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Investigação colaborativa premeia 
solução para água contaminada 
Collaborative research awards solution for contaminated water 

Mais de 800 milhões de pessoas 
no mundo não têm abastecimento em 
condições seguras. Over 800 million 

people lack safely secured water supplies. 

A água continua a ser um dos 
maiores problemas do planeta. 
Mais de 800 milhões de pessoas 
não têm abastecimento em condi-
ções seguras. Da ciência chega-nos 
agora alguma luz pela mão de duas 
jovens investigadoras da Universi-
dade NOVA de Lisboa. 

Ana Pimentel, da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, juntou-se a 
Vanessa Jorge Pereira, do Instituto 
de Tecnologia Química e Biológica 
António Xavier, em busca de uma 
solução para combater a presença 
de produtos farmacêuticos e pesti-
cidas nas águas residuais e subter-
râneas e na água potável. Estes são 
os poluentes de tratamento priori-
tário, devido à sua alta toxicidade. 

O empenho das duas jovens va-
leu-lhes o Prémio de Investigação 
Colaborativa Santander/Nova de 
Lisboa 2018/2019. "A colaboração 
vai permitir testar materiais que já 
são usados normalmente, agora 
em novos poluentes das águas", diz 
Vanessa Pereira. Desta forma, ao 
longo do estudo, as investigadoras  

vão trabalhar com nanoestruturas 
de óxido de titânio e de tungsté-
nio, que serão colocadas em super-
fícies de vidro ou poliméricas e 
posteriormente expostas à presen-
ça dos compostos a degradar, sob 
radiação solar. 

"A intenção é perceber a eficácia 
destes tratamentos na remoção de 
poluentes químicos como, por 
exemplo, os antibióticos, porque 
mesmo quando presentes na água 
em concentrações muito baixas 
podem contribuir para o apareci-
mento de resistências", explica 
Ana Pimentel. 

Water remains one of the ptanet's 
most pressing issues. Over 800 

million people lack water supplies 
in safe conditions. Science now 

sheds some light or this issue 

thanks to two young researchers 
from the NOVA University Lisbon. 

Ana Pimentel from the Science 

and Technology Faculte was joi-

 

ned oy vanessa Jorge Pereira from 
the Ant+onio Xavier Chemical and  

Biological Technology Institute in 

the search for a viable means of 

fighting the presence of pharma-

ceutical waste and pesticidas in 

the residual. underground and po-

tahle water. These are the priority 
pOttuting agents given their high 
loxicaty. 

The commítment of these two 
researchers has earned them the 
Santander/Nova de Lisboa  

2018/2019 Collaborative Research 
Award. 'Coliaboration will aliow the 

testing of materiais which are ai-

ready usuatty used on new water 

pottuting agents', says Vanessa Pe-

reira. This way, throughout their 

study, the researchers will work 

with titanium oxide and Tungsten 

nanostructures which will be put on 

glass or polymer structures and [a-

ter exposed to the presence of de-

  

grading compounds under solar ra-
diation. 

'The intent is to understand the 

effectiveness of these treatrnents 

in the removal of polluting chemi-

cais such as antibiotics, because 

even when present in very low 
concentrations in the water, they 

can stilt contributo to the appea-

rarce of resistances', exptains Ara 
Pin-leni:el. • 

ntander 


