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RESUMO 

O glifosato é o ingrediente ativo de agroquímicos mais consumido no Brasil, com 

aproximadamente 185 mil toneladas por ano, representando cerca de 3 vezes o valor do 

segundo colocado. Este herbicida é mundialmente utilizado por sua capacidade diversificada 

no controle de plantas indesejadas, porém o composto orgânico pode atingir as águas 

superficiais por meio dos efluentes industriais ou até mesmo através da lixiviação no solo, 

causando problemas graves em diversos animais, ao ecossistema local e aos seres humanos. 

Por isso, este estudo tem como objetivo avaliar a eficiência na remoção de formulação 

comercial de glifosato em efluente sintético por meio de uma oxidação no processo 

combinado de H2O2/UV. Para tal finalidade, foi construído um reator no qual o meio 

reacional encontra-se dentro de um tubo de quartzo, com lâmpadas UV à sua volta e foi 

operado em duas fases (Fase I e Fase II), variando as principais condicionantes do processo 

(pH e concentração de H2O2). Na Fase I, com determinação feita por meio de 

espectrofotometria, o melhor resultado foi a remoção de 43,25 % com concentração de H2O2 

de 300 mg/L, pH de 8,0 e tempo de 6 horas de tratamento. Na Fase II, com determinação por 

meio e cromatografia (HPLC) o melhor resultado foi a remoção de 58,12 % com concentração 

de H2O2 de 150 mg/L, pH de 8,0 e tempo de 6 h de tratamento. Em conclusão, têm-se fatores 

passíveis de influenciar os resultados obtidos na Fase I como a precisão do método de análise, 

além de as condições ideais para a reação podem não ter sido alcançadas. O fato de se tratar 

de um estudo realizado com a formulação comercial de glifosato traz algumas dificuldades, 

como a falta de muitos outros estudos, além de não haver acesso a todos os compostos 

presentes nas formulações. 
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ABSTRACT 

Glyphosate is the most consumed active ingridient of agrochemicals in Brazil, with 

approximated 185 thousand tons a year, representing about 3 times the value of the second 

one. This herbicide is worldwide used because of its diversified capacity to control unwanted 

plants, however the organic compound can reach superficial waters duo to industrials 

effluents or even through leaching of soil, causing severe problems in several animals, in the 

local ecosystem and humans. Therefore, this study aims to evaluate removal efficiency of a 

glyphosate commercial formulation in synthetic effluent by oxidation in a combined process 

of H2O2/UV. For this, a reactor was built in which the reaction fluid is inside a quartz tube, 

with UV lights around it and it was operated in two phases (Phase I and P 

hase II), varying the main conditions of the process (pH and H2O2 concentration). In Phase I, 

with the determination by spectrophotometry, the best result was a 43,25 % removal, with a 

H2O2 concentration of 300 mg/L, pH of 8,0 and a 6 hours’ time of treatment. In Phase II, with 

the determination by chromatography, the best result was a 58,12 % removal with a H2O2 

concentration of 150 mg/L, pH of 8,0 and a 6 hours’ time of treatment. In conclusion, there 

was some factors capable to influence on results obtained in Phase I such as the precision of 

the analysis method, and the optimal conditions for the reaction may have not been reached. 

The fact of being a study performed with the commercial formulation of glyphosate brings 

some difficulties, such as the lack of various other studies, besides the facto of not knowing 

all the compounds presents in the formulations. 

Keywords: Glyphosate, Advanced Oxidative Processes, Oxidation, Degradation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e a constante busca pelo desenvolvimento econômico nas últimas 

décadas têm elevado a poluição e a contaminação ambiental a níveis jamais vistos antes. Esse 

fato fica evidente no decaimento da qualidade hídrica dos cursos d’água causado pela 

produção industrial e agrícola em massa (KUNZ et al., 2002). 

Dentre os principais contaminantes tem-se o glifosato [N-(fosfonometil) glicina, C3H8NO5P], 

principal ingrediente ativo presente em herbicidas utilizados em escala mundial, devido a sua 

capacidade não seletiva no controle de plantas indesejadas na agricultura em geral, bem como 

no uso doméstico, além de ser economicamente favorável. Este herbicida foi desenvolvido 

pela companhia Monsanto no começo da década de 1970, revolucionando a agricultura e, 

desde que as patentes se encerraram, passou a ser produzido e comercializado por diversas 

empresas do ramo, difundindo mundialmente seu uso (BAYLIS, 2000; WOODBURN, 2000). 

De acordo com o boletim anual de 2016 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o glifosato lidera a lista dos ingredientes ativos de 

agroquímicos mais vendidos no Brasil, com um total de mais de 185 mil toneladas, que 

representa mais de três vezes da quantidade do segundo colocado (2,4-D). Esses números 

comprovam a larga utilização do herbicida no país e, considerando que esses compostos em 

seu estado líquido terão como destino final o meio ambiente, devem ser estudadas 

metodologias que propiciem o seu tratamento, evitando ou minimizando seus possíveis danos 

ambientais. 

A Resolução Nº 430 de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que 

dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes, não estipula um limite 

máximo de concentração de glifosato em efluente industrial para lançamento em águas 

superficiais, porém a Resolução Nº 357 de 2005 do CONAMA, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água, estabelece que os limites máximos presentes, após a zona de 

mistura, nas águas doce de classe 1 e 2 seja de 65 µg/L e, para classe 3, de 280 µg/L. 

Devido aos efeitos causados pela contaminação desses compostos, surge no meio científico a 

necessidade de se estudar alternativas, econômica e ambientalmente mais adequadas, para o 

tratamento de efluentes, com o desenvolvimento de tecnologias que propiciem eficiência e 

viabilidade cada vez melhores na remoção desses contaminantes. 
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O tratamento de efluentes tem como função devolver a água ao ecossistema, seja na forma de 

reuso ou diretamente aos corpos hídricos com qualidade aceitável, devendo ser controlado de 

acordo com a legislação ambiental pertinente, evitando que haja danos à saúde pública e ao 

próprio meio ambiente. Assim, para o correto tratamento de águas residuárias é necessário 

que se tenha conhecimento dos constituintes presentes na água, os impactos que eles causam 

quando dispersos no meio ambiente, as transformações pelas quais esses constituintes 

passarão no processo de tratamento e dessa forma escolher os métodos mais adequados 

(METCALF; EDDY, 2015). 

Para tanto, dentre os métodos de tratamento de efluentes, a oxidação química é normalmente 

aplicada com a função de desinfecção, ou seja, para eliminação de patógenos, podendo ainda 

ser combinada com a oxidação biológica para redução da carga orgânica ou aumentar a 

biodegradabilidade destes efluentes. Dessa forma, para aumentar a eficiência da oxidação 

química, podem ser utilizados compostos como ozônio (O3), aliado ao peróxido de hidrogênio 

(H2O2), ou na presença de radiação UV, sendo que a principal espécie oxidante é o radical 

hidroxila, esses processos recebem o nome de Processos Oxidativos Avançados (POA) 

(BELTRÁN; GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 1997). 

Apesar dos custos de tratamentos que utilizam oxidação química serem tipicamente mais 

elevados do que os de ordem física ou biológica, os mesmos têm como vantagem a eficácia na 

remoção de compostos recalcitrantes. O H2O2 tem sido utilizado há muitos anos para remoção 

de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), odor e 

espuma de efluentes domésticos ou industriais. A aplicação do H2O2 pode se dar de maneira 

isolada, disperso no efluente, ou em conjunto com um catalisador (como os íons de ferro), luz 

UV e ozônio. Além de se tratar de um reagente menos oneroso, esse tratamento pode ainda 

ser usado como o único processo ou em complemento a outro tipo de tratamento. (KSIBI, 

2006). 

De acordo com Georgiou et al. (2002), diversos experimentos utilizando sistemas combinados 

de H2O2/UV para degradação de compostos como ácidos alifáticos, álcoois, benzeno, fenóis, 

pesticidas, entre outros, obtiveram como resultado a completa mineralização e conversão dos 

mesmos em gás carbônico, água e sais inorgânicos. 

Diante do exposto, este estudo propõe a verificação da eficiência do processo combinado de 

H2O2/UV na remoção da formulação comercial de glifosato em um reator operando em 
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bateladas sequencias (RBS). Esta pesquisa justifica-se por se tratar do estudo de uma forma de 

tratamento de efluentes com poluentes orgânicos, podendo ser aplicado em efluentes 

industriais ricos em glifosato, que propicia diversos efeitos ambientais negativos já 

comprovados, mais ainda por ser um composto amplamente produzido por indústrias de larga 

escala. Além disso, no presente estudo, propôs-se o tratamento e remoção do glifosato 

utilizando a formulação comercial do produto, e não do herbicida em sua forma pura, como 

acontece na grande maioria dos estudos presentes na literatura, fator esse que pode gerar 

dados e informações ainda mais relevantes do ponto de vista científico. 
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2. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 2.1.

O objetivo geral do trabalho foi de verificar a eficiência da remoção de uma formulação 

comercial de glifosato em efluente sintético por meio do processo combinado de H2O2/UV. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.2.

Os objetivos específicos foram: 

Verificar a influência dos parâmetros operacionais de concentração do herbicida, o pH inicial 

e concentração de H2O2; 

Utilizar os tratamentos com UV e H2O2 separadamente para a remoção do herbicida. 

Avaliar a cinética da reação do tratamento. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 GLIFOSATO 3.1.

A produção agrícola em larga escala demanda a utilização de herbicidas, agroquímicos que 

atuam na otimização do processo e, a princípio, devem apresentar ação tóxica contra as 

plantas danosas ao cultivo. Porém, esses produtos podem ir além do que é esperado, 

proporcionando efeitos negativos em diversos outros organismos, ameaçando os ecossistemas 

locais (APARECIDO; CORREIA; BOTELHO, 2013). 

Um desses herbicidas é o glifosato, que, por meio da inibição competitiva de uma enzima que 

participa do processo de síntese de três aminoácidos essenciais (triptofano, fenilalanina e 

tirosina), acaba levando a um déficit na síntese proteica (JAWORSKI, 1972). A estrutura 

química do composto está representada na Figura 3.1: 

Figura 3.1 – Estrutura química do glifosato. 

 

Fonte: BRADBERRY; PROUDFOOT; VALE (2004). 

O glifosato pode causar drásticas alterações na biodiversidade em ambientes naturais pelo fato 

de ser não seletivo, afetando espécies de plantas que não são alvo. O herbicida tem toxicidade 

aguda relativamente baixa, porém os peixes têm se mostrado mais sensíveis ao composto e 

estudos têm sugerido efeitos crônicos de nascimento em algumas espécies de animais, 

dependendo do tipo de exposição (JUNIOR et al., 2002). 

A comercialização do agroquímico se dá através das chamadas “formulações comerciais de 

glifosato”, que são misturas nas quais há a presença do herbicida, além de outros 

componentes com diferentes concentrações. Surfactantes em concentrações acima de 50 % 

são adicionados em praticamente todas as formulações de glifosato para utilização em solo, 

enquanto que as destinadas ao uso em água são livres dos surfactantes. As funções desses 

componentes são: atuar principalmente como agente umectante, promover a distribuição 



 Remoção de formulação comercial de glifosato em efluente sintético por meio de processo combinado de 

H2O2/UV  18 

 

V. M. F. Filho 

uniforme do herbicida na superfície das folhas, além de auxiliar na penetração do glifosato 

nas mesmas (BRADBERRY; PROUDFOOT; VALE, 2004). 

Os surfactantes mais utilizados são conhecidos como “aminas de polioxietileno” (POEA, da 

sigla em inglês), termo utilizado pelos produtores das formulações para designar um grupo de 

compostos, que podem ter diferenças entre si, como o tamanho da cadeia e o grau de 

saturação dos grupos alquil. A concentração do POEA varia de menos de 1 %, em 

formulações de glifosato prontas para o uso, chegando até 21 % em produtos profissionais 

mais concentrados. 

O estudo realizado por Benachour e Séralini (2008) mostrou que os compostos como o POEA 

mudam a permeabilidade das células humanas, além de amplificar a toxicidade, já induzida 

pelo glifosato, através de apoptose e necrose celular. No entanto, a real toxicidade do glifosato 

deve levar em conta além da presença desses componentes, também o metabolismo e os 

efeitos de ação tardia e bioacumulação do próprio herbicida. 

Ainda segundo o estudo em questão, fica confirmado que os compostos presentes nas 

formulações não são inertes e que os efeitos já citados são observados, inclusive, em diluições 

com concentrações abaixo das recomendadas para a produção agrícola. Os autores alertam 

que as formulações disponíveis no mercado poderiam causar danos ou até a morte das células, 

quando em contato com concentrações em níveis apenas residuais, portanto, presente em 

alimentos derivados de plantações que utilizem as formulações comerciais como insumo. 

Os efeitos causados em humanos pelo glifosato podem ir mais além, como comprova o estudo 

de Thongprakaisang et al. (2013), no qual os autores revelam que o agroquímico causa um 

efeito aditivo do hormônio relacionado ao câncer de mama, o estrogênio. Isso implica no fato 

de que o consumo de dietas baseadas em alimentos contaminados pelo herbicida poderia 

acarretar em maior risco de câncer de mama, principalmente em mulheres no período de pós-

menopausa, no qual as mesmas já fazem utilização de reposição hormonal. 

Em estudo realizado por Bradberry, Proudfoot e Vale (2004), foi feito um levantamento de 

casos de exposição humana ao glifosato nos Estados Unidos, com dados da Associação 

Americana de Centros de Controle de Envenenamento (AAPCC), que apontou que a ingestão 

deliberada de formulações de glifosato resultou em severa toxicidade, desde irritação na pele 

e nos olhos, até a morte em 10-15 % dos casos, dependendo da quantidade ingerida. Porém, 
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ainda há controvérsia quanto aos detalhes dos mecanismos de toxicidade das formulações, 

principalmente o papel do surfactante POEA ao induzir essa toxicidade. 

Além dos efeitos causados em humanos, outros estudos também foram desenvolvidos para 

comprovar os possíveis danos causados pelo glifosato em animais. Um destes estudos, 

realizado com quatro espécies diferentes de sapos, testou os efeitos causados por formulações 

do herbicida, e mostrou que o Roundup, da Companhia Monsanto, mostrou-se ser o de maior 

toxicidade aguda entre os cinco testados, atingindo o menor valor de CL50 (concentração letal 

em 50 % da população testada) de 2,9 mg/L pelo período de 48 horas (MANN; BIDWELL, 

1999). 

Com relação à forma com que o glifosato se mineraliza, Manassero et al. (2010) realizaram 

um teste para avaliar a degradação por meio de oxidação química, no qual foi sugerido um 

caminho provável para sua mineralização, encontrando os principais subprodutos da reação, 

aqueles mais estáveis e, portanto, mais facilmente identificados, que foram a sarcosina, 

glicina, ácido fórmico, ácido fosfórico, ácido aminometilfosfônico (AMPA), ácido acético e 

ácido glicólico (MANASSERO et al., 2010). 

O principal subproduto da degradação do glifosato é o AMPA, tido como de baixa toxicidade, 

possuindo dose letal de 8.300 mg/kg, enquanto que para o glifosato a dose letal é de 4.230 

mg/kg, porém esse composto é mais persistente no meio ambiente, tendo meia-vida em solo 

variando entre 119 e 958 dias. De acordo com Souza et al. (2005) alguns efeitos causados pela 

exposição ao AMPA em ratos ocasionaram em perda de peso e alteração celular em órgãos 

como rins e bexiga. 

Levando-se em conta os efeitos causados pelo glifosato e demais compostos presentes nos 

produtos comercializados, o estudo de Mesnage, Bernay e Séralini sugere que as formulações 

devem ser estudadas como misturas, para verificação de efeitos tóxicos, já que os efeitos 

combinados poderiam induzir a patologias a longo termo. Além disso, a quantidade aceitável 

diária de consumo (ADI, sigla em inglês) de glifosato é calculada com o herbicida puro, 

enquanto que o glifosato é sempre utilizado com outros compostos em conjunto, que não são 

imediatamente biodegradados e poderiam mudar sua toxicidade, portanto o ADI poderia estar 

sendo superestimado. 

Tendo-se em vista todas as complicações que o glifosato pode gerar ao meio ambiente e 

diretamente aos seres humanos, diversos tipos de tratamento têm sido utilizados para a 
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remoção do glifosato da água, como adsorção, oxidação, ozonização, fotólise, degradação 

fotocatalítica e oxidação por H2O2 (SHIFU; YUNZHANG, 2007; LAN et al., 2013; HU; 

ZHAO; SOROHAN, 2011; ASSALIN, 2009).  

 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA) 3.2.

Os processos oxidativos avançados (POA) são processos químicos utilizados no tratamento de 

efluentes e baseiam-se principalmente na ação do radical hidroxila (OH⦁) como agente 

oxidante, geralmente formado em reações resultantes da combinação entre ozônio ou H2O2 

com a presença de luz visível ou ultravioleta e de catalisadores. (CHAN et al., 2011). 

Os radicais hidroxila têm como características um alto potencial de redução (2,8 volts) 

quando comparados aos oxidantes convencionais, e uma seletividade muito baixa, degradando 

uma grande quantidade de diferentes compostos orgânicos. A sua ação envolve a hidroxilação 

que leva a sucessiva oxidação e quebra do composto, sendo que a maioria dos subprodutos 

são aldeídos e ácidos carboxílicos que, passando por uma carboxilação, produzem água e gás 

carbônico (CHONG et al., 2010). 

O principal problema dos tratamentos que envolvem a utilização dos POA é o alto custo dos 

reagentes (O3, H2O2 ou luz UV) que, entretanto, podem ser reduzidos por meio do emprego da 

radiação solar como fonte de energia em substituição à radiação UV. Contudo, deve-se 

ressaltar que os melhores desempenhos dos POA são encontrados quando o tratamento 

biológico torna-se inviável, necessitando, portanto, de uma alternativa (ESPLUGAS et al., 

2002). 

De acordo com o Ahmed et al. (2011), no tratamento com POA há a influência de diversos 

parâmetros operacionais, como: tipo, quantidade e forma de aplicação do agente oxidante, 

intensidade luminosa, tipo e concentração do poluente, o pH inicial da reação e a presença de 

íons no meio reacional. A otimização de todos esses fatores, bem como um aprofundamento 

maior sobre o emprego de cada um deles, são determinantes para a melhor eficiência e 

aplicabilidade das técnicas em escala real, sendo assim, esse tem sido o foco de alguns 

estudos para encontrar as melhores condições de aplicação desses processos. 

Como forma de comparar diferentes processos para a remoção do glifosato, Lan et al. (2013) 

observou o desempenho da oxidação química, oxidação eletroquímica e oxidação 
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eletroquimicamente assistida. Dessa forma, encontrou como principais compostos 

intermediários do processo de degradação a glicina e os ácidos fórmico, acético, glicólico e 

oxâmico, além do fosfato cuja taxa de formação pode indicar a taxa de degradação completa 

do glifosato. 

Há ainda estudos sobre a degradação do glifosato por meio de outros processos, como feito 

por Shifu e Yunzhang (2007), no qual o herbicida é facilmente degradado através da 

fotocatálise quando na presença de um catalisador (TiO2) sob radiação UV. Ainda segundo os 

autores, fica evidenciado que a eficiência do tratamento é diretamente proporcional ao tempo 

de exposição do catalisador à radiação e que, quanto menor o pH inicial, maior a absorção do 

glifosato. 

Assalin et al. (2009) evidenciou que, tanto a fotocatálise quanto a fotólise possuem boas 

eficiências em condições de quase neutralidade do pH, apesar de Shifu e Yunzhang (2007) 

terem demonstrado que a tratabilidade seria melhor em situações de acidez ou alcalinidade 

médias. Além disso, a utilização de um catalisador garante uma maior remoção tanto de 

glifosato como de carbono orgânico total, quando comparado à simples irradiação 

ultravioleta. 

É importante ressaltar que, de acordo com estudo desenvolvido por Manassero et al. (2010), a 

degradação do glifosato não aparenta levar à formação estável de produtos finais tóxicos, não 

sendo necessário, portanto, que ocorra a total mineralização do agroquímico. Porém, no 

estudo citado, os testes foram feitos com a utilização de glifosato em sua forma pura, e não 

com a presença de demais compostos, como os presentes nas formulações comerciais, que são 

as formas mais difundidas e utilizadas do produto. 

Todos os estudos mencionados anteriormente representam a vasta utilização de POA como 

alternativas de tratamento para remoção de contaminantes presentes na água, que ainda inclui 

o processo combinado de H2O2/UV, utilizado no presente estudo. 

 PROCESSO COMBINADO DE H2O2/UV 3.3.

O processo de oxidação química utilizando radiação ultravioleta na presença de H2O2 é uma 

técnica que possui resultados promissores. Isso porque, os comprimentos de onda de UV mais 

usados são entre 200 e 280 nm, e a lâmpada mais comum é a de mercúrio, que emite ondas a 
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254 nm, levando à dissociação do H2O2 e, com isso, a formação dos radicais hidroxilas, que 

reagem com poluentes orgânicos, ocorrendo, posteriormente, a mineralização desses 

compostos (GEORGIOU et al., 2002). 

Entretanto, o coeficiente de absorção de radiação do H2O2 nos comprimentos de onda 

geralmente utilizados pelas fontes de UV é baixo, isso faz com que a taxa de reação de 

degradação do H2O2 diminua quando são aplicadas concentrações menores do agente 

oxidante. Já quando a concentração começa a aumentar acima da condição ótima, inicia-se 

uma eliminação dos radicais hidroxila, havendo então uma competição com a reação do 

poluente, diminuindo a taxa de degradação (JUNGES et al., 2013). 

A concentração de H2O2 pode variar de acordo com o composto a ser removido, uma vez que 

Tanaka (1989) e Beltrán, Ovegero e Acedo et al. (1993) encontraram concentrações de 0,01 

M (aproximadamente 340 mg/L) como valor ótimo para a degradação de vários compostos, 

dentre eles atrazina, que é um herbicida, utilizado para o controle de ervas daninhas. 

Segundo Gogate e Pandit (2004), essa concentração ótima de H2O2 pode depender ainda do 

tipo e nível de presença do contaminante no efluente, sendo que a constante da reação de 

degradação é inversamente proporcional à concentração do poluente. Essa quantidade ótima 

de H2O2 pode ser estabelecida em testes laboratoriais para o poluente em questão ou pela 

utilização dos dados para condições operacionais semelhantes, que já estejam disponíveis na 

literatura. 

Com relação à condição de pH, operar com valores mais baixos (entre 2,5 e 3,5) é o mais 

comumente utilizado em processos combinados de fotólise a partir de UV com H2O2, em que 

o valor exato de pH depende de pKa (constante de dissociação ácida) para o contaminante em 

questão. Apesar da influência do pH nas taxas de degradação através desse processo não ser 

tão significativa, é aconselhável a operação com valores baixos de pH, uma vez que o efeito 

da eliminação de radicais como o de carbonato e bicarbonato, serão anulados, levando assim a 

uma maior taxa de degradação (GOGATE; PANDIT, 2004). 

Junges et al. (2013), utilizando H2O2 e UV, ambos de forma separada, observaram que não 

houve nenhuma alteração significativa na concentração de glifosato, sendo a concentração 

inicial do poluente de 50 mg/L e de H2O2 de 120 mg/L, o que confirma os resultados obtidos 

por Manassero et al. (2010). No entanto, no teste seguinte, com o uso da ação combinada de 
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H2O2/UV e sob as mesmas condições do teste anterior, observou-se uma taxa conversão de 

glifosato e de carga orgânica total de 90 e 70 %, respectivamente. 

Além disso, a exposição do glifosato ao H2O2/UV em um teste de maior duração, Manassero 

et al. (2010) evidenciaram a mineralização do composto por meio da transformação de ânions 

inorgânicos a estados de oxidação mais elevados, formando fosfato e nitrato. Ainda segundo 

os autores, para cada mol de glifosato degradado, um mol de fosfato é formado, sendo que, 

após 10 h de processo, a diferença entre a concentração experimental e teórica de fosfato foi 

de apenas 7 %. 

Entretanto, no estudo de Izídio et al. (2011), com o objetivo de observar a remoção de DQO 

de solução aquosa contendo glifosato com a utilização desse tipo de processo combinado, 

observou-se o efeito da variação das condições de pH (entre 2,0 e 5,0), temperatura (entre 25 

e 35 °C) e concentração de H2O2 (entre 200 e 500 mg/L), encontrando uma redução entre 15 

% e 35 %, o que mostra que este tratamento pode ser insuficiente dependendo dos fins 

desejados. 

 DINÂMICA DAS REAÇÕES 3.4.

A reação de decomposição do H2O2 na presença de uma fonte de luz é um método direto e 

muito eficiente para formar radicais hidroxila, reação esta que pode ser simplificada pela 

Equação 3.1: 

             
⦁ (3.1) 

Os radicais gerados nessa reação, quando na presença de compostos orgânicos, podem dar 

origem a diferentes reações, sendo elas: transferência de hidrogênio (Equação 3.2), adição 

eletrofílica (Equação 3.3) e transferência de elétron (Equação 3.4) (COLONNA; CARONNA; 

MARCANDALLI, 1999): 

      ⦁     ⦁       (3.2) 

  ⦁            ⦁ (3.3) 

  ⦁         ⦁      (3.4) 
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Ainda segundo os autores, as espécies radicais formadas através dessas reações levam a novas 

reações que, de forma definitiva e sob as condições favoráveis, promovem a completa 

mineralização do composto orgânico. 

Altas concentrações de H2O2 costumam desfavorecer o processo cinético da reação, uma vez 

que, após a ativação inicial, o excesso de H2O2 pode funcionar como um consumidor dos 

agentes oxidantes (radicais hidroxila), como exemplificado pela Equação 3.5, competindo 

assim com o poluente, dificultando a degradação do composto (EL-DEIN; LIBRA; 

WIESMANN, 2003): 

        
⦁            

⦁  (3.5) 

As constantes cinéticas são uma forma de representar a influência dos diversos parâmetros 

que influenciam na reação, como mostrou o trabalho de Ferreira e Daniel (2004). Vários 

parâmetros devem ser levados em consideração para análise da cinética de um processo, como 

as características quantitativas e qualitativas do meio de reação e do catalisador, as condições 

fluidodinâmicas do reator, bem como a forma de aplicação da radiação (GIMENEZ; CURCÓ; 

MARCO, 1997). 

Com relação à quantidade de lâmpadas ou qualquer outra fonte de energia nos reatores, esse 

fator não deve ser colocado como um indicador direto sobre a taxa de absorção dos fótons, 

uma vez que, do ponto de vista cinético, essa informação é fornecida pelo valor médio da taxa 

de absorção de fótons por parte do H2O2 e não a quantidade de fótons aplicados na parede do 

reator. Isso implica que, uma quantidade superior de fótons não será, necessariamente, 

indicadora de uma taxa de reação maior, já que, dependendo da forma como o H2O2 estará 

presente no reator, bem como sua suscetibilidade para reação com os fótons, pode prejudicar a 

reação como um todo (MANASSERO et al., 2010). 

Para a determinação da cinética de reação diversos estudos têm mostrado a utilização do 

método integral, pelo qual é possível determinar o coeficiente da velocidade (k), através da 

admissão da ordem da reação (n), sendo a concentração (C). Este método baseia-se na análise 

gráfica da equação de velocidade geral, que é representado pela Equação 3.6 (ASSALIN et al. 

2009, WANG et al., 1999). 

   

  
                      (3.6) 
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No estudo de Vidal et al. (2015), foi feito um esquema simplificado das principais reações 

cinéticas que ocorrem quando da degradação de glifosato através do processo combinado de 

H2O2/UV. Essas reações são apresentadas no Quadro 3.1. As etapas de 1 a 7 representam as 

principais reações, com seus respectivos valores de k (constante), envolvendo os radicais 

hidroxilas provenientes da fotólise e o H2O2, enquanto que a etapa 8 mostra a reação do 

glifosato com os radicais, considerando que esse é o principal caminho para sua oxidação. 

Quadro 3.1 - Reações de degradação do glifosato com as respectivas constantes. 

 

Fonte: Vidal et al. (2015). 

No estudo em questão, o valor de k7 (constante da reação do glifosato com a hidroxila) foi de 

3,37 × 10
10

 cm³ mol
-1

 s
-1

. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho experimental foi dividido em duas fases, nas quais se variaram as concentrações 

iniciais do herbicida, do H2O2 e o método de análise utilizado. Portanto, as duas fases são:  

Fase I – Operação do Sistema e Determinação Pelo Método Espectrofotométrico; 

Fase II – Operação do Sistema e Determinação Pelo Método Cromatográfico. 

 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PILOTO 4.1.

O sistema de tratamento utilizado nas duas fases foi composto pelas unidades mostradas no 

Quadro 4.1: 

Quadro 4.1 – Detalhamento dos itens presentes no reator. 

 

Fonte: próprio autor. 

O reator foi constituído por um tubo de quartzo centralizado e disposto de forma vertical, com 

6 lâmpadas de radiação UV dispostas em volta do mesmo. Como forma de fixar as lâmpadas, 

foi utilizado um tubo de PVC, fechado com 2 caps também de PVC nas extremidades superior 

e inferior. Nos caps foram feitos furos para que os conectores pudessem sair das lâmpadas e 

fossem ligados aos reatores elétricos. Além disso, foi conectada ao tubo de quartzo uma 

bomba (com rotação controlada por um inversor de frequência) por meio de mangueiras, que 

possibilitaram a circulação do efluente de forma ascendente dentro do reator, como mostrado 

no esquema demonstrativo da Figura 4.1. 

Qntd. Item Especificação

1 Tubo de quartzo Actquartzo 50 mm de diâmetro, 1000 mm de comprimento

1 Tubo de PVC 200 mm de diâmetro

2 Caps de PVC 200 mm de diâmetro

1 Bomba centrífuga Dancor 0,5 cv de potência

1 Inversor de frequência Weg 1,0 cv de potência

6 Lâmpadas UV Osram 15 w de potência

3 Reatores eletrônico MG 2x16 w de potência
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Figura 4.1 – Esquema demonstrativo do reator. 

 

Fonte: próprio autor. 

O volume útil no reator foi de 2,5 L. O sistema de tratamento foi instalado e operado na 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, como detalhado 

nas Figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. 

Figura 4.2 – Imagem do reator montado. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Os itens presentes na Figura 4.2: 1 – tubo de quartzo; 2 – tubo de PVC; 3 – conjunto de 

bomba e inversor de frequência. 

Figura 4.3 – Detalhe da bomba, o inversor de  

frequência e a conexão de saída da bomba.    Figura 4.4 – Detalhe da saída do reator. 

           

     Fonte: próprio autor.       Fonte: próprio autor. 

 

Figura 4.5 – Detalhe do funcionamento das lâmpadas UV. 

 

Fonte: próprio autor. 
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 PREPARO DO EFLUENTE SINTÉTICO 4.2.

O efluente sintético foi preparado através da diluição da formulação comercial do glifosato 

em água destilada, simulando a concentração presente em um efluente industrial com a 

presença do herbicida. A fonte de glifosato utilizada foi o produto comercial Roundup® 

Original Di da empresa Monsanto, cuja concentração do sal de di-amônio de glifosato é de 

445 g/L (370 g/L do ácido equivalente), que foi diluído em água destilada para uma solução 

mãe de 500 mg/L, que foi utilizada nas duas fases do projeto, porém em concentrações 

diferentes.  

4.2.1. Fase I 

A Fase I teve o intuito de simular condições de efluentes contendo o herbicida, para isso a 

concentração de glifosato no reator  variou entre 8, 32 e 49 mg/L. 

O pH do efluente variou de acordo com o teste em questão, com os valores de 2,0, 5,0, 8,0 e 

10,0 e a concentração de H2O2 na solução que foi ao reator variou nos valores de 100, 300, 

500 e 700 mg/L, de forma que pudesse ser testada a mudança no processo de acordo com as 

mudanças nas condições de operação. 

4.2.2. Fase II 

A Fase II teve como objetivo avaliar concentrações menores do agroquímico, de modo a 

simular sua presença no meio ambiente, para isso a concentração inicial de glifosato foi de 

2500 µg/L. 

O pH não foi variado, mantendo-se em 8,0, uma vez que esse foi o pH encontrado quando a 

mistura a ser colocado no reator foi feita, não sendo necessária a adição de qualquer composto 

para alteração do pH. 

Com relação à concentração de H2O2, os testes foram feitos com variações de 150, 300, 450 e 

600 mg/L, de forma que pudesse ser avaliada a eficiência do sistema de acordo com a 

alteração do reagente. 
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 OPERAÇÃO DO REATOR 4.3.

Em um primeiro momento foram feitos testes utilizando a luz UV e o H2O2 como formas 

individuais de tratamento, sem a combinação dos dois ou a inserção de qualquer outro 

método. 

Já com o processo combinado (H2O2/UV), a solução contendo glifosato e o H2O2 foi colocada 

no reator e a bomba ligada, durante cerca de 10 min, para que houvesse a homogeneização do 

líquido. Só então foi retirada a primeira amostra, que representava o afluente bruto. Após isso, 

as lâmpadas UV foram ligadas (potência total de 90 W) e foram coletadas amostras em 

intervalos de 1 ou 2 h, em um período de 3 ou 6 h, dependendo do teste em questão. 

 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 4.4.

4.4.1. Fase I 

Na primeira parte dos testes de degradação, foram retiradas triplicadas de 5 mL de amostra, de 

hora em hora, durante um período total de 3 h, com o objetivo de analisar a degradação por 

um período menor. Nos testes seguintes foram retiradas amostras em triplicata a cada 2 h de 

tratamento durante um período total de 6 h para cada teste. 

Para cada amostra de efluente tratado foram realizadas análises de glifosato, determinado por 

meio do método espectrofotométrico proposto por Bhaskara e Nagaraja (2006). Esse método 

consiste em utilizar 5 mL de amostra em um tubo de ensaio, adicionar 0,5 mL de ninidrina 

(C9H6O4) e em seguida adicionar 0,5 mL de molibdato de sódio (Na2MoO4), ambos a 5 %  

(Peso/Volume), a reação esquematizada é apresentada na Figura 4.6. A solução foi então 

colocada em banho maria, com temperatura inicial de 95 °C por 12 minutos, após isso, as 

soluções foram resfriadas até chegar a temperatura ambiente de aproximadamente 25 °C. 
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Figura 4.6 – Reação do glifosato com ninidrina na presença do molibdato de sódio. 

 

Fonte: Bhaskara e Nagajara (2006). 

Para a leitura da concentração foi utilizado o espectrofotômetro Hach DR 5000, que, em 

comprimento de ondas de 570 nm, realizou a leitura da absorbância das amostras coletadas. 

Inicialmente foi elaborada uma curva de calibração (Figura 4.7), descrita pela equação da reta, 

utilizada na determinação da concentração de glifosato presente nas amostras. Nesse caso, 

tem-se uma linearidade entre concentração e absorbância. 

Figura 4.7 – Curva de calibração do glifosato pelo espectrofotômetro. 

 

Fonte: próprio autor. 

A partir da construção da curva de calibração do glifosato, foi obtido um coeficiente de 

correlação (R²) igual a 0,9903, que explicita o quanto a regressão se aproximou do valor ideal. 
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Assim, quanto o R² mais próximo de 1, mais forte será a correlação que, nesse caso, é 

considerada muito forte, já que muitos autores consideram essa métrica a partir de 0,95. 

4.4.2. Fase II 

Na Fase II do projeto, as amostras foram retiradas de 1,0 mL a cada 2 h, por um período total 

de 6 h do processo, sempre em triplicada, de modo que a representatividade e validação das 

concentrações fossem respeitadas. 

O método de análise utilizado foi o método proposto por Kawai, Uno e Tomita (1991) e 

adaptado por Delmonico et al. (2014), no qual primeiramente precisou-se preparar as 

seguintes soluções: 

- Tampão fosfato (0,4 mol/L e pH de 11,0): utilizou-se fosfato de potássio diluído em água 

ultrapura, com correção de pH feita com NaOH (0,1N); 

- P-tolueno (10 mg/mL): foi preparada com a diluição do sal cloreto de 4-toluenossulfonila 

em acetonitrila; 

- Tampão fosfato de sódio (0,2 mol/L e pH de 3,0): diluiu-se o fosfato de sódio em água 

ultrapura e corrigiu-se o pH com ácido fosfórico P.A. 

Em seguida, foi feita a derivatização dos compostos, utilizando para tal 1,0 mL de amostra, na 

qual foi adicionado 0,5 mL do tampão fosfato (0,4 mol/L) e 0,2 mL de p-tolueno, para que 

então fosse levado ao banho maria, de modo que fosse aquecido por 5 minutos a uma 

temperatura de 50,0 °C. 

Uma alíquota de 30 µL de amostra derivatizada foi injetada no HPLC com a utilização da 

coluna C18 (Brownlee SPP de 4,6 x 100,0 mm e tamanho de partícula de 2,7 µm), ambos 

equipamentos da Perkin Elmer. Foi utilizado a Matriz de Fotodiodos (PDA, na sigla em 

inglês) no comprimento de onda de 240 nm. As fases móveis foram compostas pela solução 

de fosfato de sódio (0,20 mol/L) e acetronitrila, em proporção de 85:15, respectivamente. O 

fluxo aplicado foi de 1,0 mL/min, com uma temperatura de 25,0 °C. 

De modo a construir uma curva de calibração, foram preparadas soluções a partir da solução 

mãe de glifosato com concentrações de 1000, 1500, 2000 e 2500 µg/L. Por meio das áreas dos 
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picos que representavam o herbicida, foi então traçada a curva, com dados de Área (µAU*s) x 

Concentração (µg/L), gerando a Figura 4.8: 

Figura 4.8 – Curva de calibração do glifosato pelo HPLC. 

 

Fonte: próprio autor. 

Como visto na figura acima, o R² foi de 0,99944, indicando que o coeficiente de correlação é 

considerado muito forte. 

 ANÁLISE DA CINÉTICA DAS REAÇÕES 4.5.

A análise cinética das reações foi feita a partir dos dados coletados em cada ciclo e da 

utilização do método integral, adotando como n a ordem da reação, de acordo com a Equação 

4.1, foi obtida a equação linearizada de degradação. 

  

  
          (4.1) 

Sendo: 

C: concentração (mg/L ou µg/L); 

t: tempo (h); 

k: constante da reação; 

n: ordem da reação. 
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A partir da integração da Equação 4.1, chegou-se à Equação 4.2, que representa a forma geral 

para uma reação de ordem n. 

 

   
(       

   )      (4.2) 

Com os dados de concentrações foram traçados os gráficos de (C x t), para n = 0, (ln C x t), 

para n = 1, e (1/C x t), para n = 2. Com isso, foi feita a regressão linear dos gráficos, para 

encontrar qual possui o maior R² quando a linha de tendência foi aplicada e, portanto, melhor 

representa a ordem de reação das equações. 

Com a ordem da equação definida, utilizou-se a respectiva equação integrada para encontrar o 

valor de k. As Equações 4.3, 4.4 e 4.5 a seguir representam as respectivas ordens de reação. 

Para n = 0: 

         (4.3) 

Para n = 1 

  
 

  
      (4.4) 

Para n = 2 

 

 
 

 

  
     (4.5)  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 FASE I 5.1.

Na primeira parte do experimento foram feitos testes utilizando a luz UV e o H2O2 como 

formas de tratamento individuais e, em ambos os casos não houve alterações significativas 

com relação à concentração do glifosato, indo ao encontro aos resultados de Junges et al. 

(2013), que também concluíram não haver reação de degradação dessa forma. Resultados não 

mostrados. 

Todos os testes seguintes foram realizados já com processo combinado, utilizando-se de 6 

lâmpadas UV (90 W totais). Buscou-se observar a reação durante um período de 3 h do 

processo combinado, sendo a concentração de H2O2 de 100 mg/L, considerado por Manassero 

et al. (2010) como dentro de um intervalo ótimo para esse tipo de processo e com pH de 8,0. 

Esses autores citados afirmam estar entre 75 mg/L e 200 mg/L as concentrações de H2O2 com 

melhores taxas de reação. Na Figura 5.1 são apresentados esses primeiros resultados, 

mostrando a variação da concentração de glifosato ao longo do tempo. 

Figura 5.1 – Perfil de degradação do glifosato na concentração de 8 mg/L com 100 mg/L de H2O2 e pH 8,0. 

 

Fonte: próprio autor. 

Como fica evidente, a degradação do glifosato sob essas condições foi praticamente nula, 

tendo apresentado pouca variação durante o processo. Alguns dos fatores que podem explicar 

o insucesso nesse procedimento são que a concentração de H2O2 não tenha sido suficiente ou 
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o tempo total da reação tenha sido inferior ao necessário, ou seja, é possível que as 3 horas 

sob as quais o glifosato, nas concentrações de 8 mg/L, foi exposto ao H2O2/UV não tenham 

sido satisfatórias. 

Desta forma, uma segunda parte dos experimentos se baseou em alterar as condições do 

processo, primeiramente mantendo-se a concentração de glifosato, o tempo de reação e o pH, 

alterando a concentração de H2O2 de 100 para 300 mg/L em busca de melhores resultados, 

que estão mostrados a seguir. 

Figura 5.2 – Perfil de degradação do glifosato na concentração de 8 mg/L com 300 mg/L de H2O2 e pH 8,0. 

 

Fonte: próprio autor. 

A Figura 5.2 mostra que, aplicando uma concentração de H2O2 de 300 mg/L e mantendo o 

tempo em 3 h, assim como pH de 8,0, foi encontrado o mesmo problema, com aparente 

aumento inicial da concentração de glifosato, sem apresentar remoção significativa. 

Os aumentos inesperados obtidos durante os testes de degradação podem ter ocorrido devido à 

evaporação de água, já que não houve qualquer controle de temperatura durante o processo, já 

que a utilização das lâmpadas UV aumenta significativamente a temperatura do reator. Além 

disso, as discrepâncias podem ainda estar associadas, em parte, aos erros relacionados à 

medição de volume e erros dos instrumentos durante as análises. 

No estudo de Bhaskara e Nigaraja (2006) sobre o método de determinação de glifosato 

utilizado no presente trabalho, foi verificado que alguns íons, como de ferro e de cobre podem 

interferir nos resultados. Como o glifosato utilizado trata-se de uma formulação comercial, 
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com diversos compostos misturados, e por não possuir a descrição de todos os componentes 

nele presente, podem ocorrer interferências ao método e que influenciariam nas medições. 

No teste seguinte, foram alterados a concentração inicial de glifosato, passando para 32 mg/L 

e 49 mg/L, em uma tentativa de se aproximar dos 50 mg/L descritos por Manassero et al. 

(2010) e também o tempo total de reação, passando de 3 para 6 horas, mantendo a 

concentração em 300 mg/L de H2O2 e o pH de 8,0. O resultado está presente na Figura 5.3. 

Figura 5.3 – Perfil de degradação com diferentes concentrações iniciais de glifosato e 300 mg/L de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

Esses resultados apresentam uma melhora significativa em relação aos anteriores, uma vez 

que ao final do processo houve de fato a degradação do glifosato, chegando a atingir uma 

remoção de 43,25 % para a concentração inicial de 32 mg/L ao final das 6 h do processo. 

Porém, quando a concentração inicial de glifosato é aumentada para 49 mg/L, a eficiência do 

tratamento se reduziu consideravelmente, chegando a 14,23 % ao final de 6 h de operação. 

É importante ressaltar que a concentração inicial de glifosato de 50 mg/L é a de maior 

interesse, uma vez que, além de se encontrar dentro do intervalo de concentrações mais 

comumente encontradas em efluente que contém glifosato, também é o valor utilizado pela 

maioria dos autores que realizam experimentos de degradação com o agroquímico, possuindo, 

portanto, mais trabalhos que podem ser utilizados como base de comparação. Além disso, a 

influência do tempo na eficiência do tratamento pode ser corroborada pelo fato de os 
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principais trabalhos com esse tipo de processo utilizarem tempos entre 5 e 6 horas (VIDAL et 

al., 2015; MANASSERO et al., 2010; JUNGES et al., 2013). 

Ainda segundo Vidal et al. (2015), o processo combinado de H2O2/UV demanda, de fato, uma 

quantidade de tempo maior que outras metodologias de POA. Da mesma forma, o alto custo 

de equipamentos para utilização outros métodos, como a ozonização, bem como as 

dificuldades operacionais de fotocatálise fazem com que o método aqui utilizado necessite ser 

estudado. 

Foram feitos ainda testes que avaliaram a eficiência do processo, agora mantendo o tempo em 

6 horas, o pH de 8,0, sob concentrações de H2O2 de 500 mg/L e 700 mg/L e a concentração de 

glifosato de 50 mg/L traçando assim um comparativo com os dados obtidos com concentração 

de 300 mg/L, obtidos no ensaio anterior, como mostrado na Figura 5.4 e no Quadro 5.1. 

Figura 5.4 – Perfil de degradação do glifosato na concentração próxima a 50 mg/L com diferentes concentrações 

de H2O2 e pH 8,0. 

 

Fonte: próprio autor. 

Quadro 5.1 – Comparativo de remoção de glifosato com diferentes concentrações de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

300

500

700

[H2O2] 

em mg/L

Remoção Total de 

Glifosato

14,23%

20,46%

3,05%
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Esses resultados demonstraram que quando foi aplicada uma concentração de 500 mg/L de 

H2O2 foi obtida melhor eficiência, com remoção de 20,46 % de glifosato, enquanto que as 

concentrações de 300 mg/L e 700 mg/L tiveram desempenhos inferiores, com remoções de 

14,23 % e 3,05 %. Esse teste corrobora as análises de Gogate e Pandit (2004), que dizem ser 

necessário encontrar uma concentração ótima para o processo específico, que inclui as 

particularidades que existe para cada poluente. 

Diferentemente do estudo feito por Manessero et al. (2010), Vidal et al. (2015) realizaram 

testes tanto com a utilização do ácido de glifosato quanto com a formulação comercial do 

herbicida (tendo como principal componente o sal de glifosato). Ao comparar a degradação 

dos dois compostos, observou-se uma diferença, sendo que para o ácido houve uma remoção 

de 65 %, enquanto que para o sal, a remoção foi de 35 %, corroborando o fato de que se 

espera uma menor eficiência ao promover a degradação do glifosato em sua formulação 

comercial do que quando há a utilização do ácido em sua forma pura. 

Ainda segundo os autores, essa diferença é, essencialmente devido ao cátion do sal de 

glifosato, que também pode ser oxidado pelos radicais hidroxila. É possível perceber que, na 

forma de sal, o herbicida contém três átomos de carbono a mais que o ácido, e esses átomos 

também participam da competição pelos radicais. 

Uma possível explicação para os picos de concentrações de glifosato que aparecem com 2 

horas de reação é de que, como parte da degradação, um dos estágios é a formação do AMPA, 

que por possuir estruturas semelhantes à do glifosato, pode ser identificado como sendo o 

glifosato, uma vez que o método de análise utilizado não consegue diferenciá-los. Além disso, 

esses subprodutos que surgem ao longo do processo podem também consumir os radicais 

responsáveis pela degradação, desacelerando o tratamento do glifosato em si, já que há uma 

competição dentro do meio reacional (BOURGEOIS; KLINKHAMER; PRICE, 2012). 

Há ainda que se atentar ao fato de que um possível excesso de H2O2 no meio reacional pode 

diminuir a razão de degradação da matéria orgânica, uma vez que o composto pode também 

reagir com os radicais hidroxila, formando outras reações paralelas que não a de degradação 

do glifosato, funcionando como um concorrente ao poluente pelo consumo dos radicais 

responsáveis pelo processo de remoção de glifosato (ARAUJO; YOKOYAMA; TEIXEIRA, 

2006). 
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Outro parâmetro importante para o processo combinado de H2O2/UV é o pH, que apesar de 

possivelmente não alterar de forma tão drástica a eficiência do tratamento, é algo que precisa 

ser estudado e testado, como foi feito no presente estudo, tendo variado o pH entre os valores 

de 2,0, 5,0, 8,0 e 10,0, enquanto a concentração de H2O2 foi de 300 mg/L e os resultados estão 

apresentados na Figura 5.5 e no Quadro 5.2. 

Figura 5.5 – Perfil de degradação do glifosato em concentração próxima de 50 mg/L com diferentes valores de 

pH. 

 

Fonte: próprio autor. 

Quadro 5.2 – Comparativo de remoção de glifosato com diferentes valores de pH. 

 

Fonte: próprio autor. 

Os resultados mostraram que, enquanto a reação com pH 2,0 se manteve praticamente linear e 

com uma taxa de remoção de 28,08 %, as demais oscilaram durante o processo, tendo 

inclusive aparentes aumentos de concentração do glifosato no período, e no final obtiveram 

valores inferiores de remoção. 

2,0

5,0

8,0

10,0

pH
Remoção Total de 

Glifosato

28,08%

20,05%

14,23%

6,46%
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As melhores taxas de remoção se dão com pH baixo, condição esta que, segundo Gogate e 

Pandit  (2004), evita o efeito da eliminação de alguns radicais iônicos, que ajudam no 

processo. Porém, em outros trabalhos, como é o caso de Manassero et al. (2010), que 

compararam a eficiência com pH de 3,5, 7,0 e 10,0, o melhor resultado foi obtido com o pH 

de 7,0, ficando bem próximo do teste realizado com 10,0, porém com uma boa diferença 

desses dois para o de menor pH testado. Apesar dos estudos citados mostrarem não haver 

tanta influência, o presente estudo mostrou que o pH de 2,0 foi a condição na qual a reação 

ocorreu de forma mais eficiente. 

Como parte dos resultados foi realizada a análise cinética das reações, de modo a definir a 

constante cinética (k) e a ordem da reação (n). Para tanto foi utilizado o método integral, no 

qual foi admitido o valore de n igual a 0, 1 e 2. A partir disso, são calculados os valores das 

concentrações na forma de C/Co, além de ln da concentração e 1/concentração, como 

mostrado no Quadro 5.3. A análise foi feita utilizando os valores encontrados no teste com 

concentração de H2O2 de 500 mg/L e pH de 2,0, por ter apresentado melhores resultados. 

Quadro 5.3 – Valores de C e seus respectivos ln C e 1/C. 

 

Fonte: próprio autor. 

Com isso foi possível a construção do gráfico na Figura 5.6, com C x t (para n = 0), na Figura 

5.7, com ln C x t (para n = 1) e na Figura 5.8, com 1/C x t (para n = 2). 

  

Tempo (h) C (mg/L) ln C (mg/L) 1/C (mg/L)

0 1,00 0 1,00

2 0,90 -0,11 1,11

4 0,78 -0,25 1,28

6 0,72 -0,33 1,39
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Figura 5.6 – Gráfico de C x t para [H2O2] de 500 mg/L e n = 0. 

 

Fonte: próprio autor. 

Figura 5.7 - Gráfico de ln C x t para [H2O2] de 500 mg/L e n = 1. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 5.8 – Gráfico de 1/C x t para [H2O2] de 500 mg/L e n = 2. 

 

Fonte: próprio autor. 

A partir dos dados das Figuras 5.6, 5.7 e 5.8, é possível observar que o gráfico que apresentou 

maior valor de R² foi o de 1/C x t, com coeficiente igual a 0,9869, ou seja, a ordem que de 

melhor maneira representa os valores de concentração pelo tempo é com n = 2. Com a 

utilização da equação da reta do gráfico, y = 0,0672x +0,9948, determina-se o valor de k = 

0,0672 L.mol
-1

h
-1

. Como comparativo, no estudo de Manassero et al. (2010), utilizando o 

mesmo tipo de tratamento, a reação foi descrita como de primeira ordem, com uma constante 

k = 0,20 h
-1

. 

 FASE II 5.2.

Os testes de degradação já foram iniciados com o processo combinado de H2O2/UV, uma vez 

que os resultados anteriores demonstraram que a utilização dos processos de forma separada 

não levou à degradação do composto. 

A partir de então, as análises foram feitas observando a relação da concentração de H2O2 

aplicada com a eficiência do processo, mantendo-se o pH em 8,0, condição encontrada após a 

mistura do glifosato com o H2O2, e os resultados estão expostos na Figura 5.9 e no Quadro 

5.4. 
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Figura 5.9 – Gráfico comparativo de degradação de glifosato com diferentes concentrações de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

Quadro 5.4 – Comparativo de remoção de glifosato com diferentes concentrações de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

De acordo com os dados mostrados acima, é possível afirmar que o processo que se mostrou 

como mais eficiente foi aquele no qual foi utilizada a concentração de 150 mg/L de H2O2, 

com uma remoção de glifosato de 58,12 % ao final de 6 h  de tratamento. Isso corrobora os 

resultados encontrados tanto por Manassero et al. (2010), que observaram como concentração 

ótima de H2O2 o intervalo entre 75 e 200 mg/L, quanto por Vidal et al. (2015), cujos 

resultados de concentração ótima foi entre 100 e 230 mg/L. 

Além disso, é importante ressaltar que quanto mais a concentração se distancia dessa ótima, 

menor é a eficiência, portanto a pior é encontrada utilizando a concentração de 600 mg/L, 

alcançando a eficiência de 39,22 %, demonstrando que o excesso de H2O2 pode prejudicar a 

remoção do glifosato. 
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No estudo de Vidal et al. (2015), ficou clara a diferença na eficiência do processo quando 

tratando o ácido puro de glifosato para quando o tratamento foi da formulação comercial. 

Porém, as curvas (remoção x concentração de H2O2) mostraram um comportamento 

semelhante nos dois casos, com picos e baixas nos mesmos valores de H2O2, o que significa 

que todos os compostos orgânicos presentes no meio possuem a mesma reatividade com os 

radicais hidroxila. Com isso, os autores concluíram que a remoção dependeria apenas da 

concentração de H2O2 e, consequentemente, da disponibilidade dos radicais para a oxidação. 

A partir dos dados de concentração no tempo e utilizando-se do método integral, foi feita a 

análise cinética, do mesmo modo como o realizado na Fase I. Os valores das concentrações na 

forma de C/C0 e os respectivos valores de ln da concentração e 1/concentração estão 

mostrados no Quadro 5.5, para a concentração de H2O2 de 150 mg/L. Com isso, obteve-se as 

Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 para cada valor de n. 

Quadro 5.5 – Valores de C e respectivos ln C e 1/C para construção do gráfico. 

 

Fonte: próprio autor. 

Figura 5.10 – Gráfico de C x t para [H2O2] de 150 mg/L e n = 0. 

 

Fonte: próprio autor. 

Tempo (h) C (µg/L) ln C (µg/L) 1/C (µg/L)

0 1,00 0 1,00

2 0,82 -0,20 1,22

4 0,64 -0,44 1,55

6 0,42 -0,87 2,39
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Figura 5.11 – Gráfico de ln C x t para [H2O2] de 150 mg/L e n = 1. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 5.12 – Gráfico de 1/C x t para [H2O2] de 150 mg/L e n = 2. 

 

Fonte: próprio autor. 

A partir dos valores de R² para cada um dos valores de n, foi possível observar que a ordem 

que descreve mais precisamente os dados de concentração pelo tempo foi de n = 0, uma vez 

que o coeficiente de determinação foi de 0,9946. Com isso e, utilizando a equação 

representativa da reta, y = -0,0961x + 1,0094, foi possível obter o valor de k = 0,0961 mol.h
-1

. 
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Porém, quando se analisou os dados das demais concentrações de H2O2, as ordens das reações 

foram de n = 1. Na Figura 5.13 estão presentes as retas representativas para reação de 

primeira ordem, sem apresentar as retas de demais ordens, por possuírem menores valores de 

R². 

 Figura 5.13 – Retas para n = 1 dos dados de diferentes concentrações de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

Com esses dados para todos os processos em diferentes concentrações de H2O2, tem-se então 

o Quadro 5.6, demonstrando dos valores de n e k. 

Quadro 5.6 – Valores de n e k para diferentes concentrações de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

Esse comparativo demonstra que, apesar da ordem da reação ser diferente, quando 

comparando a primeira com as demais concentrações, os valores das constantes de reação são 

relativamente próximos, o que implica que as reações acontecem com uma velocidade de 

remoção semelhante, porém o processo utilizando a concentração de 150 mg/L é mais 

eficiente, chegando a uma remoção maior ao final das 6 horas. 

[H2O2] em mg/L n k

150 0 0,0961

300 1 0,1019

450 1 0,0835

600 1 0,0811
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Já a diferença na ordem das reações pode ser explicada a partir do comportamento do 

processo ao longo dessas 6 horas, principalmente na diferença nas duas primeiras horas, como 

observado no Quadro 5.7. Além disso, em reações de ordem zero a remoção de poluentes 

( C/ t) não depende da concentração em si, uma vez que nessas reações  C/ t = -k, enquanto 

que em reações de primeira e segunda ordens há a dependência da concentração, já que as 

equações geradas são  C/ t = -kC e  C/ t = -kC², respectivamente. 

Quadro 5.7 – Remoção de glifosato nos intervalos de tempo para cada concentração de H2O2. 

 

Fonte: próprio autor. 

É possível perceber uma clara diferença entre os testes, sendo que no de melhor resultado a 

remoção de glifosato aumenta a cada intervalo de tempo, indo de 17,82 % nas duas primeiras 

horas, passando para 21,65 % nas duas horas seguintes e chegando a 34,95 % de remoção nas 

horas finais do processo. Esse fato corrobora o fato de a ordem ser 0, já que em reações desse 

tipo há praticamente uma linearidade entre a concentração (eixo y) e o tempo (eixo x). 

Com relação aos demais testes, em todos eles o período no qual ocorre a maior parte da 

remoção se dá nas primeiras duas horas de tratamento, com um decréscimo na eficiência, nas 

horas seguintes. 

  

0 - 2 h 2 - 4 h 4 - 6 h

150 17,82% 21,65% 34,95%

300 18,89% 16,74% 16,13%

450 20,28% 8,74% 18,79%

600 17,51% 12,04% 16,23%

Remoção de Glifosato por Intervalo[H2O2] 

em mg/L
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6. CONCLUSÕES 

O processo de oxidação por meio da combinação entre H2O2/UV obteve como melhor 

resultado na Fase I do estudo uma remoção de 43,25 %, partindo de uma concentração de 

glifosato de 32 mg/L, com pH de 8,0, concentração de H2O2 de 300 mg/L e durante um 

período total de 6 horas, com as 6 lâmpadas ligadas. Quando o tratamento foi realizado com 

uma concentração inicial de glifosato de 50 mg/L, que era uma concentração de interesse, por 

se tratar da concentração mais encontrada na literatura e valor presente em efluentes de 

indústrias produtoras do glifosato, a remoção foi menor, chegando a no máximo 28,08 %. 

A influência do pH foi observada variando o mesmo aos valores de 2,0, 5,0, 8,0 e 10,0 e a 

melhor performance foi obtida com valor de pH igual a 2,0, com remoção de 28,08 %, 

mostrando que o parâmetro pode influenciar na reação, apesar do exposto em outros estudos. 

Quanto à variação da concentração de H2O2, a análise foi feita com os valores de 300, 500 e 

700 mg/L e o melhor desempenho se deu quando a concentração foi de 500 mg/L, com uma 

remoção total de 20,46 %. 

Dentre os fatores passíveis de influenciar os resultados obtidos na Fase I tem-se a precisão do 

método de análise de glifosato, por meio do espectrofotômetro, que pode identificar um dos 

subprodutos da degradação (AMPA) como sendo o herbicida e, portanto, ocorrendo inclusive 

aumento da concentração. Além disso, as condições ideais para a reação podem não ter sido 

alcançadas com as variações propostas no estudo, sejam elas de pH, concentração inicial de 

H2O2 e inicial do glifosato. 

Na Fase II do estudo, com a utilização de concentrações de glifosato presentes no meio 

ambiente, o melhor resultado obtido foi uma remoção de 58,12 % de glifosato, que tinha 

concentração inicial de 2581 µg/L, além de 150 mg/L de H2O2, com o pH de 8,0, durante 6 

horas e com as 6 lâmpadas ligadas, sendo que nesse caso a reação se deu de forma 

praticamente linear. É importante ressaltar que, por se tratar de uma formulação comercial de 

glifosato, espera-se que a eficiência do processo seja menor do que o encontrado em estudos 

que removeram apenas o glifosato na forma de ácido puro. 

Este método de tratamento tem algumas vantagens quando comparados a outras POA, como 

uma maior facilidade operacional que a fotocatálise e ser menos oneroso quanto aos 

equipamentos e reagentes utilizados na ozonização, por exemplo. 
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O fato de se tratar de um estudo realizado com a formulação comercial de glifosato traz 

algumas dificuldades, como a falta de muitos outros estudos presentes na literatura que sirvam 

de comparação, uma vez que a maioria dos trabalhos utiliza o ácido de glifosato puro como 

composto a ser degradado. Além disso, o fato de não haver acesso a todos os compostos 

presentes nas formulações dificulta a compreensão mais precisa de possíveis interferentes, 

subprodutos e demais componentes que podem estar presentes no meio reacional e, dessa 

forma influenciar no processo de tratamento. 
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