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Introdução: A degradação das água superficiais se encontra relacionada com o
lançamento de efluentes com elevados teores de compostos recalcitrantes. As
exigências da legislação ambiental têm favorecido a busca de novas tecnologias de
descontaminação pelas empresas. Nessa abordagem, se destacam os processos
oxidativos avançados, que são classificados como tecnologias limpas. Entretanto, a
aplicação daquelas técnicas ainda é restrista. Sendo assim, mostra-se importante a
sistematização de programas educativos para a formação dos atores sociais. A
relevância dessas ações é entendida frente à necessidade de proteção dos ecossistemaas
em atendimento das necessidades das gerações presentes e futuras. Objetivo: Explicitar
a eficiência dos processos oxidativos avançados e apresentar as metodologias que
estão sendo desenvolvidas para a formulação de oficinas de capacitaçaõ com essa
temática. Metodologia: Para se garantir a produção de oficinas educativas de qualidade
é necesária a uma boa fundamentação teórica. Sendo assim, os trabalhos se iniciaram
com uma ampla revisão da literatura, se buscando artigos científicos no banco de
dados da Scielo e Science Direct, utilizando como palavras-chave: i) oxidação
avançada; ii) Fenton Homogêneo; e iii) descontaminação de efluentes. Além disso,
estão sendo delineados os roteiros para as atividades práticas, com o uso de corantes e
oxidantes químicos. Outro aspecto, se refere à elaboração de instrumentos de avaliação
fundamentados nos conceitos da pedagogia de avaliação de reação e cuidados éticos.
Resultados: Para se alcançar a necesária sensibilização dos atores sociais é importante
o desenvolvimento de oficinas de capacitação que aliem os conceitos teóricos e
práticos. Sendo assim, após intensa revisão da literatura estão sendo sistematizados
ensaios em escala piloto que deverão ser replicados nas atividades de formação da
academia e comunidade regional. Os testes estão sendo implementados com o uso de
corantes utilizando-se o Fenton Homogêneo que é um tipo de Processo Oxidativo
Avançado. Os resultados são satisfatórios e permitem a percepção visual quanto à
efetiva remoção do contaminante. Além disso, é proposta a inclusão de estudo
fotográfico de mananciais degradados visando a sensibilização inicial. Também estão
sendo trabalhados os instrumentos para avaliação de reação nas oficinas, para
identificação dos pontos a serem aperfeiçoados e aquisição de conhecimentos por parte
dos participantes. Pretende-se também a avaliação dos multiplicadores em relação aos
quesitos de dominíno do tema e clareza na transmissão das informações. Conclusão:
Os resultados parciais indicaram que o desenvolvimento das oficinas sobre o uso dos
processos oxidativos avançados na descontaminação de águas residuárias deverá
encontrar boa receptividade favorecendo a adoção uma postura pró-ativa em relação ao
meio ambiente.
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