específico para Pseudomonas aeruginosa, seletivo, por meio do irgasan ele 

permite apenas o crescimento desta bactéria, inibindo o desenvolvimento de outras 

bactérias, bastante rico em carbono, o que torna este meio aplicável como meio 

conservativo desta bactéria. 

Usa-se este meio não só para selecionar e conservar, mas também para 

identificação das colônias da bactéria Pseudomonas aeruginosa em placa. 

 

3.7.5 Contaminação de Água por Pseudomonas aeruginosa  

 

Estudo realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels (Rio de Janeiro), 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz e Escola Nacional de Saúde Pública (Rio de Janeiro), 

mostrou a resistência da Pseudomonas aeruginosa ao tratamento com cloro, em que 

foram analisadas 571 amostras de águas, onde 44 amostras eram de água mineral natural 

e dessas 10 amostras continham a bactéria P. aeruginosa, sendo 1 amostra imprópria 

para consumo humano conforme legislação vigente no país. 60 amostras eram de água 

para hemodiálise, destas, 7 amostras apresentaram P. aeruginosa, das quais 3 amostras 

foram consideradas impróprias para consumo humano, pois não era para apresentar, 

devido a sua aplicação (GUILHERME, 2004).   
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3.8 Projeto do Sistema Tanque/Agitador  

 

3.8.1 Descrição do Equipamento 

 

A agitação dos líquidos é feita com diversas finalidades, principalmente 

suspender partículas sólidas, como por exemplo microrganismos. O equipamento 

utilizado no trabalho com microrganismos é aproximadamente padronizado, 

principalmente quanto a sua forma, ou seja, é geralmente constituído de um tanque 

cilíndrico vertical, dentro do qual podem ter chicanas e um ou mais eixos, aos quais se 

acoplam um ou mais agitadores. A Figura 24 mostra como a suspensão de sólidos deve 

ser uniforme (GOMIDE, 1997).  

 

 
Figura 24: Suspensão de Sólidos 

 
 

Os agitadores são escolhidos de maneira a fazer com que o líquido percorra 

determinados caminhos dentro do recipiente, tendo-se em vista as finalidades principais 

da agitação e aeração consideradas. Os agitadores inicialmente são classificados de 

acordo com o tipo de movimento que imprimem ao fluido em agitação. Assim, temos 

agitadores que provocam um escoamento axial, isto é, em que o líquido percorre um 

caminho paralelo à direção do eixo do agitador, e agitadores que provocam um 

escoamento tangencial ou radial, em que o fluido se desloca perpendicularmente à 

direção do eixo do agitador. Quanto à forma, eles podem ser classificados, de um modo 

geral, em tipo hélice, tipo palheta e tipo turbina. A Figura 25 mostra alguns tipos de 

agitadores (BORZANI, 2001).  
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Figura 25: Tipos de agitadores. (1) Turbina, lâminas planas; (2) turbina, lâminas 

planas inclinadas; (3) turbina, lâminas curvas; (4) turbina, disco com lâminas 
planas; (5) turbina, disco com lâminas curvas; (6) turbina, ventoinha; (7) hélice; 

(8) palheta. 
 

A direção de escoamento do fluido dentro de um tanque agitado depende do tipo 

de agitador, das características do fluido, do tipo de obstáculos existentes dentro do 

tanque e das relações entre as dimensões dos componentes do tanque, tais como 

diâmetro do tanque, diâmetro do agitador, forma e tamanho das chicanas, presença ou 

não de tubo de aspiração (draf tube) ao redor do eixo. Pode-se dizer, de um modo geral, 

que uma partícula de fluido, quando em agitação, está sujeita a três componentes de 

velocidade: uma componente longitudinal, que atua numa direção paralela ao eixo de 

agitação, uma componente radial, que atua no sentido do eixo para a parede num plano 

perpendicular ao eixo, e uma componente tangencial ou rotacional que atua 

tangencialmente a um percurso circular em torno do eixo. O caminho percorrido pelo 

fluido dentro do tanque resulta da variação dessas três componentes de velocidade 

(GOMIDE, 1997). 

Quando o eixo está colocado no centro do tanque e perpendicular a seu fundo, 

não é vantajoso o movimento tangencial porque ele provoca o aparecimento de um 

vórtice na superfície do líquido e tende a perpetuar um movimento circulatório 

estratificado em diversos níveis, impedindo desse modo que haja uma circulação 

longitudinal e, portanto, homogeneização do meio. Quando ocorre de partículas sólidas 
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estarem presente, elas entram no movimento circulatório e são lançadas contra a parede 

do recipiente, de onde, por gravidade, vão se acumular no fundo. Num tanque 

desprovido de chicanas e com agitador central e vertical, sendo o movimento 

predominante o circulatório, aumentando-se a velocidade do agitador, aumenta-se 

também a velocidade do líquido por ele impulsionado, de modo que a potência que se 

pode fornecer ao líquido para promover dispersão é limitada. Sem as chicanas, observa-

se esse efeito com  qualquer dos tipos de agitadores mencionados. Na Figura 26, pode-

se perceber a formação de vórtice em sistema sem chicana e utilizando agitador tipo 

hélice (GOMIDE, 1997).  

 
 
 

 
Figura 26: Formação de vórtice num sistema sem chicanas (vista superior e lateral 

respectivamente) 
 

 

 

3.8.2 Prevenção do Movimento Circulatório do Líquido 

 

A fim de prevenir a formação do movimento circulatório no líquido em agitação, 

diversas modificações podem ser introduzidas: colocação do eixo em posição inclinada, 

em relação ao eixo do recipiente; colocação do eixo em posição vertical, porém 

excêntrico; e colocação de chicanas, que geralmente estão em posição vertical e de topo 

com relação à parede do tanque. No caso de agitadores do tipo turbina, em vez de 

chicanas para prevenir a formação do movimento circulatório e de vórtice, pode-se fazer 

o agitador abrigado por um anel e, concêntrico a este, pelo lado de fora, colocar-se um 

anel de difusão, anel perfurado. Uma vez que cessou o movimento circulatório ao redor 

do eixo de agitação, o caminho percorrido pelo fluido dentro do tanque depende 

especificamente do tipo de agitador empregado (BORZANI, 2001).  
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3.8.3 Estudo do Movimento do Líquido em Função do Tipo de Agitador Utilizado 

no Sistema 

O agitador utilizado em nosso sistema é do tipo hélice, com três paletas 

inclinadas, conforme Figura 27. 

 

 
Figura 27: Agitador tipo hélice 

 
 

Eles provocam um escoamento axial do fluido e são usados em altas rotações e 

para líquidos de baixa viscosidade; dependendo da altura do líquido dentro do tanque, 

mais de uma hélice pode ser montada sobre o eixo, o que no nosso caso há uma hélice 

no eixo e o líquido trabalhado é de baixa viscosidade. Na Figura 28, vemos o tipo mais 

comum de hélice, bem como a principal direção de escoamento do fluido dentro do 

tanque. Esse tipo de agitador é usado quando correntes verticais fortes são necessárias, 

como, por exemplo, para colocar e manter em suspensão partículas relativamente 

pesadas. Esta figura ilustra o agitador usado (BORZANI, 2001). 

 

 
Figura 28: Escoamento axial, para agitador tipo hélice em tanque com chicanas 

(vista lateral e superior respectivamente) 
 

 
As chicanas são necessárias para eliminar zonas estagnadas nas proximidades 

das paredes dos tanques e evitar a formação de vórtices. Na Figura 29 temos alguns 

tipos de fixação de chicanas mais adequados. No caso de líquidos de baixa viscosidade, 
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a chicana deve ser colocada próxima à parede do tanque, geralmente em número de 

quatro (04), com largura na faixa entre 1/10 e 1/12 do diâmetro do tanque (BORZANI, 

2001).  

 

 
Figura 29: Fixação de chicanas. (a) Bom; (b) deficiente 

 
 

3.8.4 Relações Geométricas para Tanques de Mistura 

A Figura 30 mostra um tanque de agitação em visão lateral, com suas 

dimensões. 

 

Figura 30: Nomenclatura para misturadores de batelada 
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3.8.4.1 Teoria de McCabe 

 

Há algumas teorias que tratam das relações entre as dimensões de um sistema 

tanque-agitador, dentre elas temos a de McCabe apresentada na Tabela 5 e teoria de 

Holland apresentada na Tabela 6.  

 
Tabela 5: Correlação de McCabe (GOMIDE, 1997) 

Correlação Valores 
D / DT 1/3 
H / DT  1/10 a 1/2 
C / DT  1/12 
F / D  1 
A / D  1/5 

Número de dificultores  4 
Número de lâminas 4 a 16 ( geralmente 6-8 ) 

Distância ótima dos impulsores 1 - 1,5 D 
 

Se o nível do líquido for maior que 1,25 DT usar diversos impulsores. 
 

O número de impulsores é calculado pela fórmula empírica de Weber: 

Nº impulsores =           WELH                
                           Diâmetro do tanque 

WELH : altura de líquido equivalente a da água. 

WELH : máxima altura de líquido x massa específica média do conteúdo do 

vaso.  

3.8.4.2 Teoria de Holland 

 
Tabela 6: Correlação Holland (GOMIDE, 1997) 

Correlação Valores 
Impulsor Turbina de 6 lâminas planas 

D/DT  1/3 
F/D  D[(ε / D) - 1] 
A/D  1/5 
H/DT 1 
C/DT 1/10 

Número de dificultores  4 
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Os dificultores devem ser montados verticalmente na parede do tanque do fundo 

até acima do nível de líquido. 

 

3.8.4.3 Teoria de Rushton (Padrão) 

 

 Segundo Gomide (1997), esta teoria é padrão para ser utilizada em qualquer 

sistema em regra geral, na Tabela 7 temos as correlações das dimensões do tanque. 

 
Tabela 7: Teoria de Rushton, correlação padrão entre as dimensões do tanque 

Correlação Valores 
D/DT 1/3 
H/DT  1 
F/DT 1/3 
A / D  1/10 

 
Porém quando há a presença de vórtices, estas correlações segundo a mesma 

teoria mudam um pouco, para atender a um padrão utilizado no dimensionamento, estas 

correlações foram as trabalhadas em nosso sistema dada a existência de vórtice. As 

correlações estão dispostas na Tabela 8: 

 
 

Tabela 8: Teoria de Rushton quando há presença de vórtice no sistema Tanque-
Agitador 

Correlação Valores 
D/DT  Entre 0,2 e 0,5 
H/DT Entre 1 e 4 
F/DT Entre 0,3 e 1,6 
Z/H Entre 0,6 e 0,8 
F/D Entre 1,0 e 1,2 
Z/DT Número de impulsores (maior número inteiro) 
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4. MODELAGEM 

 

4.1 Modelo Cinético  

 

A desinfecção de águas por Radiação UVC é um processo fotoquímico cujo alvo 

é causar danos na molécula do DNA dos microrganismos, conforme Figura 10, via 

fotólise direta, para lhes bloquear o ciclo reprodutivo, ocorrendo a formação dos 

dímeros da pirimidina, conforme Figura 11. 

Muito esforço tem sido feito no sentido de propor-se um modelo que represente 

o processo de inativação de um microrganismo via radiação UV. O Modelo de Eventos-

Seriados (SEVERIN, 1982), foi o primeiro a reconhecer que a reação de inativação de 

um microrganismo é composta de uma seqüência de eventos pelos quais cada célula 

microbiana passa durante o tempo de irradiação com luz UVC.  Este modelo foi 

recentemente modificado por Labas et al. (2006). Propuseram que a seqüência de 

eventos do modelo de Severin (1982) fosse visualizada como uma Série Consecutiva de 

Reações de Danificação Parciais (RDP) na estrutura do DNA do microrganismo:  

 

ni

k

ni

k

i

k

i

k

i BBBBB nj

,1,2,1,0, .......121 →→→→ −
+  [22] 

    

Sendo: 

i:   Microrganismo a ser desativado; 

j  =  0,1..... j... n; (número de eventos). 

k1 = k2 = ...... kn = k 

 

O número de eventos, ou RDP, necessário para que um microrganismo fique 

inativo ou estéril (n) assim como a constante de inativação (k) devem ser obtido através 

da estimativa de parâmetros.  Para o modelo, cada Bi,j é considerado como uma espécie 

distinta, pois sofreu danos, porém se mantendo ativa. Consequentemente, o modelo 

cinético gerado consta de um sistema contendo “(n+1)” equações linearmente 

independentes, incluindo-se aquela que não foi danificada originalmente (Bi,0). 

A taxa de uma reação fotoquímica é dada como uma função da concentração 

(Ci), do rendimento quântico (Φi) e LVRPA da espécie fotolisada:  
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, ( , ) .[ ] .[ ( , )]p a m

i i i iR x t C e x tλ νφ
− −

=  [23] 

        

Onde:       i: espécie que sofre fotólise no sistema. 

               “m” e “p”: parâmetros cinéticos (a serem determinados via otimização). 

 

Para um processo de desinfecção, modelos clássicos mostraram que a taxa de 

reação de inativação de um microrganismo é de primeira ordem com relação à 

concentração deste, ou seja: p = 1. Com base nesta informação e na Equação 23, tem-se: 

 

j = 0              ,0 ,0 ,0( , ) ( ) ( , )a m

i i i CR x t k C t e x t R
− −

 = − +
 

                      [24] 

j = 1,2..(n-1)    { }, , 1 , 1 , ,( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )a m a m

i j i j i j i j i j C
R x t k C t e x t C t e x t R− −

− − −

   = − − +
   

      [25] 

j = n   , , 1 , 1( , ) ( ) ( , )a m

i n i j i j
R x t k C t e x t− −

− −

 =
 

                                           [26] 

 

O termo RC inserido nas Equações 24 e 25 representa a “Taxa de Crescimento de 

Microrganismo” ao longo do processo quando há condições no meio para tal. Em água 

estéril ou com traços de meio de cultura ou qualquer outra substância, pode ser 

considerada como sendo nula (LABAS et al., 2006), em outras situações, todavia, segue 

leis cinéticas descritas nos tratados de microbiologia ou de engenharia das reações 

bioquímicas (OLLIS, BAILEY, 1986, DUNN et al., 1992). 

 

4.2 Perfil de Concentração de Bactérias Ativas 

 

O perfil de concentração de bactérias ativas no fotorreator foi obtido 

considerando-se as características do sistema experimental e operacional.  O fotorreator 

e o tanque de reciclo utilizados comportam-se, com grande aproximação, como um 

reator diferencial e um tanque de mistura perfeita, respectivamente (SILVA et al., 

2007). Conseqüentemente, tem-se que: a) A concentração de bactérias ativas é apenas 

função do tempo; b) 0. =∇ iN ; e c) A tomada de amostra pode ser realizada no tanque 
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de reciclo sem que o processo fotoquímico seja perturbado.  O balanço de matéria para 

um componente (BIRD et al., 2004) nas condições descritas, é dado por: 

 

),(R
t

),(C
tr

tr
i

i
r

r

=
∂

∂  [27] 

 

Onde:   

i: espécie sendo fotolisada (microrganismo ou espécie química);  

Ci: concentração de células microbianas ativas ou da espécie química que é fotolisada;  

Ri: Taxa de inativação microbiana ou de fotólise da espécie química;  

r
r

: vetor posição (raio da secção anular do fotorreator); 

 t: tempo. 

 

O sistema experimental é composto pelo fotorreator anular conectado em série 

com um tanque de reciclo. Portanto, um balanço de matéria sobre o um microrganismo 

“i”  deve ser aplicado em cada equipamento: 

 

∫ ∫∫ =
∂

∂
+

∂

∂

R II V VV
dV t),r(RdV)t,r(CdVt),r(C

T
iii

tt

rrr
 

[28] 

 

Onde: VI e VTR volume irradiado (610 cm3) e volume útil do tanque de reciclo (8000 

cm3), respectivamente. 

 

De acordo com Bird el al. (2004), a Equação 28 pode ser redefinida em termos 

das respectivas da concentração média de células microbianas ativas (tomadas sobre o 

volume), )(tCi , em cada equipamento e da taxa média de inativação de células 

microbianas no fotorreator, )(tRi , ou seja: 

 

ITRI VIVVI )(RV(t)C
t

V(t)C
t

V t
d

d

d

d
iiTRi =+  

[29] 
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Dividindo-se a Equação 29 por VTR, considerando-se que a razão entre os 

volumes VI e VTR tende a zero ( 07,0=
TR

I

V

V ) e que a conversão por passo é diferencial, 

tem-se: 

 

ITR V
I

V
)(R

V
(t)C

t
t

Vd

d
i

TR

i =  
[30] 

 

As condições iniciais são dadas pela Equação 30: 

 

t = 0     →    0
0,0, )0( ii CC =  [31] 

 

j =1,2,.. n     →    0)0(0, =iC  [32] 

 

 

4.3 Perfil das Propriedades Intrínsecas do Campo de Radiação Segundo O 

“Modelo Radial de Incidência” 

 

De acordo com Ozisik (1973), a taxa de transferência de fótons, com freqüência 

( )ν , em uma dada direção de propagação ( Ω ) de um meio participativo e reativo, é 

obtida através da Equação Geral de Transferência de Energia Radiante (EGTER): 

 

,
, , , , ,

1
.( ) a Sc e e Sc s

I
I W W W W

c t

ν
ν ν ν ν ν

Ω − −

Ω Ω Ω Ω Ω

∂
+ ∇ Ω = − + + −

∂
 

[33] 

 

Onde:  

ν,ΩI : intensidade de radiação espectral específica (radiação monocromática); 

sSc
,

eSc
,

e
,

a
, WeW,W,W −

Ω
−

ΩΩΩ νννν : contribuições ao transporte de fótons pelos mecanismos de 

absorção, emissão e espalhamento da luz, respectivamente;  

c: velocidade da luz. 

 

Levando-se em consideração que inativação das células microbiana a 254 nm 

ocorre em um meio pseudo-homogêneo onde não há emissão e espalhamento de luz 
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(CASSANO et al., 1995) e que o fator 1/c tende a zero, a Equação 33 toma a seguinte 

forma: 

 

a
WI νν ,, ).( ΩΩ −=Ω∇  [34] 

 

 A equação constitutiva para ,
a

W νΩ  é dada por (OZISIK, 1973; CASSANO et al., 

1995): 

 

ΩΩ Κ=∇ ,, .)()( νν ItI T  [35] 

 

Onde:  

)(tTΚ : coeficiente neperiano de absorção total, refere-se a todas as espécies que 

absorvem energia no processo, no caso, microrganismo e nutrientes:  

)()()(
1

tKtKtK
q

n

p

i

iT ∑∑ +=  

 

De acordo com Cassano et al. (1995), a intensidade de radiação espectral 

específica está relacionada com a energia radiante incidente, em que Gv representa a 

energia radiante no meio, através de: 

 

,( , ) ( , )tG r t I r dν ν

Ω

= Ω Ω∫  [36] 

 

Substituindo-se as Equações 35 e 36 na Equação 34 chega-se a seguinte 

expressão para o perfil de energia radiante incidente em um fotorreator anular projetado 

para ter transporte de fótons significante apenas na direção radial:  

 

 

( , ) [ ( ) ( ) ]
e

q e

w T q

r
G r t G exp K t r r

r
ν = − −  

[37] 

 

Onde:  
e

qr : raio externo do tubo de quartzo. 
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Gw: Energia Radiante Incidente na entrada ótica do fotorreator (condição de 

contorno). 

 

De acordo com Cassano et al. (1995), a LVRPA está relacionada com a energia 

radiante incidente da seguinte forma: 

 

),(.)(),(),( , trGttretrLVRPA i

a

i νν Κ==  [38] 

 

 

Substituindo-se a Equação 38 na Equação 37, tem-se: 

 

)]()([exp)(),(,
e

qTwi

e

qa

i rrtKGt
r

r
tre −−Κ=ν  

[39] 

 

4.3.1 Perfil das Propriedades Médias do Campo de Radiação  

 

De acordo com Bird et al. (2004), a média, tomada sobre o volume, de uma 

propriedade, ),( tr
r

ψ , de um determinado campo é definida como: 

 

∫
∫

=

V

V

V
dV

dVtr
t

),(
)(

r
ψ

ψ  
 

[40] 

 

Portanto, as expressões para νG  e LVRPA média (tomada sobre o volume) são as 

seguintes: 

 

{ }.
( ) . . 1 ( )( )

( )R

i ew I
T p qV

T I

G A
G t Exp K t r r

K t V
ν

 = − − −   
[41] 

 

Onde AI é a área de radiação e i

pr , raio interno e e

qr , raio externo do fotorreator. 

 

{ }( )
( ) ( ) 1 ( )( )

( )R

a i ei I
w T p qV

T I

K t A
e t VRPA t G Exp K t r r

K t V
ν

 = = − − −   
[42] 
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Vale salientar que: a) O coeficiente ( )
T

K t  é referente da contribuição de todos 

os coeficientes de absorção dos componentes da mistura reacional que absorvem 

radiação UV, também conhecido como coeficiente neperiano de absorção “exponencial” 

do processo devido ao fato de pertencer ao argumento da função exponencial das 

Equações 37, 39, 41 e 42 ou similar em outros processos; b) O coeficiente )(tK i refere-

se apenas ao coeficiente de absorção da espécie microbiana (ou química) em questão, 

também é conhecido como coeficiente neperiando de absorção “linear” do processo por 

estar fora do termo exponencial das Equações 36, 39, 41 e 42 (CASSANO et al., 1995). 

 

4.3.2 Energia Radiante Incidente na Entrada Ótica do Fotorreator (Gw) 

 

  O valor da energia incidente na entrada ótica do fotorreator, Gw, pode ser 

precisamente obtido por meio da técnica da actinometria associada ao balanço de 

matéria para o actinômetro e expressão para a sua taxa de reação de fotólise direta a um 

determinado comprimento de onda (CASSANO et al., 1995; CABRERA et al., 1997), 

no caso deste estudo, a 253,7 nm. Equação 42 expressa a taxa da reação actinométrica. 

 

, ( , ) ( , )a

Act Act Act
R r t e r tν νφ  =    [43] 

 

O actnômetro de uso mais difundido é o ferri-oxalato de potássio devido ao seu 

alto rendimento quântico, por agir como um coletor de fótons que chegam à entrada 

ótica do fotorreator (ROMERO et al., 2003). De acordo com Murov et al. (1993), a 

equação da redução fotolítica do ferri-oxalato de potássio a 254 nm, é dada por: 

 

2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4( ) 6 2 ( ) 3Fe SO K C O K Fe C O K SO+ → +   

 

3 2 4 3 2 2 4 2 4 22 ( ) 3 2 ( ) 2h
K Fe C O K C O Fe C O CO

ν→ + +   

 

 

 

De forma simplificada, representa-se este processo por:  
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3 2h
Fe Fe

ν+ +→   

 

Para conversões inferiores a 12%, esta reação possui as seguintes características: 

a) É independente de variáveis físico-químicas, inclusive, em determinados intervalos, 

da temperatura (MUROV et al.,1993); b) Sua taxa de reação é independente da 

concentração do Fe3+, sendo de primeira ordem com relação a Taxa Local Volumétrica 

de Absorção de Fótons, LVRPA - +2)],([
Fe

a
txe

r
ν  (ZALAZAR et al., 2005; CASSANO et 

al, 1995).  

 

2 2 2,
( , ) ( , )a

Fe Fe Fe
R x t e x tνν

φ+ +
+

 =  
r r

 [44] 

 

onde: +2
Fe

φ : Rendimento quântico do oxalato ferroso;  +2)],([
Fe

a
txe

r
ν : Contribuição do 

Fe2+  sobre a  LVRPA para o sistema reagente geral.  

 

A taxa de reação usada deve ser aquela média tomada sobre o volume - 

IVFe
tR )(2+ - por ser a LVRPA uma função da posição, da concentração de Fe2+ e do 

tempo de irradiação (ROMERO et al., 2003). As propriedades de campo de radiação de 

um fotorreator anular apresentam apenas dependências radial e temporal quando este 

equipamento for projetado para apresentar transferência de fótons significantemente 

superior na direção radial (ALFANO et al., 1986), obtendo-se a Equação 45: 

  

2 2 2 2

1
( ) [ ( , ) ] ( )

II

a a

Fe Fe Fe Fe VV
I

R t e r t dr e t
V

ν νφ φ+ + + += =∫  [45] 

 

 

A Gw é calculada combinando-se os modelos desenvolvidos para: a) Taxa média 

de produção de Fe2+ (Equação 45); b) LVRPA média (Equação 42). Esta técnica é 

válida para conversões inferiores a 12% (para conversões de valores superiores, a 

absorção de radiação UVC não se dá de acordo com o Modelo de Beer-Lambert). No 

início do processo, a radiação absorvida pelo Fe3+ é muito alta - 13 >>+
Fe

K - e a 

concentração de Fe+2 é muito diluída. Portanto, tem-se que 02 ≅+
Fe

K , o que leva ao 

termo exponencial da Equação 42 tender a zero. Desta forma, tem-se que: 
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w
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te

I

=)(ν  
[46] 

 

 O perfil de concentração do Fe2+ pode ser obtido pela Equação 30 quando 

aplicada ao processo, ou seja: 

  

2

2

( )
( )

I

Fe I
VFe

TRT R

dC t V
R t

dt V

+
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= 〈 〉 

 
 [47] 

 

Substituindo-se as Equações 45 e 46 na Equação 47, reorganizando-se os termos  tem-

se: 
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[48] 

 

O  valor de +2
Fe

φ  é 1,25 mol. Einstein-1 (Murov et al., 1993). O perfil dinâmico da 

concentração do Fe2+ (obtido experimentalmente) é linear, sendo o coeficiente angular 

desta reta é igual a 
0

)(2

→








 +

t

Fe

dt

tdC . 

4.4 Modelos Particularizados Para Águas Contaminadas Com A Bactéria 

Pseudomonas Aeruginosa 

Os modelos desenvolvidos, Equações 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 e 42, 

quando aplicados a um sistema contaminado apenas com a bactéria P. aeruginosa, 

representada pela sigla Pa, tomam as seguintes formas: 

 

a) Taxa de Reação de Inativação das Células Ativas da P. aeruginosa: 

j = 0 

 

[ ][ ] [ ] C
V

m

Pa

m

PaPaVPa
II

trGtKtCKt ℜ+−=ℜ ),()()()( 0,0,
 [49] 

 

j = 1,2, ... n-1 
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[50] 

 

j = n 

[ ][ ] [ ]
II V

m

Pa

m

jPaPaVnPa trGtKtCKt ),()()()( 1,, −=ℜ  [51] 

 

 Salienta-se que a taxa de reprodução bacteriana no sistema toma os seguintes 

valores: a) Água sem nutrientes:  0=ℜC ;   b) Água com nutrientes: 0≠ℜC → a ser 

modelada de acordo com cinética bioquímica associada a dados experimentais. Desta 

forma as Equações 49, 50 e 51 devem ser particularizadas para cada um destes casos. 

 

b) Equação Diferencial para o Perfil Dinâmico de Concentração de Bactérias Ativas: 

 

ITR V
I

Va )(
V

(t)C
t

t
Vd

d
Pa

TR

P ℜ=  
[52] 

 

As condições iniciais de Equação 52 são dadas por: 

 

t = 0     →    0
0,0, )0( PaPa CC =  [53] 

 

j =1,2,.. n     →   0)0(0, =PaC  [54] 

 

c) Perfil Energia Radiante Incidente 

 

( , ) [ ( ) ( ) ]
e

q e

w T q

r
G r t G exp K t r r

r
ν = − −  

[55] 

 

O coeficiente volumétrico neperiano de absorção, também conhecido como coeficiente 

exponencial, da mistura reagente, a 254 nm, é dado por:   
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Água sem nutrientes:         

         

)()( tCtK PaPaT α=  [56] 

 

Água com nutrientes: 

 

)()()( tCtCtK nutnutPaPaT αα +=  [57] 

 

Sendo: nut: nutrientes, Cnut: concentração do nutriente. 

             

d) Perfil Dinâmico da Energia Radiante Incidente Média 

 

{ }.
( ) . . 1 ( )( )

( )I

i ew I
T p qV

T I

G A
G t Exp K t r r

K t V
ν

 = − − −   
[58] 

 

Onde o valor KT (t) deverá ser computado de acordo com as Equações 56 e 57 para 

sistema sem  nutrientes e com  nutrientes, respectivamente. 

 

e) Perfil da LVRPA 
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qTwaP

e

qa

Pa rrtKGt
r

r
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[59] 

 

Com relação  KT (t) valem as mesmas considerações do Item c. O valor de coeficiente 

volumétrico neperiano de absorção, também conhecido como coeficiente linear de 

absorção,  da P. aeruginosa é dado por: 

 

)()( tCtK PaPaPa α=  [60] 
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f) Perfil Dinâmico da VRPA 
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4.5 Modelo para a Dose-Modificada de Radiação UVC 

 

Um dos conceitos críticos que envolvem a eficiência de um processo de 

desinfecção é o de Dose de Radiação UVC (Dose). A dose de desinfectante é definida 

para um sistema operado em batelada como: 

 

τiCDose =  [62] 

 

Onde:  τ  : Tempo de reação 

 

 A Equação 63 mostra a definição de dose no modelo clássico: 

 

tIDose ∗=  [63] 

 

Onde: ∗I  : Intensidade de radiação UVC; 

           t :    Tempo efetivo de irradiação. 

 

 De acordo com Labas et al. (2006), a intensidade de radiação UVC, ∗I , tem sido 

calculada usando-se varias interpretações, tais como: 

 

a) A emitância da lâmpada; 

b) A radiação incidente na entrada ótica do fotorreator; 

c) Alguma forma de expressar-se a taxa de fluência de radiação no volume 

irradiado útil do fotorreator. 

 

Labas et al. (2006), com base na teoria do campo de radiação (OZISIK, 1973; 

CASSANO at al., 1995), propuseram que a desinfecção por radiação UVC fosse 
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analisado de acordo com a variável de processo “Dose-modificada” - DoseM (t) cuja 

definição é dada por: 

 

ir
t

V

a

M TtxetDose
I

),()(
r

ν
=  

[64] 

 

Onde o termo 
t

V

a

I

txe ),(
r

ν
 representa à média da VRPA (t) tomada sobre o tempo de 

processo uma vez que a energia absorvida ( a
e

ν
 ) é uma função da posição e de irT  , que 

vem a ser o tempo de irradiação, como mostra a Equação 39 desenvolvida para um 

fotorreator anular.  

 De acordo com Bird et al. (1960), define-se a média tomada no tempo de uma 

dada função ψ  como: 
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[65] 

 

No caso tem-se que:  
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νψ  [66] 

  

O modelo para a VRPA(t) para o fotorreator anular em questão pode ser obtido 

associando-se Equação 30, oriunda do balanço de matéria, com a expressão 

fenomenológica para a taxa da reação de inativação microbiana média, 
IV

)(R ti : 

ITR V
I

V
)(R

V
(t)C

t
t

Vd

d
i

TR

i =  
[67] 

 

m

ii tVRPAtCKt )]()[()(R
IV
=  [68] 

 

Substituindo-se Equação 67 na Equação 30 e realizando-se os algebrismos pertinentes 

para se obter um modelo matemático para a VRPA (t), vem: 
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Tomando-se como base as Equações 65 e 66, tem-se que: 
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    [70] 

 

Multiplicando-se ambos os membros da Equação 69 por 
irT

1
 e efetuando-se os 

algebrismos necessários, obtêm-se: 
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    [71] 

 

 Comparando-se as Equações 64 e 71 conclui-se que o primeiro membro da 

Equação 70 trata-se da dose modificada, portanto, tem-se: 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1 Materiais 

 

5.1.1 Sistema Experimental 

 

O processo de desinfecção de água por Radiação UV foi desenvolvido no 

Laboratório de Processos Catalíticos (LPC) do Departamento de Engenharia Química 

(DEQ) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo toda parte 

microbiológica realizada no Laboratório de Microbiologia do DEQ da UFPE.  

O sistema experimental, Figura 31, consiste de um fotorreator anular, 

especialmente projetado para obtenção de dados da cinética intrínseca de processos 

fotoativados, um tanque de reciclo munido de um agitador mecânico e um trocador de 

calor tubular acoplados em série formando um sistema operado em batelada com 

reciclo. O fotorreator anular foi construído em vidro quartzo Suprasil® (tubo interno) de 

diâmetro interno de 4,45 cm e em vidro  Pyrex® (tubo externo) de diâmetro interno de 

6,00 cm, tubos dispostos de forma co-axial, entre si. Os comprimento e volume 

irradiado úteis do fotorreator medem 48,00 cm e 610,00 cm3, respectivamente. A fonte 

de radiação UV-C foi alocada no centro do tubo de quartzo. Utilizou-se a lâmpada 

germicida Philips TUV 36W que possui comprimento de 119,94 cm, diâmetro de 2,60 

cm e apresenta potencia nominal de 36 W e 25,50W de potência fotoquímica a 

253,7nm. A distribuição espectral da lâmpada Philips TUV 36W está apresentada na 

Figura 3.  

O tanque que integra o sistema é de mistura com capacidade de 12.000,00 cm3 e 

volume útil de 8.000,00 cm3 feito em aço inox 316, cujas dimensões estão dispostas na 

Tabela A1. A bomba utilizada é do tipo centrífuga magnética da Marca Bomax, Modelo 

MD-10L. O agitador utilizado foi da Marca Fisaton, Modelo 715, com velocidade 

angular variando entre 250 e 2500rpm, foi utilizado também um trocador de calor 

tubular (condensador tipo bola), assim como tubulações e joelhos em aço inox 316 e 

vidro e válvulas tipo gaveta em aço inox 316. Utilizou-se tanque de inox para se ter 

melhor esterilização do mesmo, que se fosse tanque de outro material, poderia haver 

contaminação microbiana.  
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Figura 31: Sistema experimental montado  para desenvolver processo de 

desinfecção de águas via Radiação UV-C (LPC/DEQ/UFPE):  (a) Esquema do 
sistema; (b) Fotografia do sistema em operação. 

 

 As condições operacionais dos experimentos foram: a) Vazão de Circulação: 

184 cm3/s b) Velocidade Circulação no Fotorreator: 97,5 m/s c) Velocidade Angular do 

Agitador: 2.000 rpm, d) Temperatura ambiente: aproximadamente 22ºC; e) Pressão: 

atmosférica f) pH: neutro ± 7,0. 

 

5.1.2 Microrganismo  

 

O microrganismos utilizado foi a bactéria Pseudomonas aeruginosa – ATCC 

27853 – DAUFPE3: 416.  

 

5.1.3 Meios de Cultura (Manutenção e Crescimento) 

 

A Pseudomonas aeruginosa foi mantida no meio para conservação agar de 

Isolamento, da Marca Difco, sob refrigeração a aproximadamente 5ºC. A cada dois 

meses, a cultura de P. aeruginosa foi repicada para o meio agar Acetamida, da Marca 

Himedia, para preparação de inóculos, sendo enriquecida com o meio Asparagina 

                                                 
3 DAUFPE: Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

1- Fotorreator 

2 -Lâmpada germicida 

3 - Agitador mecânico 

4 - Tanque de reciclo 

5 - Ponto de amostragem 

6 - Válvula de circulação 

7 - Dreno 

8 - Bomba 

9 - Trocador de calor 

(a) (b) 
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Anidro, Marca Amresco, não só para enriquecimento, mas para manter a estrutura 

celular íntegra na preparação da suspensão-mãe. 

As  composições dos meios Agar Acetamida, Asparagina e agar de isolamento 
estão apresentadas nas Tabelas 9, 10 e 11, respectivamente. 
 

Tabela 9: Composição do Meio Agar Acetamida 

Parte A 

Componente Quantidade para 1 Litro 

Acetamida 10,00 g 

Parte B 

Componentes Quantidade para 1 Litro 

Cloreto de Sódio 5,00 g 

Fosfato Dipotássico de Hidrogênio 1,39 g 

Fosfato Potássico de Dihidrogênio 0,73 g 

Sulfato de Magnésio 0,50 g 

Fenol Vermelho 0,012 g 

Agar 15,00 g 

pH 6,9 ± 0,2 

 
 

 
Tabela 10: Composição do Meio Asparagina 

Componentes Quantidade para 1 Litro 

Asparagina Anidro 4 g 

K2HPO4 2 g 

KH2PO4 20 g 

MgSO4.7H2O 1 g 

Glicerol 16 ml 

pH 7,1 – 7,2 
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Tabela 11: Composição do Meio Agar de Isolamento 

Componentes Quantidade para 1 Litro 

Peptona 20,0 g 

Cloreto de Magnésio 1,4 g 

Sulfato de Potássio 10,0 g 

Irgasan 0,025 g 

Agar 13,6 g 

pH 7,0 – 7,2 

 

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Preparação da Cultura Bacteriana (Suspensão-Mãe) 

 

Foi preparada água destilada previamente esterilizada (água esterilizada), para 

garantir a ausência de microrganismos possivelmente existentes na mesma, com esta 

água pode-se preparar a suspensão da bactéria que vai para o sistema. Esteriliza-se em 

autoclave um Erlenmeyer de 250 cm3 contendo 100 cm3 de água para ser utilizada na 

produção da suspensão que irá para o sistema e mais 500 cm3 de água em 5 Erlenmeyers 

cada um com 100 cm3 para serem utilizadas nas diluições para se ter uma suspensão da 

bactéria com a diluição desejada para o experimento. 

Para se fazer o experimento utilizava-se 8000 cm3 de água esterilizada, 

colocando-se no conjunto tanque-agitador 7.900 cm3 de água mais 100 cm3 da 

suspensão da bactéria. 

Em um tubo de ensaio contendo Pseudomonas aeruginosa conservada em meio 

agar Acetamida, colocou-se 10 cm3 de meio Asparagina, fez-se uma raspagem do meio 

de crescimento com o auxílio de uma alça para que todas células bacterianas desprende-

se do meio agar acetamida. Agitou-se manualmente a suspensão contida no tubo de 

ensaio a cada 30 min, durante 2h, enquanto este tubo era mantido em uma estufa a uma 

temperatura dentro da faixa 35-37ºC. Após 2 horas, arrastou-se todo o líquido do tubo, 

cuja mistura era composta pelas bactérias, meio Asparagina, e traços de meio agar 

Acetamida, para um Erlenmeyer de 250 cm3, contendo 90 cm3 de meio Asparagina, 
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incubou-se em uma estufa por 72h  a uma temperatura aproximada de 37ºC. Após este 

período, observou-se o crescimento celular pela aparência turva e esbranquiçada do 

meio. 

Distribuiu-se este inóculo em quatro tubos plásticos para centrífuga de 50 cm3, 

de forma  que cada tubo contivesse 25 cm3 de inóculo. Centrifugou-se o material, por 20 

minutos, a 5.000 rpm, a uma temperatura de 10ºC, separando-se, então, a fase líquida 

(meio de Asparagina e traços de meio agar Acetamida) daquela sólida (biomassa – 

bactérias Pseudomonas aeruginosas). À fase sólida, foram adicionados 100 cm3 de 

meio Asparagina, utilizou-se este meio para conservar a estrutura celular da bactéria já 

fragilizada pela centrifugação, que a água estéril, por exemplo, poderia causar danos à 

estrutura celular do microrganismo, ressuspendendo-se toda a massa celular, fez-se nova 

centrifugação nas mesmas condições anteriores, mais uma vez separou-se o material 

celular dos meios, repetiu-se o processo de centrifugação e separação das fases líquida e 

sólida por mais uma vez, para retirar o máximo de meio agar Acetamida da suspensão, 

sendo finalmente a biomassa produzida transferida para um Erlenmeyer de 250 cm3, 

contendo 100 cm3 de meio Asparagina. Esta suspensão de bactéria é aquela da qual 

foram originárias todas as demais que se alimentou o fotorreator (suspensão-mãe), 

assim como para avaliação das faixas operacionais de concentração de trabalho e 

propriedades óticas da bactéria. 

 

5.2.2 Faixa Operacional de Concentração Inicial de Bactérias Ativas (FOCIBA) 

nos Estudos Cinéticos 

 

A concentração de P. aeruginosa na suspensão-mãe e suas soluções diluídas 

dentro da faixa 10-16 - 10-25 (cm3/cm3) foram medidas em termos de UFC/cm3 (Unidade 

Formadora de Colônias por cm3) pela técnica de contagem em placa e a diluição 10-25 

da suspensão de bactéria também expressa em termos de mg/cm3 pelo método de peso-

seco.  

A taxa da reação de um processo de desinfecção depende intrinsecamente da 

concentração inicial do(s) microrganismo(s). Conseqüentemente, em um estudo da 

cinética deste processo, as corridas experimentais devem partir de concentração inicial 

de bactérias com valores distintos. Nos processos que utilizam a radiação ultravioleta 

como agente oxidante direto (Processo de Fotólise Direta) ou indireto (Processos 
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Avançados de Oxidação – POA), cujo enfoque está na análise de reatores, há a 

necessidade de expressar a concentração de bactérias em termos de UFC/cm3 ou de 

NMP/100cm3 porque o coeficiente de absorção do(s) microrganismo(s) deve ser 

expresso em termos de uma destas unidades. No nosso caso, foi utilizada a concentração 

expressa em UFC/cm3, já que nos daria um valor mais consistente da quantidade de 

bactérias em cada unidade de volume existente, assim como a técnica de tubos 

múltiplos, a qual trabalha com a concentração expressa em NMP/100cm3, além de não 

nos dar um valor mais consistente e sim um valor dentro de uma faixa de distribuição 

estatística, houve problemas experimentais, como exemplo o fato de se obter sempre 

valores positivos quanto a presença de bactéria na contagem dos tubos, para se aplicar 

tal técnica com o uso de meio Caldo Acetamida.  

Para o método de peso-seco, pegou-se 10 béqueres, os quais após passarem 24 

horas na estufa a aproximadamente 110ºC, foram retirados com pinça, colocados em um 

dessecador até esfriar, em seguida foram pesados. 

Foi colocado 1 cm3 da suspensão em cada béquer, em seguida retornaram para a 

estufa a 110ºC e passaram mais 24 horas, em seguida foram retirados da estufa 

colocados em um desecador e após estarem frios, foram novamente pesados. 

Com os pesos obtidos calculou-se a média e o desvio padrão, isto para se obter a 

concentração de 1 mg de bactérias em 1 cm3 de suspensão, assim como saber a variação 

dos valores dos pesos.    

Para utilizar a técnica de contagem de concentração de bactérias em placa foi 

necessário inicialmente fazer diluições sucessivas para tornar a contagem de bactérias 

possível. Para tanto, pegou-se 40 tubos de ensaio e em cada um foram acrescentados 18 

ml de água destilada estéril, para serem feitas as diluições para inoculação, em seguida, 

pegou-se 2 ml da suspensão e colocou-se em alguns destes tubos, obtendo-se a diluição 

10-1, deste tubo pegou-se 2 ml para o tubo seguinte, obtendo-se a diluição 10-2, assim 

sucessivamente, fazendo-se diluições de 10-1 até 10-40, conforme pode se observar na 

Figura 32.  
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Figura 32: Esquema de diluição 
 

 

5.2.4 Inoculação em Placa 

 

Para a técnica de inoculação em placas; foram utilizadas placas petri com meio 

Agar de Isolamento e utilizou-se alça de Digrausck para inocular a bactéria no meio.  

Primeiro fez-se a distribuição dos meios nas placas, em 30 placas foi distribuído 

o meio Agar Acetamida e em outras 30 placas fez-se a distribuição do meio agar de 

Isolamento. Após esta distribuição, foi necessário esperar entre 2 e 3 horas para os 

meios solidificarem para poderem ser utilizados. 

Nas 30 placas contendo meio agar Acetamida e 30 placas contendo meio agar de 

Isolamento, foi distribuído 0,1 ml de cada diluição, partindo-se de 10-40 até 10-20, a 

distribuição foi feita uniformemente por meio da alça de Drigausck, em seguida, as 

placas foram inoculadas por 24 horas em estufa a aproximadamente 37ºC, seguindo 

orientações da Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São 

Paulo)4. Após este período, constatou-se que houve crescimento celular no meio agar de 

Isolamento, bem como verificou-se que já foi possível fazer contagem em placa a partir 

da diluição 10-25.      

Para a obtenção de uma nova curva de calibração já não foi feita a utilização do 

meio agar Acetamida em placa para contagem, pois o meio que apresentou melhor 

aplicabilidade foi o meio agar de Isolamento, já que neste meio com 24 horas já foi 

suficiente para observar o crescimento das colônias da bactéria.  

 

 

 
                                                 
4 São Paulo, BR, CETESB, 1990. 33p.(Norma técnica L5.231) 
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5.2.5 Preparação de Diluições para Leitura da Transmitância/Absorbância a 254 

nm 

 

Para a obtenção dos parâmetros óticos da bactéria inicialmente fez-se uma 

diluição de 10-1 da suspensão mãe e a partir dela foram feitas diluições de 0,5 cm3 da 

diluição inicial para 9,5 cm3 de água destilada estéril, 1,0 cm3 da diluição original para 

9,0 cm3 de água destilada estéril, 1,5 cm3 / 8,5 cm3; 2,0 cm3 / 8,0 cm3; 2,5 cm3 / 7,5 cm3; 

3,0 cm3 / 7,0 cm3; 3,5 cm3 / 6,5 cm3; 4,0 cm3 / 6,0 cm3; 4,5 cm3 / 5,5 cm3 e por fim 5,0 

cm3 da diluição 10-1 para 5,0 cm3 de água destilada estéril. 

A partir destas diluições foram feitas as leituras, no espectrofotômetro, das 

respectivas transmitâncias para posteriores cálculos das absorbâncias.  

Para se obter os parâmetros óticos da suspensão fez-se a leitura da transmitância 

e da absorbância das diluições dentro da faixa operacional, 10-16 e 10-25, e conseqüente a 

determinação das concentrações de bactéria nas mesmas.  

Os parâmetros óticos a 254 nm da P. aeruginosa (coeficiente de extinção e 

coeficiente neperiano de absorção molar) e da suspensão aquosa de bactéria sem 

nutriente foram medidos utilizando-se o espectrofotômetro UV de Marca Spectonic, 

Modelo Genesys 2PC. 

 

5.2.6 Desenvolvimento do Processo de Desinfecção 

 

5.2.6.1 Esterilização do Sistema 

 

No dia anterior à corrida, devia ser feita uma preparação do sistema para garantir 

que o mesmo estivesse desinfetado de qualquer microrganismo, bem como limpo de 

qualquer sujeira. 

A preparação consistiu em adicionar uma solução com hipoclorito de sódio na 

proporção 1:3 de água, preparada em laboratório, em seguida colocada no tanque, logo 

após colocou-se 4 a 6 litros de água destilada, ligava-se o sistema com a luz apagada, 

deixando esta solução recircular por 20 minutos, após este intervalo de tempo, 

descartava-se esta solução e colocava-se no tanque apenas 4 a 6 litros de água destilada 

fazendo-a recircular no sistema por 20 minutos, repetia-se esta última etapa mais uma 
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vez, com isso deixando o sistema pronto para realização do experimento no dia 

seguinte. 

 

5.2.6.2 Preparação do Sistema para Experimentos 

 

No dia da realização da prática de desinfecção da água contaminada com a P. 

aeruginosa, colocou-se 4 a 6 litros de água no tanque, logo após ligou-se o sistema 

juntamente com a lâmpada para que a mesma fosse estabilizada, deixou-se a água 

recircular no sistema por 20 minutos, em seguida descartou-se a mesma, fez-se este 

procedimento mais duas vezes, sempre mantendo a lâmpada acesa, após estas etapas, o 

sistema ficou pronto para a realização do experimento. 

No momento da realização do experimento, colocou-se no tanque de mistura, 4 

litros de água destilada estéril, mantendo-se ligados apenas o agitador na rotação de 

2.000 rpm, acrescentou-se a suspensão já preparada em laboratório, com uma 

concentração conhecida, para que após o acréscimo do volume restante para completar 

os 8.000 ml de água destilada estéril, houvesse a diluição da suspensão, a qual também 

já era esperada e conhecida. Manteve-se o agitador ligado enquanto acrescentava-se a 

água e suspensão de bactéria, sem haver a liberação da mistura para o sistema 

fotorreator, por uns 5 minutos, para que houvesse homogeneização da mistura, sendo 

coletada uma amostra no tempo inicial (tempo zero) antes da mistura ser liberada para 

passar no fotorreator. Este ponto de coleta foi localizado logo abaixo do tanque de 

mistura. Após esta coleta, liberava-se a mistura para circular no sistema, ligando-se a 

bomba, fez-se mais 12 coletas durante o experimento em intervalos de tempo iguais e 

prefixados de acordo com a concentração encontrada no tanque.  

O intervalo de tempo entre as coletas foram estabelecidos empiricamente, de 

acordo com a concentração da mistura encontrada no tanque de mistura, determinação 

feita a partir de observações, ou seja, experimentos anteriores prévios, em que verificou-

se que a medida em que aumentava-se a concentração da mistura fazia-se necessário 

aumentar o intervalo de tempo entre as coletas, conseqüentemente aumentando-se o 

tempo total do experimento.  
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5.2.7 Análises microbiológicas das Amostras. 

 

À medida em que as coletas foram sendo realizadas, amostras foram sendo 

guardados em uma caixa de isopor  fechada contendo gelo, para protegê-las da luz 

ambiente e mantê-las à baixa temperatura, conservando-se assim constante a 

concentração de bactérias nos tubos para posterior inoculação. 

Após realizadas todas as coletas, as mesmas foram diluídas do fator 10-1 até 10-6, 

para que fosse possível contagem em placa. Depois destas diluições, as mesmas eram 

inoculadas em placas contendo meio agar de Isolamento, onde colocava-se 0,1 ml da 

diluição da coleta em seguida espalhava-se esse volume com a utilização de alça de 

Drigausck, a qual foi utilizada para não ferir o meio e garantir melhor e maior 

espalhamento do material. 

Após um período de 24 horas, verificava-se o crescimento da Pseudomonas 

aeruginosa, no meio e com isso, realizando-se a contagem de células viáveis nas placas, 

observando-se assim, a diminuição das concentrações da bactéria no decorrer do tempo 

de coleta, concentração de bactéria estabelecida em UFC/cm3, (Unidade Formadora de 

Colônia/cm3). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados decorrentes da pesquisa desenvolvida -  processo de desinfecção 

de água por radiação UV-C contaminada com a bactéria Pseudomonas aeruginosa - são 

apresentados neste item. Os resultados estão apresentados na seguinte ordem: a) Projeto, 

de acordo com teoria correspondente, do tanque de reciclo; b) Dados experimentais e 

desempenho do processo; c) Propriedades óticas da P. aeruginosa e do meio asparagina; 

d) Análise do campo de radiação; e) Cinética de inativação da P. aeruginosa.  

 

6.1 Dimensionamento do Tanque de Reciclo 

 
O sistema experimental utilizado nesta pesquisa tratou-se de uma versão 

melhorada, por Silva (2007) do sistema original desenvolvido por Miranda (2003) para 

estudos sobre a degradação de herbicidas por fotólise direta a 254 nm e pelo POA H2O2-

UV.  Basicamente, foi necessário trabalhar-se com tanque de reciclo em condições que 

garantisse que a água-modelo não fosse contaminada por outro tipo de microrganismo 

que aquele em estudo, no caso a E. coli. Houve a necessidade de operar-se o sistema 

com o tanque de reciclo fechado. Este tanque deveria operar como uma mistura perfeita 

para minimizar os problemas de não-uniformidade no campo de concentração do 

microrganismo ativo assim como efetuar-se a coleta de amostra na saída deste 

equipamento.  

O estudo sobre desinfecção de águas poluídas com E. coli realizado por Silva 

(2007) mostrou que o padrão de escoamento no tanque de reciclo aproximava-se de um 

tanque de mistura perfeita, porém com espalhamento nos primeiros instantes do 

processo e saída ligeiramente adiantada do traçador, ou seja, com saída do fluido antes 

de uma completa homogeneização do mesmo, o que indicava a necessidade de alteração 

no projeto do agitador. No presente trabalho, foi feito um estudo sobre o 

dimensionamento do sistema tanque de reciclo de acordo com a Teoria de Rushton 

(GOMIDE, 1997), por ser teoria padrão, que prevê as relações entre as variáveis 

dimensionais do tanque de reciclo e do agitador, conforme Tabela 7 (p. 53).  

Porém, neste sistema utilizado há a presença de vórtices, quando isso ocorre, as 

correlações das medidas (parâmetros) do sistema Tanque-Agitador mudam um pouco, 

para atender ao padrão utilizado no dimensionamento como estabelecido anteriormente 

na Tabela 7 (p. 53). 
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Utilizando-se os valores das dimensões do sistema Tanque-Agitador usado 

atualmente, conforme mostrado na Tabela A1, bem como as informações a seguir 

trazidas, pôde-se fazer o estudo do sistema utilizado, em que foram obtidos os seguintes 

valores para estas correlações mostrados na Tabela 12.   Dados do sistema Tanque-

Agitador utilizado na pesquisa: a) baixa viscosidade; b) fluido Newtoniano5; c) agitador 

tipo hélice com três pás; 

 

Tabela 12: Valores das Correlações para o sistema utilizado 

Parâmetro6 Valores 

D/DT  0,26 

H/DT 1,26 

F/DT 0,26 

Z/H 0,66 

F/D 1,0 

Z/DT 0,83 (1,0 impulsor) 

 

O sistema utilizado apresenta vórtices que devem ser eliminados para que haja 

melhor homogeneização na mistura entre a água e a suspensão de bactéria, entretanto 

para que isso ocorra, verifica-se a necessidade de algumas modificações. 

Como pode ser visto na Tabela 12, a relação F/DT é igual 0,26, que é menor do 

que a faixa estimada pela Teoria de Rushton, sendo 86% do valor mínimo estabelecido 

por esta teoria, a qual deve ficar entre 0,3 e 1,6, ou seja, para aumentar o nosso valor, é 

preciso aumentar a altura da hélice em relação ao piso do tanque, ou seja, diminuir o 

tamanho da haste, o que levaria a um L no valor de 22 cm, diminuindo-se 4 cm. 

Mesmo utilizando-se o tipo de hélice adequado, tamanho adequado, conforme 

calculado, ainda há a presença do vórtice, devido ao modo como ocorre o movimento do 

fluido. Deve-se, então, descentralizar o agitador ou utilizar chicanas, o que neste último 

caso, é mais viável já que não alteraria tanto o sistema com o qual trabalha-se 

atualmente.  

 

 

 
                                                 
5 O fluido utilizado é basicamente água com suspensão diluída de bactéria, na proporção de 7.900 cm3 de 
água para 100 cm3 de suspensão, com isso considera-se tais condições. 
6 Correlações definidas na Tabela A1. 
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6.2 Resultados Experimentais e Desempenho de Processo  

 

6.2.1 Resultados Experimentais 

 

6.2.1.1 Cultivo/Conservação Da Bactéria E Preparo Da Suspensão-Mãe   

 

6.2.1.1.1 Estudo da otimização dos Meios  

 

Foram realizados estudos sobre os meios de cultura existentes para a 

Pseudomonas aeruginosa, visando-se otimização. Para tanto foram utilizados os 

seguintes meios: a) Meio Caldo Asparagina (enriquecimento e crescimento); b) Meio 

Agar Acetamida (conservação); c) Meio Agar de Isolamento (conservação e contagem).  

 

a) Meios de Crescimento e Enriquecimento 

 

Preparou-se inicialmente a suspensão de P. aeruginosa em Meio Água Salina a 

5%.  Entretanto manuais técnicos informavam que ocorria uma agressão à bactéria, por 

atacar a estrutura celular desta, principalmente quando se centrifugava a suspensão, o 

que atacava principalmente a camada lipoprotéica protetora da bactéria e em seguida a 

parede celular. Tais resultados mostram que o Meio Água Salina a 5% não era adequado 

para se suspender a P. aerugionsa.  Em substituição ao Meio Água Salina a 5% utilizou-

se o Meio Asparagina para o preparo da suspensão.  

 

b) Meios de Conservação e Contagem 

 

Utilizou-se o Meio Agar Acetamida para contagem das Unidades Formadoras de 

Colônias nas placas de petri. A manipulação deste meio com esta finalidade levou a 

obter-se tempo de crescimento alto, aproximadamente 48-72 horas após inoculação, 

além de não se ter colônias bem definidas quando da utilização desse meio para 

contagem em placa.  Neste momento, fez-se necessário encontrar um meio que 

atendesse a estas necessidades, apresentando resposta rápida e com certo nível de 

confiabilidade e precisão. Utilizou-se, portanto, o Meio Agar de Isolamento. O tempo 

de crescimento da P. aeruginosa neste meio era rápido, após 24 horas após a 

inoculação, assim como uma resposta mais bem definida, já que as colônias 
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apresentavam-se mais bem definidas, podendo-se até guardar as placas por mais tempo 

sem que houvesse mudanças nos seus aspectos, podendo-se até fazer estudos posteriores 

com as mesmas. 

 

6.2.1.1.2 Aparência dos meios de cultura em presença da P. aeruginosa 

 

a) Meio Agar Acetamida 

 

O Meio Agar Acetamida quando puro apresenta cor alaranjada e consistência 

sólida. Ao ser inoculado com a P.aeruginosa passa a apresentar, após 24h, a coloração 

púrpura, devido a alcalinização do meio, pela presença do indicador fenol vermelho 

conforme Figura 33. 

 

 

 

Figura 33: Meio Agar Acetamida puro  (A e B) e inoculado com a P. aeruginosa (C e D) 
 

 

De acordo com a Figura 33, após 24 horas da inoculação da P. aeruginosa 

no meio agar acetamida,  além deste apresentar cor púrpura, na superfície onde fora 

inoculada observa-se uma camada esbranquiçada que contem a bactéria. Em presença 

de luz ultravioleta,  esta camada apresenta-se levemente esverdeada, o que era esperado 

por ser uma característica própria da pseudomonas aeruginosa. 
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b) Meio Asparagina 

 

Quando puro o meio asparagina apresenta-se límpido e transparente, Figura 

34 – Tubo A). Quando inoculado com a P. aeruginosa e mantido em estufa a 35º ± 0,5º 

C por 24 horas, este meio apresenta-se turvo (Figura 34 – Tubo B)  e de cor 

esbranquiçada, após 48 – 72 horas, devido ao aumento de massa celular. Pode-se 

observar uma coloração levemente esverdeada na presença à luz ultra-violeta.  

 

 

 

Figura 34: Meio Asparagina puro (Tubo A) e inoculado com P. aeruginosa  (Tubo B) 
 

 

c) Meio Agar de Isolamento 

 

O meio agar de isolamento apresenta aparência sólida transparente, na 

ausência da P. aeruginosa, Figuras 35 e 36. No entanto, apresenta cor esverdeada após 

24 horas da inoculação (temperatura de 37ºC) devido à pigmentação verde difusível no 

meio, Figuras 36 e 37. A P. aeruginosa produz pigmentos fluorescentes esverdeados 

(fluoresceína) e fenazínicos (piocianina e piorrubina). 
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Figura 35: Meio Agar de Isolamento puro (Tubos A e B) e inoculado com a P. 
aeruginosa (Tubo C e D) em luz visível. 

 
 

 

 
Figura 36: Meio Agar de Isolamento puro (Tubos A e B) e inoculado com a P. 

aeruginosa (Tubo C e D)  em luz UV 
 
 

Foi verificado que para a P. aeruginosa o tempo necessário para ser repicada  

para um meio novo pode ser de seis meses uma vez que as células desta bactéria 

permaneceram ativas. 

 
6.2.1.3 Água-Modelo 
 

As águas-modelos foram preparadas a partir de diluições sucessivas das 

suspensões-mãe de P. aeruginosa, com vista na Figura 37, que foram obtidas após a 

incubação desta bactéria  no meio asparagina por até 72 horas. Em seguida, foram feitas 

diluições da suspensão-mãe de 10-1 a 10-40 cm3/cm3. 
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Figura 37: Suspensão-mãe de P. aerugionsa em meio Asparagina 

 

 

 

6.2.2 Faixa Operacional de Concentração Inicial de Bactéria Ativa (FOCIBA)  

 

Após as diluições sucessivas da suspensão-mãe, foram investigadas as faixas 

viáveis de contagem das colônias de células ativas da P. aeruginosa e de absorbância da 

suspensão a 254 nm. Como pode ser observado nesta tabela, há três distintas faixas de 

diluição:  

 

1. Faixa 1:    10-1 a 10-15 cm3/cm3    -  Faixa de operação inviável pois não se pode 

contar o número de unidades formadoras colônias por cm3 devido a grande 

população desta. As absorbâncias a 254 nm destas suspensões também puderam 

ser detectada. 

 

2. Faixa 2:  10-16 a 10-25 cm3/cm3 – Faixa operacional de concentração inicial de 

bactéria. 

 

3. Faixa 3:  10-26 a 10-40 cm3/ cm3 – Faixa de operação inviável devido a reduzida 

quantidade de unidades formadoras de colônias por cm3, ou seja, o número de 

colônias nas placas aproxima-se a unidade. 
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Tabela 13: Concentração de células de P. aeruginosa ativas e absorbâncias das 
diluições da suspensão-mãe de  10-1 a 10-40 cm3/cm3. 

Diluição 
(cm3/cm3) 

Concentração 
(UFC/cm3) Absorbância 

10-1 incontável Sem Leitura 

10-2 incontável Sem Leitura 

10-3 incontável Sem Leitura 

10-4 incontável Sem Leitura 

10-5 incontável Sem Leitura 

10-6 incontável Sem Leitura 

10-7 incontável Sem Leitura 

10-8 incontável Sem Leitura 

10-9 incontável Sem Leitura 

10-10 incontável Sem Leitura 

10-11 incontável Sem Leitura 

10-12 incontável Sem Leitura 

10-13 incontável Sem Leitura 

10-14 incontável Sem Leitura 

10-15 incontável Sem Leitura 

10-16 1600 0,5600 

10-17 1450 0,5563 

10-18 1200 0,5500 

10-19 830 0,5437 

10-20 400 0,5400 

10-21 360 0,5325 

10-22 300 0,5300 

10-23 240 0,5236 

10-24 200 0,5200 

10-25 79 0,3089 

10-26 39 0,0645 

10-27 4 0,0529 

10-28 3 0,0439 

10-29 a 10-40 2 - 1 0,0368- 0,0287 

 

Estas são as absorbâncias a 254 nm da suspensão bacteriana respectiva a 

diluição 10-25 cm3/cm3 em função da concentração de células de P. aeruginosas ativas 

expressas em UFC/cm3 . Na faixa de diluição em que está sem leitura da Absorbância, 

isso ocorreu por não ter sido realizada a leitura, já que não foi possível a determinação 
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da concentração de bactéria para esta faixa, por ser alta a concentração, dando resultado 

incontável. 
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Figura 38: Absorbância a 254 nm versus concentração de células bacterianas 
ativas expressa em UFC/cm3 para a suspensão respectiva a diluição de 10-25 

cm3/cm3 
 

A Figura 38 linearidade observada entre a absorbância a 254 nm e a 

concentração de células ativas da P. aeruginosa leva a conclusão que a suspensão 

bacteriana referente a diluição de 10-25 cm3/cm3 comporta-se de acordo com o Modelo 

de Beer-Lambert. 

A concentração de células ativas da P. aeruginosa também foi expressa em 

termos de peso-seco. A Figura 39 e a Tabela A6 apresentam a relação entre a 

absorbância a 254 nm, Tabela A5 da suspensão referente a diluição de 10-25 cm3/cm3 e 

concentração de P. aeruginosa expressa  em peso-seco, Figura 39. A Figura 40 

apresenta a relação entre as concentrações de células de P. aeruginosas ativas expressas 

em UFC/cm3 e em peso-seco, respectivamente.  
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Figura 39: Concentração de Pseudomonas aeruginosa expressa em peso-seco 
versus absorbância a 254 nm da suspensão respectiva a diluição 10-25 cm3/cm3 
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Figura 40: Confronto ente a concentração de células de P. aeruginosa ativas 

expressa em unidades formadoras de colônia por cm3 (UFC/cm3) e aquela em 
peso-seco (mg/cm3) para a diluição de 10-25 cm3/cm3. 
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6.2.3 Desempenho do Fotorreator 

 

Foi avaliado o desempenho do fotorreator anular em inativar a bactéria P. 

aeruginosa  suspensa em água sem (distribuirão urbana) e com nutriente (águas 

residuárias urbanas ou industriais) pela técnica de irradiação com luz UVC. Utilizou-se 

como nutriente-modelo o meio Asparagina. Como a água-modelo foi submetida a 

cisalhamento no tanque de reciclo (velocidade de agitação de 2000 rpm) durante todo o 

processo no sentido de uniformizar a concentração neste equipamento, avaliou-se o 

efeito da agitação sobre a concentração inicial da P. aeruginosa em sistema operando 

em processo escuro, ou seja, sem radiação UVC. 

O desempenho do fotorreator foi avaliado através dos seguintes parâmetros: a) 

taxa de reação inicial, 0→ℜ t , ou aquela obtida quando o tempo do processo tende a zero, 

é um parâmetro de processo importante, pois representa o valor máximo para a taxa de 

reação, assim como é significativo para se saber o valor da concentração inicial do 

substrato; b) Tempo efetivo de irradiação e c) Eficiência de processo. 

 

6.3 Efeito do Cisalhamento sobre a Concentração Inicial de Células Ativas da P. 

aeruginosa em Águas-modelos sem nutrientes 

 

 É fato que em uma suspensão microbiana quando sujeita a ação de cisalhamento  

resulta em morte de células ativas devido a ação da tensão de cisalhamento sobre sua 

membrana.   A ação do cisalhamento (velocidade de agitação de 2000 rpm) sobre as 

células ativas da P. aeruginosa para as Águas-modelos, preparadas de acordo com as 

diluições da suspensão-mãe de 10-24 cm3/cm3, 10-20 cm3/cm3 e 10-16 cm3/cm3 

(correspondentes a concentração inicial de 200 UFC/cm3, 910 UFC/cm3 e 1500 

UFC/cm3, respectivamente), pode ser observada nas curvas de evolução dinâmica da 

concentração de P. aeruginosa ao longo do todo o tempo de processo conforme Figuras 

41 a 43 e Tabelas A15 a A18).  
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Figura 41: Perfil dinâmico da concentração de P. aeruginosa para água-modelo 

sem nutrientes com concentração inicial de 200 UFC/cm3 (Sistema sem Radiação) 
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Figura 42: Perfil dinâmico da concentração de P. aeruginosa para água-modelo 

sem nutrientes com concentração inicial de 910 UFC/cm3 (Sistema sem Radiação) 
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Figura 43: Perfil dinâmico da concentração de P. aeruginosa para água-modelo 

sem nutrientes com concentração inicial de 1500 UFC/cm3 (Sistema sem Radiação) 
 

 Analisando-se as Figuras 41 a 43 conclui-se que a ação do cisalhamento sobre a 

célula microbiana é significativo após  certo tempo de agitação a que cada água-modelo 

é submetida. Para as concentrações de 200 UFC/cm3, 910 UFC/cm3 e 1500 UFC/cm3 

este efeito passa a ser significativo após 50 min, 20 min e 10 min, respectivamente.  As 

condições que caíram foram do comportamento geral de cada situação pode 

possivelmente ser explicado por: a) 200 UFC/cm3:  Erro experimental; b) 910 UFC/cm3 

e 1500 UFC/cm3: O aumento da concentração de P. aeruginosa pode possivelmente ter 

sido causado pelas células mortas terem servido de alimento para as células ativas desta 

bactéria que possui como característica de reproduzirem-se em ate água destilada.  

 

6.4 Inativação da Bactéria P. aeruginosa Suspensa em água não contendo nutriente 

por Radiação UVC 

 
Os experimentos foram conduzidos nas seguintes condições: a1) Concentração 

inicial de células ativas: 200 a 1600 CFU/cm3 (Água destilada sem nutrientes) e 180 

CFU/cm3 (Água destilada enriquecida com meio asparagina); b) potência da lâmpada 

36W (baixa-emissão); a) Velocidade de agitação: 2000 rpm.   As Figuras 44 e 45 

apresentam a resposta do sistema após irradiação com luz ultravioleta a 254 nm nas 

condições operacionais citadas. 
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Figura 44: Perfil dinâmico da concentração de P. aeruginosa em processo de 
desinfecção por Radiação UVC (Água-modelo sem nutiente) 
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Figura 45: Perfil dinâmico da concentração de P. aeruginosa em processo de 
desinfecção por Radiação UVC (Água-modelo enriquecida com meio asparagina; 

Concentração inicial de células ativas: 180 UFC/cm3) 
 

Como esperado, os perfis de concentração de células ativas da P. aeruginosa 

obtidos para ambos os tipos de água-modelo, são referentes aqueles clássicos para um 

determinado processo de desinfecção qualquer. No caso da água-modelo sem nutriente 

observa-se que a lâmpada TUV 36W apresenta potencia fotoquímica suficiente para 

inatativar todas as células contidas em suspensões com concentração inicial dentro da 

concentração dentro da faixa de 200 a 1600 UFC/cm3. No entanto, quando se trata de 

água-modelo com nutriente observa-se a formação de uma calda (tail) no perfil, ou seja, 

as células bacterianas não são totalmente inativadas, o que um comportamento clássico. 
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A Tabela 14 apresenta os dados de eficiência do processo de inativação da P. 

aeruginosa em água destilada sem e com nutrientes nas condições operacionais deste 

trabalho. Pode-se observar que o tempo de resposta do sistema na inativação da P. 

aeruginosa é imediata mesmo sendo esta bactéria encapsulada.  

 

Tabela 14: Eficiência de processo de Inativação (P.aeruginosa sem e com nutriente) 

Sistema 
Co

 

(UFC/cm3) 

Tf 

(s) 

*Tresp. 

(s) 

Eficiência 

 de Inativação 

(%) 

0→ℜ t  

(UFC.cm-3.s-1) 

200,00 240,00 Imediato 100,00 30,00 

300,00 360,00 Imediato 100,00 29,00 

400,00 360,00 Imediato 100,00 31,00 

1200,00 600,00 Imediato 100,00 103,00 

 

Sem Nutriente 

1600,00 600,00 Imediato 100,00 127,00 

Com Nutriente 180,00 1440,00 Imediato 94,44 11,10 

 

A Figura 44 e a Tabela 14 levam a conclusão que o processo de inativação 

microbiana é dependente fortemente da concentração inicial de células ativas da P. 

aeruginosa e do fato da água-modelo ser enriquecida com nutrientes. Observa-se que 

para a água-modelo que não contêm nutriente, em qualquer concentração, a eficiência 

processo de inativação foi de 100% em um tempo de processo dentro da faixa de 240 a 

600 s. Enquanto, para  água-modelo com nutriente, a eficiência máxima alcançada foi 

de 94,44% em 720 s, flutuando em seguida ao redor deste valor, até o tempo de 1440 s. 

Vale salientar que este resultado foi obtido para a concentração  inicial de células ativas 

de 180 UFC/cm3 que é ligeiramente menor que daquela inicial para sistema sem 

nutriente (200 UFC/cm3). A Figura 45 mostra claramente que há a formação de “tail” 

no perfil dinâmico de concentração de células ativas após os 600 s de processo. Esta 

concentração varia em um platô com 10 a 20 UFC/cm3. Isto mostra que está havendo 

reprodução de bactérias no sistema. O tempo final do processo para sistema sem 

nutriente contendo CBA inicial 10% mais colônias que o com nutriente, apresentou 

morte total de celular 16,67 % menor que aquele apresentado para o sistema com 

nutriente. 

A taxa inicial média da reação de inativação celular trata-se de um parâmetro de 

processo de extrema importância, pode também ser usado como um indicador de 

desempenho do sistema. No caso da água-modelo sem nutrientes esta taxa apresentou 
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dependência direta com a concentração inicial de células ativas da P. aeruginosa. Este 

resultado era esperando e esta de acordo com a teoria das reações e dos reatores 

(CASSANO et al., 1995). O fato da água-modelo com nutriente apresentar taxa inicial 

média de reação é extremamente inferior aquela para a condição de água-modelo sem 

nutriente com concentração de 200 UFC/cm3, está relacionado com a interferência do 

nutriente (meio asparagina) no processo de absorção de radiação UVC. Este meio 

compete com a bactéria na absorção de radiação. 

 

 

 

Figura 46: Taxa inicial média da reação de inativação x concentração de bactéria 
 

 

A reação de inativação da P aeruginosa apresentou dois regimes cinéticos, 

conforme Figura 46: lento concentração inicial : 200-400 UFC/cm3 e rápido 

concentração inicial : 400-1600 UFC/cm3. 

Com relação à eficiência do processo de inativação da P. aeruginosa em água 

destilada sem e com nutrientes nas condições operacionais deste trabalho, constata-se 

que para se chegar a estes valores os tempos de resposta do sistema na inativação da P. 

aeruginosa são tempos em que a ação da radiação são imediatos mesmo sendo esta 

bactéria encapsulada. 
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6.5 Caracterização Ótica da Bactéria/Nutriente e Regime de Absorção de Radiação 
UVC 
 

Os parâmetros óticos, absortividade - 254nm
ε - e absortividade neperiana - 254nm

α , 

nm  da P. aeruginosa e do meio asparagina foram obtidos com base nas medidas de 

absorbância realizadas para água-modelo com concentrações de células ativas pré-

determinadas dessa bactéria e para água-modelo enriquecida com meio asparagina antes 

de ter sido inoculada com a P. aeruginosa.  

A absortividade foi determinada ao construir-se o gráfico da absorbância das 

amostras a 245 nm versus a concentração de células ativas de P. aeruginosa/ 

concentração do meio asparagina, o coeficiente angular da reta representa a 

absortividade da bactéria ou do meio asparagina no comprimento de onda determinado, 

no caso, a 254 nm.  A absortividade neperiana relaciona-se com a absortividade de 

acordo com a Equação 05. 

A Figura 47 mostra a relação funcional entre a absorbância da água-modelo e a 

concentração de células ativas de P. aeruginosa presentes nesta. Como pode ser 

observado, o comportamento da curva gerada é logarítmico, podendo ser desmembrado 

em dois comportamentos referentes às regiões diluídas e concentrada, i.e.: 200-400 

UFC.cm-3 e 400-1600 UFC.cm-3, indicando dois regimes de absorção de radiação UV-

C. Para concentrações diluídas (Regime de absorção 1) a absorção de radiação UVC 

ocorre segundo ao Modelo de Lambert-Beer, Equação 06.  
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Figura 47: Relação entre a absorbância a 254 nm e a concentração de P. 

aeruginosa 
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Como o Modelo de Lambert-Beer só é válido para soluções diluídas, conforme 

Equação 06, a absortividade da P. aeruginosa foi determinada usando-se os dados da 

região de comportamento linear da curva (200 a 400 UFC.cm-3) apresentada na Figura 

47.  A Figura 48 mostra o ajuste linear realizado destes dados. 
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Figura 48:Absorbância a 254 nm versus concentração de P. aeruginosa (Regime de 
Absorção 1) 

 

 

O resultado deste ajuste forneceu o coeficiente angular da reta ( 254nm
ε ), ou seja: 

 

. .
254
P a

nm
ε  = 1,23.10-4 cm2.UFC-1  

 

Com base no resultado obtido para 254nm
ε , tem-se que a absortividade neperiana 

da P. aeruginosa a 254nm é: 

 

..
254

aP

nmα = 2,83.10-4 cm2.UFC-1  

 

6.6 Campo de Radiação 
 

A energia radiante (Eν) que chega à entrada ótica de um fotorreator é atenuada 

ao longo do espaço reacional de acordo com as características geométricas do 

fotorreator e do sistema reacional usado. Para que uma reação fotoquímica ocorra, esta 

energia deve ser absorvida por cada volume elementar do meio reacional (CASSANO et 

al., 1995). De forma generalizada, têm-se as seguintes propriedades importantes do 

campo de radiação: a) A energia incidente (Gν), energia “disponível” no fotorreator para 



 113 

ser absorvida por qualquer espécie (química ou microbiana, substrato e produto) que 

chega de “todas as direções” a partir da entrada ótica do fotorreator aos volumes 

elementares de reação; b) A taxa de energia radiante absorvida pelo sistema (substrato e 

produtos que absorvem radiação), ou seja, a Taxa Volumétrica Local de Absorção de 

Fótons (eλ
a ou LVRPA). 

A análise de um fotorreator requer: a) Desenvolvimento de modelos para a 

energia radiante incidente e a taxa volumétrica de absorção de fótons, b) Avaliação do 

valor da energia incidente na entrada óptica do fotorreator (Gw), c) Verificação dos 

modelos desenvolvidos. 

 
a) Fluxo de energia incidente na entrada ótica do fotorreator (Gw) 

 
O valor da energia incidente pontual geralmente é obtido através de 

instrumentos eletrônicos (Radiômetros) onde um sensor ao ter um feixe de luz incidindo 

sobre si dá uma resposta que serve de base para quantificar os fótons existentes no feixe 

de luz (actinometria). A técnica da actinometria com sal de Parker, ferrioxalato de 

potássio - K3Fe(C2O4)3 , tem sido utilizada para se calibrar radiômetros assim como 

para se obter o valor preciso da energia incidente em sistemas onde há necessidade de 

precisão (SIMONI et al., 2002). O cálculo da energia incidente na entrada ótica do 

fotorreator baseou-se nos dados cinéticos obtidos para a foto-redução do ferrioxalato de 

potássio a 253,7 nm e no modelo fenomenológico para a taxa de reação (Equação 43). A 

combinação destas Equações modelos resulta na seguinte expressão para Gw: 
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G

φ
 

 
[73] 

 
 
 

Vale salientar que o valor de Gw calculado é uma propriedade do sistema que 

depende da geometria do fotorreator e do tipo, da potência e horas de uso da lâmpada 

germicida utilizada. Este valor será uma característica do sistema. Não significa de 

forma alguma que em outros sistemas reacionais, a quantidade de fótons absorvidos será 

a mesma que aquela para o sistema actinométrico. Esta quantidade irá depender dos 

coeficientes volumétricos de absorção do substrato e produto formados. Sumarizando-

se, o parâmetro Gw trata de uma “condição de contorno para o sistema” (neste caso: 

( )
w

e

q Gr,tGr e r t =→=≥∀ ν0 . Este fato deve ser levado em conta não só durante a 
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aplicação dos modelos desenvolvidos para as propriedades do campo de radiação como 

também estar bem claro na mente do pesquisador. 

A Figura 49 apresenta fotografias de béqueres contendo as amostras obtidas 

após 30 min da adição de 1,10 fenantrolina a estas. Como pode ser observada, a 

coloração da solução resultante vai da cor amarelo citrino à alaranjada cuja tonalidade 

intensifica-se com o tempo de reação. Este comportamento comprova, qualitativamente, 

que o Fe3+ reduz-se fotoquimicamente a Fe2+ à medida que a solução actinométrica é 

irradiada com luz UV a 254 nm. A faixa de coloração observada é devido à formação do 

complexo que o Fe2+ forma com a 1,10 fenantrolina, [(C12H8N2)3Fe]2+ (VOGEL, 2002).   

 

 

 
 

Figura 49: Indicação qualitativa da fotorredução do Fe3+ a Fe2+ ao longo do 
processo 

 

As Figuras 50, 51 apresentam os perfis para a evolução dinâmica do coeficiente 

volumétrico de absorção do Fe3+ e Fe2+ e da concentração de Fe3+ e Fe2+, 

respectivamente. 
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Figura 50: Evolução dinâmica do coeficiente volumétrico de absorção dos Fe3+ e 

Fe2+ a 254 nm 
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Figura 51: Evolução dinâmica das concentrações de Fe2+ e Fe3+ 

 

Como era esperado, os perfis dinâmicos do coeficiente volumétrico e da 

concentração do íon férrico são lineares. Este comportamento ocorre devido à conversão 

a Fe2+ está na faixa de 1 a 12% como mostra a Figura 52. Isto significa que, assim como 

o íon férrico, o íon ferroso absorve grande quantidade de radiação UV a 253,7nm 

+2
Fe

α = 2560 M-1.cm-1 e +3
Fe

α  = 4992 M-1.cm-1 (MUROV et al., 1993 e ZALAZAR et 

al., 2005) respectivamente, no entanto, não o faz em quantidade considerável devido a 

estar presente na solução em forma diluída. 
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Figura 52: Evolução dinâmica da conversão de Fe2+ 
 

A dependência linear da concentração do íon ferroso com o tempo de irradiação, 

implicitamente confirma que o sistema segue o Modelo de Lambert-Beer, que prevê a 
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dependência linear entre o coeficiente volumétrico de absorção para uma determinada 

espécie e a concentração desta espécie, como pode ser visto na Figura 53. Os dados 

experimentais das Figuras 50 a 53 encontram-se nas Tabelas A35 e A36. 
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Figura 53: Coeficiente volumétrico de absorção do Fe2+ a 254 nm em função da 

concentração do Fe2+ no sistema. 
 

A Tabela 15 apresenta o ajuste linear dos dados cinéticos relativos à produção de 

Fe2+ no processo. 

 

Tabela 15: Ajuste linear aplicado aos dados de concentração do Fe2+ em função do 
tempo para a lâmpada 

Lâmpada UV-C Função R2 

Philips TUV 36 txxtC
Fe

98 1089,11050,1)(2
−− +=+  0,9995 

 

Tem-se que o valor do termo 
( )







 +

→ dt

tdC
Fe

t

2

0
lim  da Equação 48 é dado pelo 

coeficiente angular do perfil da concentração de Fe2+ com relação ao tempo. A Tabela 

16 apresenta os resultados obtidos para a lâmpada utilizada. 

 

Tabela 16: Fluxo de energia incidente a 254 nm na entrada ótica do fotorreator 
Lâmpada UV-C Gw x 109 

(Einstein/cm2.s) 
Gw 

(mW/cm2) 
Philips TUV 36 1,36 0,641 

 

Com base nos dados experimentais calculou-se a potência radiante a 254nm para 

a lâmpada Philips TUV36. Obteve-se, então, que a potencia radiante a 254nm na 
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entrada ótica do fotorreator para esta lâmpada é 5,61 W. O fabricante da lâmpada 

germicida informa o valor de 14,60W para a potência radiante da lâmpada Philips TUV 

36W para um mesmo comprimento nominal (LL) de 119,0 cm. Levando-se em 

consideração que o fotorreator foi projetado para minimizar os efeitos de borda em 

relação à emissão da lâmpada e que esta pode ser vista como composta por pontos que 

emitem radiação em todas as direções (CASSANO et al., 1995), tem-se que tanto o 

fotorreator quanto a lâmpada UV utilizada possui um comprimento útil de 48 cm. 

Conseqüentemente, a potência radiante ou fotoquímica útil da lâmpada TUV 36W nas 

condições deste trabalho, é de 5,84 W. A Tabela 17 apresenta estes resultados. 

 

Tabela 17: Dados do fabricante e obtidos neste trabalho sobre a potência radiante 
a 254 nm para a lâmpada Philips TUV 36 

Informações do Fabricante Informações Obtidas neste Trabalho  
 
Lâmpada Potência 

nominal 
(W) 

L nominal 
(cm) 

Potência a 
253,7 nm 

(W) 

L útil  
(cm) 

Potência 
254 útil 

(W) 

Potência na 
entrada do 
fotorreator 

(W) 

 
% de 
perda 

TUV 36 
W 

36 119,90 14,60 48,00 5,84 5,61 3,94 

 
 
b) Propriedades Inerentes do Campo de Radiação para o Processo de Desinfecção  
 

O campo de radiação do fotorreator anular no processo de desinfecção de água-

modelo sem nutriente  foi avaliado através dos perfis das energia incidente e da taxa 

volumétrica de absorção de fótons  no espaço reacional, representado pelas Equações 74 

e 75. 

 

( , ) [ ( ) ( ) ]
e

q e

w T q

r
G r t G exp K t r r

r
ν = − −  [74] 
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e
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Pa rrtKGt
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r
tre −−Κ=ν  [75] 

  

Onde: O coeficiente volumétrico neperiano de absorção, também conhecido como 

coeficiente exponencial, da mistura reagente, a 254 nm, é dado por:   
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Água-modelo sem nutrientes:         

         

)()( tCtK PaPaT α=  [76] 

 

O valor de coeficiente volumétrico neperiano de absorção, também conhecido como 

coeficiente linear de absorção, da P. aeruginosa é dado por: 

 

)()( tCtK PaPaPa α=  [77] 

              

 O termo Gw encontrado na Equação 48 representa a energia incidente radiante na 

entrada ótica do fotorreator, foi obtido experimentalmente para cada lâmpada pela 

técnica actinométrica.   

As Figuras 54 a 58 apresentam estudo comparativo entre os perfis radiais semi-

empíricos de energia incidente radiante no espaço reacional do fotorreator para diversas 

águas-modelos sem nutrientes (faixa de concentração inicial de células ativas: 200 a 

1600 UFC/cm3) para diversos tempos de processo.  
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Figura 54: Perfil radial semi-empírico da energia radiante incidente para água-
modelo com concentração inicial de células ativas de 200 UFC/cm3 em diversos 

tempos de processo 
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Figura 55: Perfil radial semi-empirico da energia radiante incidente para água-
modelo com concentração inicial de células ativas de 300 UFC/cm3 em diversos 

tempos de processo 
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Figura 56: Perfil radial semi-empírico da energia radiante incidente para água-
modelo com concentração inicial de células ativas de 400 UFC/cm3 em diversos 

tempos de processo 
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1.200 UFC/cm3
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Figura 57: Perfil radial semi-empírico da energia radiante incidente para água-
modelo com concentração inicial de células ativas de 1200 UFC/cm3 em diversos 

tempos de processo 
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Figura 58: Perfil radial semi-empírico da energia radiante incidente para água-
modelo com concentração inicial de células ativas de 1600 UFC/cm3 em diversos 

tempos de processo 
 

Como esperado, os perfis radiais semi-empíricos obtidos para a energia radiante 

incidente para os tempos de processo estudados apresentam o comportamento de uma 

função exponencial cujo valor máximo corresponde a Gw, ou seja, a energia radiante 

incidente na entrada ótica do fotorreator (parede externa do tubo de quartzo, r = 2,23 

cm).  Pode-se constatar que a dependência de Gν  com o tempo é indireta. Este fato pode 

ser explicado  pois a medida que a P. aeruginosa vai absorvendo radiação ao longo do 

tempo de processo a concentração de células ativas diminui. Consequentemente, menos 
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radiação UVC é absorvida e menor é a diferença entre a energia radiante incidente na 

entrada ótica (r = 2,23 cm) e na parede interna do tubo Pirex (r = 3,00 cm).  Na Figura 

54, observa-se que os perfis radiais semi-empiricos de Gν estão sobrepostos.  Nas 

Figuras 55, 56, 57 e 58, observa-se porém que a medida em que a concentração inicial 

de células ativas da P. aerugionosa aumenta, as curvas deixam de sobreporem-se.  O que 

era esperado uma vez que a energia radiante incidente é uma função direta da 

concentração de células ativas.  

As Figuras 59 a 63 apresentam um estudo comparativo dos perfis radial sem-

empíricos da taxa volumétrica de absorção de fótons (LVRPA ou aeν ) no espaço 

reacional do fotorreator para diversas águas-modelos sem nutrientes (faixa de 

concentração inicial de células ativas: 200 a 1600 UFC/cm3) para diversos tempos de 

processo.  
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Figura 59: Perfil radial semi-empírico da LVRPA para água-modelo com 

concentração inicial de células ativas de 200 UFC/cm3 em diversos tempos de 
processo 
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300 UFC/cm3
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Figura 60: Perfil radial semi-empírico da LVRPA para água-modelo com 

concentração inicial de células ativas de 300 UFC/cm3 em diversos tempos de 
processo 
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Figura 61: Perfil radial semi-empírico da LVRPA para água-modelo com 

concentração inicial de células ativas de 400 UFC/cm3 em diversos tempos de 
processo 
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Figura 62: Perfil radial semi-empírico da LVRPA para água-modelo com 

concentração inicial de células ativas de 1200 UFC/cm3 em diversos tempos de 
processo 
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Figura 63: Perfil radial semi-empírico da LVRPA para água-modelo com 

concentração inicial de células ativas de 1600 UFC/cm3 em diversos tempos de 
processo 

 
6.7 Dose de Radiaçao UV-C 

 

A eficiência da inativação de célula microbiana depende da dose de radiação 

UV-C absorvida.  Esta variável de processo é definida segundo Silva (2007) como:  

 

( ) .
RV

Dose G tν τ=  [78] 
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Onde τ  representa o tempo efetivo de irradiação a que foram submetidas as  

bactérias presentes na água-modelo uma vez que se trata de fotorreator operado em 

batelada dentro de um ciclo continuo (LABAS et al., 2005; MARTÍN et al., 1995, Silva, 

2007). O modelo desenvolvido neste trabalho para o perfil dinâmico da  energia radiante 

incidente média (sobre o volume irradiado) é dado Equação 79: 

 

)]}).((exp[1.{..
)(

1
)( ,

,
,

e

q

i

pPaTw

I

I

PaT
VPav rrtKG

V

A

tK
tG

R

−−−=  [79] 

 

Sendo: Gw = 1,36 x 10-9 Einstein/s. cm2 (Lâmpada Philips TUV 36W) 

 

O coeficiente volumétrico de absorção da P. aeruginosa é dado por: 

 

PaPaPaT CtK .)(, α=  [80] 
 

Para o sistema experimental utilizado nas condições deste trabalho, o tempo 

efetivo de irradiação (τ ou tirr(t)) deve ser definido de acordo com modelo empírico 

desenvolvido por Silva (2007): 

 

tan( ) ( ) ( )[ ( )]irr c a c r tut t n t t n t t t t= ∆ + ∆ − +  [81] 
 

Os tempos de residência médios das águas-modelos no fotorreator e no tanque 

de reciclo foram foram entre 8,40 s e 126 s, respectivamente. Portanto, um ciclo de 

escoamento possuía 140 s. Definiu-se o número de ciclos (nc) de escoamento que o 

elemento de volume realiza como 
1

( )
( ) a

c

c

t t
n t

t
= , sendo ( )at t o tempo de amostragem e 

1ct o tempo de um ciclo.  

Os valores obtidos para o tempo de irradiação sofrido por cada elemento de 

volume do sistema referente a cada tempo de amostragem, são apresentados na Tabela 

18. 
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Tabela 18: Tempos de amostragem, números  
de ciclos e tempo de irradiação. 

ta nc tirr 

0 0 0,0 
120 0,86 7,2 
240 1,71 14,4 
360 2,57 21,6 
480 3,43 28,8 
600 4,29 36,0 

   
0 0 0,0 

120 0,86 7,2 
240 1,71 14,4 
360 2,57 21,6 
480 3,43 28,8 

   
0 0 0,0 

120 0,86 7,2 
240 1,71 14,4 
360 2,57 21,6 

   
0 0 0,0 

120 0,86 7,2 
240 1,71 14,4 
360 2,57 21,6 

   
0 0 0,0 

120 0,86 7,2 
240 1,71 14,4 
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A Tabela 19 apresenta os valores obtidos com a metodologia sugerida por Silva 

(2007). 

 
 

Tabela 19: Informações sobre variáveis diversas do processo de desinfecção 

irrt  

[s] 

)(tC  
[UFC.cm-3] 0

)(

C

tC
 








−

0

)(
log

C

tC
 Dose-Pa

* 
[mWs.cm-2] 

0 1600 1,0000 0 0,00 
7,2 900 0,5625 0,2499 3,56 

14,4 600 0,3750 0,4260 7,36 
21,6 410 0,2563 0,5913 11,27 
28,8 80 0,0500 1,3010 15,57 
36 - - - - 

     

0 1200 1,0000 0 0,00 
7,2 500 0,4167 0,3802 3,72 

14,4 100 0,0833 1,0792 7,77 
21,6 20 0,0167 1,7782 11,76 
28,8 - - - - 

     

0 400 1,0000 0 0,00 
7,2 200 0,5000 0,3010 3,84 

14,4 100 0,2500 0,6021 7,77 
21,6 - - - - 

     

0 300 1,0000 0 0,00 
7,2 60 0,2000 0,6990 3,90 

14,4 10 0,0333 1,4771 7,85 
21,6 - - - - 

     

0 200 1,0000 0 0,00 
7,2 10 0,0500 1,3010 3,92 

14,4 - - - - 

*Cálculo efetuado de acordo com Silva (2007).   

 

As Figuras 64 a 68 apresentam a dependência da inativação logarítmica, definida 

como: ,







=

C

C
LogInatLog o com a dose para águas-modelos sem nutrientes e com 

concentração inicial de células ativas da P. aerugiona  variando na faixa de 200 a 1600 

UFC/cm3. Observou-se que: a) A inativação logarítmica é diretamente proporcional à 

dose, implicitamente ao tempo de irradiação, b) O sistema inicia sua resposta para doses 
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superiores a 3,00 mWs/cm2.  A EPA (“Environmental Protection Agency – USA”, 

2003) e Tarrán (2002), indicam que a dose para a redução da concentração da P. 

aeruginosa de 90% (1 Log) e 99% (2 Log) sejam 3,20 mWs/cm2 e 6,60 mWs/cm2, 

respectivamente. 
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Figura 64: Inativação logarítmica versus dose (Água-modelo sem nutriente com 

concentração inicial de células de P. aeruginosa ativas de 200 UFC/cm3) 
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Figura 65:Inativação logarítmica versus dose (Água-modelo sem nutriente com 

concentração inicial de células de P. aeruginosa ativas de 300 UFC/cm3) 
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Figura 66: Inativação logarítmica versus dose (Água-modelo sem nutriente com 

concentração inicial de células de P. aeruginosa ativas de 400 UFC/cm3) 

   

 

y = 0,3681x

R2 = 0,9822

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Dose (mWs/cm2)

L
n

 (
C

/C
o

)

1200 UFC.cm-3

 
Figura 67: Inativação logarítmica versus dose (Água-modelo sem nutriente com 

concentração inicial de células de P. aeruginosa ativas de 1200 UFC/cm3) 
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Figura 68: Inativação logarítmica versus dose (Água-modelo sem nutriente com 

concentração inicial de células de P. aeruginosa ativas de 1600 UFC/cm3) 

   

6.8 Cinética do Processo 

 

A cinética do processo de inativação de um microrganismo via Radiação UV-C 

é elucidada através da abordagem clássica da Engenharia das reações e reatores aplicada 

aos processos fotoativados. De acordo com esta abordagem, o perfil diferencial da 

concentração de células microbianas da espécie a ser inativada está ligada com o perfil 

de energia radiante através da taxa de reação, que é função direta do rendimento 

quântico do processo e LVRPA ou da Energia Incidente ( Gν ), quando se lança a mão de 

modelos de incidência para se representar o campo de energia radiante (CASSANO et 

al., 1995). Para se cumprir o formalismo teórico inerente, a abordagem deve considerar: 

a) Modelo cinético; b) Perfil de CBA.  

 Esta abordagem foi seguida para P. aeruginosa com os dados obtidos 

empiricamente. Usou-se, porem, nesta análise uma abordagem simplificada do modelo 

cinético  

O Modelo de Eventos-Seriados de Severin (1983) foi modificado por Labas et 

al. (2006). Como uma primeira alternativa de análise do processo, neste trabalho, foi 

proposto que a célula da P. aeruginosa passa por apenas um evento para poder ser 

inativada. Desta forma, tem-se o seguinte mecanismo para a inativação da P. 

aeruginosa: 

 

inativa

k

ativa aPaP ..  →  [82] 
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 A taxa média de inativação da P. aeruginosa pela radiação UV é representada 

fenomenologicamente pela taxa da reação iluminada associada como a taxa de reação 

escura (taxa de crescimento do microrganismo) cujo valor desta é igual a zero para o 

caso da bactéria estar suspensa em água destilada livre de material nutriente (LABAS et 

al., 2005): 

 

Vs

m

Pa

m

PaTPaVsPa tGtKtCktR )]([)]()][([)( ,−=  [83] 

 

Onde “k” (constante de inativação) e “m” (ordem da reação de inativação), são os 

parâmetros cinéticos a serem determinados utilizando-se os modelos desenvolvidos, os 

dados experimentais e a técnica de otimização (Método Simplex). 

 
6.9  Estimativa de Parâmetros Cinéticos 

 

O perfil diferencial de concentração de células ativas da P. aeruginosa em uma 

água-modelo sem nutriente é dado pela Equação 84. Trata-se de uma equação complexa 

que requer solução numérica associada com método de minimização de função e dados 

experimentais. Os métodos de Runge-Kutta e Box-simplex foram utilizados para 

solucionar a equação diferencial e minimizar função. 

 

IV

m

Pa

m

PaTPa

TR

IPa tGtKtC
V

V
k

dt

tdC
)]([)]([)]([

)(
,−=  [84] 

 

A Tabela 20 apresenta os valores estimados para os parâmetros cinéticos, 

aplicáveis à faixa de concentração de células microbianas ativa da P. aeruginosa de 200 

a 1600 UFC/cm3.  

 

Tabela 20: Parâmetros cinéticos e taxa de reação inicial para processo de 
desinfecção de águas contaminadas com P. aeruginosa 

C0 

(UFC/cm3) 

k 

(s-1(cm3 Einstein-1)m) 

m 

 

200 0,036 0,40  
300 0,024 0,40 
400 0,024 0,40 

1200 0,022 0,40 
1600 0,017 0,72 
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Figura 69 apresenta a relação de dependência da constante de inativação com a 

taxa inicial de inativação celular, indicando a tendência desta constante a um valor 

médio. 
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Figura 69: Constante de inativação versus taxa inicial de inativação celular (Água-
modelo sem nutriente) 

 

As Figuras 70 a 74 apresentam o confronto entre os valores experimentais e 

aqueles obtidos via simulação dos modelos desenvolvidos neste trabalho e dados 

cinéticos estimados. 
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Figura 70: Confronto entre dados experimentais e aqueles oriundos da simulação 

de modelos (Água-modelo sem nutriente, 200 UFC/cm3) 
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Figura 71: Confronto entre dados experimentais e aqueles oriundos da simulação 
de modelos (Água-modelo sem nutriente, 300 UFC/cm3) 
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Figura 72: Confronto entre dados experimentais e aqueles oriundos da simulação 
de modelos (Água-modelo sem nutriente, 400 UFC/cm3) 
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Diluição -18
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Figura 73: Confronto entre dados experimentais e aqueles oriundos da simulação 
de modelos (Água-modelo sem nutriente,1200 UFC/cm3) 
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Figura 74: Confronto entre dados experimentais e aqueles oriundos da simulação 

de modelos (Água-modelo sem nutriente, 1600 UFC/cm3) 
 
 
 
 

Pelo observado acima, constata-se uma discrepância significativa entre os dados 

experimentais e os dados obtidos via simulação do modelo, na Diluição -20, o que nos 

levou ao cálculo dos erros em cada diluição, por método de comparação, obtendo-se os 

gráficos das figuras 75 à 79, abaixo inseridas. 
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Figura 75: Gráfico do erro comparativo entre dados experimental e modelo da 
diluição -24 para cálculo do erro percentual 

 
Para esta diluição, o erro percentual obtido, entre os valores experimentais e do 

modelo foi igual a 2,6 %, ou seja, inferior a 5 %. 
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Figura 76: Gráfico do erro comparativo entre dados experimental e modelo da 

diluição -22 para cálculo do erro percentual 
 

O erro percentual calculado para esta diluição foi de 3,2 %, inferior a 5 %. 
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Figura 77: Gráfico do erro comparativo entre dados experimental e modelo da 

diluição -20 para cálculo do erro percentual 
 

Calculando-se o erro percentual para esta diluição, foi obtido um valor de 19,9 

%, bem acima da margem estatística de confiança, que é de 5 %. 
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Figura 78: Gráfico do erro comparativo entre dados experimental e modelo da 
diluição -18 para cálculo do erro percentual 

 

O erro percentual obtido nesta diluição se aproximou da margem de confiança, 

que foi de 4,8 %, comparando-se com os 5 %. 
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Figura 79: Gráfico do erro comparativo entre dados experimental e modelo da 
diluição -16 para cálculo do erro percentual 

 

Por último, fora calculado o erro percentual para a diluição -16, o qual foi igual 

a 2,7 %, abaixo da margem de confiança, que é de 5 %. 

 

Podendo-se concluir que o erro ocasionado na diluição -20, que foi igual a 19,9 

%, seu deu por erro experimental, durante o processo de desinfecção da água 

contaminada com a  P. aeruginosa, para esta diluição, bem como, durante o processo de 

inoculação em placa ou na própria contagem, tendo sido mais provavelmente devido ao 

mecanismo de inoculação em placa, tendo sido ocasionado pela má esterilização da alça 

durante a passagem de inoculação de uma placa para outra. Por último, o erro pode ter 

ocorrido durante a leitura da absorbância, uma vez que a P. aeruginosa tem um 

comportamento de se aglomerar formando cachos, se agrupar, e durante a leitura no 

espectrofotômetro, pode não ter ocorrido uma agitação suficiente para desfazer estes 

cachos, levando a uma leitura não condizente com a real.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

7. CONCLUSÃO 
 
Os estudos realizados sobre o processo de desinfecção de água contaminada com 

Pseudomonas aeruginosa por radiação UV – C ocorridos com o objetivo de 

desenvolver um sistema experimental e analisar o campo de radiação no fotorreator 

anular montado no DEQ/UFPE, assim como avaliar o desempenho do fotorreator na 

realização do processo de inativação da bactéria P. aeruginosa e sua cinética, levou as 

seguintes conclusões:  

 

• A irradiação com luz UV-C é eficiente para desinfetar água pura contaminada com 

P. aeruginosa. 

• O regime cinético do processo é função da concentração inicial da bactéria, este fato 

está relacionado com os dois regimes de absorção de luz observados, implicando em 

distintos parâmetros cinéticos para o processo, um para água-modelo diluído e outro 

para água-modelo concentrado 

• O desempenho do fotorreator em realizar o processo de desinfecção levou o sistema 

a níveis de redução de concentração excelentes, inativando 100% das bactérias 

ativas (esterilização), para sistema sem nutriente; 

• Para valores de concentrações acima de 1600 UFC/cm3 o tempo de resposta do 

sistema à irradiação ultravioleta aumenta, ou seja, é necessário que ocorram ciclos 

de irradiação para que o microrganismo receba a dose inerente a sua inativação, 

considerando o projeto do fotorreator e lâmpada utilizada; 

• O estudo do sistema Tanque-Agitador realizado permitiu verificar um erro no 

projeto do mesmo, sendo necessário ajustá-lo; 

• O coeficiente neperiano de absorção da bactéria pode ser calculado através da lei de 

Lambert-beer; 

• O modelo para a energia incidente foi eficiente em demonstrar o comportamento 

dinâmico do sistema, em termos de concentração de bactérias ativas e dose de 

radiação UV; 

• Os estudos mostraram que o fotorreator montado no DEQ/UFPE é adequado para a 

realização dos estudos cinéticos; 

• No experimento realizado utilizando-se nutriente apresentou-se um “tail” (calda), 

devido a competição entre bactéria e nutriente na absorção da radição; 
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8. TRABALHOS FUTUROS 
 
 
• Modificar o tanque de reciclo agregando-se chicanas, bem como corrigindo a altura 

da haste do agitador, para eliminar distúrbios no escoamento; 
 
• Agregar bomba mais potente ao sistema para trabalhar com vazões de reciclo 

superiores a fim de se aproximar o comportamento do fotorreator anular do 
diferencial; 

 
• Testar o sistema com lâmpadas de baixa pressão e média pressão em potências 

diferentes, assim como utilização da lâmpada de 75 W; 
 
• Fazer estudo actinométrico detalhado para o sistema, operando com lâmpada de 

média e baixa pressão; 
 
• Desenvolver processo de inativação de P. aeruginosa em água com nutrientes e/ou 

turbidez; 
 
• Desenvolver modelos que levem em consideração o efeito da presença de nutrientes 

e/ou turbidez; 
 
• Realizar estudo sobre a inativação da bactéria por POA (H2O2 – UV, O3 – UV, TiO2 

– UV) 
 
• Testar o modelo modificado de Labas, para cinética de desinfecção. 
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10. APÊNDICE A 
 

10.1 Tabelas com as dimensões do sistema Tanque-Agitador, fotorreator e fonte de 
radiação UV-C : 
 

Tabela 21: Dimensões do sistema Tanque-Agitador utilizado 
Dimensões Medidas (cm) 

Diâmetro do Tanque (DT) 23 
Diâmetro da Hélice (D) 6 
Altura do Tanque (H) 29 
Altura da Haste (L) 26 

Altura do Piso-Hélice (F) 6 
Altura Líquido (Z) 19 

Altura da Hélice (A) 1 
Volume (VT) 

VR/VT 
8.000,00 cm3  

0,076 
 

 
Tabela 22: Dados geométricos do fotorreator e da fonte de radiação ultravioleta 

 
ITEM 

 
PARÂMETRO 

 

 
VALOR 

 
 

Fotorreator Anular 
 

Comprimento Irradiado 
Diâmetro Externo 
Diâmetro Interno 
Volume Irradiado (VR) 

48,00 cm 
6,00 cm 
4,45 cm 

610,00 cm3 
Lâmpada Ultravioleta de alta-emissão 

(Philips TUV 36) 
Potência Nominal 
Comprimento Nominal 
Diâmetro  

36,00 W 
119,94 cm 

2,60 cm 
 

 
 

10.2 Dados para obtenção dos parâmetros óticos 
 
 

Tabela 23: Dados experimentais referentes à concentração de Pseudomona 
aeruginosa em peso-seco para a diluição 10-25 

 Peso (g) 
Béquer Antes Depois Diferença 

01 7,7161 7,7556 0,0395 
02 7,7629 7,8013 0,0384 
03 8,1111 8,1494 0,0383 
04 7,3977 7,4338 0,0361 
05 7,8638 7,9021 0,0383 
06 7,8193 7,8522 0,0329 
07 7,1620 7,1976 0,0356 
08 8,5017 8,5401 0,0384 
09 8,4447 8,4835 0,0388 
10 8,2476 8,2839 0,0363 
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Tabela 24: Concentração em mg/cm3 dos Tubos de Diluição 
Diluição (101) cm3 Concentração (mg/ cm3) 

0,05 1,86 
0,1 3,73 

0,15 5,59 
0,2 7,45 

0,25 9,31 
0,3 11,18 

0,35 13,04 
0,4 14,90 

0,45 16,77 
0,5 18,63 

 
 

Tabela 25: Concentração em UFC/ cm3 dos Tubos de Diluição 
Diluição (101) cm3 Concentração (UFC/ cm3) 

0,05 3,92 
0,1 7,85 

0,15 11,78 
0,2 15,70 

0,25 19,62 
0,3 23,55 

0,35 27,48 
0,4 31,40 

0,45 35,32 
0,5 39,25 

 
 
 

Tabela 26: Transmitância e Absorbância das Diluições 
Diluição (101) 

cm3 
Concentração 

UFC/ cm3 
TMédia 

(%) 
Absorbância a 

254 nm 
0,05 3,92 80,75 0,09286 
0,1 7,85 73,15 0,13579 

0,15 11,78 65,6 0,18310 
0,2 15,70 47,75 0,32103 

0,25 19,62 40,95 0,38775 
0,3 23,55 37,75 0,42308 

0,35 27,48 28,65 0,54288 
0,4 31,40 25,3 0,59688 

0,45 35,32 20,35 0,69143 
0,5 39,25 17 0,76955 
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Tabela 27: Regressão linear (Y=A+B*X) para Absorbância x Concentração 

(mg/cm3) 
Parameter Value Error 

A -0,01051 0,01555 
B 0,04147 0,00135 

R SD N P 
0,99582 0,02277 10 <0.0001 

 
 

Tabela 28: Regressão linear (Y=A+B*X) para Absorbância x Concentração 
(UFC/cm3) 

Parameter Value Error 
A -0,01053 0,01554 
B 0,01969 6,38026E-4 

R SD N P 
0,99582 0,02275 10 <0.0001 

 
 

Tabela 29: Regressão linear (Y=A+B*X) para correlação entre as concentrações 
expressas por (UFC/cm3) e (mg/cm3) 

Parameter Value Error 
A 7,43277E-4 0,00479 
B 2,1068 4,14608E-4 

R SD N P 
1 0,00702 10 <0.0001 

 
 

Tabela 30: Dados para Curva de Calibração da bactéria 
Diluição Concentração 

(UFC/cm3) 
Absorbância 

10-24 2,2E-22 0,052 
10-22 3,1E-20 0,053 
10-20 4,2E-18 0,054 
10-18 1,3E-15 0,055 
10-16 1,6E-13 0,056 

 
 

Tabela 31: Dados para curva de calibração do meio Asparagina 
Concentração (ml/ml) Transmitância Absorbância Massa (g) Concentração (g/cm3) 

0,5 86,2 0,06449273 0,511085 0,00016 
1 83,1 0,08039898 1,02217 0,00032 

1,5 75,5 0,12205305 1,533255 0,00048 
2 74 0,13076828 2,04434 0,00064 

2,5 66,3 0,17848647 2,555425 0,0008 
3 65,2 0,1857524 3,06651 0,00096 

3,5 58,2 0,23507702 3,577595 0,00112 
4 57,5 0,24033216 4,08868 0,00128 

4,5 51,1 0,2915791 4,599765 0,00144 
5 49,1 0,30891851 5,11085 0,0016 
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Tabela 32: Regressão linear (Y=A+B*X) da curva de calibração do meio Asparagina 
Parameter Value Error 

A 0,0308 0,00702 
B 173,85153 7,07375 

R SD N P 
0,99344 0,01028 10 <0.0001 

 
Tabela 33: Coeficientes específicos do meio Asparagina 

Densidade (g/cm3) 1,02217 
Coeficiente de absorção cm2 .(UFC)-1 (ε) 1,23 x10-4 
Coeficiente neperiano cm2 .(UFC)-1 (α) 2,83x10-4 

 
 

10.3 Dados das corridas e regressões polinomiais 
 

Tabela 34: Dados da corrida -24 sem nutriente e sem radiação 
Diluição -24 sem nutriente sem radiação 

tempo  Concentração 
0 200 

20 200 
40 90 
60 140 
80 150 

100 150 
120 150 
140 120 
160 130 
180 140 
200 150 
220 150 
240 130 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 14400 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 35 
  dC/dt (0) 24,74 
  <R> (UFC/cm3.s) 5,407650273 

 
Tabela 35: Regressão Polinomial da corrida -24 sem nutriente e sem radiação 

Parameter Value Error 
A 200,22965 14,49347 
B1 24,74704 8,70169 
B2 -2,44517 0,8637 
B3 0,08466 0,03343 
B4 -0,0015 6,68634E-4 
B5 1,54031E-5 7,69457E-6 
B6 -9,5837E-8 5,29201E-8 
B7 3,56597E-10 2,1472E-10 
B8 -7,30688E-13 4,73852E-13 
B9 6,34341E-16 4,38337E-16 

R-Square(COD) SD N P 
0,93886 14,49421 13 0,10307 

Polynomial Regression 
Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 + B9*X^9 
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Tabela 36: Dados da corrida -20 sem nutriente e sem radiação 
Diluição -20 sem nutriente sem radiação 

Tempo Concentração 
0 910 

10 900 
20 1100 
30 1030 
40 910 
50 710 
60 700 
70 690 
80 660 
90 700 

110 780 
130 920 
150 810 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 9000 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 10,98901099 
  dC/dt (0) 53,02525 
  <R> (UFC/cm3.s) 11,59021858 

 
 
 
 
Tabela 37: Regressão Polinomial para a curva da corrida -20 sem nutriente e sem 

radiação 
Parameter Value Error 

A 909,39137 29,71289 
B1 -52,70908 15,54329 
B2 8,90944 2,09928 
B3 -0,47274 0,11244 
B4 0,01185 0,00303 
B5 -1,61484E-4 4,49759E-5 
B6 1,23209E-6 3,72109E-7 
B7 -4,94505E-9 1,60656E-9 
B8 8,12718E-12 2,81654E-12 

R-Square(COD) SD N P 
0,98544 29,74099 13 0,00206 

Polynomial Regression 
Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 
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Tabela 38: Dados da corrida -16 sem nutriente e sem radiação 
Diluição -16 sem nutriente sem radiação 

Tempo Concentração 
0 1500 
5 1300 

10 1800 
15 1100 
20 600 
25 520 
30 400 
35 500 
40 600 
45 620 
55 480 
65 500 
75 620 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 4500 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 58,66666667 
  dC/dt (0) 390,68 
  <R> (UFC/cm3.s) 85,39453552 

 
 
 
 
 
Tabela 39: Regressão Polinomial para a curva da corrida -16 sem nutriente e sem 

radiação 
Parameter Value Error 

A 1497,56299 97,58563 
B1 -679,67188 174,92935 
B2 249,85604 62,56203 
B3 -33,53329 8,7584 
B4 2,24561 0,62983 
B5 -0,08573 0,02588 
B6 0,00195 6,3051E-4 
B7 -2,63491E-5 8,99285E-6 
B8 1,93461E-7 6,92222E-8 
B9 -5,95792E-10 2,21668E-10 

R-Square(COD) SD N P 
0,98854 97,59849 13 0,00929 

Polynomial Regression 
Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 + B9*X^9 
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Tabela 40: Dados da corrida -24 sem nutriente e com radiação 
Diluição -24 sem nutriente com radiação 

Tempo Concentração 
0 200 
2 10 
4 0 
6 0 
8 0 

10 0 
12 0 
14 0 
16 0 
18 0 
20 0 
22 0 
24 0 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 1440 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 100 
  dC/dt (0) 220,65411 
  <R> (UFC/cm3.s) 48,23040656 

 
 
 
 
Tabela 41: Regressão Polinomial para a curva da corrida -24 sem nutriente e com 

radiação 
Parameter Value Error 
A 199,98809 0,68122 
B1 -220,65411 4,08998 
B2 99,2775 4,05957 
B3 -24,05825 1,5715 
B4 3,48918 0,31427 
B5 -0,31667 0,03617 
B6 0,01812 0,00249 
B7 -6,34623E-4 1,00923E-4 
B8 1,24124E-5 2,2272E-6 
B9 -1,03801E-7 2,06028E-8 
R-Square(COD) SD N P 

0,99996 0,68126 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 + B9*X^9 
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Tabela 42: Dados da corrida -22 sem nutriente e com radiação 
Diluição -22 sem nutriente com radiação 

Tempo Concentração 
0 300 
2 60 
4 10 
6 0 
8 0 

10 0 
12 0 
14 0 
16 0 
18 0 
50 0 
60 0 
90 0 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 5400 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 100 
  dC/dt (0) 212,74896 
  <R> (UFC/cm3.s) 46,50250492 

 
 
 
Tabela 43: Regressão Polinomial para a curva da corrida -22 sem nutriente e com 

radiação 
Parameter Value Error 
A 299,88388 1,6437 
B1 -212,74896 4,49365 
B2 63,80334 3,10095 
B3 -10,3833 0,83728 
B4 0,9924 0,11198 
B5 -0,05685 0,00809 
B6 0,00192 3,20283E-4 
B7 -3,64253E-5 6,74012E-6 
B8 3,52255E-7 6,97665E-8 
B9 -1,33566E-9 2,76639E-10 
R-Square(COD) SD N P 

0,9999 1,64497 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 + B9*X^9 
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Tabela 44: Dados da corrida -20 sem nutriente e com radiação 
Diluição -20 sem nutriente com radiação 

Tempo Concentração 
0 400 
2 200 
4 100 
6 0 
8 0 

10 0 
12 0 
14 0 
16 0 
18 0 
20 0 
30 0 
60 0 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 3600 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 100 
  dC/dt (0) 110,44252 
  <R> (UFC/cm3.s) 24,14044153 

 
 
 

Tabela 45: Regressão Polinomial para a curva da corrida -20 sem nutriente e com 
radiação 

Parameter Value Error 
A 398,7595 12,11785 
B1 -110,44252 18,88536 
B2 6,2712 8,51434 
B3 0,77231 1,52546 
B4 -0,11494 0,13082 
B5 0,00559 0,00562 
B6 -1,1672E-4 1,1383E-4 
B7 8,59546E-7 8,34211E-7 
R-Square(COD) SD N P 

0,99569 12,1916 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155 

 
 
 
 
 
 

Tabela 46: Dados da corrida -18 sem nutriente e com radiação 
Diluição -18 sem nutriente com radiação 

tempo  Concentração 
0 1200 
2 500 
4 100 
6 20 
8 0 

10 0 
12 0 
14 0 
16 0 
18 0 
30 0 
60 0 
90 0 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 5400 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 100 
  dC/dt (0) 508,4522 
  <R> (UFC/cm3.s) 111,1370929 

 
 
 

Tabela 47: Polinomial para a curva da corrida -18 sem nutriente e com radiação 
Parameter Value Error 
A 1206,826 21,31548 
B1 -508,4522 24,91744 
B2 82,96826 8,541 
B3 -6,78822 1,1514 
B4 0,29902 0,07156 
B5 -0,00702 0,00211 
B6 8,02442E-5 2,79029E-5 
B7 -3,45223E-7 1,31322E-7 
R-Square(COD) SD N P 

0,99838 21,63423 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 
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Tabela 48: Dados da corrida -16 sem nutriente e com radiação 
Diluição -16 sem nutriente com radiação 

tempo  Concentração 
0 1600 
2 900 
4 600 
6 410 
8 80 

10 0 
12 0 
14 0 
16 0 
18 0 
20 0 
30 0 
60 0 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 3600 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 100 
  dC/dt (0) 651,47298 
  <R> (UFC/cm3.s) 142,3984656 

 
 
 
 

Tabela 49: Polinomial para a curva da corrida -16 sem nutriente e com radiação 
Parameter Value Error 
A 1600,53684 38,74737 
B1 -651,47298 93,52244 
B2 227,55895 59,70431 
B3 -49,3188 15,06417 
B4 5,74472 1,88723 
B5 -0,36596 0,12729 
B6 0,01267 0,00463 
B7 -2,19792E-4 8,35987E-5 
B8 1,45297E-6 5,69171E-7 
R-Square(COD) SD N P 

0,99793 38,79625 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 + B8*X^8 
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Tabela 50: Dados da corrida -24 com nutriente e com radiação 
Diluição -24 com nutriente com radiação 

tempo  Concentração 
0 180 
2 110 
4 70 
6 50 
8 30 

10 20 
12 10 
14 20 
16 10 
18 20 
20 20 
22 20 
24 10 

Vr (cm3) 610 tempo (s) 1440 
Vt (cm3) 8000 Eficiência (%) 94,44444444 
  dC/dt (0) 50,69825 
  <R> (UFC/cm3.s) 11,0815847 

 
 
 
 

Tabela 51: Polinomial para a curva da corrida -24 com nutriente e com radiação 
Parameter Value Error 
A 180,13694 4,5189 
B1 -50,69825 9,75296 
B2 10,05431 5,75849 
B3 -1,46459 1,34643 
B4 0,13184 0,15442 
B5 -0,00673 0,00925 
B6 1,80061E-4 2,77974E-4 
B7 -1,96762E-6 3,30216E-6 
R-Square(COD) SD N P 

0,9966 4,5278 13 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4 + B5*X^5 + B6*X^6 + B7*X^7 
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Tabela 52: Taxa de inativação inicial ( P. aeruginosa) 

Sistema CBA (UFC.cm-3) 0→ℜ t  (UFC.cm-3.s-1) 

200,00 48,23 
300,00 46,50 
400,00 24,14 

1200,00 111,14 

Com 
Radiação 

1600,00 142,40 
200 5,41 
910 11,60 

Sem 
Nutriente 

Sem 
Radiação 

1500 85,40 
Com 

Nutriente 
Com 

Radiação 
180 11,08 

 
 

Tabela 53: Regressão Polinomial da Taxa inicial para sistema Sem Nutriente e 
Com Radiação 

Parameter Value Error 
A 34,26642 16,50989 
B1 -10,24788 5,24888 
B2 0,85311 0,41103 
R-Square(COD) SD N P 

0,88603 0,34318 5 0,11397 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 

 
 

Tabela 54: Regressão Polinomial da Taxa inicial para sistema Sem Nutriente e 
Sem Radiação 

Parameter Value Error 
A 61,56788 0 
B1 -20,48156 0 
B2 1,73261 0 
R-Square(COD) SD N P 

1 0 3 <0.0001 
Polynomial Regression 

Y = A + B1*X + B2*X^2 
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Tabela 55: Dados experimentais calculados a partir da actinometria; 
Concentração do íonférrico e ferroso, Coeficiente volumétrico do Fe3+ e Fe2+ e da 

mistura reacional (KT). 

 
 
 
 
 
 

Tabela 56: Conversão do Fe2+ ao longo do tempo 

 
 

 
 
 
11. APÊNDICE B 
 
11.1 Preparação dos Meios: 
 
 
Preparação do Meio Agar Acetamida 

 

Dissolve-se 22,63 gramas da parte B para 1 litro de água destilada, em seguida 

acrescenta-se 10 gramas da parte A. 

 

Preparação do Meio Asparagina 

 



 160 

Acrescenta-se em água as substâncias enquanto agita-se bem até dissolve-las, 

após completamente dissolvidas, acrescenta-se o glicerol. 

 

Preparação do Meio Agar de Isolamento 

 

Dissolver 45 g do meio em 1 litro de água destilada, acrescentar em seguida 20 

ml de glicerol. 

 
 
12. APÊNDICE C 
 
12.1 Cálculos 
 
12.1.1 Peso Seco 

 
A Tabela A3 mostra os pesos dos 10 béqueres antes e depois de colocar-se 1 cm3 

da suspensão nos mesmo, bem como a diferença entre estas medidas, nos dando o peso-

seco para a suspensão. 

 
Fez-se a média dos béqueres, bem como o desvio padrão respectivo, obtendo-se:  

 

M = 0,03726 g ± 0,001151 g ou 37,26 mg ± 1,15 mg (média das diferenças e 

respectivo desvio padrão) 

Tomando-se por base o peso médio (M) obtido e o volume da suspensão que 

fora utilizado, pôde-se calcular a concentração em peso-seco (mg/cm3), a qual foi: 

 

C = 0,03726 g/cm3 ± 0,001151 g/cm3 = 38,44 mg/ cm3 ± 1,15 mg/ 

cm3. 

 

12.1.2 Média de Unidade Formadora de Colônia 
 
 

Contagem de colônias da 1ª placa = 73,0 x 10-25 UFC/cm3 
Contagem de colônias da 2ª placa = 84,0 x 10-25 UFC/cm3 
 

Média: 325
2525

/105,78
2

100,84100,73
cmUFCx

xx −
−−

=
+

 

 
 


