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Introdução: A identificação de metodologias adequadas para a remoção de
contaminantes existentes em águas residuárias se constitui em sério problema
ambiental. Neste contexto, o desenvolvimento de técnicas de tratamento que garantam
a degradação de poluentes recalcitrantes com otimização dos custos de processo,
cresceu nos últimos anos. Trata-se de compostos que apresentam efeito acumulativo na
camada lipídica, podendo atingir concentrações superiores ao Limite de Tolerância
Biológico de alguns organismos, como invertebrados e peixes, ocasionando a
mortandade de diversos espécimes, inclusive o homem. Neste estudo foi analisada a
aplicabilidade dos Processos Oxidativos Avançados com Ultra Violeta, enfatizando-se
o uso da energia solar. Objetivo: Explicitar as vantagens do uso da energia solar para
aproveitamento da radiação Ultra Violeta (UV) em reatores destinados ao tratamento
de efluentes contendo substâncias recalcitrantes e/ou persistentes através de Processo
Oxidativo Avançado (POA) homogêneo ou heterogêneo, evidenciando sua
importância como fator contributivo para a sustentabilidade ambiental.

 Metodologia: O estudo se fundamentou na revisão da literatura implementando coleta
de dados em artigos técnicos que descreviam experimentos com o uso de radiação
artificial e solar em reatores com diversos modelos de construção. Com base nas
informações obtidas foram estabelecidas comparações quanto à eficiência do processo,
utilizando-se como indicadores o Carbono Orgânico Total (COT), teor de compostos
orgânicos específicos e microorganismos. Foram também analisadas as informações do
Ministério de Minas e Energia à respeito do índice de insolação no Brasil e condições
de instalação dos reatores para se alcançar o máximo aproveitamento da energia solar.
Resultados: Nogueira e Modé (2002) compararam o efeito da irradiação solar e
artificial na fotodegradação de fenol e clorofenóis atingindo uma remoção idêntica
correspondente a 95%. Cabral (2010) identificou que o emprego da fotocatálise
heterogênea, usando radiação solar ou artificial, apresentou resultados concordantes
em relação à remoção de clorofila a (76%) e de células de Microcystis aeruginosa
(89%). Nogueira et al. (2002) sistematizaram estudos em fotoreator natural em
efluente têxtil no RJ, Brasil. O estudo mostrou uma diferença de 40% na remoção de
Carbono Orgânico Total (COT) entre os meses de junho e janeiro, em função das
diferenças climáticas. O Ministério de Minas e Energia (2007) informa que a insolação
no território nacional atinge uma média de 8h/dia denotando amplas possibilidades
quanto ao uso dos fotoreatores naturais. No entanto, se faz necessária a concepção de
sistemas que atuem de forma integrada e adequada à utilização da luz solar,
complementando os níveis de luminosidade existentes. Tal medida se insere no
conceito do desenvolvimento sustentável reduzindo o consumo de energia elétrica.
Vale destacar que nos fotoreatores artificiais é grande o uso de lâmpadas de vapor de
mercúrio que apresentam vida útil bastante limitada. Trata-se de resíduo perigoso
capaz de ocasionar danos à biodiversidade. Conclusão: Os resultados indicaram que a
irradiação melhora o rendimento em relação à descontaminação de efluentes. As
informações do Ministério de Minas e Energia denotaram que é possível aperfeiçoar os
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processos de captação da radiação natural no Brasil e otimizar a relação custo x
benefício, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Compostos recalcitrantes. Oxidação avançada. Energia solar. 

Agências de fomento: UnilesteMG

12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


