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Introdução: Os compostos recalcitrantes requerem diferentes tipos de tratamentos que
visem à contenção de danos ambientais. Dessa forma, é necessário o emprego de
técnicas que envolvam a proteção da biodiversidade e a viabilidade econômica. Os
Processos Oxidativos Avançados (POA) exemplificam essas técnicas.
O uso da radiação UV aumenta a eficiência de remoção de contaminantes nesses
processos. Porém, a avaliação econômica pode ser comprometida pelos custos com
energia elétrica.
Sugere-se, então, o uso da energia solar, que atende as demandas dos POA. A proposta
é ainda mais atraente para países industrializados e com alto índice de insolação, como
o Brasil. Objetivo: Enfatizar a utilização dos Processos Oxidativos Avançados com
radiação UV como uma alternativa ambiental e econômica viável para a
descontaminação de efluentes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
Metodologia: Realizou-se uma busca por artigos científicos em sites especializados,
usando os descritores em tecnologia e engenharia, com uma terminologia comum em
português, inglês e espanhol. Obtiveram-se informações sobre a utilização da energia
solar no Brasil por meio do Ministério de Minas e Energia (MME, 2007) e recorreu-se
à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a fim de se conhecer os
requisitos para a classificação de resíduos antropogênicos. Resultados: Vários
pesquisadores relatam que as taxas de remoção de contaminantes em foto reatores que
utilizam a luz solar podem ser maiores comparadas aos equipamentos nos quais se
empregam lâmpadas. A lâmpada de vapor de mercúrio, por exemplo, é a mais
comumente usada, devido à sua eficiência luminosa e ao tempo de vida útil. Contudo,
essas lâmpadas pertencem à classe de resíduos perigosos e representam riscos de
acidente para os trabalhadores, através de sua manipulação.
Nogueira et al. (2002) aplicaram o processo foto-Fenton com um foto reator de luz
solar no Rio de Janeiro, Brasil. O estudo mostrou uma diferença de 40% na remoção
de Carbono Orgânico Total a partir de uma solução de ácido dicloroacético, nos meses
de Junho e Janeiro.
No Brasil, o uso da energia solar ocorre, predominantemente, no setor residencial.
Porém, há empresas que trabalham no desenvolvimento de concentradores parabólicos
solares para fins industriais.
O MME afirma que uma das restrições à difusão de projetos é a necessidade de
grandes áras para captação da luz do sol. Porém, quando comparada à energia
hidroelétrica, a qual exige inundação de extensas áreas, observa-se que a limitação de
espaço não é um fator restritivo para a implantação da energia solar. Conclusão: As
lâmpadas de mercúrio são eficientes para produzir radiação UV, mas representam
riscos de contaminação em seres humanos. Já a energia solar contribui para a redução
de resíduos tóxicos e encargos econômicos. O nível de radiação solar, no Brasil,
favorece o emprego dessa energia nos setores residencial e industrial.
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