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RESUMO 

 

No Brasil se consome cerca de 150 milhões de litros de glifosato por ano, representando 30% 

do total de agrotóxicos utilizados, podendo contaminar a água superficial devido a pulverização 

aérea ou terrestre, erosão, escoamento superficial, descarte indevido de embalagens comerciais 

e limpeza de tanques de pulverização contaminados. Os processos oxidativos avançados 

surgem como alternativa para a degradação do glifosato uma vez que possuem alta eficiência 

em reduzir contaminantes orgânicos com um custo operacional baixo. Dessa forma, o trabalho 

tem objetivo de avaliar a eficiência do processo de remoção do herbicida glifosato em efluente 

sintético por meio de ozonização fotocatalítica, tendo como catalizador o dióxido de titânio 

(TiO2). O reator foi operado em três fases, todas em bateladas, a primeira fase foi constituida 

por fotólise, a segunda etapa por a fotocatálise utilizando o dióxido de titânio, e a terceira fase 

por ozonização fotocatalítica, na qual foi adicionado o ozônio o processo fotocatalítico como 

um oxidante auxiliar. O método de análise utilizado foi o proposto por Bhaskara e Nagaraja 

(2006) para determinar a quantidade de glifosato remanescente. O processo de fotólise obteve 

eficiência de 24,69%, o processo de oxidação fotocatalítica com TiO2 obteve 37,78% e a 

ozonização fotocatalítica com TiO2 obteve 45,46% de eficiência em 60 minutos de reação. Foi 

observado também a possível formação de subprodutos depois de uma hora de reação devido a 

alteração na curva de degradação, uma vez que não é possível realizar a distinção do glifosato 

e dos outros compostos através do método de análise proposto.  

Palavras-chave: Glifosato. Degradação. Processos Oxidativos Avançados. Dióxido de titânio. 

Ozonização.  
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1. INTRODUÇÃO 

A produção agrícola no Brasil e no mundo vem crescendo de acordo com o aumento da 

demanda por alimentos e para que a agricultura tenha uma elevada produção o consumo de 

agrotóxicos cresceu drasticamente. Sendo que os agrotóxicos mais utilizados na agricultura são 

os herbicidas, para o combate das ervas daninhas (NETO, 2009). 

No entanto, o uso desses defensivos agrícolas em grandes áreas de cultivo e, na maioria das 

vezes, em quantidades maiores que as necessárias tem se tornado uma grande problemática 

ambiental (ARANHA, 2013). 

Dentre os diversos herbicidas o que se destaca é o glifosato que atua como inibidor enzimático 

para centenas de culturas, sendo largamente utilizado na agricultura mundial. No Brasil se 

consomem 150 milhões de litros por ano, representando 30% do total de agrotóxicos utilizados. 

A planta não metaboliza o glifosato, portanto praticamente toda a concentração chega ao solo 

e nos cursos hídricos (TONI; DE SANTANA; ZAIA, 2006).  

A contaminação de águas superficiais por herbicidas pode ocorrer devido a: pulverização aérea 

ou terrestre; lixiviação, devido a erosão e escoamento superficial; descarte indevido de 

embalagens comerciais; limpeza de tanques de pulverização contaminados (NETO, 2009). 

O glifosato apresenta efeitos agudos e crônicos em seres humanos como dermatite de contato e 

síndrome tóxica e efeitos toxicológicos como danos hepáticos e renais após a ingestão de doses 

elevadas. Em ambientes aquáticos a toxicidade é acentuada com o aumento da temperatura e 

do pH, sendo os peixes e os invertebrados os mais sensíveis a este herbicida. A toxicidade do 

glifosato em mamíferos e pássaros é relativamente baixa, porém o glifosato conduz à destruição 

de ambientes naturais e de fontes de alimento de alguns pássaros e anfíbios, levando à redução 

das populações, alterando toda a cadeia alimentar (AMARANTE JR et al., 2002). 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 430/2011 dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes não exige concentração máxima de glifosato 

no efluente industrial, porém a concentração de glifosato nas águas superficiais, depois da zona 

de mistura, não pode ultrapassar o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. Na qual 

especifica que o valor máximo permitido de glifosato nas águas doces de classe 1 e classe 2 é 
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de 65 microgramas por litro (µg.L-1) e para águas doces de classe 3, 280 microgramas por litro 

(µg.L-1).  

Segundo Duran (2010) vários processos de tratamento vem sendo investigados para reduzir a 

concentração de pesticidas na água e minimizar os riscos à saúde associados a exposição desses 

produtos em água contaminada. As técnicas tradicionais como coagulação, adsorção em carvão 

ativado, osmose reserva e outras geralmente podem ser usadas para remover esses poluentes, 

contudo esses métodos não são destrutivos e tem um preço elevado para retirar esses poluentes 

no pós-tratamento. A biodegradação reduz esses poluentes, porém não é uma técnica usada 

geralmente no tratamento da água, uma vez que é complexa a manutenção do biofilme e possui 

outros problemas associados. Dessa forma, os Processos Oxidativos Avançados (POAs) se 

tornaram uma tecnologia promissora para resolver o problema de contaminação por pesticida 

durante o tratamento de água e de esgoto. 

Os POAs têm alta eficiência em reduzir contaminantes orgânicos a um limite aceitável com um 

custo operacional baixo. São processos de oxidação que geram radicais hidroxila em grandes 

quantidades provocando a degradação dos compostos. Esses radicais podem ser formados por 

vários processos, podendo ser utilizado catalisadores como dióxido de titânio, óxido de zinco e 

outros (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é comparar a eficiência de diferentes processos de remoção do 

herbicida glifosato em efluente sintético por meio de fotólise, fotocatálise com dióxido de 

titânio e ozonização fotocatalítica tendo como catalizador o dióxido de titânio (TiO2). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Verificar a eficiência de remoção do glifosato utilizando luz ultravioleta (fotólise); 

II. Verificar a eficiência de remoção do glifosato por meio da fotocatálise com TiO2; 

III. Verificar a influência da adição de ozônio no processo para a remoção do glifosato; 

IV. Determinar a cinética de reação dos processos utilizados para a degradação do glifosato. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Segundo Navee e Kim (2009), o glifosato é largamente utilizado na agricultura mundial. Em 

corpos hídricos, altos valores de glifosato podem ser tóxicos para os organismos vivos, 

incluindo plantas, animais e microrganismos, e apresenta efeitos agudos e crônicos em seres 

humanos.  

Os efeitos agudo e crônico em seres humanos, são: dermatite de contato e síndrome tóxica após 

a ingestão de doses elevadas. Em ambientes aquáticos, a toxicidade do glifosato é acentuada 

com o aumento da temperatura e do pH. O glifosato é irritante dérmico e ocular e pode causar 

danos hepáticos e renais quando ingerido em doses elevadas (AMARANTE JR et al., 2002). 

De acordo com Pérez et al. (2007) o glifosato pode afetar a composição da comunidade de 

fitoplâncton e perifíton. Atingindo a base da cadeia alimentar aquática, portanto, é bem provável 

que as atuais práticas agrícolas possam alterar a estrutura e função de vários ambientes 

aquáticos naturais. 

Devido aos efeitos que o glifosato pode causar nos organismos vivos e nos seres humanos, a 

Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, determina 

que o valor máximo permitido (VMP) para o glifosato em água de consumo humano é de 0,5 

mg.L-1. Já a Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que o valor máximo permitido de 

glifosato nas águas doces de classe 1 e classe 2 é de 65 µg.L-1 e para águas doces de classe 3, 

280 µg.L-1. 

A Monsanto produz herbicidas à base de glifosato e segundo Monnig et al. (1980) no efluente 

industrial da Monsanto Agricultural Products Co. em Luisiania (Estados Unidos) encontrou-se 

uma concentração de glifosato de 25 miligramas por litro de efluente bruto (mg.L-1). 

A concentração de glifosato no efluente industrial é elevada se comparada com o VMP da 

Resolução CONAMA 357/2005, portanto as indústrias necessitam de processos de remoção ou 

degradação do glifosato de forma bastante efetiva para que seja possível atingir no efluente 

tratado final, que será despejado nos corpos hídricos, baixas concentrações do herbicida para 

que na zona de mistura do rio a concentração não ultrapasse os recomendados pela resolução. 
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Segundo Souza (2011), em função da necessidade de processos que apresentem maior 

eficiência no tratamento de efluentes, surgem os Processos Oxidativos Avançados (POA), 

oferecendo alternativas bastante viáveis para a destruição de compostos orgânicos presentes 

nos efluentes. Quando os efluentes são submetidos ao tratamento baseado em algum POA, o 

resultado é a mineralização completa ou parcial dos poluentes em água, CO2 e compostos 

inorgânicos.  

Os Processos Oxidativos Avançados apresentam muitas variações, podendo ser utilizados 

catalizadores para acelerar o processo de degradação dos compostos, como é o caso do dióxido 

de titânio (TiO2). Segundo Teixeira e Jardim (2004) o TiO2 é o fotocatalizador mais ativo e o 

que mais tem sido utilizado na degradação de compostos orgânicos presentes em águas e 

efluentes. 

Segundo Carvalho (2011), a remoção de pesticidas por ozonização está relacionada à 

solubilidade em água desses compostos e é limitada pela transferência de massa de O3 para a 

fase líquida. Dessa forma, diferentes pesticidas apresentam distintos mecanismos e velocidades 

de degradação. 

Portanto, buscando a melhor forma para a degradação do herbicida por meio dos Processos 

Oxidativos Avançados, esse trabalho utiliza três processos para a degradação do glifosato, a 

fotólise, a fotocatálise com dióxido de titânio (TiO2) e a ozonização fotocatalítica com TiO2. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. HERBICIDAS 

Os herbicidas são utilizados na agricultura para controlar o desenvolvimento das plantas 

daninhas. Essas plantas são eliminadas geralmente quando disputam certos recursos com as 

cultiváveis, como por exemplo, espaço, água, sais minerais, e outros fatores (BOSQUETTE DE 

ALMEIDA, 2013). 

Segundo Aparecido, Correia e Botelho (2013) os herbicidas são indispensáveis para a produção 

de alimentos em larga escala. São sintetizados para ter ação tóxica apenas contra as plantas, 

porém os mesmos podem apresentar efeitos negativos a diversos outros organismos. 

4.1.1. Contaminação por herbicidas 

Devido à dimensão de áreas utilizadas para produção de alimentos, somente no Brasil, são 

aplicadas cerca de 470 mil toneladas de herbicidas anualmente. Considerando a área utilizada 

para agricultura, a aplicação média de herbicidas no Brasil é de 6,9 kg ha-1 ano-1 (APARECIDO; 

CORREIA; BOTELHO, 2013). 

Segundo Veiga et al. (2006) a utilização de produtos químicos para aumentar a produtividade 

agrícola geram diversas consequências à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que os 

autores verificaram que 70% do total das 135 amostras coletadas em 27 pontos do sistema 

hídrico superficial e subterrâneo do município de Paty do Alferes (RJ) apresentaram 

contaminação por agrotóxicos, comprovando que as aplicações na agricultura podem 

contaminar os sistemas hídricos superficiais e subterrâneos.  

Através da lixiviação, as moléculas de herbicidas podem ser conduzidas para camadas 

profundas do solo, podendo atingir e, assim, contaminar as massas subterrâneas de água. O 

escoamento superficial favorece a contaminação das águas superficiais, que pode ocorrer por 

meio do transporte do herbicida adsorvido às partículas do solo erodido ou em solução 

(POMPEO QUEIROZ et al., 2011). 
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4.1.2. O Herbicida Glifosato 

Dentre os vários tipos de herbicidas, os que apresentam um amplo espectro de ação, como é o 

caso dos não-seletivos, ganham um maior destaque. O Glifosato [N-(fosfonometil) glicina], 

cuja estrutura molecular está presente na Figura 4.1.2.1, é um herbicida não seletivo, pós-

emergente e altamente efetivo é largamente utilizado na agricultura para o controle de ervas 

daninhas. Sendo empregado em mais de trinta culturas, dentre elas cana-de-açúcar e soja 

(NETO, 2009). 

Figura 4.1.2.1: Estrutura molecular do glifosato 

 

Fonte: NETO (2009) 

A fórmula molecular do glifosato é C3H8NO5P, possuindo massa molecular de 169,1 gramas 

por mol (g.mol-1). É muito solúvel em água (12 g.L-1 a 25 oC) e está presente no meio ambiente 

na forma de sólidos cristalinos (AMARANTE JR et al., 2002).  

Em contato com ervas daninhas indesejadas é rapidamente absorvido pelas folhas, 

interrompendo a biossíntese de ácidos aminoaromáticos essenciais. Assim, compromete a 

produção de clorofila e carotenóides, causando danos celulares irreversíveis (LAURA et al., 

2003). 

De acordo com Borges Filho (2001) o glifosato atua sobre a enzima EPSP-Sintase das plantas 

responsável pela síntese de três aminoácidos aromáticos considerados essenciais para as plantas 

(triptofano, fenilalanina e tirosina). Com a inibição da biossíntese desses aminoácidos ocorre 

uma inibição no crescimento das plantas e, posteriormente, sua morte por deficiência 

metabólica. Nesse processo, os animais não são afetados, pois eles não possuem essa enzima e 

são incapazes de sintetizar esses aminoácidos. 
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O glifosato apresenta efeitos agudos e crônicos em seres humanos como dermatite de contato e 

síndrome tóxica e efeitos toxicológicos como danos hepáticos e renais após a ingestão de doses 

elevadas. Em ambientes aquáticos a toxicidade é acentuada com o aumento da temperatura e 

do pH, sendo os peixes e os invertebrados os mais sensíveis a este herbicida. A toxicidade do 

glifosato em mamíferos e pássaros é relativamente baixa, porém o glifosato conduz à destruição 

de ambientes naturais e de fontes de alimento de alguns pássaros e anfíbios, levando à redução 

das populações, alterando toda a cadeia alimentar (AMARANTE JR et al., 2002). 

4.1.3. Subprodutos do Glifosato 

Manassero et al. (2010) monitorou alguns produtos gerados pela degradação do glifosato 

através de cromatografia, devido a variedade dos subprodutos que podem ser produzidos, a 

identificação e quantificação de todos os produtos intermediários seria muito complexo, dessa 

forma esse estudo teve como foco os subprodutos mais estáveis da reação, identificando-os 

como glicina (C2H5NO2), sarcosina (C3H7NO2), ácido aminometilfosfónico (AMPA), 

formaldeídos (CH2O), ácido acético (CH3COOH), ácido fórmico (CH2O2), nitrato (NO3-), 

amônia (NH3) e fosfato (PO4
3-).  

Segundo Assalin et al. (2010), o pH pode afetar a natureza dos produtos formados e influenciar 

a eficiência da ozonização. Analisando diferentes valores de pH com ozonização para degradar 

AMPA, que é o principal metabólito do glifosato, foi verificado que com pH 10 o composto foi 

degradado em trinta minutos de tratamento, já com pH 6,5 o AMPA continuava sendo 

produzido. 

De acordo com Montagner et all. (2005) o AMPA possui baixa toxicidade (dose letal é de 8.300 

mg.kg-1), enquanto a dose letal do glifosato é de 4.230 mg.kg-1, porém é mais persistente do 

que o glifosato, sendo estimado que sua meia-vida em solo é entre 119 e 958 dias. Em ratos o 

AMPA diminui o peso e provoca excesso de divisão celular nos rins e na bexiga. 

4.2. PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

Os processos oxidativos avançados (POA), que envolvem a geração de um radical hidroxila 

(OH-) altamente reativo, tem surgido como uma excelente alternativa para o tratamento de água 
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e esgoto através da degradação ou mineralização de diferentes contaminantes orgânicos 

(THIRUVENKATACHARI; VIGNESWARAN; MOON, 2008). 

De acordo com Mansilla et al. (1997), os radicais hidroxila podem ser gerados através de 

reações envolvendo oxidantes fortes, como ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2).  

Também podem ser formados com a utilização de semicondutores como dióxido de titânio 

(TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e também com a utilização de irradiação ultravioleta (UV).  

Esses processos se caracterizam por transformar a grande maioria dos contaminantes orgânicos 

em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, por meio de reações de degradação que 

envolvem espécies transitórias oxidantes, principalmente os radicais hidroxila. São processos 

limpos e não seletivos, podendo degradar inúmeros compostos, independentemente da presença 

de outros. Além disso, podem ser usados para destruir compostos orgânicos tanto em fase 

aquosa, como em fase gasosa ou adsorvidos numa matriz sólida (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

Os processos oxidativos avançados apresentam uma série de vantagens, segundo Teixeira e 

Jardim (2004), como a mineralização do poluente, a transformação de produtos refratários em 

compostos biodegradáveis, podem ser usados com outros processos (pré e pós tratamento), tem 

forte poder oxidante, com cinética de reação elevada, geralmente não necessitam um pós 

tratamento ou disposição final, geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água 

tratada, consomem menos energia, acarretando menor custo, e possibilitam tratamento in situ. 

4.2.1. Variantes dos Processos Oxidativos Avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) podem ser homogêneos ou heterogêneos. Segundo 

Teixeira e Jardim (2004), nos processos homogêneos a degradação do poluente é realizada por 

fotólise direta com a luz UV ou pela geração do radical hidroxila com a presença de oxidantes 

fortes todos na mesma fase, sendo o catalizador adsorvido no meio. Já os sistemas heterogêneos 

se diferenciam dos homogêneos com à presença dos catalisadores semicondutores em 

suspensão, que aumentam a velocidade da reação sem sofrerem alteração. 



Remoção de glifosato utilizando ozonização fotocatalítica com TiO2                                                                              18 

 
 

 

C. F. Aranha 
M. A. Ribeiro 
 

Figura 4.2.1.1: Esquema representativo da partícula de um semicondutor  

 

Fonte: Nogueira e Jardim (1998) 

Segundo Hewer (2006), o funcionamento da fotocatálise heterogênea é devido a excitação 

eletrônica de um semicondutor gerando sítios oxidativos e redutivos em sua superfície. Sendo 

a representação esquemática da partícula do semicondutor mostrada na Figura 4.2.1.1. Em 

geral, quando um fóton de energia maior ou igual à energia de “bandgap”, que é a região de 

separação da banda de valência (BV) e da banda de condução (BC) de um semicondutor, incide 

e é absorvido pelo semicondutor, um elétron da BV é promovido para a BC. Isso leva a geração 

de um espaço na banda de valência (h+
bv) e um excesso de elétrons na banda de condução (e-

bc). Dessa forma promove a remoção do poluente diretamente ou indiretamente através da 

geração de radicais hidroxilas.  

O TiO2 é um semicondutor com uma energia de “bandgap” de 3,2 eV. Ou seja, se o material é 

irradiado com uma energia maior que 3,2 eV (comprimento de onda λ < 388 nm), o “bandgap” 

é excedido e um elétron é promovido da BV para a BC (BENEDIX et al., 2000). 

Segundo Ferreira (2004) as equações que ocorrem quando o dióxido de titânio é irradiado são 

apresentadas nas equações 4.2.1.1 a 4.2.1.11, sendo possível observar os radicais hidroxila e 

outras espécies de alta reatividade. 

Fotoativação da partícula de semicondutor: 

𝑇𝑖𝑂2
ℎ𝑣
→ ℎ𝑏𝑣+ + 𝑒𝐵𝐶

−                                                                                               (Eq.  4.2.1.1)                                                                                                                    
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Reação entre a lacuna fotogerada e a água adsorvida: 

𝐻2𝑂(𝑎𝑠𝑑.) + ℎ𝐵𝑉
+ → ∙ 𝑂𝐻 +𝐻+                                                                               (Eq.  4.2.1.2) 

Reação entre a lacuna fotogerada e os grupos OH- na superfície da partícula do TiO2: 

𝑂𝐻(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓.)
− + ℎ𝐵𝑉

+ → ∙ 𝑂𝐻                                                                                      (Eq.  

4.2.1.3) 

Formação de íon radical superóxido: 

𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶
−→ 𝑂2

∙ −
                                                                                                   (Eq.  4.2.1.4) 

Formação de peróxido de hidrogênio: 

𝑂2
∙ − + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

∙                                                                                                             (Eq.  4.2.1.5) 

𝐻𝑂2
∙ + 𝐻𝑂2

∙  →  𝐻2𝑂2 + 𝑂2                                                                                            (Eq.  4.2.1.6) 

𝑂2
∙− + 𝐻𝑂2

∙ → 𝐻𝑂2
− + 𝑂2                                                                                               (Eq.  4.2.1.7) 

𝐻𝑂2
− + 𝐻+ → 𝐻2𝑂2                                                                                                           (Eq.  4.2.1.8) 

Geração de radicais hidroxila pela quebra de peróxido de hidrogênio: 

𝐻2𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶
− →  ∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−                                                                                           (Eq.  4.2.1.9) 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
∙ − →  ∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− + 𝑂2                                                                             (Eq.  4.2.1.10) 

Quebra da molécula de peróxido de hidrogênio sob irradiação (fotólise) com produção de 

radicais hidroxila: 

𝐻2𝑂2
ℎ𝑣
→  2 ∙ 𝑂𝐻                                                                                                                   (Eq.  4.2.1.11) 

4.2.2. Fotólise direta com UV 

Segundo Teixeira e Jardim (2004) a fotólise direta utiliza a luz ultravioleta como a única fonte 

capaz de produzir a destruição do poluente. A fotólise direta, em comparação com processos 

envolvendo geração de radicais hidroxila, tem, geralmente, uma eficiência mais baixa. Além da 

aplicabilidade na degradação de poluentes, a irradiação pode ser utilizada para outros fins. Por 
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exemplo, estudos demonstram que irradiação em comprimentos de onda de 253,7 nm, embora 

não remova compostos orgânicos da água, é eficiente na desinfecção da mesma. 

A radiação ultravioleta constitui o intervalo do espectro eletromagnético entre 100 e 400 nm, 

sendo a partir de então dividida em UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm), e UV-C (100-

280 nm). No entanto, para que haja a liberação de radicais hidroxilas da molécula de água, 

assim resultando na oxidação do contaminante, é necessário um comprimento de onda menor 

que 190 nm (MOTA, 2010). 

As lâmpadas germicidas ou lâmpadas UV são constituídas de vapor de mercúrio e apresentam 

um processo de oxidação lento, tal que para uma melhor eficiência são adicionados produtos 

químicos, os quais funcionam como catalisadores do processo, como o peróxido de hidrogênio 

ou dióxido de titânio, dos quais suas interações com o UV geram radicais (•OH) (IJPELAAR 

et al., 2007). 

4.2.3. Fotocatálise com TiO2 

Mihaylov, Hendrix e Nelson (1993) estudaram diversos catalisadores como TiO2, ZnS, ZnO, 

CdS, V2O5, Fe2O3 e SiO2 e verificaram que o dióxido de titânio (TiO2) foi o catalizador 

semicondutor mais efetivo para remover compostos orgânicos. 

Segundo Thiruvenkatachari, Vigneswaran e Moon (2008), o dióxido de titânio necessita uma 

radiação menor ou igual a 384 nanômetros (nm), com absorvência máxima de 

aproximadamente 340nm, para ser ativado, podendo ser aplicado de duas formas diferentes em 

reatores fotocatalíticos. Podem ser imobilizados em materiais suportes como quartzo, vidro, 

cerâmica e em metais nobres ou podem ser suspensos no meio aquoso. É preferível aplicar o 

TiO2 de forma imobilizada, porque quando suspensos necessitam de um tratamento adicional 

para recuperar esse catalizador no final do tratamento. Contudo, a imobilização do TiO2 em 

materiais suportes pode tornar esse processo menos efetivo. 

Além disso, o dióxido de titânio tem vantagens sobre outros semicondutores pelo baixo custo, 

não toxicidade, estabilidade química numa ampla faixa de pH e possui fotoestabilidade 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 
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4.2.4. Ozonização fotocatalítica com TiO2 

O ozônio é um gás incolor com alto poder oxidante (E0 = 2,08 V) que se decompõe em oxigênio 

e espécies radicalares em fase aquosa, sendo eficiente na degradação de vários poluentes. A 

oxidação dos poluentes pode ser direta, onde a molécula de ozônio reage diretamente nas duplas 

ou triplas ligações de carbono ou nitrogênio ou em átomos de carga negativa, ou indireta, no 

qual o ozônio reage através de reações radicalares que são geradas pela decomposição do 

ozônio. (KUNZ et al., 2002) 

Tabela 4.2.4.1: Solubilidade do ozônio em água sob diferentes temperaturas 

 

Fonte: Alquino (2012) 

A Tabela 4.2.4.1 apresenta os valores de solubilidade do ozônio em relação à temperatura e 

segundo Alquino (2012), o ozônio na fase líquida possui diferentes valores de solubilidade, 

devido a influência da temperatura, pressão, óxidos metálidos e cátions de metais pesados. 

Quanto menor a temperatura e maior a pressão, maior a solubilidade do ozônio na solução 

aquosa.  

O ozônio em contato com a irradiação ultravioleta gera peróxido de hidrogênio, depois o íon 

hidroperóxido (HO2
-) reage com o ozônio e produz O3

- e radicais hidroxilas que iniciam uma 

reação em cadeia degradando o poluente no processo, como é simplificado pela equação 4.2.3.1 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004) 

3 𝑂3 + 𝐻2𝑂
ℎ𝑣
→  2 ∙ 𝑂𝐻 + 4 𝑂2                                                                                                               (Eq.  4.2.4.1) 
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Segundo Mills, Lee e Lepre (2003) o oxigênio é o produto da destruição fotocatalítica do ozônio 

sintetizado pelo TiO2 na temperatura ambiente. Dessa forma, as equações da fotodecomposição 

podem ser verificadas nas equações 4.2.3.2 a 4.2.3.9. 

𝑇𝑖𝑂2
ℎ𝑣 ≥3,2 𝑒𝑉
→        ℎ+ + 𝑒−                                                                                                                             (Eq.  4.2.4.2) 

𝑒− + 𝑂3→ 𝑂3
−                                                                                                        (Eq.  4.2.4.3) 

ℎ+ + 𝑂𝐻− →𝑂𝐻∙                                                                                                                  (Eq.  4.2.4.4) 

𝑂3
− + 𝑂3 →𝑂4

− + 𝑂2                                                                                                                           (Eq.  4.2.4.5) 

𝑂𝐻∙ + 𝑂3 →𝑂4
− + 𝐻+                                                                                                      (Eq.  4.2.4.6) 

𝑂4
− + 𝑂3 → 2𝑂2 + 𝑂3

−                                                                                                    (Eq.  4.2.4.7) 

𝐻+ + 𝑂3 + 𝑂4
− → 3𝑂2 + 𝑂𝐻

−                                                                                        (Eq.  4.2.4.8) 

Onde todo o processo pode ser resumido como: 

2𝑂3
ℎ𝑣 ≥3,2 𝑒𝑉
→        

𝑇𝑖𝑂2
→   3𝑂2                                                                                                       (Eq.  4.2.4.9) 

4.3. OUTROS ESTUDOS EXISTENTES 

Alguns pesquisadores propuseram diferentes métodos para remoção e degradação do glifosato. 

Por exemplo, Bourgeois, Klinkamer e Price (2012) estudaram diferentes métodos de 

degradação de pesticidas. Um dos métodos consistiu na absorção por carvão ativado, no qual 

foi adicionado em um frasco de 40 mL uma relação de concentração de glifosato para carbono 

de 15:1. O frasco foi selado e colocado em um reator de mistura por 24 horas. Depois foi 

analisado e resultou em uma redução de 51% de glifosato. 

Lan et al. (2013) observaram a degradação de glifosato em água utilizando oxidação com MnO2, 

oxidação eletroquímica e oxidação eletroquímica assistida com MnO2 (electro-MnO2), no qual 

reduziu 40% de glifosato em 120 minutos de experimento nos dois primeiros métodos. No 

terceiro método, electro-MnO2, no mesmo tempo de reação foi degradado 80% de glifosato. 

Manassero et al. (2010) utilizaram a combinação de peróxido de hidrogênio e radiação UV para 

a degradação de glifosato. Analisando em um cromatógrafo com um tempo de reação de 5 

horas, concentração de glifosato de 50 mg/L, concentração de H2O2 de 115 mg/L e duas 
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lâmpadas de 40W o glifosato reduziu em 63,5%. Utilizando duas lâmpadas de 15W e as mesmas 

concentrações de glifosato e H2O2 a degradação foi de apenas 36,3% em 5 horas. 

Shifu e Yunzhang (2007) determinaram a degradação fotocatalítica do glifosato utilizando TiO2 

como fotocatalizador com uma concentração de 4 g.L-1 e uma lâmpada de mercúrio de 375W. 

Com a concentração do herbicida mantida em 42 mg.L-1 em um volume de 400 mL, obtiveram 

92 % de degradação do glifosato após 3,5 horas de reação. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados na Universidade Federal de Goiás – UFG, na Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental durante o segundo semestre de 2016. Para tal, foram utilizados 

equipamentos do Laboratório de Efluentes e do Laboratório de Saneamento. 

Foi construído um reator fotocatalítico de volume útil de 2,6 litros constituído por um tubo de 

PVC de 100 milímetros de diâmetro, fechado em suas extremidades (com caps específicos para 

essa tubulação), contando com duas lâmpadas tubulares de 15 Watts de potência, de baixa 

pressão com pico de emissão de 253nm, como fonte de radiação ultravioleta. As lâmpadas 

foram dispostas próximas ao eixo central, conectadas a um reator eletrônico bivolt tubular com 

capacidade de conectar duas lâmpadas de até 20 Watts de potência. 

O reator também contava com dois conectores de 1,27 centímetros de diâmetro para ligar as 

mangueiras ao reator a fim de introduzir a vazão afluente e retirar o efluente. Os quais estão 

ligados a um recipiente de recirculação, com capacidade de até 2 L, contendo uma bomba 

submersível RS Electrical (Rs-701), com vazão máxima de 230 L.h-1, para levar a vazão 

afluente para o reator.  

Para os testes de ozonização fotocatalítica foi acoplado ao sistema o gerador de ozônio do 

fabricante Ozônio Line com capacidade de 3 a 5,5 g.h-1 e potência de 85W, que coleta o ar 

atmosférico e o transforma em ozônio, sendo liberado no sistema por meio da pedra porosa no 

recipiente de recirculação. 

Figura 5.1: Representação em corte longitudinal do reator 

 

Fonte: Própria dos autores 
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Figura 5.2: Representação esquemática do sistema 

 

Fonte: Própria dos autores 

A representação esquemática do corte longitudinal do reator pode ser verificada na figura 5.1 

(Nota: 1) Tubulação PVC 100 mm 2) Caps 3) Lâmpadas 15W 4) conectores 1,27 cm). O sistema 

com todos seus elementos está representado na Figura 5.2 (Nota: 1) Tubulação PVC 100 mm 

2) Caps 3) Lâmpadas 15W 4) conectores 1,27 cm 5) Tubulação de entrada e saída 6) Bomba 7) 

Recipiente 8) Pedra porosa 9) Gerador de ozônio). Nas figuras 5.3 e 5.4 pode ser observado 

fotos do reator e do sistema como um todo, no qual a última se encontra embrulhado de papel 

alumínio, que era utilizado para proteger os pesquisadores ao realizar a coleta das amostras, 

uma vez que a luz ultravioleta pode causar problemas de visão. 

Figura 5.3: Foto do reator 
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Fonte: Própria dos autores 

Figura 5.4: Foto do sistema mostrando o reator, os conectores, as mangueiras, o recipiente de recirculação e a 

bomba 

 

Fonte: Própria dos autores 

Tabela 5.1: Fases de operação do reator 

Fase 1 UV 

Fase 2 UV/TiO2 

Fase 3 UV/TiO2/O3 

Fonte: Própria dos autores 

O reator foi operado em três fases, todas em bateladas, como mostra na Tabela 5.1, de tal modo 

que antes de cada fase foi realizada a limpeza do sistema com água destilada a fim de remover 

qualquer substância remanescente que pudesse interferir nos resultados. A primeira fase foi 

constituída por fotólise, para verificar a eficiência da degradação do glifosato utilizando apenas 

a luz ultravioleta. A segunda etapa por a fotocatálise utilizando o dióxido de titânio, para 

verificar a eficiência da degradação do glifosato combinando a luz ultravioleta e o semicondutor 
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TiO2. A terceira fase por ozonização fotocatalítica, na qual foi adicionado o ozônio como um 

oxidante auxiliar juntamente com a luz UV e o TiO2 para verificar a eficiência da degradação 

do glifosato. 

A primeira fase teve duração de 60 min e a segunda e terceira fase de 120 min, de forma a 

verificar o comportamento da degradação. A fotólise apresentou menor período de batelada por 

ser esperado uma baixa efeciência. Cada etapa foi monitorada a cada 10 min, coletando as 

amostras na saída do efluente para o recipiente de recirculação. As amostras então foram 

filtradas em papel filtro de 47 mm a fim de remover o dióxido de titânio remanescente, que se 

encontra em suspensão, e submetidas ao método de análise proposto por Bhaskara e Nagaraja 

(2006).  

O método consta na transferência de 5 mL das amostras para tubos de vidro, na adicição de 0,5 

mL de ninidrina 5% e 0,5 mL de molibdato de sódio 5%, sendo então levados a banho maria, 

com uma temperatura entre 85 a 95 oC, por 12 minutos. Os tubos então foram resfriados à 

temperatura ambiente. Foi utilizado o espectrofotômetro Hach DR 5000 para analisar as 

amostras em comprimento de onda de 570 nanometros (nm) a fim de verificar a absorbância. 

Foi estabelecido uma correlação entre absorbância e concentração de glifosato por meio da 

curva de calibração realizada para esse método é possível determinar a concentração do 

glifosato remanescente na amostra. 

A concentração de glifosato utilizada foi de 12 mg.L-1, uma vez que foi a concentração máxima 

da curva de calibração do método de análise, obtida por meio da diluição do produto comercial 

Roundup da Monsanto, que contém 370 g.L-1 de glifosato em sua formulação.  O dióxido de 

titânio (TiO2) foi adicionado de forma suspensa no afluente líquido, a fim de obter uma maior 

eficiência do processo. Foram realizados testes com concentração de TiO2 de 0,1 g.L-1 e 0,05 

g.L-1, de acordo com as verificadas na literatura para esse catalisador em suspensão, e foi 

verificado que a melhor concentração, que obteve maiores eficiências, foi a de 0,05 g.L-1 para 

as três fases.    

Através dos resultados das análises foram construídos gráficos de eixos cartesianos mostrando 

o decaimento da concentração de glifosato ao longo do tempo. 
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5.1. ESTUDO DA CINÉTICA DAS REAÇÕES 

O estudo da cinética das reações foi realizado pelo método diferencial determinado o 

coeficiente de velocidade (k) e a ordem da reação (n) em cada uma das fases. Esse método se 

baseia na análise gráfica da equação de velocidade geral (Eq. 5.1.1) em que, C é concentração 

e t é tempo. 

−𝑑𝐶𝑑𝑡= −𝑘[𝐶]𝑛                                                                                                          (Eq.  5.1.1) 

A partir de então, foi introduzido logaritmos naturais em cada lado da equação de modo com 

que a equação final (eq. 5.1.2) se apresente graficamente como a equação de uma reta (Eq. 

5.1.3). 

𝑙𝑛(−𝑑𝐶/𝑑𝑡)=ln 𝑘+𝑛 ln[𝐶]                                                                                           (Eq.  5.1.2)  

𝑦=𝑦0+𝑚𝑥                                                                                                                    (Eq.  5.1.3) 

Deste modo é possível construir o gráfico da reta onde: y = 𝑙𝑛(−𝑑𝐶/𝑑𝑡); y0 = ln k; m = n; x = 

ln [C]. A partir de então foi aplicada a função inversa de logaritmo normal sobre y0 para a 

obtenção da constante cinética da reação. 

5.1.1. CURVA DE CALIBRAÇÃO 

Figura 5.1.1.1: Curva de calibração concentração em mg/L por absorbância 

 

Fonte: Própria dos autores 
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Para o estudo da cinética das reações foi necessário a construção de uma curva de calibração. 

Com base no método de análise proposto por Bhaskara e Nagaraja (2006) foi construída uma 

curva de calibração com valores de concentração dentro da faixa de valores esperados no estudo 

(0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0, 10,0; 12,0 mg.L-1). 

Através da curva de calibração obteve-se a equação da curva e o R2 obtido foi 0,9916, portanto 

possui um grau de precisão aceitável. A equação da curva está representada na Eq. 6.1.1, no 

qual o eixo das ordenadas (y) é a concentração em mg.L-1 e o eixo das abscissas (x) é a 

absorbância.  

y = 4,5936x - 0,0966                                                                                                   (Eq.  

5.1.1.1) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A temperatura e o pH de todas as amostras analisadas durante os experimentos foram mantidos 

conforme o preparo da solução, sendo mantindo em temperatura ambiente e pH com uma média 

7,45. Apesar de terem sido coletados, os dados de temperatura e pH não foram utilizados em 

função de não ter sido realizado um estudo sobre o efeito dos mesmos sobre a degradação do 

glifosato. 

6.1. FOTÓLISE 

A primeira fase do experimento foi avaliar a degradação do glifosato utilizando apenas a 

fotólise. Utilizando uma solução de glifosato com concentração de 12 mg.L-1, uma vez que é a 

concentração máxima da curva de calibração construída, foi realizado o experimento com 60 

minutos coletando aproximadamente 25 mg de amostra a cada 10 minutos de experimento. 

Após a leitura no espectrofotômetro e utilizando a equação da curva de calibração (Eq. 6.1.1) 

obteve o gráfico (Figura 6.2.1) mostrando a degradação do glifosato pelo tempo de tratamento. 

Foi verificado que degradou de 12,09 mg.L-1 para 9,11 mg.L-1, obtendo uma eficiência de 

24,69% com uma hora de tratamento. 

Figura 6.1.1: Degradação do glifosato por fotólise, apresentando a concentração em mg/L pelo tempo em minutos 
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Segundo Assalin et al. (2010), a fotólise direta não é considerada uma opção na maioria dos 

estudos presentes na literatura, uma vez que é mais lenta do que os outros processos, 

apresentando uma baixa eficiência com o mesmo tempo de tratamento para a maioria dos 

pesticidas. 

Portanto, a baixa eficiência obtida na fotólise do glifosato era esperada, mostrando que é 

necessário utilizar outros compostos para auxiliar nessa degradação, como é o caso do 

catalisador dióxido de titânio e do ozônio. 

6.2. OXIDAÇÃO FOTOCATALÍTICA COM TiO2 

Foi realizado o experimento de oxidação fotocatalítica utilizando o dióxido de titânio com uma 

concentração inicial de glifosato de 12 mg.L-1 e de TiO2 com 0,05 g.L-1 durante 120 minutos. 

A Figura 6.3.1 demonstra a degradação do glifosato utilizando UV e TiO2, na qual o glifosato 

chegou à uma concentração de 7,60 mg.L-1 em 60 minutos, porém teve uma alteração na curva 

após 60 minutos de experimento. 

Figura 6.2.1: Gráfico da degradação do glifosato utilizando oxidação fotocatalítica com TiO2. 

 

Fonte: Próprio dos autores 

12,21

9,78

9,35
9,21

8,55

8,08

7,60

10,49 10,48

10,89

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

0 20 40 60 80 100 120

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
L)

Tempo de tratamento (minutos)



Remoção de glifosato utilizando ozonização fotocatalítica com TiO2                                                                              32 

 
 

 

C. F. Aranha 
M. A. Ribeiro 
 

Segundo um estudo realizado por Bourgeois, Klinhamer e Prince (2012), a degradação do 

glifosato gera a formação de subprodutos, como por exemplo o ácido aminometilfosfônico 

(AMPA). Esses subprodutos podem contribuir para erros nas análises, uma vez que possuem 

estruturas similares ao glifosato o método de análise não consegue separa-los, levando ao 

aumento da absorbância com o tempo. Além disso, os subprodutos podem competir com o 

glifosato pelos radicais hidroxila, fazendo com que a eficiência de degradação, no mesmo 

período de tempo, fique menor se comparado a outros pesticidas. Por exemplo, Bourgeois, 

Klinhamer e Prince (2012) utilizaram fotólise com peróxido de hidrogênio e removeu apenas 

50% de glifosato em 90 minutos, enquanto que outros pesticidas como alachlor e atrazina foram 

removidos em porcentagens de 95% e 83%, respectivamente, em 90 minutos de reação. 

Bhaskara e Nagaraja (2006) estudaram a influência de outros compostos como vários cátions e 

ânios e outros pesticidas como paration, malation, 2,4-D, o-cresol, e 4-nitrofenol na 

determinação do glifosato pelo espectrofotômetro com 570 nm e verificaram um limite de 2% 

de erro na determinação do glifosato pelo método quando em mistura com outros pesticidas. 

Dessa forma, pode se inferir que a alteração na curva representando um aumento da 

concentração de glifosato a partir de 60 minutos de reação representa um erro de leitura 

ocasionado pela geração dos subprodutos do glifosato, uma vez que o método de análise utiliza 

o espectrofotômetro e este não faz a distinção do glifosato e seus subprodutos. Além disso, o 

fato de o glifosato utilizado não ser puro e sim o produto comercial da Monsanto pode ter outros 

compostos na mistura ou levado a maior formação de subprodutos que interferiram nos 

resultados obtidos. 

Portanto, desconsiderando-se a interferência dos subprodutos obtida entre 60 a 120 minutos de 

reação, a oxidação fotocatalítica utilizando o TiO2 degradou cerca de 37,78% de glifosato com 

uma hora de reação. 

6.3. OZONIZAÇÃO FOTOCATALÍTICA 

Por último foi realizado a ozonização fotocatalítica com dióxido de titânio para degradar o 

glifosato com solução de 12 mg.L-1 de concentração, TiO2 a 0,05 g.L-1 durante 120 min. Na 

Figura 6.4.1 podemos verificar o gráfico da degradação do glifosato, na qual pode-se observar 

que com 10 min de reação a concentração passou de 12,41 mg.L-1 para 7,59 mg.L-1. Depois 
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desse tempo continuou decaindo até uma concentração de 6,76 mg.L-1 em 60 minutos de reação 

representando 45,46% de eficiência.  

Figura 6.3.1: Gráfico da degradação do glifosato utilizando a ozonização fotocatalítica com o TiO2 

 

Fonte: Própria dos autores 
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e pH 10, que removeu a maioria do AMPA formado em 30 minutos de reação, porém com pH 

6,5 esse produto continuava sendo produzido e não era degradado. 

Dessa forma, a razão pela qual a concentração do glifosato aumentou após uma hora de reação 

pode ser justificada pela formação e/ou presença de AMPA e de outros compostos durante o 

processo de ozonização fotocatalítica. Uma vez que o pH foi 7,45 o AMPA e outros compostos 

podem ter persistido e influenciaram na absorbância da luz pelo espectrofotômetro.  

6.4. CINÉTICA DAS REAÇÕES 

O estudo das cinéticas das reações seguiu o método diferencial para cada uma das fases e os 

resultados da constante de velocidade, da ordem da reação e do fator de correção pode ser 

observado na Tabela 6.5.1.  

Tabela 6.4.1: Cinética das reações de cada fase do experimento 

Experimento Equação da Reta 

Constante da 

velocidade (k) 

(min-1) 

Ordem 

da reação 

(n)  

Fator de 

Correlação 

(R2) 

Fase 1 y = 9,6821x - 1,7115 0,1806 9,6821 0,7318 

Fase 2 y = 3,7661x - 1,7343 0,1765 3,7661 0,7559 

Fase 3 y = 6,3727x - 1,3887 0,2494 6,3727 0,9310 

A primeira fase, fotólise, foi lenta e com baixa eficiência para degradar o glifosato em relação 

as outras fases, que pode ser observado com o valor da constante de velocidade de 0,1806 min-

1 e fator de correlação de 0,7318, o menor dentre as três fases. Na oxidação fotocatalítica, 

segunda fase, a constante de velocidade foi menor do que a primeira, uma vez que foi 

adicionado o catalizador dióxido de titânio, que acelera a reação. Já a ozonização fotocatalítica, 

terceira fase, obteve a maior eficiência de degradação e pode ser observado pelo fator de 

correlação, que foi o maior com 0,9310 e com a constante de velocidade de 0,2494 min-1. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O processo de fotólise atingiu a eficiência de 24,69% em uma hora de reação. O processo de 

oxidação fotocatalítica com TiO2 obteve 37,78% de eficiência na degradação do glifosato. E a 

ozonização fotocatalítica com TiO2 obteve 45,46% de eficiência de degradação de glifosato em 

60 min de reação.  

Foi observado a possível formação de subprodutos no processo de oxidação fotocatalítica 

devido a alteração das curvas depois de uma hora de reação, uma vez que o método de análise 

realizado não consegue fazer uma distinção do glifosato e dos outros compostos. Uma vez que 

a solução de glifosato preparada constava com pH 7,45 pode ter levado a persistência do AMPA 

e de outros subprodutos gerados, influenciando na determinação da absorbância pelo método e 

gerando resultados menos eficientes para a degradação do glifosato. 

Recomenda-se que para futuros trabalhos faça uma identificação dos subprodutos gerados pela 

degradação do glifosato, bem como um estudo mostrando qual catalizador é o mais eficiente 

para degrada-los. Outra recomendação é realizar uma comparação da concentração de glifosato 

utilizando o método proposto por Bhaskara e Nagaraja (2006) e utilizando o HPLC ou outros 

métodos, para verificar qual é o mais eficiente na determinação do glifosato sem a interferência 

dos subprodutos.  

Em relação ao ozônio recomenda-se que para uma melhor eficiência de degradação do 

composto realizar um estudo determinando a concentração exata do ozônio presente na solução 

e o poder de degradação, bem como verificar a influência do pH na degradação do glifosato.  
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