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RESUMO: Trata-se de um trabalho sobre Processo de Purificação de Água por
Meio de Energia Solar, Utilizando Eletrodos de TiO2 (dióxido de titânio), cujo
objetivo é apontar um método eficiente e viável para a purificação e reutilização
da água contaminada por poluentes orgânicos. Esta pesquisa baseia-se em livros,
periódicos e artigos científicos da base de dados Scielo, dos anos entre 2002 e
2013. A água, por ser um recurso finito e indispensável para a manutenção da
vida, necessita de novas tecnologias sustentáveis para a sua purificação que
possibilitem a sua reutilização. Nesse contexto, foi identificado que a possibilidade
de tratamentos da água, atualmente utilizados, é praticamente ilimitada do ponto
de vista técnico, mas do ponto de vista econômico é inviável. Muitos dos métodos
tradicionais empregados no tratamento da água não a descontaminam
completamente, necessitando de um pós-tratamento, influenciando assim no
custo final do processo. Além disso, demandam de grandes áreas físicas para
realizar o método e dependem do tempo disponível para a sua execução. Um
método economicamente viável para a purificação e reutilização da água é o
processo à base de energia solar e eletrodos de TiO2. O semicondutor dióxido de
titânio é um óxido inerte química e biologicamente de baixo custo, possui uma alta
estabilidade contra fotocorrosão, apresenta uma superfície hidrofílica e
fotoatividade sob radiação ultravioleta. Esta técnica permite remover poluentes
orgânicos através da conversão da energia solar. O sistema é constituído por uma
célula solar conectada em série a um foto-eletrodo de TiO2, apresentando
excelente desempenho para oxidar os compostos orgânicos. O princípio do
funcionamento do processo de purificação de água por eletrodos de dióxido de
titânio, consiste na separação das cargas da superfície do semicondutor induzida
pela irradiação ultravioleta, em um comprimento de onda menor que 380 nm,
formando uma lacuna. Com a separação das cargas, as lacunas são capazes de
reagir com a água e os grupos OH- (hidroxila), na face do óxido, formando
radicais hidroxila (•OH) e em função do seu alto poder oxidante, os radicais
hidroxila oxidam vários compostos orgânicos tóxicos e nocivos, como fenóis,
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organoclorados, surfactantes e compostos farmacêuticos, gerando como produto
final água e gás carbônico. Observou-se que, o método de purificação de água
por eletrodos de TiO2 e energia solar, embora recente (2008), é de alta viabilidade
em virtude do seu baixo custo, eficiência na degradação de compostos orgânicos
e por ser um processo autossustentável, gerando água e baixas concentrações
de gás carbônico, em quantidades incapazes de contribuir para o aumento do
efeito estufa. A pesquisa demonstra que este método de purificação da água pode
ser utilizado por indústrias e empresas para descontaminar resíduos líquidos
tóxicos antes de serem despejados no sistema de esgoto convencional, além de
poder ser empregado em locais que não possuem acesso a saneamento básico.
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