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1. RESUMO 

O Diuron é o principal herbicida empregado nas lavouras de cana de açúcar. Em 

pesquisas já realizadas foi constatado que água com concentração de 50 mg L-1 de 

Diuron, submetida a ensaios de tratabilidade com vistas ao consumo humano 

(potável), simulando a tecnologia de tratamento por ciclo completo, não apresentou 

eficiência de remoção do Diuron. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi verificar 

a influência da concentração do herbicida Diuron na coagulação da água. As águas 

de estudo, foram preparadas com características similares às do rio Pardo, principal 

manancial da região de Ribeirão Preto-SP, foram avaliadas diferentes 

concentrações de Diuron, sendo: 0,50; 2,00 e 5,00 mg.L-1, os ensaios foram 

realizados simulando a tecnologia de tratamento de água por ciclo completo com o 

uso do coagulante Policloreto de alumínio. Os resultados obtidos mostram que o 

ciclo completo não foi eficiente na remoção de Diuron, em atendimento ao valor 

máximo permissível da Portaria 2914 (2011), 90 µg.L-1 e para as concentrações 

estudadas não ocorreu interferência na coagulação. Pode-se concluir que para a 

remoção de Diuron, faz-se necessário empregar tecnologias complementares nas 

estações de tratamento de água. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A manutenção da qualidade e escassez das águas para consumo humano 

tem sido um desafio, principalmente após o período de seca ocorrido em 2014, 

sendo preocupante a presença de microcontaminantes, como os agrotóxicos. 

O Brasil é destaque no cenário mundial, como consumidor de agrotóxicos, 

cuja abrangência na América latina foi de 86% dos produtos vendidos (IBGE, 2012). 

 A Portaria MS nº 2.914 (2011), que dispõe sobre o padrão de potabilidade, 

cita os valores máximos permissíveis de cinco agrotóxicos para controle, dentre eles 

o Diuron, cujo limite é de 90 µg/L. 

O Diuron tem nome químico 3-(3,4 Diclorofenil) - 1,1dimetiluréia; fórmula bruta 

C9H10Cl2N2O; grupo químico da uréia; classe dos inibidores da fotossíntese 

(herbicida); classe toxicológica III; meia-vida no solo sob condições aeróbicas 102 a 

134 dias e sua DL50 oral é de 3.400 mg/kg em ratos. Tem grande potencial de 

lixiviação e seus principais efeitos tóxicos podem causar anormalidades no sangue, 

fígado e baço (LAVORENTI E LANÇAS, 2003).  
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A exposição crônica aos agrotóxicos é considerada a causadora de cânceres, 

como leucemia e tumor no cérebro, podem provocar abortos, infertilidade masculina, 

esterilidade, má formação congênita do aparelho genital masculino, entre outros, 

além de perturbação do sistema nervoso e do comportamento, como mal de 

Parkinson, Alzheimer e Esclerose Lateral Amiotrófica (SENS et al, 2009). 

A bacia hidrográfica do rio Pardo (UGRHI-Pardo) abrange 39 municípios e 

segundo Resolução n.° 357 (2005) do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), o rio Pardo está classificado como classe II, com usos múltiplos e 

destinado ao abastecimento da população, após tratamento por tecnologia 

convencional ou ciclo completo (ANA, 2010 a).  

O rio Pardo é o principal manancial da região de Ribeirão Preto, considerada 

maior pólo sucro-alcooleiro do mundo. Neste cenário, a necessidade futura do 

município em utilizar as águas do rio Pardo para suprir uma parcela do 

abastecimento público se vislumbra em curto prazo.  

A preocupação com a presença de Diuron em mananciais na região norte de 

Pernambuco também pode ser evidenciada em uma pesquisa realizada por 

Rodrigues, Pastich e Albuquerque Junior (2014), onde foi investigada a ocorrência 

do herbicida Diuron nas águas e sedimentos da bacia do rio Botafogo, localizada em 

área de atividade sucroalcooleira, o Diuron foi encontrado em toda extensão hídrica 

investigada. 

Os pesquisadores do PROSAB-5, tema 1, efetuaram um monitoramento de 

12 meses no rio Pardo onde foi constatada a presença de Diuron e hexazinona 

(SENS, 2006).  

Segundo Di Bernardo, et al (2011), no Brasil a maioria das estações de 

tratamento de água (ETA) destinadas ao abastecimento empregam a tecnologia de 

ciclo completo, também conhecida como convencional, que envolve as etapas de 

coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração, desinfecção, fluoração e 

estabilização. As ETAs não estão preparadas para remover tais compostos, 

portanto, esta pesquisa vem contribuir sobre o efeito da concentração de Diuron na 

água submetida a tratamento em ciclo completo.  
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o efeito da concentração de Diuron na 

água quando é empregado o tratamento em ciclo completo simulado em escala de 

bancada com água sinteticamente preparada.  

Para atingir tal objetivo foram necessários os seguintes objetivos específicos: 

Desenvolver uma metodologia para preparo da água de estudo, para simular 

a qualidade da água bruta do rio Pardo no período de chuvas; 

Realizar estudo de tratabilidade para determinar condições otimizadas de 

coagulação; 

Avaliar o efeito da concentração de contaminação de Diuron na água de 

estudo e seu desempenho no tratamento em ciclo completo. 

 

4. METODOLOGIA 

Devido ao período de seca histórica ocorrido em 2014, foi inviabilizada a 

coleta de água do rio Pardo para a realização dos ensaios. Alternativamente buscou-

se a preparação de uma água sintética e para tal foi necessário à coleta e uso do 

sedimento do Rio.  

Para o preparo do extrato de sedimento do rio Pardo, utilizou-se 50 L de água 

de poço artesiano, desclorada com tiossulfato de sódio e uma massa de 4,47 kg de 

sedimento seco, macerado e peneirado do Rio Pardo. Em seguida a suspensão foi 

mantida sob agitação por 5 horas, seguido de 7 dias de repouso, o sobrenadante da 

suspensão foi utilizado na preparação das águas de estudo. 

Uma suspensão de caulinita de concentração de 21,5 g.L-1 foi empregada 

para incrementar a turbidez sem acrescentar cor na água de estudo.  

 

4.1. Preparação e caracterização da água de estudo 

Devido à ausência de chuva em 2014, optou-se pela preparação de uma água 

em laboratório para simular os valores típicos de turbidez e cor verdadeira da água 

natural do Rio Pardo, SP. Para tal, baseou-se nos resultados do monitoramento do 

rio Pardo, realizado por Rosa (2008) e Bonadio (2005), dentre 29 amostras 

analisadas e após tratamento estatístico aplicado aos resultados, adotou-se o valor 

de cor verdadeira 19 + 1 uH e para turbidez 75 uT + 1.  
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Na preparação da água de estudo (sintética) foi utilizado água de poço 

artesiano, desclorada, posteriormente foi adicionado o sobrenadante da suspensão 

de caulinita até turbidez de 50 uT e adição do sobrenadante do extrato da 

suspensão do sedimento do rio Pardo até atingir turbidez de 70 uT. A utilização da 

suspensão de caulinita proporcionou um aumento da turbidez sem incrementar 

consideravelmente a cor verdadeira, mantendo as características da água próximas 

a obtidas nos estudos de Rosa (2008) e Bonádio (2005). Os parâmetros 

empregados para caracterização da água de estudo estão apresentados na Tabela 

1, e foram realizados segundo recomendações analíticas da APHA (2012). 

 

Tabela 1 – Parâmetro, unidade, método de medição, limites de detecção do método 

(LDM) e Referência APHA Standard Methods (SM 2012) 

Parâmetro Unidade Metodologia 

Limite 

detecção 

(LDM) 

Referência 

SM (2012) 

pH adimensional Potenciométrico 0,01 4500H* B 

Cor Aparente uH Espectrofotométrico 1 2120E 

Turbidez uT Neftelorimétrico 0,1 2130B 

Alcalinidade Total mg.L
-1

 CaCO3 Titrimétrico 1 2320 B 

Nitrogênio Amoniacal mg.L
-1

 NH3 Espectrofotométrico 0,01 4500 N- org B 

Manganês mg.L
-1

 Mn EAA-Chama 0,01 3111B (c) 

Ferro mg.L
-1

 Fe EAA-Chama 0,01 3111B (c) 

Alumínio mg.L
-1

 Al Espectrofotometrico 0,01 3111D 

COT mg.L
-1

 C     Combustão infravermelho 0,1 (b) 

Diuron mg.L
-1

 Cromatografia à gás – DNP 0,01 (a) 

a) Método USEPA 507 revisão 2.1 (1995). 
b) Método de leitura direta TOC.  
c) EAA-Chama: Espectrofotometria de absorção atômica com chama de ar e acetileno. 

 

4.1.1. Fortificação da Água de Estudo com Diuron 

A fortificação da água de estudo foi realizada com um produto comercial 

composto em 80% p/p por Diuron, de composição: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-

dimethylurea (Diuron) 800 g.kg-1 e outros ingredientes 200 g.kg-1.  
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4.1.2. Coagulante e alcalinizante 

O coagulante empregado foi uma solução comercial de Cloreto de 

Polialumínio (PAC) e para o ajuste do pH de coagulação, utilizou-se o alcalinizante 

hidróxido de sódio sólido preparado a uma concentração de 10 g.L-1.  

Para a verificação da eficiência de remoção de Diuron, foram adotadas 

diferentes concentrações para fortificações da água com Diuron, sendo: 0,50 mg.L-1; 

2,0 mg.L-1 e 5,0 mg.L-1. É fato que estes valores são elevados para serem 

considerados microcontaminantes. Porém, devido à restrição analítica de limite de 

quantificação e com base no monitoramento realizado por Paschoalato et al. (2009), 

onde foi encontrado um valor máximo de 408 µg.L-1 para o Diuron, justifica-se as 

fortificações adotadas. 

 

4.2.4 Técnica Analítica para Quantificação de Diuron 

Na quantificação analítica de Diuron, utilizou-se a técnica de cromatografia a 

gás com detector de nitrogênio e fósforo (CG-DNP), em um cromatógrafo modelo 

3800, marca Varian, em conformidade com a metodologia USEPA 507-2.1 (1995).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os ensaios de tratabilidade, foram realizados em equipamento de reatores 

estáticos do tipo jarteste da marca Nova Ética, modelo: 218 – 6LDB, mostrado na 

Figura 1, cujo objetivo foi otimizar a dosagem de coagulante e alcalinizante em 

função do pH de coagulação, turbidez e cor remanescente (DI BERNARDO, 

DANTAS E VOLTAN, 2011). 

Os parâmetros de controle dos ensaios foram: pH de coagulação; cor 

aparente e turbidez remanescentes na água decantada. As condições de operação 

adotadas para o jarteste foram: tempo de mistura rápida (Tmr): 10 s; gradiente de 

velocidade de mistura rápida (Gmr): 1000 s-1; tempo de floculação (Tf): 20 min.; 

gradiente de velocidade de floculação (Gf): 25 s-1; velocidade de sedimentação (vs): 

vs1 = 3,0 cm.min-1. e vs2 = 1,5 cm.min-1.  
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5.1. Ensaios para verificação da interferência da concentração de Diuron na 

coagulação 

A partir dos resultados otimizados de coagulação, foram selecionadas as 

dosagens que forneceram valores de turbidez remanescentes < 5 uT. Os ensaios 

em jarteste foram repetidos para as dosagens otimizadas. A água de estudo foi 

fortificada com diferentes concentrações de Diuron: 0,5 mg.L-1, 2,0 mg.L-1 e 5,0 

mg.L-1.  

 

5.2. Ensaios em Ciclo Completo 

Definidas as melhores condições de coagulação da água de estudo, foram 

realizados ensaios em jarteste, simulando o ciclo completo, para verificação da 

eficiência na remoção de Diuron. Para tal, definiu-se duas dosagens otimizadas de 

coagulação, sendo uma com menor quantidade de produto químico utilizado e outra 

no valor em que se obteve o menor valor de turbidez remanescente.  

Os ensaios foram realizados com as seguintes etapas: coagulação, 

floculação, sedimentação e filtração (em filtro de laboratório de areia, sendo: 10% de 

grãos entre 0,300 a 0,420 mm e 90% de grãos entre 0,425 a 0,600 mm). Os 

parâmetros de controle da água filtrada foram: turbidez, cor aparente, COT e Diuron. 

Os filtros de laboratório com areia foram acoplados ao jarteste, de acordo com 

a Figura 1. A água decantada passou pelo filtro, em uma taxa de filtração de 

aproximadamente 60 m³.m-².dia-1. As condições de operação do jarteste foram 

mantidas em todos os ensaios (DI BERNARDO, DANTAS E VOLTAN, 2011). 

 

Figura 1 – Reator estático (jarteste) e sistema de filtros de laboratório com areia. 
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6. RESULTADOS 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados de caracterização das águas 

de estudo, sendo uma para os ensaios de otimização da coagulação (I) e uma para 

os ensaios de ciclo completo (II). 

 
Tabela 2 Resultados de caracterização das águas de estudo I e II e valor 

máximo permissível (VMP) CONAMA 357 (2005). 

 

6.1 Resultados de otimização de coagulação 

Os menores valores de turbidez remanescente, se encontra na região de pH 

compreendido entre 6,74 e 8,80; com dosagem de coagulante (PAC)  entre 20 e 60 

mg.L-1 e turbidez remanescente < 4uT. Os resultados de cor aparente remanescente 

foram todos <1 uH.  

 

6.2. Resultados da água fortificada com Diuron 

Os pontos com menor turbidez remanescente foram escolhidos para serem 

reproduzidos com água fortificada com diferentes concentrações de Diuron. As 

dosagens de Diuron utilizadas para fortificação da água de estudo I foram: 0,0; 0,5; 

2,0 e 5,0 mg.L-1, respectivamente. 

Pode-se perceber que nas águas fortificadas com: 0,5; 2,0 e 5,0 mg.L-1 de 

Diuron, não apresentaram variações significativas no diagrama de coagulação, 

conforme apresentado na Figura 2. 

De acordo com os resultados obtidos através do diagrama de coagulação, 

fez-se a seleção de dois pontos, sendo: 

Parâmetro Unidade 
Água de 
Estudo I 

Água de 
Estudo II 

VMP 
CONAMA 357 (2005) 

pH adimensional 6,47 6,30 - 

Turbidez uT 71,4 66,9 < 100 

Cor aparente uH 305 312 - 

Cor verdadeira uH 18 18 < 75 

Alcalinidade mg CaCO3.L
-1

 40,7 14,2 - 

Nitrogênio Amoniacal mg N-NH3.L
-1 

0,263 0,018 
3,7 para 

pH ≤ 7,5 

Manganês mg.L
-1

 <0,01 <0,01 0,1 

Ferro mg.L
-1

 0,32 0,66 0,3 * 

Alumínio mg.L
-1

 0,12 0,07 0,1 

COT mg.L
-1

 1,186 1,223 - 
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 Ponto mínimo, com os menores valores de turbidez e cor aparente 

remanescentes em função da menor dosagem de coagulante, sendo: 20 mg.L-1 

de PAC; 3,3 mg.L-1 de Alcalinizante; pH de 7,14; Turbidez de 2,0uT e cor 

aparente 5,0 uH. 

 Ponto ótimo, com os menores valores de turbidez e cor aparente remanescentes 

em função da maior dosagem de coagulante, sendo: 60 mg.L-1 de PAC; 8,0 

mg.L-1 de Alcalinizante; pH de 7,28; Turbidez de 1,31uT e cor aparente <1uH.  

Figura 2 – Diagrama de coagulação para turbidez remanescente de acordo 

com o pH de coagulação e dosagem de PAC. 

 

Foram escolhidos dois pontos para a verificação do percentual de remoção de 

Diuron, sendo um de 20 mg.L-1 e 60 mg.L-1 de PAC. A Figura 3 representa o 

percentual de variação da concentração de Diuron na água filtrada em relação às 

dosagens de 0,5 mg.L-1; 2,0 mg.L-1 e 5,0 mg.L-1 de Diuron na água de estudo. 
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Figura 3 – Obtenção do percentual de remoção de Diuron após filtração. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas condições experimentais em que foram realizados os ensaios, pode-se 

concluir que: 

 O tratamento por ciclo completo não removeu o herbicida Diuron, de acordo com 

o padrão brasileiro de potabilidade, para as concentrações de 0,50; 2,00 e 5,00 

mg.L-1 da água de estudo analisada; 

 A adição de Diuron na água de estudo não interfere na formação do diagrama 

de coagulação para as concentrações de 0,50; 2,00 e 5,00 mg.L-1; 

 Foi comprovado que independente da concentração o ciclo completo não 

remove o herbicida Diuron a ponto de atender o padrão de potabilidade de água 

brasileiro, confirmando os estudos já realizados por Paschoalato et.al (2009). 
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