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1. RESUMO 

O diuron é um herbicida muito utilizado no cultivo da cana-de-açúcar e pode 

oferecer riscos à saúde quando presente em quantidades superiores a 90 μg/L nas 

águas de abastecimento. Estudos anteriores mostram que o tratamento de água em 

ciclo completo não remove diuron adequadamente, fazendo-se necessário o uso de 

tecnologias complementares, como a adsorção por carvão ativado granular (CAG). A 

adsorção em carvão ativado granular em coluna de escala reduzida (RSSCT) 

mostrou-se eficiente para determinar a curva de ruptura do diuron, indicando que 

quanto maior a concentração usada, menor a duração da carreira de CAG.Com a 

concentração de 5 mg/L de diuron e, baseando-se no modelo de difusão da 

dispersão do fluxo na superfície do poro, foi observada remoção eficiente do diuron. 

Contudo, são recomendados ensaios adicionais com outros tipos de CAG e outras 

concentrações de contaminação de diuron para viabilizar o emprego da adsorção 

em CAG associada ao tratamento em ciclo completo na remoção deste herbicida. 

2. INTRODUÇÃO 

O cultivo da cana-de-açúcar requer a utilização de herbicidas para melhorar a 

qualidade e a quantidade da produção. A aplicação dessas substâncias nas lavouras 

não se restringe apenas ao local alvo; elas têm potencial para se mover e lixiviar 

para outros compartimentos do ambiente,oferecendo risco de contaminação das 

águas subterrâneas e superficiais. Geralmente, tais compostos são persistentes, 

provocando sérios problemas ao meio ambiente e à saúde humana que vão desde 

problemas na derme até efeitos cancerígenos. O diuron é um agrotóxico da classe 

dos herbicidas, amplamente utilizado na cultura canavieira, classificado pela 

ANVISA como classe III, ou seja, medianamente tóxico, e em relação à classificação 

do potencial de periculosidade ambiental, é classe II, produto muito perigoso ao 

meio ambiente. A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 (2011), que dispõe sobre 

padrões de qualidade da água para consumo humano, apresenta como valor 

máximo permitido de 90 μg/L de diuron. 

O rio Pardo é o principal manancial do nordeste de SP, passando pelos mais 

importantes setores sucroalcooleiros na região de Ribeirão Preto, o que o torna 

vulnerável à contaminação com os agrotóxicos utilizados nas plantações de cana-

de-açúcar. Estudos realizados sobre a qualidade da água do rio Pardo indicaram 

que a contaminação por agrotóxicos na região de estudo foi de até 408 μg/L de 



diuron (PASCHOALATO et al. 2009), ou seja, de 4 a 5 vezes maior que o valor 

máximo permitido.  

A avaliação do tratamento em ciclo completo de água contaminadas com 

herbicidas hexazinona e diuron realizada por Rosa (2008) mostrou que a tecnologia 

de tratamento em ciclo completo não removeu os herbicidas, enquanto que o uso da 

técnica complementar de adsorção em carvão ativado granular foi eficiente na 

remoção. A adsorção consiste na separação decomponentes de determinada fase 

(adsorvato) são transferidos para a superfície de um sólido adsorvente e depende da 

estrutura do poro, distribuição, superfície e ao tempo de contato com o 

adsorvato.Segundo Di Bernardo e Dantas (2005), a maioria das substâncias que 

causam sabor e odor, mutagenicidade e toxicidade, incluindo agrotóxicos e 

cianotoxinas em geral, podem ser adsorvidas em carvão ativado, mas seu 

desempenho depende de suas características e das substâncias orgânicas 

presentes na água, sendo necessário o estudo das propriedades de diferentes 

carvões ativados e ensaios em laboratório, para a seleção apropriada do carvão 

ativado a ser utilizado.  

A adsorção em leito fixo é realizada por uma coluna preenchida com o carvão 

ativado granular (CAG) em estado estacionário, onde a solução de alimentação 

escoa pela coluna, para que o soluto seja adsorvido pelo adsorvente. A 

concentração da solução efluente é menor quando comparada à afluente até a 

exaustão do leito. Ao longo do tempo de operação, o composto adsorvido satura o 

leito e se desenvolve uma região denominada de zona de transferência de massa 

que se move através do leito. A região de carvão ativado situada acima da zona de 

transferência de massa é completamente saturada com o adsorvato e a região 

abaixo não é exposta ao adsorvato. Quando a concentração efluente atinge o valor 

desejado, diz-se que foi atingida a condição de ruptura (ou breakthrough). O ponto 

em que a concentração efluente se iguala a concentração inicial é chamado ponto 

de exaustão, indicando a saturação total do leito. 

O dimensionamento de sistemas de CAG pode ser previsto por ensaios em 

escala piloto ou com os ensaios rápidos em coluna de escala reduzida, rapid small-

scale column tests (RSSCT). Estudos realizados por Crittenden et al (1986, 1987 e 

1991) validaram os ensaios de coluna em escala reduzida, usados para estimar a 

capacidade de operação de leitos de CAG, determinando a curva de ruptura para 

contaminantes específicos, o comprimento da zona de transferência de massa e a 



previsão da duração do leito em escala real, baseando-se no modelo de difusão da 

dispersão do fluxo na superfície do poro. A difusividade entre adsorvente e 

adsorvato pode ser constante ou se alterar em função dos diâmetros dos grãos do 

adsorvente. Se a difusividade intrapartícula não variar com os diferentes diâmetros 

dos grãos do adsorvente, considera-se difusividade constante, assumindo mesmo 

comportamento do contaminante frente à zona de transferência de massa em 

escalas real e reduzida, assumindo que os números de Reynolds devem ser iguais. 

No entanto, se a difusividade intrapartícula for proporcional ao tamanho do grão, 

os parâmetros devem ser proporcionais à diferença entre os tamanhos dos grãos 

para que seja observada a mesma propagação na zona de transferência de massa 

entre as escalas real e reduzida, considerando difusividade proporcional. 

A simulação de um ensaio em escala reduzida para escala real através dos 

ensaios de RSSCT, para que se produzam a mesma curva de ruptura e os 

parâmetros que dela se obtém, deve obedecer à relação entre os tempos de contato 

em leito vazio,empty-bed contact time (EBCT) (CRITTENDEN et al, 1986, 1987 e 

1991), através da equação 1: 
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na qual: 

EBCTsc – tempo de contato em leito vazio para escala reduzida; 

EBCTlc – tempo de contato em leito vazio para escala real; 

dsc – diâmetro médio das partículas em escala reduzida; 

dlc – diâmetro médio das partículas em escala real; 

tsc – tempo de operação da coluna em escala reduzida; 

tlc – tempo de operação da coluna em escala real; 

x – coeficiente de dependência do tamanho da partícula na difusividade 

intrapartícula, sendo igual a zero quando a difusividade for constante e igual a 1 

quando a difusividade é proporcional. 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar a remoção do herbicida diuron em carvão 

ativado granular por meio da realização de ensaios de adsorção em coluna de 

escala reduzida. 



4. METODOLOGIA 

Preparação da Água de Estudo, Geração de Água Filtrada e Caracterização 

Foram preparados 2000 L de água para a realização do trabalho experimental 

através da mistura da água de poço artesiano com sedimentos de argila natural do 

rio Pardo e caulinita, para conferir cor e turbidez. Foram realizados ensaios em 

jarteste de coagulação, floculação e decantação nas condições otimizadas de 

coagulação previamente determinadas utilizando-se o coagulante Policloreto de 

Alumínio (PAC) e o alcalinizante hidróxido de sódio (NaOH). As amostras de água 

decantada geradas foram filtradas em filtros de laboratório de areia (FLA) com 

granulometria de 0,30 a 0,59 mm. Posteriormente, a água filtrada foi fortificada com 

o herbicida comercial Karmex, cuja concentração de diuron é de 80 % (m/m).A 

concentração de diuron no produto comercial foi confirmada pelo método analítico 

de cromatografia a gás, com detector de nitrogênio e fósforo, adaptada da USEPA 

507-2.1 (1995), e a extração das amostras foi realizada através da técnica de fase 

sólida. A massa de diuron utilizada para a contaminação da água foi calculada com 

base na concentração confirmada de diuron no produto comercial. A água 

sintetizada e a água filtrada gerada foram caracterizadas segundo os parâmetros da 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos, unidades, métodos de medição e limites de 
detecção para a caracterização das águas. 

Parâmetro Unidade Metodologia 
Limite de 
detecção 

(LDM) 
Alcalinidade mg/L CaCO3 Titrimétrico 1 

Alumínio mg/L Al Espectrofotométrico 1 
Ferro e Manganês mg/L EAA-Chama 0,01 

Cor Aparente uH Espectrofotométrico 1 
Cor Verdadeira uH Espectrofotométrico 1 

Diuron mg/L CG DNP (a) 0,01 
Dureza Total mg/L CaCO3 Titrimétrico 1 

Carbono Orgânico Total mg/L Infravermelho NPOC 0,001 
pH Adimensional Potenciométrico 0,01 

Sólidos Dissolvidos mg/L Gravimétrico 1 
Sólidos Suspensos mg/L Gravimétrico 1 

Turbidez uT Nefelométrico 0,1 

 



Ensaios de Adsorção em CAG (RSSCT) 

O CAG de Babaçu utilizado apresenta área superficial de 530 m²/g, 0,26 cm³/g de 

microporos, 598 mg/g de iodo, 0,63 g/cm³ de densidade aparente, 13,1% de 

umidade, 15,5% de cinzas, 20,8% de voláteis e pH 9,19 (ROZÁRIO, 2012). 

Os ensaios rápidos em colunas de escala reduzida (RSSCT) foram realizados em 

instalação piloto composta de bomba peristáltica modelo Qdos 30 da Watson 

Marlon, com capacidade de 0,1 a 30 L/h, provida de controle digital para ajuste da 

vazão, adequada para trabalhar com até 7 bar de contrapressão; um manômetro; 

um tanque de armazenamento de água contaminada; e uma coluna de aço 

inoxidável de formato cilíndrico, com 10 mm de diâmetro interno e 150 mm de altura, 

conforme representados na Figura 1.  

 

 
Figura 1: Instalação piloto dos ensaios em coluna de CAG 

Fonte: AGNESINI, 2015. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
A obtenção da curva de ruptura e a predição da duração do leito de CAG em 

escala real foram feitas através dos testes rápidos em colunas de escala reduzida. O 

CAG foi peneirado na granulometria desejada p e foi preparado através da lavagem 

com água destilada, secagem em estufa a 150ºC por 4 h e resfriamento em 

dessecador. A cada ensaio, pesou-se a massa de CAG necessária e adicionou-se 

água destilada, mantendo-o sob vácuo por 10 min para eliminação do ar nos poros 

do CAG. Para a preparação da coluna de adsorção, primeiramente colocou-se uma 
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camada de 2 cm de areia fina para ser suporte para o leito de carvão. Em seguida, 

adicionou-se água, e lentamente adicionou-se o CAG com água, sempre mantendo 

o nível de água acima do topo, para evitar a presença de ar no leito. Com a coluna 

preenchida, acionou-se a bomba à vácuo para a passagem de água pura e 

acomodação das partículas de CAG, retirando-se possíveis bolhas de ar e 

verificando-se possíveis vazamentos antes de se dar início ao ensaio. A massa de 

CAG foi obtida pelo produto volume do leito, produto da área da seção de 

escoamento pela altura do leito, e da densidade específica do CAG. 

Para a obtenção da curva de ruptura, foi considerada a difusividade constante de 

CAG e partículas entre 100 e 150 mesh, resultando em um diâmetro médio de 0,13 

mm em volume suficiente de água filtrada contaminada com 5,0 mg/L de diuron. O 

ensaio foi feito tendo como base um filtro adsorvedor de CAG em escala real 

operando com taxa de aplicação de 120 m³/m²dia, tempo de contato de vazios de 5 

minutos e granulometria média 1,185 mm (média geométrica). 

6. RESULTADOS 

Resultados da Caracterização da Água de Estudo e da Água Filtrada 

A caracterização da água de estudo e da água filtrada encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2- Caracterização da água de estudo e da água filtrada. 

Parâmetro Unidade Água de 
Estudo 

Água 
Filtrada 

pH - 6,3 6,85 
Turbidez uT 66,9 0,54 

Cor aparente uH 312 <1 
Cor verdadeira uH 18 <1 

Alcalinidade mg CaCO3/L 14,20 13,06 
Dureza mg CaCO3/L 13,29 9,07 

Sólidos suspensos mg/L 22 2 
Sólidos dissolvidos mg/L 63 72 

Manganês mg/L <0,01 <0,01 
Ferro mg/L 0,66 0,04 

Alumínio mg/L 0,07 0,1 
Carbono Orgânico Total mg/L 1,223 0,525 

 

 



Avaliação da Remoção de Diuron com Adsorção em CAG 

Para os ensaios de difusividade constante de adsorção em CAG, a água filtrada 

gerada foi contaminada com concentração de 5,0 mg/L de diuron. A análise de 

carbono orgânico total da água (COT) confirmou que a água filtrada, ao ser 

contaminada com o produto comercial, elevou seu teor de carbono 

proporcionalmente à quantidade adicionada. Devido a molécula de diuron apresentar 

em sua composição 46% de carbono, este valor foi acrescido à concentração de 

COT da água filtrada. As durações dos ensaios foram de 24,5 h e de 24 h para a 

réplica. Os resultados estão apresentados na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Fração da concentração inicial de diuron pelo tempo de ensaio para 
difusividade constante para os dados trabalhados em 5,0 mg/L de diuron e sua 

réplica. 

 

Os comportamentos das curvas obtidas nos ensaios foram semelhantes às curvas 

de ruptura obtidas nos trabalhos de Yin et al. (2008) e de Voltan (2014). 

Foi estimada a duração da carreira de um filtro real, utilizando também a 

metodologia do RSSCT, considerando a difusividade intrapartícula constante e 

redução de escala foi proporcional à relação entre o diâmetro médio das partículas 

da escala reduzida e real (9,4), segundo parâmetros utilizados nos ensaios. Foram 

utilizados os parâmetros adimensionais: fração da concentração inicial (C/C0) e o 

número de volumes de leitos vazios tratados (VL), que pode ser obtido pela divisão 

entre o volume de água tratada pelo volume do meio granular de CAG, ou tempo de 
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ensaio dividido pelo tempo de contato em leitos vazios (EBCT).  Assim, a curva de 

ruptura pode ser também expressa em função desses parâmetros, conforme Figura 

3. 

 

 
Figura 3: Fração da concentração de diuron pelo volume de água filtrada em relação 

ao volume de CAG 
 

O ponto de ruptura foi adotado como sendo o valor máximo exigido pela Portaria 

2914, de 90 μg/L de diuron. Através da curva apresentada na Figura 2, observa-se 

que o valor limite foi atingido com um pouco mais de uma hora de ensaio, estimado 

em 1,5 h.. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do ensaio em coluna de escala reduzida (RSSCT) permitiram 

estimar o tempo de ruptura do diuron em CAG de Babaçú. 

O uso do CAG foi eficiente na remoção do herbicida, entretanto, a saturação do 

leito foi muito rápida nas condições estudadas. Sugere-se, portanto, que sejam 

estudadas outras concentrações de contaminação e outros tipos de CAG para tornar 

viável o emprego desta tecnologia associada ao tratamento em ciclo completo para 

remoção do herbicida diuron.  
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