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Avaliação da desinfecção da água por radiação ultravioleta 

Karen Santos Silva; . Júlio C. de S. I. Gonçalves ; Mônica H. Okura 

RESUMO  

 O presente trabalho avaliou a aplicação de um sistema baseado no emprego 

de radiação ultravioleta (uv) na desinfecção de água contendo Escherichia coli. 

Realizaram-se ensaios em regime de bateladas, no jar test num volume de 1,2 L, 

testando duas velocidades de rotação (50 rpm e 120 rpm)  sob exposição de duas 

medidas de radiação diferentes (26,2 mW/cm2 e 51,7 mW/cm2). Pode-se observar 

que o processo de desinfecção por radiação uv é um processo eficiente e 

econômico. 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso indispensável à sobrevivência de todo e qualquer 

organismo vivo, para a população humana e é fundamental a todas as atividades 

socioeconômicas (FALÓTICO, 2008). No entanto, a preocupação com a qualidade, 

quantidade e disponibilidade da água é recente e atualmente caracteriza uma crise 

que ameaça permanentemente a humanidade (TUNDISI, 2005).  

Um problema que vem preocupando os pesquisadores ligados ao tratamento 

de água, e particularmente à desinfecção, é o da formação de subprodutos da 

desinfecção química pelo cloro. Os subprodutos mais conhecidos hoje são os 

trihalometanos, que se formam a partir da cloração de águas que contém 

substâncias húmicas, produtos extracelulares de algas e compostos nitrogenados 

que ocorrem naturalmente (MEYER, 1994). Os bromofórmio e o dibromoclorometano 

produzidos foram classificados pela Agência Internacional para Pesquisa do Câncer 

(IARC) como sendo do grupo 3 (o agente não é classificável pelo seu potencial 

carcinógeno para seres humanos), enquanto os bromodiclorometano e o clorofórmio 

foram classificados no grupo 2B (o agente é possivelmente cancerígeno para seres 

humanos) (AGUIAR et al, 2002).   

OBJETIVOS 

a) Avaliar a eficiência do processo de desinfecção de águas com radiação 

ultravioleta (uv), com base na inativação de um microrganismo indicador de 

contaminação fecal – Escherichia coli.  



b) Verificar o tempo mínimo para que estes microrganismos sejam eliminados da 

água; 

c) Verificar se a agitação da água irá influenciar na desinfecção da água por 

radiação uv; 

METODOLOGIA 

 A contaminação microbiológica da água testada foi efetuada a partir de cepa 

ATCC de Escherichia coli. Uma colônia da bactéria em placa de Petri foi dissolvida 

em um tubo contendo 9 mL de salina. Cada frasco de água para testar a radiação 

uv, continha 2 L de salina a 0,1%, onde foi contaminado com 1 mL do tubo contendo 

a bactéria.  

DESENVOLVIMENTO 

 Os testes realizados consistiram em analisar: (1) água contendo a E. coli sem 

radiação e sem rotação; (2) água contendo a E. coli com radiação a 51,7 mW/cm2 

em rotação a 50 rpm; (3)água contendo a E. coli com radiação a 51,7 mW/cm2 em 

rotação a 120 rpm; (4) água contendo a E. coli com radiação a 26,2 mW/cm2 em 

rotação a 50 rpm e (5) água contendo a E. coli com radiação a 26,2 mW/cm2 em 

rotação a 120 rpm.   Após a cada tempo de exposição (3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 e 

30 min), a luz foi desligada e a amostragem foi retirada em condições assépticas, 

realizando diluições seriadas para a contagem em placa pela técnica Pour plate.   

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 01. Percentual de inativação de Escherichia coli variando-se o tempo de 

exposição de 3 min a 30 min à radiação uv a 51,7 mW/cm2 e 26,2  mW/cm2 com 

rotação de 50 rpm e 120 rpm.  

 51,7 mW/cm2 26,2  mW/cm2 

Tempo de 

exposição (m) 

Rotação a 50 

rpm 

Rotação a 

120 rpm 

Rotação a 

50 rpm 

Rotação a 

120 rpm 

3 99,95 99,82 79,42 % 93,84 

6 99,96 99,98 99,70 89,67 

9 99,99 100 99,59 93,83 

12 100  99,73 99,54 

15   99,99 98,85 



20   99,99 99,94 

25   99,99 99,83 

30   99,99 99,91 

Com respeito ao tempo de exposição à radiação uv, verifica-se de acordo 

com a Tabela 01, que a radiação a 51,7 mW/cm2 mostra que indiferente do 

movimento (rotação proposta) da água, é possível inativar 99% da contaminação na 

água em 3 minutos de radiação. Já a radiação de 26,2  mW/cm2, apresenta-se 

inativação de 99% na rotação de 50 rpm a 6 min e a rotação de 120 rpm a 12 min. 

Acredita-se que a rotação rápida, ocorra a exposição muito rápida da radiação sobre 

os microrganismos, diminuindo sua eficiência.  Pode-se observar que o processo de 

desinfecção por radiação uv é um processo eficiente e econômico. Assim, acredita-

se que este estudo possa representar um campo fecundo de desenvolvimento de 

novos métodos, lembrando que à vantagem de serem facilmente implementados em 

sistema de fluxo, mais rápidas que as reações químicas convencionais e podem ser 

tomadas facilmente mais seletivas, com a escola do comprimento de onda incidente.  
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