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RESUMO

A água de boa qualidade é um fluido indispensável para qualquer ser humano, visto que muitas comunidades rurais nem sempre possuem o acesso aos tratamentos de

abastecimento do fluido potável equivalente ao das áreas urbanas, sistemas de desinfecção sustentáveis têm sido propostos a fim de sanar tal problema. Pois o tratamento

incorreto trás prejuízos à obtenção do fluido de qualidade aceitável para o consumo humano, dado tal questão um dos obstáculos enfrentados por estas comunidades é o acesso

aos recursos energéticos para tais fins. A energia solar, além de ser uma fonte natural disponível, pode ser acoplada em sistemas que utilizam radiação ultravioleta (UV) para fins

de desinfecção de águas em regiões menos favorecidas em infraestrutura e recursos financeiros, uma vez que não há necessidade de dosagens de produtos químicos. Com

base neste princípio, objetivou-se na construção de um sistema de desinfecção de águas utilizando lâmpadas ultravioletas, alimentadas pela energia fotovoltaica. Os módulos

fotovoltaicos permitem uma independência de fontes convencionais de energia elétrica, além de alta portabilidade em regiões precárias, a qual pode abastecer um protótipo de

radiação ultravioleta, que por sua vez possui o efeito germicida que pode ser empregado para o controle de organismos patogênicos. Foi montado um módulo com 15 células que

teve na sua construção um foco na simplicidade, sustentabilidade e baixo custo o que traz vantagens em sua aplicação em áreas remotas. Assim pode-se garantir uma eficiência

no processo de desinfecção em torno de 64,57% relativa à presença de coliformes na água. Para as amostras submetidas a radiação ultravioletaleta, o  pH mudou de  9 para 6 o

que contribuiu com o aumento da potabilidade mostrando que o sistema alimentado pelas células fotovoltáicas são viáveis em comunidades que não tenham acesso a água

tratada pela forma convencional.
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