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2. Resumo do Trabalho
A água é um requisito essencial para a vida e sua disponibilidade com qualidade adequada é muito
importante para diferentes atividades, como consumo humano, agricultura e processos de produção
industrial. Dentre as técnicas de tratamento alternativo ou complementar ao tratamento convencional
de águas residuárias, a fotocatálise heterogênea tem se destacado como uma solução promissora
para tratar compostos de difícil degradação. Basicamente, esta técnica promove a descontaminação
da água pela produção de radicais •OH gerados por meio de semicondutores, tal como o TiO2,
quando irradiados por luz UV ou visível. No entanto, a recuperação destes semicondutores após o
término do tratamento é dispendiosa e demorada devido ao tamanho nanométrico de suas partículas.
Deste modo, o presente trabalho aborda uma revisão sobre diferentes métodos de imobilização de
TiO2 na forma de filmes finos sobre materiais variados, como vidro, fibras, sílica, filmes poliméricos,
carvão ativado, zeólitas, entre outros. Periódicos da área publicados nas últimas duas décadas foram
utilizados para investigar os métodos de imobilização mais relevantes, explorando as condições
experimentais de síntese dos materiais fotocatalíticos preparados e o seu desempenho na
degradação de compostos orgânicos dissolvidos em água. Os métodos analisados e discutidos
foram: sol-gel, dip-coating, deposição química de vapor, sputtering, eletrodeposição e tratamento
térmico. Embora existam vantagens e desvantagens inerentes a cada método e dependência com o
tipo de material utilizado como suporte, todas as metodologias analisadas se mostram efetivas em
fotocatálise heterogênea. Através da otimização das condições operacionais, os métodos
considerados podem produzir filmes finos de TiO2 com boa adesão ao suporte e propriedades
morfológicas e óticas adequadas ao uso em processos fotocatalíticos. Além disso, geralmente, a
imobilização também permite a reutilização do TiO2 por alguns ciclos sucessivos sem reduzir
expressivamente sua atividade fotocatalítica.
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