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RESUMO  
 
 
 
 Neste trabalho, o Processo de Oxidação Avançado H2O2-UV foi utilizado para degradar o 

herbicida atrazina em solução aquosa. Devido à sinergia encontrada entre as possíveis rotas de 

oxidação sofrida pelo herbicida atrazina e seus metabólitos que absorvem radiação UV, os 

processos de fotólise direta a 254 nm e peroxidação foram também desenvolvidos. O reator 

utilizado foi de geometria anular, especialmente projetado para o estudo cinético operado 

dentro de um ciclo continuo e em batelada. Modelos para as distribuições de energia radiante 

no fotorreator e concentração do herbicida atrazina e oxidantes foram desenvolvidos 

utilizando os princípios básicos dos fenômenos dos transportes. A taxa local volumétrica de 

absorção de fótons, LVRPA, foi modelada com base no modelo de incidência. Os modelos 

para as taxas de reação de degradação do herbicida atrazina, de seus metabólitos e do 

peróxido hidrogênio foram segundo a abordagem mecanicista. Todavia, para a fotólise direta, 

foi utilizado um modelo fenomenológico para uma reação fotoquímica. Os modelos 

apresentaram boa representação dos dados para a faixa de concentração inicial do herbicida 

atrazina testada. A taxa de reação é uma função da LVPRA da concentração do herbicida 

atrazina e seus metabólitos e da concentração do peróxido de hidrogênio. O processo de 

fotólise direta resultou ser uma função direta do rendimento quântico, da LVRPA e da 

concentração do herbicida atrazina e seus metabólitos. A rotina de otimização Runge-Kutta 

associada com o método Box (minimização de funções) foi utilizada para estimar os 

parâmetros cinéticos. Os valores cinéticos estimados foram: UV,atzφ  = 2,99 x 10-2 mol 

Einstein-1,  m =  1,90 x 10-2,  n  =  5,04 x 10-1.    

______________________________________ 

Palavras-chave: Herbicida Atrazina, Radiação Ultravioleta, Peróxido de Hidrogênio, 

Fotorreator Anular, Modelagem do processo
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ABSTRACT  
 
 
 
In this work, the Advanced Oxidation Process H2O2-UV was used to degrade the herbicide 

atrazine in aqueous solution. Due to the synergy found between the possible routes of 

oxidation suffered by the herbicide atrazine and its metabolites that absorb UV radiation, the 

processes of direct photolysis at 254 nm and peroxidation were also developed. The reactor 

used was of annular geometry, specially designed for kinetic study operated in a continuous 

cycle and in batch. Models for the distribution of radiant energy in the photoreactor and 

concentration of the herbicide atrazine and oxidants have been developed using the basic 

principles of transport phenomena. The Local Volumetric Rate of Photon Absorption, 

LVRPA, was modeled on the model of incidence. The models for the reaction rates of 

degradation of the herbicide atrazine and its metabolites and hydrogen peroxide were also 

consistent with the mechanistic approach. However, for the direct photolysis, we used a 

phenomenological model for a photochemical reaction. The models showed a good 

representation of the data for a range of initial concentration of atrazine tested. The reaction 

rate is a function of LVPRA concentration of atrazine and its metabolites and the 

concentration of hydrogen peroxide. The process of direct photolysis turned out to be a direct 

function of the quantum yield of the LVRPA and concentration of the herbicide atrazine and 

its metabolites. The Runge-Kutta optimization routine associated with the Box method 

(function minimization) was used to estimate the kinetic parameters. The estimated kinetic 

values were: UV,atzφ  = 2,99 x 10-2 mol Einstein-1, m =  1,90 x 10-2, n  =  5,04 x 10-1.    

______________________________________ 

Keywords: Herbicide Atrazine, Ultraviolet Radiation, Hydrogen Peroxide, Annular 

Photoreactor, Modeling Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com uma gestão eficiente de uso da água é, nos dias de hoje, de 

interesse não somente da agropecuária e indústria, como também é objeto de preocupação de 

saúde publica e para um bom desenvolvimento econômico sustentável. 

 Inúmeros processos de utilização da água implicam na geração de efluentes tóxicos 

tornando impróprios sua reutilização nas atividades agrícolas e uso humano. Desta forma, a 

descontaminação de águas torna-se foco de atenção de vários trabalhos de pesquisa (SILVA, 

2007). 

Um exemplo a ser analisado encontra-se no tratamento de águas de irrigação agrícola 

contaminadas por pesticidas. Estima-se que 70% do consumo de água no planeta ocorram nos 

processos agrícolas. Atualmente, pesticidas e fertilizantes químicos (agroquímicos), são 

considerados a segunda maior fonte de contaminação da água potável nos países em 

desenvolvimentos. 

O padrão brasileiro de potabilidade da água é regulamentado pela Portaria do 

Ministério da Saúde de nº 518/2004 e contempla 22 pesticidas (Anexo A).  

Os efeitos sobre a saúde humana decorrentes do consumo de água contaminada, por 

pesticidas, variam de acordo com a classe toxicológica da cada composto. Dentre os 

problemas já identificados destacam-se os distúrbios hepáticos, danos ao sistema nervoso 

central, movimentos musculares involuntários, transtornos cardiovasculares e reprodutivos, 

evidencias de desregulação endócrina e danos oculares e renais, alem de anemia e aumentos 

do risco de desenvolvimento de câncer (FERNANDES NETO E SARCINELLI, 2009).  

A partir da safra de 2009/2010, o Brasil atingiu a marca de maior consumidor mundial 

de agrotóxicos. Foi a primeira vez na historia que esse numero ultrapassou a barreira de um 

milhão de toneladas.  A razão de uso de agrotóxicos por hectare cultivado ficou em 22,3 

quilos por hectare.  

De acordo com o levantamento da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), 

o gasto do produtor brasileiro com agrotóxicos ainda é pequeno, se comparado a outros 

países. Em 2007, o produtor brasileiro gastou U$ 87,83 por hectare, enquanto a França gastou 

U$ 196,79 por hectare e o Japão U$ 851,04 por hectare, portanto a tendência é que nos 

próximos anos o Brasil mantenha a posição de maior consumidor de agrotóxico do mundo. 
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 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas quatro 

produtos são responsáveis por 75% do consumo desses insumos no Brasil. São eles: Soja 

(45,3%); milho (12,8%); cana-de-açúcar (9,5%) e algodão (17,8%). 

O desenvolvimento da agricultura introduziu alem do uso de maquinas mais 

especializadas (Figura 1), diversos produtos químicos sintéticos (agrotóxicos) e, com isto, 

uma consequente diminuição da diversidade de culturas. Com a crescente utilização dos 

agrotóxicos a produtividade agrícola aumentou, aumentando também o numero de plantios de 

monoculturas, e com isto, a destruição da diversidade e uma diminuição na qualidade 

ambiental. 

 
Figura 1 - aplicador Herbicida 

                       (Fonte: www.turcon.files.wordpress.com/2009/01/herbicidas) 
 

Desde a década de 40 vem sendo utilizado pesticida na agricultura. Hoje já são 

conhecidos mais de 3500 tipos de ingredientes ativos.  

A agricultura é responsável por aproximadamente 75% do uso de pesticidas, o uso 

comercial e industrial e governamental com 18% e 7% no uso domestico.  

A classe de pesticida mais utilizada na agricultura são os Herbicidas, com 59%, os 

inseticidas, com 19%, os fungicidas com 12%. Sendo que desses 59% dos pesticidas utilizado 

na Brasil, como herbicidas, 39% tem como ingredientes ativo a Atrazina, em suas 

formulações. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Agrícola (SINDAG) foi utilizados mais de 168 mil toneladas de atrazina pura nos campos 
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brasileiros em 2009, o que representa mais de 5 quilos de atrazina pura por hectare                

(Anexo B). 

As técnicas de recuperação ambiental têm como objetivo a completa degradação dos 

poluentes, ou, pelo menos, a diminuição de sua concentração até níveis aceitáveis ou sua 

conversão a substâncias de menor toxicidade, reduzido os danos ambientais. 

Entre as técnicas de recuperação ambiental o uso da radiação ultravioleta (UVC) tem 

se apresentado como uma das estratégias mais eficientes, tanto do ponto de vista da 

efetividade quanto da remoção e degradação de resíduos recalcitrantes e refratários 

(MIRANDA, 2003). 

Os processos oxidativos avançados (POAs) são métodos bastante eficientes na 

degradação de composto pouco biodegradáveis como a Atrazina. Os POAs são baseados na 

formação de radicais hidroxilo (HO•), altamente reativo e não seletivo, que oxida compostos 

orgânicos até sua total mineralização. 

Este trabalho desenvolve o processo de degradação do herbicida atrazina pelo POA 

UVC/H2O2 usando modelo de incidência para representar as propriedades do campo de 

radiação desenvolvido no espaço reacional do fotorreator anular. Reconhece que: a) neste tipo 

de POA pode haver ação sinergética da radiação UVC e dos radicais hidroxilo sobre a 

degradação global da atrazina, portanto, também estudou a degradação da atrazina por meio 

do processo de fotólise direta a 254 nm; b) No POA H2O2-UVC há um valor ótimo para a 

concentração do H2O2 devido ao mecanismo complexo da fotólise do H2O2 necessária para 

gerar os radicais (ver LEA, 1949 – equações 3 a 8 pg. 14), portanto, realizou-se estudos que 

permitiram a obtenção desta relação molar ótima e os estudos cinéticos foram realizados a 

partir desse valor (r° = 4,49). 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Introdução 

 

Na produção agrícola a qualidade dos seus produtos sempre foi afetada pelo 

aparecimento de formas de vida indesejáveis (insetos, ervas daninhas, etc.). Por esse motivo 

tornou-se necessário a utilização de diversos tipos de defensivos agrícolas. As primeiras 

substâncias utilizadas como pesticidas foram as de origem natural (piretro, nicotina) e alguns 

de origem inorgânica como o mercúrio e o enxofre (JONATAN, 1989). 

Os defensivos agrícolas são dividido em diferentes classes: herbicidas, fungicidas, 

acaricidas, algicidas, larvicidas, inseticidas, entre outros. Suas funções na agricultura é a 

elevação da produção, produtividade, melhoria na qualidade dos produtos e redução no 

trabalho e gasto com energia e mão de obra. Nas ultimas décadas verificou-se que todos esses 

objetivos foram realmente alcançado, no entanto, o seu uso indiscriminado está provocando 

sérios problemas para o ambiente e para a saúde humana. 

A preocupação com a contaminação de sistemas aquáticos superficiais e subterrâneos 

por defensivos agrícolas tem despertado o interesse da comunidade cientifica mundial 

(DORES & DE-LAMONICA-FREIRE, 2000). 

Estudos desenvolvidos em varias regiões do mundo têm mostrado que a quantidade de 

produtos utilizada na agricultura que atinge os ambientes aquáticos é normalmente baixa 

(JURY et al., 1987; SOLOMON, 1996). Pesticidas persistentes e de grande mobilidade no 

ambiente tem sido detectado em águas superficiais e subterrâneas (BUSER, 1990; 

BALINOVA & MONDESKY, 1999).  

As baixas concentrações dessas substâncias encontradas em cursos d’águas se devem a 

dois motivos: serem pouco solúveis em água e pelo efeito da diluição (HIGASHI, 1991). 

A preocupação com a contaminação de ambientes aquáticos aumenta quando ela usada 

para o consumo humano. A Comunidade Econômica Europeia estabelece em 0,1 µg L-1  a 

concentração máxima admissível de qualquer pesticida em água para consumo humano e em 

0,5 µg L-1 para o total de resíduos, sem deixar claro se deve, ou não, considerar  também os 

produtos de transformação. Esse limite tem sido questionado já que não considera a toxidade 

de cada produto.  
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A Agência de Proteção Ambiental dos USA (EPA) e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estabelece níveis máximo para cada pesticida em água destinada ao consumo 

humano, baseado em estudos toxicológicos e epidemiológicos. 

É importante enfatizar que existe ainda hoje muita controvérsia com relação aos 

efeitos tóxicos crônicos dos pesticidas para o ser humano, principalmente quando consumido 

em baixas doses ao longo de toda uma vida. 

 

2.2 Pesticida 
 

Pesticidas são compostos orgânicos de origem antrópica largamente utilizada na 

atividade agrícola, possuem  alta toxidade e geralmente são apontadas como causadores de 

muitos danos a saúde humana a fauna e a flora (LARINI, 1999; YUNES & GALAL-

GORCHEV, 2000). 

Segundo a EPA um pesticida é qualquer substancia ou mistura de substancias com a 

capacidade de prevenir, destruir, repelir ou atenuar qualquer peste. Os pesticidas podem ser 

classificados de acordo com o tipo de peste algicidas, funcidas, herbicidas, inseticidas, 

acaricidas, moluscidas, nematicidas, ovicidas, entre outros. 

Alem disso podem ser incluídas substancias desfolhantes, dessecantes ou reguladoras 

do crescimento de insetos e plantas (www.epa.gov/pesticides/about). 

 

2.3 Atrazina  e Metabólitos que absorvem Radiação UV 
 

 A introdução do grupo das triazinas como herbicida, comercialmente ocorreu a partir 

de 1955 por J. R. GEIGY S.A., embora ela já tivesse sido sintetizada desde 1855. Esses 

compostos atuam, de maneira geral, inibindo a fotossíntese em dose muito baixas. A 

exposição das raízes a concentrações de 0,25 a 1,0 ppm pode parar toda atividade 

fotossintética (HIGGINS & BURNS, 1975). 

A atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina), é um herbicida da 

família das s-triazinas na qual se incluem os compostos que apresenta na sua estrutura 

química um anel aromático hexamérico, simétrico, construído por três átomos de carbono e 

três átomos de nitrogênio em posições alternadas. Os herbicidas da família das s-triazinas 

subdividem-se em três grupos: clorotriazinas, metiltiotriazinas e metoxitriazinas. Essa 
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classificação é feita de acordo com o grupo substituinte na posição 2 do anel que poderá ser 

um cloro (Clorotriazinas), um grupo SCH3 (metiltiotriazinas) ou OCH3  (metoxitriazina). Na 

molécula da atrazina o grupo substituinte é um Cl, o que leva á inclusão deste herbicida no 

grupo das clorotriazina na Figura 2 estrutura molecular da Atrazina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2 – Estrutura Molecular do Herbicida Atrazina 

 

Propriedades físico-químicas do herbicida atrazina: 

P.M. = 215,69 g mol-1 

P. F. (°C)  = 175-177 

Solubilidade (H2O) a 20-25 °C = 33 mg L-1 

Densidade = 1,187 g cm-3 

Pressão de  vapor a 20 °C = 0,04 mPa. 

 

 Além das propriedades apresentadas, o herbicida atrazina, é solúvel em alguns 

solventes orgânicos como éter, acetona, benzeno, clorofórmio, etanol e acetato de etila. A 

atrazina é um composto polar, fracamente básico e sua estabilidade pode ser explicada pela 

configuração eletrônica de seu anel heterocíclico. A hidrólise ácida ou alcalina da atrazina 

produz um de seus mais abundantes produtos de degradação, a hidroxiatrazina sua 

solubilidade em água é praticamente independente do pH da solução, entretanto, aumenta 

bastante em soluções cujo pH é menor que 2,0. 

A Atrazina, como todas as outras s-triazinas, atua por inibição da fotossíntese, em 

particular ao nível da fotossistema II (centro de ração fotossintética), conduzindo ao bloqueio 

do transporte eletrônico. As plantas sensíveis ao herbicida atrazina sofrem de clorose – 

amarelecimento das folhas – que leva a necrose dos tecidos. Nas espécies tolerantes a 
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atrazina, como é caso do milho, soja, abacaxi etc. o herbicida é eficientemente metabolizado 

em formas não tóxicas (PRADE et al.,1998). Este herbicida foi classificado como tóxico e 

desregulador hormonal (FRIEDMAN, 2002) e um agente carcinogênico de classe “C”, na 

qual estão incluídos compostos potencialmente cancerígeno para o homem. 

O herbicida atrazina é um composto regulamentado desde os anos 90, tendo sido 

estabelecidos limites máximos para a sua detecção em águas de consumo – 3 µg L-1  nos USA 

e 0,1 µg L-1  na União Europeia. Detecção do herbicida atrazina em águas de consumo em 

níveis superiores aos limites máximos estipulados pelo Conselho da U.E, resultou na 

proibição do seu uso nos países, como  França, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Áustria e 

Itália. A partir de 2004, e após reavaliação dos riscos ecotoxicológicos, o Conselho da União 

Europeia revogou a autorização das formulações fitofarmacêuticas que usavam atrazina, por 

haver riscos de contaminação das águas subterrâneas com a atrazina, e seus metabolitos, em 

concentrações superiores a 0,1 µg L-1.  

Novos estudos estão sendo realizados, desde outubro de 2009, por solicitação da EPA, 

(www.epa.gov/pesticides/registration/atrazine/atrazine_update.htm), para avaliar a evolução 

do herbicida atrazina, e determinar os efeitos ao ser humano. No final desse processo, a EPA, 

decidirá se irão rever os riscos desse pesticida, e se programará novas restrições de uso, 

visando à proteção da saúde publica. Durante esse processo, a EPA, avaliará o potencial de o 

herbicida atrazina causar ou não câncer, utilizando, para isso, todos os dados gerados, em todo 

mundo, desde 2003.  

A atrazina é o herbicida mais utilizado nos USA, e a EPA, tem assegurado que o uso 

do herbicida atrazina, dentro dos limites prescritos pelos fabricantes, é seguro, e que até o 

momento estudos não comprovaram riscos a saúde humana. 

Atualmente tem mantido um rigoroso monitoramento de mais de 150 comunidades, no 

Meio Oeste dos USA, no sistema de abastecimento de água, do herbicida atrazina e seus 

metabolitos, e não foi detectado, entre os anos 2003/2007, concentrações que excedam os        

3 µg L-1  estabelecido pela EPA (www.epa.gov/pesticides). 

Na Figura 3 e Tabela 1 os principais produtos de degradação da Atrazina e algumas de 

suas propriedades físico-química. 
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Figura 3 – Principais produtos de degradação do Herbicida Atrazina 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Propriedades físico-químicas do Herbicida Atrazina e principais 
Metabólitos. 

  PM Solubilidade Log Kow pKa 
  (g mol1) em H2O (mg L-1)     

Atrazina 215,7               33  (20 °C) 2,2-2,8 1,68-1,85 
Desetilatrazina 187,7 27 1,5 1,65 
Desisopropilatrazina 173,6 98 1,1-1,2 1,58 
Desetildesisopropilatrazina 145,6 94 ND ND 
Hidroxiatrazina  197,3 16 1,4 5,15-5,2 
ND (não disponível) 
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2.4  Processos Oxidativos Avançados (POAs) 
 

2.4.1 Introdução 
 

Diversas substâncias tóxicas, orgânicas e inorgânicas, são introduzidas no ambiente 

como descarte. Entre elas os pesticidas foram, e continuam sendo, as principais substâncias 

empregadas na eliminação de qualquer forma de vida que venha prejudicar a produtividade 

agrícola das culturas. Devido ao uso extensivo dos pesticidas, muitas vezes indiscriminado, 

sua presença em solos e ambientes aquáticos tem aumentado (SANTOS & RESENDE, 2002). 

A alta toxicidade e a persistência de alguns pesticidas têm mobilizado muitas 

pesquisas, com o objetivo de encontrar métodos de remoção de poluentes orgânicos do 

ambiente (RUPPERT & BAUER, 1993). Atualmente, dentre todos os processos de 

descontaminação, os processos fotoquímicos conhecidos como, Processos Oxidativos 

Avançados (POAs), são considerados bastantes promissores, devido à possibilidade de 

mineralizar total ou parcialmente poluentes orgânicos (OLLIS & EKABI, 1993).  

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs), baseiam-se na geração de espécies 

altamente oxidantes, que permite destruir ou degradar compostos que resistem aos 

tratamentos convencionais. Uma das espécies oxidantes geradas nesse processo é altamente 

reativa e não seletiva: o radical hidroxila (HO•). Essa espécie pode ser gerada através de 

vários processos oxidativos avançados, tanto homogêneo como heterogêneo. Em geral, essas 

tecnologias podem ser consideradas como limpas, devido à utilização de produtos químicos 

em níveis de concentração muito baixos, e por não necessitar, quase sempre, de sua remoção 

posterior (SILVA, 2009). 

Os processos oxidativos avançados foram definidos por GLAZE et al.,(1987), como o 

ambiente com temperatura e pressão adequados para tratamentos de águas, o qual envolve a 

geração de radicais, altamente reativos (especialmente radical hidroxila - HO•)  e em 

quantidade suficiente para interferir na purificação da água. Esses processos de tratamento são 

considerados como métodos bastante promissores para a remediação de solos contaminados, 

superfícies e efluentes contaminados com poluentes orgânicos não biodegradáveis. A 

importância desses processos foi reconhecida em 1998 pela EPA (Agencia de Proteção 

Ambiental dos USA), com a publicação do HANDBOOK OF ADVANCED OXIDATION 

PROCESSES (GHISELLI et al., 2004). 
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Esses processos caracterizam-se por transformar a grande maioria dos contaminantes 

orgânicos em dióxido de carbono, água e anions inorgânicos, através de reações de 

degradação que envolve espécies oxidantes transitórias, principalmente os radicais hidroxilas. 

Esses radicais, tem potencial de oxidação de 2,8 V, só é menor que o flúor, que é de 3,03 V, 

na Tabela 2,  potencial Redox de algumas espécies. 

 

 

Tabela 2 – Potencial Redox de algumas espécies 

(BELTRAN et al., 1997; MUNTER et al., 2001) 

ESPÉCIE POTENCIAL REDOX (V) 

Flúor 3,03 

HO• (Radical hidroxila) 2,80 

Oxigênio Atômico 2,42 

Ozônio 2,08 

Peróxido de Hidrogênio 1,71 

Dióxido de Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Iodo 0,54 

 

Os processos oxidativos avançados são divididos em processos homogêneos e 

processos heterogêneos, os heterogêneos são os que utilizam catalisadores sólidos – 

semicondutores – enquanto os homogêneos ocorrem em fase única. Na Tabela 3, os principais 

sistema de POAs homogêneos e heterogêneos.  
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Tabela 3 – Sistemas Típicos de Processos Oxidativos Avançados 

(HUANG et al., 1993) 

SISTEMA HOMOGENEO SISTEMA HETEROGENEO 

Com Irradiação Sem Irradiação 

O3/UV TiO2/UV 

H2O2/UV TiO2/H2O2/UV 

Feixe de Elétron TiO2/03/UV 

US*  

H2O2/US  

H2O2/Fe2+/UV(Foto-Fenton) 

UV/US  

Sem Irradiação Sem Irradiação 

O3/H2O2 Eletro-Fenton 

O3/H-  

H2O2/Fe2+/UV (Foto-Fenton) 

UV/US  

(*) US – Ultra-Som 

 

A versatilidade dos processos oxidativos avançados se deve ao fato de existir diversas 

formas de se produzir o radical hidroxila (HO•), permitindo uma melhor interação com 

tratamentos específicos. A associação de tratamentos para águas industriais tem sido estudada 

e se apresenta como uma solução viável sob o ponto de vista ambiental e econômico 

(BHATNAGAR & JAIN, 2004; TORRADES, 2004; SHU & CHANG, 2005). 

A oxidação de compostos orgânicos, em água de efluentes com POAs, produz 

normalmente substancias orgânicas oxigenadas, e ácidos de baixo peso molecular, que são 

mais biodegradáveis (LEDAKOWICZ, 1998). Com esses processos, compostos tóxicos de 

águas industriais podem ser removidos até sua total inibição em função da diminuição de sua 

toxidade e transformação em compostos biodegradáveis. Uma vez que os custos operacionais 

para o processos biológicos são mais baixos do que pra processos químicos (MARCO et 

al.,1997). 
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2.4.2 Fotólise Direta a 254 nm 

 

Nos últimos anos o interesse por algumas aplicações comerciais, via fotoquímica, 

impulsionaram o desenvolvimento do processo de fotólise via UV e visível, aumentando, 

assim, o enfoque dado ao desenvolvimento de trabalhos nesta área. A seletividade aliado ao 

fato das reações fotoquímicas serem realizadas a baixa temperatura são as vantagens 

oferecidas pela rota fotoquímica (ALFANO et al., 1986). 

As reações de foto-oxidação, como processos destrutivo, surgiram na década de 80, 

sendo usada na descontaminação de águas poluídas, por compostos orgânicos, utilizando 

radicais e radiação ultravioleta (LEGRINI et al., 1993). Essas reações são devidas a excitação 

de elétrons de uma substancia orgânica, pela absorção de energia radiante. Implicam, em 

muitos casos, em uma transferência de elétrons de estado excitado, para o oxigênio em estado 

molecular, com subsequente recombinação dos radicais iônicos, hidrolise dos radicais 

catiônicos ou hemólise, para formar radicais que reagem com o oxigênio (LEGRINI et 

al.,1993). 

As equações 1 e 2 demonstram o mecanismo simplificado da reação de foto-oxidação 

de poluentes orgânicos. Nesses processos ocorrem reações fotoquímicas – equação 1 – devido 

à absorção de radiação ultravioleta pela molécula do composto poluente (LEGRINI et al., 

1993). A molécula foto-excitada, pode transforma-se em produto (s) final (is) da reação ou em 

intermediários – equação 2 – que poderá participar de novas reações (CASSANO et al., 

1995). 

 

C   → νh      C* [1] 

C*  +  O2    →νh  C•+  + O•-
2 [2] 

      

A foto-oxidação de um composto em fase aquosa, utilizando como fonte de radiação 

ultravioleta, lâmpada vapor de mercúrio de baixa pressão (λ = 253,7 nm), apresenta 

rendimento baixo (LEGRINI et al., 1993). Porem alguns processos, como os citados abaixo, 

apresenta eficiências consideráveis.   
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             i) Decomposição de hidrocarbonetos clorados – lâmpada vapor de                      

mercúrio baixa pressão após 60 minutos.  

Tetracloroeteno  -  85% 

Tricloroeteno  -  55% 

1,1,1 – Tricloroetano  -  40% (FRISCHHERZ et al., 1986; SHOLLER,F.; 

OLLRAM, F.1989); 

 

           ii) Degradação de trihalometanos: de uma mistura contendo CHCl3, 

CHCl2Br, CHBr2Cl e CHBr3 a 20º C, observou-se que somente os trihalometanos 

que possuíam bromo foram fotolisados e os halogênios presentes foram 

completamente convertidos em íons cloretos e brometos para um tempo de reação 

de 30 minutos (NICOLE et al., 1991); 

 

          iii) Degradação do benzeno: foi obtida uma remoção de 50% em 90 minutos 

de irradiação com lâmpada vapor de mercúrio de baixa pressão (WEIR et al., 

1987). 

 

 

2.4.3 Processo Oxidativo Avançado H2O2/UVC (Fotoperoxidação) 

 

Quando comparado aos sistemas que usam somente oxidantes, processos que utilizam 

radiação UV/oxidante são mais rápidos e capazes de degradar um numero maior de 

contaminantes. 

Nas ultimas décadas varias aplicações da radiação ultravioleta, incluem o uso de 

oxidantes tais como ozônio e peróxido de hidrogênio, vem sendo utilizados em processos de 

tratamento de despoluição de ambientes aquáticos.  

O peróxido de hidrogênio é um oxidante forte (E = 1,77 V), com sua eficiência de 

oxidação sendo função do pH do meio. É usado comercialmente para a oxidação de 

vários compostos orgânicos. Uma característica importante do uso do peróxido de 

hidrogênio nos processos de oxidação é  que na maioria dos casos, os intermediários 

produzidos são muito mais resistentes a oxidação por peróxido de hidrogênio que a 

molécula inicial (BHATTACHARJEE & SHAH, 1998), que justifica a utilização da 

radiação ultravioleta associada ao peróxido de hidrogênio.  
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Dependendo da estrutura química do poluente, os mecanismos de oxidação possíveis 

no processo H2O2/ UVC são:    

i) Degradação de foto-decomposição do poluente; 

ii)  Degradação por ataque direto do peróxido de hidrogênio; 

iii)  Degradação via radicais-radicais; 

iv) Degradação por radical hidroxila (HO•). 

 

Segundo BHATTACHARJEE & SHAH (1998), para ocorrer à oxidação do poluente, 

é necessário que o composto absorva radiação na banda de emissão da lâmpada.  A  taxa de 

reação será função do coeficiente de absorção molar (ε) e do rendimento quântico (Ф). 

Portanto, para que a reação de foto-decomposição do poluente contribua na cinética global de 

degradação, torna-se necessário um alto coeficiente de extinção molar e que o rendimento 

quântico seja de valor considerável. 

O radical hidroxila (HO•) formado através da foto-decomposição do peróxido de 

hidrogênio é capaz de iniciar uma cadeia de reações através dos mecanismos: i) abstração de 

hidrogênio, ii) adição eletrolítica ou transferência de elétrons. Outros fatores, como pH, 

intensidade da luz e concentração inicial do peróxido de hidrogênio, também afetam a taxa de 

reação da foto-decomposição do peróxido de hidrogênio. 

O mecanismo de reação de foto-decomposição do peróxido de hidrogênio, em água 

pura, foi estudado por LEA (1949), WEISS (1952) e DAINTON & ROWBOTTOM (1953). 

Os mecanismos proposto são descritos abaixo:   

 

i) LEA (1949)   

            H2O2  → νh   2HO• 
            

[3] 

            H2O2 + HO•    → 2K HO•
2 + H2O       [4] 

H2O2  +  HO•
2   → 3K  HO•   +  H2O  +  O2 [5] 

2HO•    → 4K  H2O2 [6] 

2HO•
2     → 5K H2O2  +  O2 [7] 

HO•  +  HO•
2     → 6K H2O  +  O2 [8] 
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ii) WEISS (1952) 

        H2O2    → νh       2 HO• [9] 

        H2O2  +  HO•     → 2K HO•
2  +  H2O [10] 

        H2O2  +  HO•
2   → 3K HO•   +  H2O  +  O2 [11] 

        HO•  +  HO•
2     → 4K H2O  +  O2 [12] 

 

iii) DAINTON & ROWBOTTOM (1953) 

        H2O2    → νh       2 HO• [13] 

        H2O2  +  HO•     → 2K       HO•
2  +  H2O [14] 

        H2O2  +  HO•
2   → 3K HO•   +  H2O  +  O2 [15] 

        2HO•
2     → 4K H2O2  +  O2  [16] 

  

Utilizando processos oxidativos avançados H2O2/ UV-C (λ = 253,70 nm) para 

degradar Ácido Protocatechuico ( Ácido 3,4 – Dihidrobenzoico ), em reator de mistura sob 

regime de batelada (lâmpada no centro geométrico do reator), BENITEZ et al., (1996), 

estudou o efeito do pH, na faixa de 2-9,  constataram que a conversão do ácido 

Protocatechuico  era diretamente proporcional ao crescimento  do pH na faixa estudada, outra 

observação importante foi que para mesma concentração inicial de Ácido Protocatechuico , o 

aumento da concentração do peróxido de hidrogênio – faixa utilizada 0,95 mM a 9,85 mM – 

favorecia o aumento da conversão. 

 

Utilizando radiação policromática (λ = 200 a 300 nm), para degradação de soluções 

aquosa de Acetona, em fotorreator em regime de batelada, com reciclo, STEFAN, (1996), 

estudou a influencia do pH na taxa inicial de reação. Concluiu que o pH entre 2 e 7 não afeta a 

taxa inicial de reação, assim como não tem influencia na reação de foto decomposição do 

peróxido de hidrogênio. Para o pH 10, a taxa inicial de reação de degradação da Acetona, 

diminui significativamente, no entanto, a taxa inicial de reação do peróxido de hidrogênio é 

muito favorecida nesse pH. 

LIAO et al., (2000), estudou a influencia dos íons cloretos e bicarbonato no processo 

oxidativo avançado que utiliza H2O2 /UVC, e observou que a degradação do composto 



2 Revisão Bibliográfica                                                                                                                                           16 
 

orgânico (n-Clorobutanol), não foi influenciado pela variação da concentração de cloreto e de  

bicarbonato nem tampouco pela variação de pH da mistura, porem em presença das duas 

espécies – cloreto e bicarbonato - necessita de um pH ótimo para obter uma maior 

concentração de íon hidroxila (HO•), sendo esse valor maior quanto maior a relação Cl-/Conc. 

total (cloro + bicarbonato). Portanto a concentração do íon hidroxila (HO•) é muito mais 

sensível a variação do pH que a variação da concentração do cloreto. 

Usando um fotorreator do tipo Isoactínico (batelada com reciclo), pra redução da cor 

de água de abastecimento urbano, MARTIN et al., (2000), estudou a variação do TOC 

(Carbono Orgânico Total) – a pH 3,5 – e observou que a conversão do TOC aumenta com o 

crescimento da intensidade da radiação. Nos primeiros 150 minutos alcançou uma conversão 

de 50%, nas condições de maior intensidade de radiação no sistema. Propuseram um modelo 

cinético baseado nos TOCs, concentração de peróxido de hidrogênio e taxa de absorção 

volumétrica de fótons. 

Utilizando um reator isotérmico, tipo tanque perfeitamente agitado e irradiado através 

da sua base, ALFANO et al., (2001), estudaram a fotodegradação do Ácido 2,4-

Diclorofenoxiacético (2,4 D), através de  processos oxidativo avançados homogêneo - 

H2O2/UV-C , λ = 253,70 nm – para desenvolvimento de um modelo cinético. Nesse trabalho 

variaram as razões entre concentração inicial do Ácido 2,4 D e do peróxido de hidrogênio, r = 

[H2O2] / [2,4 D], a fotodegradação foi acompanhada utilização um analisador de Carbono 

Orgânico Total – TOC. Propuseram um modelo cinético, com base na quantidade de energia 

radiante absorvida, para a degradação do peróxido de hidrogênio e do Ácido 2,4 D, incluindo 

seus principais compostos intermediários. 

ALFANO  et  al., (2001), estudaram a fotodegradação do Ácido 2,4 D, através de 

processos oxidativos avançados homogêneo - H2O2/UVC,  λ = 253,70 nm – com reator 

isotérmico tipo tanque perfeitamente agitado e irradiado através da sua base, utilizando três 

tipos distintos de fonte de irradiação ultravioleta: i) 360 W (λ = 220 – 760 nm);  ii) 40 W ( λ = 

253,70 nm) e iii) 15 W (λ = 253,70 nm). 

Variando as concentrações iniciais de peróxido de hidrogênio e do Ácido 2,4 D, (o 

estudo do efeito da variação do “rº” faixa 0 a 30) sobre a taxa inicial de reação, foi encontrada 

a taxa inicial de degradação do Ácido 2,4 D que aumenta com o incremento da razão ‘rº”. Por 

outro lado, a conversão do TOC não apresentou um valor ótimo em relação à “rº”.  
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Concluíram que a degradação do Ácido 2,4 D é bastante favorecida com o aumento da 

potencia irradiada, principalmente com a fonte de 360 W, que emite abaixo de 250 nm, onde a 

absorção do peróxido de hidrogênio é maior.  

BELTRAN et al., (1995)  Utilizando um reator de mistura sob regime de batelada e 

lâmpada de vapor de mercúrio  ( λ = 253,70 nm), estudou a influencia do peróxido de 

hidrogênio e íons de Bicarbonato sobre a degradação dos dois metabólitos – da Atrazina – 

mais encontrados em analises de águas superficiais – Desetilatrazina (DEA) e 

Desisopropilatrazina (DIA). 

Tanto a fotólise direta quanto a assistida com peróxido de hidrogênio, obtiveram taxa 

de conversão significativa, sendo que para o peróxido de hidrogênio existe uma concentração 

ótima onde a conversão e maior e que devido à estrutura química muito similar, DIA e DEA, 

essa taxa é praticamente a mesma. 

Na fotólise direta do DIA E DEA, em presença de íons Bicarbonato, não sofre 

alteração significativa na taxa de reação, porem quando em presença de peróxido de 

hidrogênio e radiação ultravioleta, a taxa de reação teve uma perda significativa. Esse 

resultado comprova a característica dos Bicarbonatos de “sequestrarem” radicais hidroxilas 

(STAEHELIN & HOIGNÉ, 1982), conforme reações abaixo: (WEEKS & RABANI, 1966). 

 

HCO-
3  + HO•   →  CO-•

3  +  H2O [17] 

CO2-
3  +  HO•    →  CO•+

3  + OH- [18] 

 

HÈQUET et al., (2001), estudou a degradação da Atrazina por dois processos 

distintos: i) processo homogêneo, fotólise direta; ii) processo heterogêneo com UV/TiO2, 

utilizando lâmpada vapor de mercúrio baixa pressão ( λ = 253,70 nm). 

 Na fotólise direta, observou uma diminuição no tempo de degradação, do herbicida 

Atrazina, com o aumento do pH da solução. Nestas condições, observou que o principal 

produto de degradação do herbicida Atrazina é a Hidroxiatrazina, na Figura 4, rota 

preferencial da fotólise da Atrazina.  
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Figura 4 - Rota preferencial da Fotólise do Herbicida Atrazina 

(HÈQUET et al., 2001)   
 

A degradação do herbicida atrazina foi recentemente pesquisada por MIRANDA 

(2003), que estudou a degradação do herbicida atrazina, em solução aquosa, via processos de 

oxidação avançada, O3/UV, H2O2/UV, fotólise direta a 253,70 nm e ozonização direta. 

Desenvolveu a cinética da reação de oxidação e avaliou a sinergia dos mecanismos de 

oxidação com a degradação global da Atrazina. 

Concluiu que existe uma sinergia entre as possíveis rotas de oxidação e que a 

degradação global da Atrazina é um resultado das contribuições individuais de cada rota. 

Utilizando reações de foto-fenton, para degradar uma mistura de herbicidas, e 

utilizando diferentes fontes de ferro e com diferente concentrações de peróxido de hidrogênio, 

TROVÓ et al., (2005), avaliou a fotodegradação, utilizando um TOC para acompanhar a 

mineralização, dessa mistura, chegou à conclusão que a concentração de peróxido de 

hidrogênio não tem influencia muito significativa no  processo de foto decomposição. 
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BAHEMA & MARTINEZ (2006), com o auxilio de um fotorreator,  tipo batelada, 

com recirculação e utilizando uma solução de TiO2  200 mg L-1 , como catalisador, e DQO 

para avaliar a taxa de fotodegradação, de uma mistura de herbicidas  (Atrazina, Alaclor e 

Clorbromuron) e íon persulfato (S2O
-2

8), como oxidante, obtiveram, em 140 minutos, uma 

taxa de decaimento de 91% no DQO da mistura. 

 

2.4.4 Agrobactéria  

 

O herbicida Atrazina é moderadamente persistente no solo, com tempo de meia vida, 

que pode variar de 4 a 57 semanas. 

Segundo GAYNOR et al., (1992), o tempo de meia vida oscila entre 20 a 100 dias, 

existindo casos,citado na literatura superiores há 300 dias. Já para WALKER & ZIMDAHL 

(1981), a meia vida do herbicida Atrazina, em alguns solos, variou de aproximadamente 30 

dias, no período quente (solo úmido a 25º C) até em torno de 360 dias no período frio (solo 

úmido 5º C). 

A persistência do herbicida Atrazina no meio ambiente tem estimulado diversos 

trabalhos de investigação de biodegradação de todas as classes de compostos que tenha o anel 

s-triazina. Existe um limitado numero de culturas puras que metabolizam o herbicida 

Atrazina, portanto pouca informação sem tem sobre genes, enzimas e metabolismos envolvido 

(MANDELBAUM et al.,1995). 

O herbicida Atrazina é considerado como muito resistente a ataque enzimático de 

micro-organismo  do solo, onde é aplicado. Alguns micro-organismos foram isolados e 

utilizado, puro ou combinado com outros micro-organismos com o intuito de degradar o 

herbicida Atrazina. 

A Pseudomonas sp. tem capacidade de metabolizar grandes quantidade do herbicida 

Atrazina (> 1000 mg L-1), utilizando o herbicida Atrazina como única fonte de nitrogênio 

(MANDELBAUM et al., 1995), sendo capaz de metabolizar totalmente, em 90 minutos,  100 

mg L-1 do herbicida Atrazina com uma suspensão de 9 x 109 células mL-1. 

Utilizando a Rhodococcus sp. NI 86/21 (NAGY et al., 1995), degradou uma solução 

do herbicida Atrazina de 20 µM em 25 horas, com densidade celular inicial de OD600 0.19,  

dessa degradação resultou na formação de hidroxiatrazina (OHATZ), desetilatrazina 

(DEA) e desisopropilatrazina (DIA) e uma densidade celular final de OD600 1,20. 
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O Rhizobium sp. strain PATR, foi isolado de solo cuja cultura foi tratada 

anteriormente com o herbicida Atrazina, e por está degradando ativamente esse herbicida 

(BOUQUARD et al., 1997), o PATR foi inoculado juntamente com 20 mg L-1 do herbicida 

Atrazina e no final de 8 dias toda o herbicida Atrazina foi transformada em hidroxiatrazina 

(OHATZ). 

Utilizando a agrobactéria Radiobacter J14a e com adição de uma fonte de carbono e 

nitrogênio (STRUTHERS et al., 1998), degradou 94% de uma solução do herbicida Atrazina 

(50 µg/mL) em 72 horas, obtendo, ainda, um aumento da população de células de 7,9 x 105 

para 5,0 x 107 células/mL, e identificou a formação dos metabólitos hidroxiatrazina 

(OHATZ), desetilatrazina (DEA) e desisopropilatrazina (DIA). 

Em experimentos realizado em campo, Estação Lisímetros do CENA, Piracicaba, São 

Paulo (QUEIROZ & MONTEIRO, 2000), avaliaram o poder de degradação 

químico/biológico do herbicida Atrazina por 150 dias, utilizando o herbicida Atrazina 

radiomarcada uniformemente nos carbono do anel. Nos primeiros 15 dias os produtos de 

degradação microbiana, desetilatrazina (DEA) e desisopropilatrazina (DIA), começaram a se 

formar, coincidindo com o crescimento microbiano. Verificou-se que os percentuais de DIA e 

DEA são inferiores ao de OHATZ, nas condições estudadas, indicando uma predominância 

dos processos químicos na degradação da Atrazina. 

Os metabólitos foram identificados através de cromatografia em camada delgada e 

foram detectados: OHATZ 21,27%, DIA 3,26% e DEA 2,71%. Segundo GAN et al., (1996), 

estes dois desalquilados nunca acumulam, no solo acima de 6,5%, o que indica que, a 

desalquilação microbiana, não é o mais importante caminho de degradação do herbicida 

Atrazina. 

Após 150 dias de estudo foram quantificado 36% de dióxido de carbono com 14C, 

indicando a clivagem do anel. O período de meia vida, para o herbicida Atrazina, nas 

condições do estudo, foi calculado em 168 dias.  

 

2.4.5  Radiólise do Herbicida Atrazina  

 

ANGELINI  et  al., (2000), concluiu que moderadas doses de radiação gamas  ( 0,1 a 

50 kGy) – com cobalto 60 ( 60Co ) – destrói completamente o herbicida Atrazina, em solução 

aquosa, e o ataque ao cloro, é o principal processo.  
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A substituição desse átomo de cloro por grupo OH estabiliza a estrutura original, 

enquanto os átomos de hidrogênio induzem a desalquilação. 

Com doses de 0,1 kGy, só foi verificada a formação do hidroxiatrazina, sendo que a 

partir de doses de 1 kGy, houve mudanças significativas no perfil dos produtos formados  

etilamina (EA),  isopropilamina (IPA),  2-isopropilamina – s -- triazina (DIA),  2-etilamina –s 

– triazina, (DEA)  e  2 – hidroxi – 4 – etilamina – 6 isopropilamina – s – triazina (OHATZ), 

conforme Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Produtos encontrados durante a radiólise, com 60Co, de 11,63 µmol do herbicida 
Atrazina ( ANGELINI et al., 2000) 

 

2.5 Fotorreator e Análise de Fotorreatores 

 

A análise e a modelagem de um reator fotorreator, como nos reatores convencionais,  

são estabelecidas através dos princípios básicos da termodinâmica e dos fenômenos de 

transportes (momento, massa e energia). Devido às características inerentes das reações 

fotoquímicas, torna-se muito frequente descrever-se o balanço de energia apenas pelo balanço 

de energia radiante.  

Entretanto, no caso de reação fotoquímica, que são altamente exotérmicas, é 

necessário um balanço completo de energia (ALFANO et al., 1986). 

Na análise e modelagem de fotorreatores, ao expressar a taxa de reação, é necessário 

levar em conta as etapas que não são foto ativadas (etapas escuras) e aquelas foto ativadas. A 

metodologia para as etapas escuras é a mesma para os reatores convencionais. No caso das 

reações foto ativadas, tem-se que considerar o parâmetro LVRPA (Local Volumetric Rate of 

Photon Absorption), uma vez que a taxa de reação das etapas fotoativas, depende 

essencialmente desse parâmetro (LVRPA). E por sua vez, o parâmetro LVRPA (ea) é uma 

Doses kGy ATZ EA IPA DIA DEA OHATZ 

0,1 7,60 nd nd nd nd 4,07 

1,0 nd 0,77 0,77 0,77 0,81 9,10 

10 nd 0,78 0,78 0,80 0,79 9,12 

50 nd 0,79 0,79 0,80 0,70 9,20 

nd - não detectado ( < 0,005 µmol L-1) 
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função da distribuição espacial da energia radiante, dentro do espaço reacional do reator, da 

concentração da espécie que absorve luz e  parâmetros físico-químicos.  

O parâmetro LVRPA é o parâmetro fundamental para a análise e o projeto de 

fotorreatores.  A Figura 5 mostra a dependência global do parâmetro LVRPA com o campo de 

energia radiante e as propriedades relacionadas com a conservação da massa no sistema. 

 

 
Figura 5 Avaliação da Taxa Volumétrica Local de Absorção de Energia Radiante 

(CASSANO et al., 1995). 

 

As principais causas da não uniformidade no campo de energia radiante e do LVRPA, 

em um fotorreator homogêneo, são:  

i) Atenuação da radiação através da absorção da energia radiante                    

pelas as espécies foto ativadas (reagentes e/ou produtos). 

ii) Características físicas e geométricas do sistema (fonte de radiação-

reator). 

As metodologias existentes para a modelagem do campo de radiação em um 

fotorreator partem de um dos seguintes modelos: 

i)  MODELOS DE INCIDÊNCIA: Aqueles que geram um modelo 

matemático que assume a existência de uma distribuição de energia radiante nas 

vicissitudes do reator. O fator determinante para estes modelos é a energia radiante 
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na parede do reator, sendo determinada experimentalmente (por métodos 

actinométricos) 

ii) MODELOS DE EMISSÃO: Aqueles que propõem um modelo de 

emissão para a fonte de energia radiante e que através deste o algoritmo de 

incidência é obtido. (Fornecem a condição de contorno para energia radiante dentro 

do reator.) 

A principal diferença entre as duas metodologias está na dependência espacial 

proposta para distribuição de energia radiante. Os modelos de incidência visualizam a energia 

sendo propagada em planos normais ao eixo do reator. Não identificam a dependência com o 

eixo coordenado. Os modelos de emissão por sua vez, incorporam uma terceira dimensão. 

Os modelos de emissão são: 

i) MODELO LSPP (Line Source with Parallel Plane Emission): Considera a 

lâmpada como uma fonte linear que emite radiação em planos paralelos aos seu axis; 

ii) MODELO LSSE (Line Source with Spherical Emission): Considera a emissão 

esférica de cada elemento pontual que compõe a fonte linear; 

iii) MODELO ESVE (Extense Sourcen with Volumetric Emission) :  modelo da 

fonte extensa, introduz o raio da lâmpada como parâmetro de projeto (Lâmpada é 

considera como um cilindro perfeito). 

Os modelos de incidência não podem ser utilizados sem uma abordagem experimental 

sistemática (não importa a precisão do modelo). Precisam de um ou dois parâmetros 

experimentais de ajuste que dependem do tamanho do fotorreator. Desta forma se a meta final 

é promover uma metodologia para um projeto de um fotorreator comercial, esta metodologia 

deve ser evitada (ALFANO et al., 1986). Devem-se utilizar métodos que incorporem a o 

campo de radiação na modelagem. 
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2.5.4 Modelos de Fotorreatores 

 

Uma das classificações mais usuais para os processos que utilizam a radiação UV tem 

por base o posicionamento das lâmpadas em relação ao liquido submetido à radiação. Outro 

tipo de classificação refere-se à forma de escoamento do liquido, que pode ocorrer em canais 

ou em condutos forçados, descritos abaixo: 

i) Lâmpadas emersas, fixadas em refletores: caracterizada pelo 

escoamento livre do liquido a ser irradiado em um ou mais canais de 

funcionamento em paralelo, assumindo, geralmente o formato de uma mesa 

(Figura 6a). Cada lâmpada é posicionada o mais próximo possível da lamina de 

água, a fim de otimizar a distribuição da radiação UV no liquido. Os canais são 

cobertos por tampas construídas ou revestidas por material refletor, geralmente 

alumínio. As tampas têm como finalidade melhorar o aproveitamento da 

radiação UV emitida pelas lâmpadas, alem de  proteger os operadores do 

sistema. 

ii)  Lâmpadas imersas: protegidas por material transparente a radiação 

ultravioleta, geralmente o quartzo ou Teflon. O quartzo absorve 

aproximadamente 5% da radiação UV emitida, enquanto o Teflon absorve 35% 

(USEPA, 1999). O posicionamento das lâmpadas pode ser horizontal ou 

perpendicular ao sentido do fluxo do liquido no canal. Também podem ser 

dispostas paralelamente ou transversalmente ao sentido do escoamento (Figura 

6b e Figura 7). 

iii)  Lâmpadas externas  a tubos transparentes, no interior dos quais escoa 

o liquido: as lâmpadas são posicionadas externamente a tubos transparentes a 

radiação UV, quartzo ou Teflon, por onde escoa o liquido a ser irradiado  

(Figura 6c).   
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Figura 6  Modelos de Fotorreatores (CHERNICHARO 

Figura 7  Fotorreator anular , lâmpada imersa e escoamento forçado
(ROMERO et al., 1997) 
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Modelos de Fotorreatores (CHERNICHARO et al., 2001) 

 
Fotorreator anular , lâmpada imersa e escoamento forçado 
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Em muitos casos, os reatores fotoquímicos são irradiados com o au

A Figura 8a, mostra o caso em que o reator é irradiado na sua base por uma lâmpada tubular 

que está localizada no eixo focal de um refletor cilíndrico de seção transversal parabólica. 

Ambos, o refletor e a lâmpada possuem forma cilíndrica  e o eixo da fonte tubular 

linha geratriz do refletor.    

 

Figura 8  a - Reator de mistura perfeita com base irradiada por uma fonte tubular e um 
refletor parabólico; b- reator de fluxo continuo, tubular, dentro de um refletor cilíndrico

seção transversal elíptica (CASSANO 

 

A Figura 8b mostra o caso em que o refletor é um cilindro com seção transversal 

elíptica. Uma lâmpada tubular está disposta paralelamente ao refletor em um eixo focal e o 

reator está localizado no outro e

raio que emerge da lâmpada se concentre em todo o espaço ocupado pelo r

casos, Figura 8a e 8b, as contribuições da irradiação direta são insignificantes (

2003). 

Uma extensão do conceito usado para descrever o desempenho de refletores elípticos e 

parabólicos foi utilizada em modelos de um único reator e múltiplas lâmpadas.

mostra um reator cilíndrico tubular com varias lâmpadas e refletores posicionados 
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a, mostra o caso em que o reator é irradiado na sua base por uma lâmpada tubular 

ixo focal de um refletor cilíndrico de seção transversal parabólica. 

Ambos, o refletor e a lâmpada possuem forma cilíndrica  e o eixo da fonte tubular 

 

Reator de mistura perfeita com base irradiada por uma fonte tubular e um 
reator de fluxo continuo, tubular, dentro de um refletor cilíndrico

seção transversal elíptica (CASSANO et al., 1995).

b mostra o caso em que o refletor é um cilindro com seção transversal 

elíptica. Uma lâmpada tubular está disposta paralelamente ao refletor em um eixo focal e o 

reator está localizado no outro eixo. As características da superfície elíptica fazem com que o 

raio que emerge da lâmpada se concentre em todo o espaço ocupado pelo r

b, as contribuições da irradiação direta são insignificantes (

extensão do conceito usado para descrever o desempenho de refletores elípticos e 

em modelos de um único reator e múltiplas lâmpadas.

mostra um reator cilíndrico tubular com varias lâmpadas e refletores posicionados 
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Em muitos casos, os reatores fotoquímicos são irradiados com o auxilio de refletores. 

a, mostra o caso em que o reator é irradiado na sua base por uma lâmpada tubular 

ixo focal de um refletor cilíndrico de seção transversal parabólica. 

Ambos, o refletor e a lâmpada possuem forma cilíndrica  e o eixo da fonte tubular é paralelo a 

Reator de mistura perfeita com base irradiada por uma fonte tubular e um 
reator de fluxo continuo, tubular, dentro de um refletor cilíndrico com 

., 1995). 

b mostra o caso em que o refletor é um cilindro com seção transversal 

elíptica. Uma lâmpada tubular está disposta paralelamente ao refletor em um eixo focal e o 

ixo. As características da superfície elíptica fazem com que o 

raio que emerge da lâmpada se concentre em todo o espaço ocupado pelo reator. Nos dois 

b, as contribuições da irradiação direta são insignificantes (SANTOS, 

extensão do conceito usado para descrever o desempenho de refletores elípticos e 

em modelos de um único reator e múltiplas lâmpadas.  A Figura 9a, 

mostra um reator cilíndrico tubular com varias lâmpadas e refletores posicionados 
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externamente.  Os refletores possuem diferentes seções transversais. A Figura 9b, mostra um 

multitubular, vários reatores, com uma única lâmpada  como fonte de radiação. Neste caso, os 

reatores estão envolto por um refletor de seção circular.   

 

 

 
Figura 9 a – Reator único de fluxo contínuo com multilâmpadas; b – Reatores de fluxo 

contínuo multitubular com uma lâmpada (CASSANO et al., 1995). 
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Na Figura 10, temos um reator cilíndrico fechado com duas janelas feitas de quartzo 

(quase isoactinico). A radiação é produzida por duas lâmpadas localizada no eixo focal do 

refletor parabólico. As janelas permitem operar de duas formas: i) bloqueando a passagem da 

luz para que a lâmpada entre em estado estacionário, antes da irradiação; ii) variando a taxa de 

irradiação das lâmpadas com filtro localizados entre as lâmpadas e a janela de quartzo.  

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Reator tubular quase isoactinicos com refletores parabólicos (LABAS et al.; 

2006) 
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2.5.5 Lâmpadas UV 

  

A luz ultravioleta é produzida como resultado do fluxo de corrente através do vapor de 

mercúrio entre os eletrodos da lâmpada. A principal diferença entre a lâmpada germicida e a 

fluorescente é que a germicida é construída em tubo de quartzo e com eletrodo de tungstênio 

em cada extremidade, enquanto a fluorescente é construída em tubo de vidro, com um 

revestimento interno de fósforo que converte a luz UV em luz visível. 

Colisões entre elétrons e átomos de mercúrio provocam emissões de radiação 

ultravioleta, que não é visível ao olho humano. Quando esses raios UV, colidem com o 

fósforo, eles “fluorescem” e se convertem em luz visível. A lâmpada germicida é envolvida 

com tubo de quartzo, que transmite 93% dos raios UV, produzido no interior da lâmpada, 

enquanto o vidro bloqueia quase que totalmente sua emissão. (TARRÁN, 2009). 

O espectro de emissão depende fortemente da pressão dos gases no interior do bulbo 

havendo, por esse motivo, a distinção entre lâmpada de baixa, média e alta pressão. Segundo 

CAVICCHIOLI & GUTZ (2003), as propriedades dos três tipos de lâmpadas são: 

i) Baixa Pressão (10-3 – 101 Torr) 

Espectro de Emissão: 

Duas bandas estritas em 253,7 nm (80%) e 189,9 nm; 

Elevada taxa de conversão da potencia elétrica consumida em radiação UV; 

Característica: 

Tempo de vida relativamente longo (aproximadamente 8000 horas); 

Precisa ter maior comprimento para proporcionar maior fluxo radiante; 

Temperatura típica 40 ºC. 

ii)  Média pressão ( ~ 103 Torr) e Alta Pressão ( ~ 8 x 104 Torr) 

Espectro de Emissão: 

Apresentam varias bandas alargadas na região UV, sendo os mais intensos os 

picos em 365 nm (média pressão) e em 436 nm e 546 nm (alta pressão). Ocorre 

emissão não desprezível no visível e no infravermelho (15% e 35% 

respectivamente), típica para lâmpadas de media pressão. 
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                        Características: 

Tempo de vida inferior ao das lâmpadas de baixa pressão; 

Elevado fluxo radiante, portanto podem ser compactas (10 – 40 cm); 

Atingem temperaturas elevadas (600 - 800 °C). 

As lâmpadas de baixa pressão de mercúrio emitem de 80 a 90% da energia no 

comprimento de onda de 253,4 nm, sendo consideradas monocromáticas. As lâmpadas de 

média e alta pressão são consideradas policromáticas, porque emitem radiações em vários 

comprimentos de ondas. As lâmpadas podem ser caracterizadas como sendo de alta e baixa 

emissão de acordo com a mistura de vapor de mercúrio com o gás inerte, ou se seja, mercúrio-

índio e mercúrio-argônio, respectivamente. A alta emissão é mais eficiente em função da 

mistura do mercúrio-índio manter um nível constante de átomos de mercúrio na forma de 

vapor (GONÇALVES, 2003). A Figura 11 exemplo de espectro de emissão para lâmpada de 

baixa e média pressão, TUV e HOK  respectivamente. (fonte: Catálogo Philips).  

 

 
Figura 11 Espectro de Emissão relativa de lâmpadas de baixa e média pressão de 

mercúrio (EPA, 2003). 

 

As lâmpadas de baixa pressão apresentam uma eficiência de conversão de potencia 

elétrica em radiação UV, maior do que as lâmpadas de média pressão e alta pressão que, 

apesar de apresentarem uma potencia nominal maior, convertem em luz UV somente 30% da 

potencia elétrica consumida (GOLIMOWSKI & GOLIMOWSKI, 1996). 
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As propriedades germicidas da luz ultravioleta foram descobertas em 1897. No 

entanto, a primeira aplicação ocorreu em Marselle, na França, em 1910 (CLARKE, 2006). 

Desde então se descobriu e pesquisou-se uma serie de processos foto técnicos e foto bióticos, 

dos quais resultaram muitas aplicações na química e na biologia (FIGAWA, 1998). O uso da 

radiação ultravioleta para fins germicida tem se aprimorado nos últimos 10 anos em virtude 

dos benefícios que oferece sobre os processos químicos de desinfecção, uma vez que 

problemas associados com equipamentos estão sendo resolvidos, visando minimizar os custos 

operacionais e de manutenção. 

 

2.5.6 Radiação Ultravioleta 

 

A luz ultravioleta faz parte do espectro eletromagnético com comprimentos de onda entre 100 

e 400 nanômetros (nm). A Figura 12 mostra a posição da luz UV dentro do espectro 

eletromagnético.  

 

 

Figura 12 Espectro eletromagnético ( EPA, 2003). 

 
 

O espectro da luz ultravioleta pode ser dividido em 4 bandas:  

 

i)   UV-A  (315 a 400 nm); 

ii)    UV-B  (280 a 315 nm); 

iii)  UV-C  (200 a 280 nm); 

iv)   UV-V  (100 a 200 nm) vácuo. 
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A faixa de UV vácuo (UV-V), especificamente, no comprimento de onda de 185 nm, é 

própria para a produção de ozônio (O3).  A faixa UV-A é a menos perigosa para os seres 

humanos, devido à baixa energia (a “luz negra” encontra-se nessa faixa). É o tipo de radiação 

UV utilizada para causar fluorescência em materiais, sendo muito usada em fototerapia e 

câmaras de bronzeamento. A UV-B é considerada a mais destrutiva forma da luz UV, porque 

tem energia para gerar danos em tecidos biológicos e em quantidade mínima para não ser 

completamente absorvida na atmosfera pela camada de ozônio. É a forma de radiação UV 

identificada como causadora do câncer de pele. A UV-C é a faixa de radiação aplicada como 

germicida. O comprimento de onda de maior efeito bactericida é o de 254 nm, estando, 

portanto, inserido na faixa do UV-C. (GONÇALVES, 2003).  

A absorção máxima de radiação ultravioleta ocorre em 260 nm, e o comprimento de 

onda de 254 nm é à emissão máxima de lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio. 
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3 BREVES  COMENTÁRIOS SOBRE FOTOQUÍMICA 

 

A fotoquímica, como a principio pode parecer, não se trata apenas do estudo das 

reações químicas provocadas pela luz. Na realidade, a fotoquímica abrange todos os aspectos 

da química e física de estados eletronicamente excitados da matéria, desde a sua criação ate a 

sua eventual desativação de volta ao estado fundamental (BIRKS, 1970). 

A fotoquímica abrange os estudos de processos de criação do estado excitado, da 

dinâmica de relaxação, dos diversos processos de luminescência (fluorescência, 

fosforescência etc.), todos os processos que desativam o estado excitado, entre outros. 

A radiação eletromagnética é uma forma de energia que é transmitida através do vácuo 

com uma velocidade de aproximadamente 3x1010 cm s-1. 

Para caracterizar muitas das propriedades eletromagnéticas é necessário propor um 

modelo ondulatório que caracteriza as ondas por parâmetros como a velocidade de 

propagação, frequência, comprimento de onda e amplitude. No entanto esse modelo falha ao 

explicar os fenômenos associados à absorção e emissão de energia radiante, sendo necessário 

considerar a teoria corpuscular, que relaciona o fóton como uma energia proporcional a sua 

frequência, de acordo com a teoria quântica de Planck (E=hν).  

 

 

Figura 13 - Espectro eletromagnético (COOPER, 1977) 

 

Na espectroscopia da região visível (≈800 nm a ≈400 nm) Figura 13, as substâncias 

possuem cor devido a sua capacidade em absorver e ou emitir determinados comprimentos de 

onda.  Mesmos as substâncias considerada transparente, na região visível, tem um espectro de 

absorção geralmente nas regiões ultravioleta e infravermelha. 
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De acordo com a teoria quântica, uma substância absorve luz de comprimento de onda 

especifico e que caracteriza seu espectro de absorção, portanto, a cor de uma substância é 

determinada pelo comprimento de onda emitido e ou absorvido; na Tabela 5 relação entre 

cores e seus respectivos  comprimento de onda. 

Tabela 5 – Relação entre as cores e os comprimentos de onda da luz                         
(COOPER, 1977) 

λ (nm) Cor Transmitida Cor Absorvida 

400 – 435 Violeta Verde amarelado 

435 – 480 Azul Amarelo 

480 – 490 Azul esverdeado Laranja 

490 – 500 Verde azulado Vermelho 

500 – 560 Verde Roxo (Púrpura) 

560 – 580 Verde amarelado Violeta 

580 – 595 Amarelo Azul 

595 – 610 Laranja Azul esverdeado 

610 – 750 Vermelho Verde azulado 

 

3.1 Absorção e Emissão 

 

A absorção de radiação ocorre quando uma substância passa para um nível energético 

mais elevado. Para átomos e íons monoatômicos, a única forma de excitação é a eletrônica, ou 

seja, um ou mais elétrons passam a um nível mais elevado.   

 

Ef – Ei = hν [19] 

 

Quando:  Ef > Ei  - Absorção 

     Ef < Ei  - Emissão 
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Figura 14 – Absorção e emissão da radiação (GONÇALVES, M. L. S. S. 1996). 

 

O tempo de vida de um estado eletrônico excitado é da ordem de 10-8 segundos. 

Portanto, a substância após a absorção volta rapidamente ao estado fundamental e esta energia 

absorvida é convertida em térmica, radiante, química entre outras. 

 

3.2 Modelo de Lambert – Beer  

 

BOURGUER (1729) foi o primeiro a realizar uma experiência em que relaciona a 

quantidade de luz que atinge cada molécula numa amostra e a quantidade de luz que passa 

através da amostra. Ele assumiu que a radiação que incide (Io) é 1; e observou que a luz 

transmitida (I) foi de 50% para determinada cela. Da mesma forma só 25% da luz foi 

transmitida no caso de duas celas. Para descrever estas observações de transmitância (T) foi 

definida que:  

 

T � I
Io [20] 

 

LAMBERT (1760) – antes de BEER (1852) – demonstrou que se considerarmos 

apenas a luz monocromática, a quantidade de luz transmitida é proporcional a intensidade de 

luz incidente na solução, e a espessura (b) da solução absorvente, e, portanto com uma 

constante de proporcionalidade que depende das características de absorção da solução, é 

definida pela equação: 

 

log I
Io � k x b [21] 
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Quando um feixe, monocromático, de radiação com intensidade, Io, incide sobre uma 

cela contendo uma solução, vários fenômenos podem ocorrer, como reflexão, espalhamento, 

absorção e transmissão, portanto a intensidade do feixe transmitido, It, após passagem pela 

cela, será menor que a intensidade inicial Io. 

logo: 

Io = Ir + Ie + Ia + It [22] 

 

onde: 

 Io = Intensidade do feixe incidente 

 Ir = Intensidade do feixe refletido 

 Ie = Intensidade do feixe espalhado 

 Ia = Intensidade do feixe absorvido 

 It = Intensidade do feixe transmitido 

 

Para um meio homogêneo e transparente e com procedimento que anulem os efeitos 

refletivos (celas de paredes homogêneas, de pequena espessura e faces paralelas). 

 A intensidade da radiação incidente resume-se a: 

 

Io = Ia + It [23] 

 

A intensidade incidente e transmitida (Io e It) podem ser medidas diretamente logo a 

absorvida, (Ia), é determinada por diferença. 

Considerando uma cela (Figura 15) com uma substancia que absorva radiação (solido, 

liquido ou gasosa). Admite-se que a incidência perpendicular de um feixe de radiação 

monocromática de intensidade (Io). Ao passar através da espessura (b) da substancia a sua 

intensidade é reduzida para (I) devida a absorção. Considera-se, então, uma seção transversal 

deste volume absorvente dentro da cela de área (A) e espessura infinitesimal (dz). Dentro 

desta seção há (dN) partículas que absorvem radiação, e a cada qual está associada uma 

superfície de absorção fotônica (σ). 
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Figura 15 – Modelo de Beer (BRIAN, 2000) 

 

O somatório de todas estas áreas é chamado (dA) e a probabilidade de captura de um 

fóton através desta seção, é a razão entre a área de captura e a área total ,  Esta razão 

representa a probabilidade de captura dos fótons na seção. 

Sendo (I) a intensidade do feixe incidente na seção a distancia (z) da face exterior do 

volume, sendo proporcional ao numero de fótons por cm2  e por tempo (s) e dI representa a 

perda de intensidade nesta seção, a fração capturada será então  � �
     , o sinal negativo 

representa a perda de intensidade do feixe incidente. A media desta razão iguala-se a 

probabilidade de captura, portanto: 

 

� dI
  I  � dA

  A   [24] 

 

Definindo-se (σ) como a área de captura associada a uma partícula e (dN) o numero de 

partícula no elemento de volume tem-se: 

 

dA = σdN [25] 

 

substituindo em  Equação [25]  na Equação [24],   tem-se: 
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� dI
  I  � σdN

  A   [26] 

 

Integrando-se a Equação 26, vem: 

� � dI
  I  

�

�
�  � σdN

  A  
�

�
 [27] 

 

logo: 

� ln I 
 Io �  σN

A  [28] 

Ou em termos de logaritmo na base 10: 

� log I 
 Io � σN

2,303 � [29] 

A intensidade da radiação está relacionada com a concentração (C) do composto que 

absorve radiação, através de:   

� � � 
�  ��  [30] 

 

Sendo: v: volume da solução; b: caminho ótico (cm) 

 

! � "����
#,� $ "�%& '  �()  *+" [31] 

 

Substituindo-se Equação [31] na Equação [28], tem-se 

log Io 
 I �A� εbc [32] 

 

Sendo:                            ε = 2,61 10 � σ   -  Absortividade molar 

Forma mais conhecida da Modelo de Beer, também denominada em algumas 

literaturas  como “Modelo de Bourguer-Beer” e “Modelo de Lambert-Beer”. 
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3.3 Desvios do Modelo de Beer 

 

O Modelo de Beer é o principal fundamento nas técnicas de absorção no                          

UV visível. Contudo como qualquer Modelo possui suas limitações. 

Os desvios observados, nesta Modelo, são de dois tipos distintos: instrumentais e ou 

químicos. 

O desvio de natureza instrumental deve-se ao fato de que a radiação incidente, na 

amostra, não ser totalmente monocromática, dando origem a interações com as partículas do 

absorvente surgindo uma radiação parasita. Alem disso, podem resultar imperfeições, no 

instrumento, com perda de parte da radiação por dispersão, sendo mais acentuado em 

comprimento de ondas menores. 

Os desvios químicos resultam de variações não quantificadas de concentrações de 

espécies absorventes que podem ser: por soluções com altas concentrações da espécie 

absorvente, por mudança do equilíbrio químico em função da concentração, interações 

eletrostáticas entre moléculas muito próxima do absorvente, mudanças no índice de refração a 

altas concentrações do absorvente, fluorescência ou fosforescência do absorvente entre outras.   

 

 
Figura  16 - Limites na linearidade do Modelo de Beer (COOPER, 1977) 
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4 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

4.1 Introdução 

 

A análise de fotorreatores, como para os reatores convencionais, é estabelecida através 

dos princípios básicos da termodinâmica e dos fenômenos de transportes (momento, massa e 

energia).  

Faz-se necessário, todavia, a inclusão de balanço de fótons (energia radiante) e pode-

se não incluir no balanço de energia a parte relativa à energia térmica uma vez que o efeito 

desta sobre os processos fotoquímicos é muito pequeno, portanto, desprezível. Explica-se esta 

abordagem, devido ao fato das reações fotoquímicas, serem muito seletivas a uma 

modificação controlada, e precisa no estado eletrônico de uma molécula pela energia radiante 

absorvida, com aptidão térmica muito pobre (CASSANO et al., 1995). 

Nas análises e modelagens de fotorreatores, ao expressar-se a taxa de reação, deve-se 

levar em consideração as reações não foto ativadas (etapas escuras) e as foto ativadas. A 

modelagem para as etapas escuras é a mesma realizada para reatores convencionais. No caso 

das reações foto ativadas, deverá se considerar o parâmetro LVRPA (Local Volumetric Rate 

of Photon Absorption), uma vez que, reações foto ativadas, dependem intrinsecamente desta 

importante taxa.   

A LVRPA, ou ),( txea

−ν , é uma função da distribuição espacial de energia radiante 

dentro do espaço reacional do fotorreator, da concentração da espécie que absorve luz e dos 

parâmetros físico-químicos. É o parâmetro fundamental na análise e no projeto de 

fotorreatores. 

Devido à dependência complexa da LVRPA com as variáveis citadas, os balanços de 

energia radiante e de matéria são acoplados, gerando equações modelos complexas que devem 

ser solucionados numericamente. Os modelos apresentados nesse capítulos foram 

desenvolvidos por SILVA (2007). 

Este capítulo é dedicado à modelagem de um processo genérico de foto decomposição 

por radiação UV em um fotorreator anular, em escala laboratorial, especialmente projetado 

para colher dados cinéticos intrínsecos de uma determinada reação fotoquímica. Portanto, 

teremos uma abordagem detalhada dos seguintes pontos: 
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a) [ ),( trGν ] e Taxa Volumétrica Local de Absorção de Fótons 

[LVRPA ou ),( trea
ν ] assim como para seus valores médios; 

b)  Modelo para a energia incidente que chega à entrada óptica do 

fotorreator (Gw); 

c) Modelos Particularizados para o herbicida Atrazina e seus          

metabólitos. 

 

4.2 Modelagem do Campo de Radiação - Modelo Radial de Incidência 

 

4.2.1 Energia Incidente e Taxa Volumétrica de Absorção de Fótons (LVRPA) 

 

SANTARELLI (1983) e CASSANO et al., (1995) sugerem que o procedimento para 

utilizarmos transferência de energia radiante em um meio reativo participante ocorre como o 

resultado da interação de um campo material multicomponente com um campo imaterial 

constituído de fótons. As fases coexistem em uma dada região do espaço e interagem, de 

acordo com os mecanismos de absorção e espalhamento de fótons. 

Para caracterizarmos um campo de radiação, devemos aplicar um balanço de fótons no 

sistema. Considere, então, um volume de controle infinitesimal (VC) fixo no espaço, como 

representado pela Figura 17a. O volume de controle é circundado ou limitado por uma 

superfície de área A, sendo “n ” o vetor da normal a esta superfície. 
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Figura 17 - Representação de elementos de um campo de radiação. (a) Volume de 
controle infinitesimal de um meio reativo participante (WHITAKER, 1977); (b) 

Representação dos mecanismos de transporte de radiação em um elemento de volume 
(Adaptado de CASSANO et al., 1995). 

 

O balanço de fótons levando em consideração os fenômenos de absorção, 

espalhamento e emissão de fótons mostrados na Figura 17b é dado por (WHITAKER, 1977; 

OZISIK, 1990): 

{ } { } { } { }( , ) ( , )Taxa de fótons Taxa de fótons Taxa deacúmulo Taxa de produção
que entram em VC que saem em VC de fótons em VC de fótons em VC

ν νΩ Ω− = +           [33] 

 

A Equação [33] pode ser simbolicamente reescrita em termos da função de 

distribuição espacial de energia radiante representada pela Intensidade Especifica Espectral 

(Iλ) 
1.  

,
, , , , ,

1
.( ) a Sc e e Sc sI

I W W W W
c t

ν
ν ν ν ν ν

Ω − −
Ω Ω Ω Ω Ω

∂
+∇ Ω = − + + −

∂
                [34] 

Onde: 

c: velocidade da luz. 

ν : Frequência de radiação dada em s-1. 

Ω : Direção do ângulo sólido. 

                                                 
1 A Intensidade Específica Espectral de Energia Radiante (Iλ) é definida como a energia radiante por unidade de 
tempo, por unidade de área e unidade de ângulo sólido na direção de propagação dos fótons (CASSANO et al., 
1995).   

(b) ,
ScWΩ ν

 

,
ScWΩ ν  

VC 

,
eWΩ ν

 

( )' , ', ',I s tν Ω ν  ,
aWΩ ν  

(a) 

( ), , ,I s tν Ω ν  

VC 
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Os termos sSc
,

eSc
,

e
,

a
, WeW,W,W −

Ω
−

ΩΩΩ νννν  da Equação [34] representam as contribuições 

por absorção, emissão e espalhamento da luz entrando e saindo do espaço reacional, 

respectivamente.  

A Equação [34] é conhecida como Equação Geral da Transferência de Radiação 

(EGTR).  Devendo ser particularizada para o sistema a ser analisado. Para o caso particular da 

fotodegradação do Herbicida Atrazina, pode-se analisá-la de acordo com as seguintes 

simplificações e suposições: 

a) Solução aquosa do herbicida Atrazina pode ser considerada como um pseudo-

homogêneo (só existe uma fase no espaço reacional do fotorreator, o herbicida Atrazina, 

em solução aquosa, tem diâmetro tão pequeno que não provoca o espalhamento da luz). 

Desta forma não há espalhamento da radiação no espaço reacional, portanto ,
Sc eW ν

−
Ω  é 

,
Sc sW ν

−
Ω = 0. 

b) Não há fonte de radiação dentro do espaço reacional, portanto ,
eW νΩ = 0. 

c) Devido ao valor da velocidade da luz, c, o fator 1/c ser muito pequeno, logo o 

primeiro membro da Equação [34] tende a zero. 

Levando-se em consideração as suposições apresentadas, o balanço de fótons na 

região reacional do fotorreator dado pela Equação [34] será simplificado para: 

      aWI νν ,, ).( ΩΩ −=Ω∇                                                               [35] 

A Equação [35] é a forma tridimensional da Equação de Lambert que representa a 

quantidade de Intensidade Específica de Energia Radiante Incidente absorvida pela matéria 

por unidade de tempo, unidade de volume, unidade de ângulo sólido e unidade de frequência.  

O fotorreator utilizado nesta pesquisa foi especialmente projetado para apresentar 

transferência de fóton significantemente superior na direção radial. Consequentemente, as 

propriedades do campo de radiação apresentam apenas dependência radial (MARTIN et al, 

1996, ALFANO et al., 1986).   

A Figura 18 mostra as características do projeto do fotorreator que permitem fazer as 

seguintes aproximações: 

a) Espaço anular muito pequeno ( )i e
p qr r− , raio interno do tubo pirex (ipr ) e raio 

externo do tubo de quartzo (eqr ). 
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b) Comprimento do reator (L

 

Figura

 

Ao aplicar-se o modelo radial de incidência no sistema nas propriedades do 

energia radiante, têm-se: 

, ( , , ) ( , , )I f x t f r tν Ω = Ω = Ω

( , ) ( , )K g x t g r tν = =

Onde: 

( , )K r tν : Coeficiente de absorção (linear ou volumétrico) representa a

radiação incidente que a matéria absorve ao longo de uma direção.

Necessita-se, também, de uma Equação Constitutiva ou Fenomenológica para 

representar o fluxo de fótons absorvidos no sistema. Esta é dada pela expressão seguinte:

, ( , ). ( , , )aW K r t I r tν ν νΩ = Ω

Substituindo-se a Equação 

tem-se:       

            ,( ) ( , ). ( , )I K r t I r tν ν νΩ∇ = −
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b) Comprimento do reator (LR) muito menor que o comprimento da lâmpada (L

Figura 18 - Fotorreator anular. (ROMERO et al., 1997).

se o modelo radial de incidência no sistema nas propriedades do 

'( , , ) ( , , )I f x t f r t= Ω = Ω     

'( , ) ( , )K g x t g r t= =       

: Coeficiente de absorção (linear ou volumétrico) representa a

radiação incidente que a matéria absorve ao longo de uma direção.  

se, também, de uma Equação Constitutiva ou Fenomenológica para 

representar o fluxo de fótons absorvidos no sistema. Esta é dada pela expressão seguinte:

( , ). ( , , )W K r t I r tν ν ν= Ω                                     

se a Equação [38] na Equação [35] e considerando uma só direção 

( ) ( , ). ( , )I K r t I r tν ν ν∇ = −                                      
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) muito menor que o comprimento da lâmpada (LL). 

 

, 1997). 

se o modelo radial de incidência no sistema nas propriedades do campo de 

             [36] 

                        [37] 

: Coeficiente de absorção (linear ou volumétrico) representa a fração de 

se, também, de uma Equação Constitutiva ou Fenomenológica para 

representar o fluxo de fótons absorvidos no sistema. Esta é dada pela expressão seguinte: 

                                    [38] 

e considerando uma só direção Ω , 

                                                            [39] 
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O campo de radiação pode ser modelado de acordo com dois tipos de modelos: 

a) Modelos de incidência: Aqueles que geram um modelo matemático que assume a 

existência de uma distribuição de energia radiante nas vicissitudes do reator. O fator 

determinante para estes modelos é a energia radiante na parede do reator, sendo determinada 

experimentalmente; 

b) Modelos de emissão: Aqueles que propõem um modelo de emissão para a fonte de 

energia radiante e que, através deste, o algoritmo de incidência é obtido. Os modelos 

fornecem a condição de contorno para a energia radiante dentro do reator. 

Neste trabalho será utilizado o modelo de incidência. Estes modelos são 

semiempíricos, pois necessitam de valor experimental da condição de contorno para a 

Equação [39] sendo esta em termos da Intensidade Específica Espectral avaliada na entrada 

ótica do fotorreator, wIν , ou em termos da energia incidente, Gν
2. 

De acordo com CASSANO et al., (1995), as propriedades do campo de radiação 

Intensidade Específica Espectral e a Energia Incidente estão conceitualmente relacionadas 

entre si de acordo com a relação abaixo: 

,( , ) ( , )tG r t I r dν ν
Ω

= Ω Ω∫                                      [40] 

Substituindo-se a Equação [40] na Equação [39] tem-se: 

.[ ( , ) ] ( , ) ( , )G r t K r t G r tν ν ν∇ = −                                     [41] 

Ou seja: 

1
[ ( , )] ( , ) ( , )

d
r G r t K r t G r t

r dr ν ν ν= −                          [42] 

A condição de contorno necessária para obter o modelo para o perfil de energia 

incidente no fotorreator é dada pelo valor da energia incidente na entrada ótica do fotorreator  

(Gν ), que é obtido por Actinométria. 

( , )e
qt e r r G r t Gν ν∀ = → =                         [43] 

Separando-se as variáveis da Equação [42] tem-se: 

                                                 
2 A radiação é emitida de todas as direções, a propriedade da energia incidente representa o somatório de todas 
as radiações que chegam a um determinado ponto do fotorreator (CASSANO et al., 1995). 
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1
[ ( , )] ( , ). ( , )d r G r t K r t G r t dr

r ν ν ν= −              [44] 

Integrando-se a Equação [44] tem-se: 

,

, [ ( , )]
( , )

( , )e e
w qq

r G r

r G r

d r G r t
K r t dr

r G r t
ν

ν
ν

= −∫ ∫                         [45] 

Como o processo de decomposição foi conduzido com radiação UVC produzida 

artificialmente por uma lâmpada germicida monocromática, tem-se que o coeficiente 

Neperiano de absorção volumétrico (Kν ) não é função da coordenada espacial, mas, apenas 

do tempo, sendo representado por: 

( , ) ( )TK r t K tν =                                               [46] 

Consequentemente tem-se: 

,

[ ( , )]
( )

( , )e e
w qq

rG r

Tr G r

d r G r t
K t dr

r G r t

ν

ν

ν

ν

= −∫ ∫                         [47] 

O perfil de energia incidente no fotorreator é dado por: 

 

( , ) [ ( ) ( ) ]
e

q e
w T q

r
G r t G exp K t r r

rν = − −                        [48]       

O valor médio da energia incidente em cada instante do processo, < Gν(t) >, é dado 

por: 

( , )
( ) R

R

R

V

V

V

G r t dV
G t

dV

ν

ν =
∫

∫
                         [49] 

 

Ou seja: 

2

0 0

2

0 0

( , )
( )

i
R p

e
q

i
R R p

e
q

L r

r

V L r

r

G r t r dr d dz
G t

r dr d dz

π

ν

ν π

θ

θ
=
∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
                       [50] 

 

Substituindo-se Equação [48] na Equação [50] efetuando-se todas as operações 

indicadas e algebrismos implícitos, tem-se: 
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{ }2 2

2. . .
( ) . 1 ( )( )

( ).[( ) ( ) ]. .R

e
q w i e

T p qi eV
T p q

L r G
G t Exp K t r r

K t r r Lν

π
π

 = − − − −
                    [51] 

A Equação [51] pode ser expressa em termos da área irradiada, 2 e
I R qA L rπ= , e do 

volume irradiado, 2 2[ ( ) ( ) ]i e
I p q RV r r Lπ= − : 

 

{ }.
( ) . . 1 ( )( )

( )R

i ew I
T p qV

T I

G A
G t Exp K t r r

K t Vν  = − − −            [52] 

 

Vale salientar que o coeficiente ( )TK t  é referente da contribuição de todos os 

coeficientes de absorção dos componentes da mistura reacional que absorvem radiação UV, 

também conhecido como coeficiente Neperiano de absorção exponencial devido ao fato de 

pertencer ao argumento da função exponencial da Equação [52] ou similar em outros 

processos. 

A taxa volumétrica de absorção de fótons (LVRPA ou aeν ) em um processo é uma 

função direta da energia absorvida, ou seja: 

, ,( , ) ( ). ( , )a

i ie r t K t G r tν λ ν=                         [53] 

Sendo λ,iK o coeficiente Neperiano de absorção linear, ou seja, aquele referente à 

espécie primária que absorve radiação no processo (no caso deste trabalho, o Herbicida 

Atrazina). Substituindo-se Equação [48] na Equação [53] e realizando o devido algebrismo 

necessário, tem-se: 

, ,( , ) ( ) exp[ ( ) ( ) ]
e

qa e
i i w T q

r
e r t K t G K t r r

rν λ= − −             [54] 

 

A Equação [54] representa o perfil radial da taxa volumétrica de absorção de fótons no 

sistema. O valor médio desta propriedade do campo de radiação é obtido através de: 

( , )
( ) R

R

R

a

Va

V

V

e r t dV
e t

dV

ν

ν =
∫

∫
                                   [55] 

Ou seja, 
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2

0 0

2

0 0

( , )
( )

i
R p

e
q

i
R pR

e
q

L r a

re

L rV

r

e r t r drd dz
e t

r drd dz

π

ν

ν π

θ

θ
=
∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
             [56] 

Substituindo-se Equação [54] na Equação [56] efetuando-se todas as operações 

indicadas e algebrismos implícitos, tem-se: 

{ },

2 2

2( )
( ) 1 ( )( )

( ) [( ) ( ) ]R

i
qia e i

w T p qe iV
T p q

rK t
e t G Exp K t r r

K t r r
λ

ν  = − − − −
            [57] 

Ou em termos da área e do volume irradiados: 

 

{ }, ( )
( ) 1 ( )( )

( )R

ia i eI
w T p qV

T I

K t A
e t G Exp K t r r

K t V
λ

ν  = − − −             [58] 

 

Os perfis radiais para o fluxo de energia incidente e a taxa volumétrica local de 

absorção de fótons foram obtidos via modelo simplificado de incidência, os quais são, 

consequentemente, semiempíricos. Portanto, dependem das determinações experimentais dos 

fluxos de energia incidente na entrada ótica do fotorreator (tubo quartzo) e dos parâmetros 

óticos do sistema (coeficientes de absorção linear e não linear). Esta determinação é feita com 

o auxilio da técnica da actinométria e a interpretação voltada para a análise de fotorreatores. 

Na realização desse trabalho – de fotodegradação do Herbicida Atrazina - utilizamos 

os dados actinométrico de SILVA (2007), já que esse trabalho foi realizado no mesmo 

fotorreator e com a mesma lâmpada. 

 

4.3 Modelagem do Processo de Transferência de Massa 
 

A Fotodegradação do Herbicida Atrazina foi realizada no Laboratório de Processos 

Catalíticos da UFPE, em um fotorreator, anular, especialmente construído para esse fim. 

 

4.3.1 Processos Fotólise direta e H2O2/UVC 

 
4.3.1.1 Modelo Geral para Perfil de Concentração de uma Espécie  "i"  
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De acordo com BIRD et al., (2004), o princípio da conservação da matéria pode ser 

expresso através de: 

 

















+








=








−








VCem

ogêneahomreaçãopormassa

deconsumo/produçãodeTaxa

VCemmassade

acumulaçãodeTaxa

VCdosaique

massadeTaxa

VCementraque

massadeTaxa         [59] 

 

A aplicação da Equação [59] a um volume de controle infinitesimal leva a equação 

geral da transferência de matéria para uma determinada espécie "i", isto é: 

 

   iHom,i
i RN

t

C
=⋅∇+

∂
∂

           [59a] 

em que: 

          Ci  Concentração da espécie "i"; 

        Ni Fluxo (difusivo e convectivo) da espécie "i"; 

   RHom,i Taxa de reação homogênea da espécie "i". 

 

O sistema utilizado trabalhou sob condições operacionais que permitem considerar o 

fotorreator como diferencial. Consequentemente, o ∇⋅Ni = 0, o que leva a Equação [59a] a 

tomar a seguinte forma: 

   iHom
i R

t

C
,=

∂
∂

               [60] 

Como se deseja valores globais para a concentração da espécie "i" integra-se a 

Equação [60] visualizando-se o sistema como formado pelo fotorreator, que possui volume 

VR, e um tanque, que possui volume VT-VR. Considerou-se, também, que reações químicas só 

ocorrem no fotorreator (por fotólise da atrazina e por ataque de radical – tempo de meia-vida 

muito pequeno – para o caso do processo H2O2-UVC). Estas considerações levam a: 

 

 ∫ ∫∫ −
=

∂
∂+

∂
∂

RT RR VV V iHom,
i

V

i dVRdV
t

(t)C
dV

t

(t)C
            [61] 
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Levando-se em consideração que o volume total do sistema (VT) e o volume do 

fotorreator (VR), são constantes e aplicando-se o teorema dos transportes e a transformada de 

Green à Equação [61] temos: 

 

 ( )
RRTR ViHom,RVViRTViR RV(t)C

t
VV(t)C

t
V =

∂
∂−+

∂
∂

−           [62] 

 

Em que os termos entre parêntese são valores médios volumétricos. Dividindo a 

Equação [62] por VT e reorganizando-se os termos, tem-se: 

 

 [ ]
RRTRTR ViHom,

T

R
VViVViVi

T

R R
V

V
(t)C

t
(t)C(t)C

tV

V
=

∂
∂+−

∂
∂

−−
          [63] 

 

O primeiro termo da Equação [63] fornece a diferença entre as concentrações de 

entrada e a saída do reator, dessa forma, se a razão VR/VT é pequena e a conversão por passo é 

diferencial, este termo pode ser desprezado em comparação com o segundo termo. Como o 

sistema experimental foi operado em condições que permitem a consideração de reator 

diferencial, as mudanças da concentração da espécie "i" em (VT – VR) são consideradas iguais 

às mudanças de concentração no tanque. Sob a luz destas considerações tem-se que a Equação 

[63] é simplificada em: 

 

  
RVi,Hom,

T

R

Tanque

i t),x(R
V

V

dt

(t)dC
λ=             [64] 

sendo: 

Condição inicial: Ci(t=0) = Ci,0; 

Taxa de reação é função da posição (x), devido à distribuição de luz dentro do espaço 

reacional; 

"i": espécie material (atrazina e peróxido de hidrogênio); 

           VT: volume total do sistema (tanque, tubulações, trocador de calor, bomba e reator); 

VR: volume do fotorreator; 

λ : comprimento de onda em que se desenvolveu o processo. 
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4.3.1.1.1  Modelos Específicos para os Processos de Degradação do Herbicida 
Atrazina. 

 

As equações de modelos específicos para o perfil de concentração do herbicida 

atrazina nos processos, de degradação por fotólise direta (UVC) e H2O2/UVC, são obtidos da 

equação do modelo geral desenvolvida no item 4.3.1.1, i.e., Equação [68] levando-se em 

consideração que a diferença particular entre os dois processos está nos seguintes fatos: 

a) Processo por fotólise direta (UVC): somente a atrazina é foto degradada; 

b) Processo H2O2/UVC: peróxido de hidrogênio é fotolizado. O herbicida atrazina 

é degradado por fotólise direta e por ação de radicais formados durante a fotólise do 

peróxido de hidrogênio. 

Estas particularidades dos dois processos, e proposições de mecanismos cinéticos para 

a sequência reacional, levam a equações de modelos específicos, que estão apresentadas nos 

itens 4.3.1.1.2 e 4.3.1.1.3, ou seja: 

 

4.3.1.1.2 Degradação do Herbicida Atrazina por Fotólise direta 
 

Experimentalmente, observou-se que o herbicida atrazina é degradado pela radiação 

UVC, de acordo com o seguinte modelo simplificado: 

  ProdutosAtrazina  → νh
              [65] 

 

A equação diferencial para o perfil dinâmico de concentração do herbicida atrazina 

para processo UVC é obtido aplicando-se a equação de modelo geral desenvolvida para esta 

espécie, Equação [64], ou seja:  

 

  
RV UVatz,

T

R

Tanque

UVatz, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=             [66] 

 

Na qual a taxa de reação de degradação do herbicida atrazina via fotólise direta, não 

levando em consideração os produtos formados, UV,atzℜ , é obtido através do seguinte 

modelo:   
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 ( )na
atz

m
atzUV,atzUV,atz C e××Φ=ℜ               [67] 

 

em que: 

UV,atzφ  Rendimento quântico; 

atzC     Concentração de atrazina; 

a
atze      Energia radiante absorvida 

 n, m   Constantes 

 

Substituindo-se a Equação [67] na Equação [66] tem-se a equação de modelo 

específico para o perfil dinâmico de concentração da atrazina no processo UV, i.e.: 

 

RV

na
atz

m
atzUV,atz

T

R

Tanque

 UVatz, )t,x()(C
V

V

dt

(t)dC
e××φ=             [68] 

 

 
4.3.1.1.3 Degradação do Herbicida Atrazina via H2O2/UVC 
 

No processo oxidativo avançado, H2O2/UVC, o peróxido de hidrogênio é fotolizado 

gerando radicais que degradam o herbicida atrazina. O balanço de massa aplicado sobre as 

espécies atrazina e peróxido, obtido através da aplicação da Equação [66] é necessário para 

fornecer os perfis dinâmicos da concentração de atrazina e de peróxido no tanque,  ou seja: 

 

Atrazina: 
R22

22

VUV-OH atz,
T

R

Tanque

UV-OHatz, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=            [69] 

 

Peróxido: 
R22

22

VUV-OH P,
T

R

Tanque

UVOHP, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=−            [70] 
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 Os modelos para as taxas UVOH,atz 22 −ℜ  e UVOH,P 22 −ℜ , são obtidos pela modelagem 

cinética, que utiliza como base mecanismo de reação proposto para o sistema, Equações [71] 

a [79] e aplicação balanço de matéria e condição de estado pseudo estacionário as espécies 

instáveis (Ver Apêndice I), ou seja:  

  • →Φ
2OHOH P

22                [71] 

  OHHO
k

HOOH 22
2

22 +→+ ••              [72] 

  22
3

222 OOHHO
k

HOOH ++→+ ••             [73] 

  22
4 OH

k
HO2 →•                [74] 

  222
5

2 OOH
k

HO2 +→•               [75] 

            22
6

2 OOH
k

HOHO +→+ ••              [76] 

  odutosPr
k

HOatz 7→+ •               [77] 

  odutosPr
k

HOatz 8
2 →+ •               [78] 

  Produtosatz atz →Φ
              [79] 

 ( ) [ ] 2/1a
PatzUVOH,atz

a
atzatzUVOH,atz )t,x(Ck)t,x(t,x

2222
ee −− −φ−=ℜ        [80] 

 

 [ ] 2/1a
PP2P

a
P1PUVOH,P )t,x(Ck)t,x(k)t,x(

22
ee −−=ℜ −                  [81]    

 

em que: 

UVOH,atz 22
k − , kp1 e kp2 são as constantes cinéticas encontradas através do mecanismo 

cinético. 

A Tabela 6 apresenta as equações de modelo específico para o perfil dinâmico de 

concentração de atrazina e peróxido de hidrogênio, para efeito de melhor visualização do 

sistema de equações diferenciais formado: 
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Tabela 6 - Equação de Modelo específico para perfil dinâmico de concentração do 
herbicida atrazina e do peróxido de hidrogênio via POA H2O2-UVC. 

Espécie “i” Equação 

 

 

 

Atrazina 

 

R22
22

VUV-OH atz,
T

R

Tanque

UV-OHatz, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=  

 

( ) [ ] 2/1a
PatzUVOH,atz

a
atzatzUVOH,atz )t,x(Ck)t,x(t,x

2222
ee −− −φ−=ℜ

 

[82] 

[83] 

 

 

Peróxido 

de 

Hidrogênio 

 

R22
22

VUV-OH P,
T

R

Tanque

UVOHP, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=−  

 

[ ] 2/1a
PP2P

a
P1PUVOH,P )t,x(Ck)t,x(k)t,x(

22
ee −−=ℜ −  

[84] 

[85] 
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5 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS 

 

5.1 Introdução 

 

Este trabalho de pesquisa foi realizado no Departamento de Engenharia Química da 

UFPE – DEQ – no Laboratório de Processos Catalíticos (LPC), onde foi construído, montado 

e operado o fotorreator Anular, vide desenho e foto abaixo, especialmente para esse fim. 

 Foram realizado dois estudos distintos, sendo o primeiro a fotólise direta do Herbicida 

Atrazina a 254 nm, utilizando uma lâmpada germicida Philips TUV 36 W, e o segundo a 

degradação do Herbicida Atrazina, por radicais livres, produzido pela fotodegradação do 

peróxido de hidrogênio com a mesma fonte de emissão de radiação Ultra Violeta.     

 

5.2 Equipamento 

 

O equipamento utilizado, para estudo da degradação do herbicida atrazina via fotólise 

direta a 254 nm e via POA H2O2/UVC, foi um fotorreator tipo anular acoplado em série a um 

tanque de reciclo e a um condensador do tipo bola. O sistema foi operado com a fase líquida 

circulando em circuito fechado (Figura 19).  

O fotorreator foi cuidadosamente projetado com intuito de eliminar efeito de bordas 

com relação à absorção de radiação ultravioleta, isto é, conservando as proporções adequadas 

entre o comprimento do reator e a altura útil da fonte de radiação ultravioleta (lâmpada 

germicida de marca Phillips, Modelo TUV 36 W).  

O fotorreator foi construído em vidro de quartzo (tubo interno) e vidro Pyrex ® (tubo 

externo). O tanque de reciclo utilizado foi construído em aço inox 316.  As tubulações e 

conexões, do tanque, diâmetro ¾ de polegada, todas em aço inox 316 e demais conexões, "T", 

joelhos e juntas esféricas, em de vidro Pyrex ®.   
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As amostras foram coletadas em intervalos de tempo regular para que fossem 

avaliados os seguintes parâmetros: 

a) Parâmetros óticos (coeficientes de absorção).

 b) Concentração do Herbicida Atrazin

 c) Concentração de peróxido de hidrogênio residual, na amostra.

 d) pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - 1. Fotorreator, 2. Lâmpada UV, 3. Agitador, 4. Tanque de reciclo, 5. Ponto 
de amostragem, 6. Dreno, 7. Bomba, 8. Condensador.
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As amostras foram coletadas em intervalos de tempo regular para que fossem 

avaliados os seguintes parâmetros:  

a) Parâmetros óticos (coeficientes de absorção). 

b) Concentração do Herbicida Atrazina e de seus metabólitos. 

c) Concentração de peróxido de hidrogênio residual, na amostra.

 

1. Fotorreator, 2. Lâmpada UV, 3. Agitador, 4. Tanque de reciclo, 5. Ponto 
de amostragem, 6. Dreno, 7. Bomba, 8. Condensador.
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As amostras foram coletadas em intervalos de tempo regular para que fossem 

c) Concentração de peróxido de hidrogênio residual, na amostra. 

1. Fotorreator, 2. Lâmpada UV, 3. Agitador, 4. Tanque de reciclo, 5. Ponto 
de amostragem, 6. Dreno, 7. Bomba, 8. Condensador. 
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Figura 20- Fotografia do Sistema montado no Laboratório de Processos               
Catalíticos (LPC) do Departamento de Engenharia Química da UFPE. 

 

 

Na Tabela 7 os dados geométricos do fotorreator, da lâmpada UV, utilizada nesse 

trabalho, o comprimento do reator e a altura útil da fonte de radiação ultravioleta. O sistema 

total opera em batelada em reciclo com vazão de reciclo de 5,88 x 10-5 m3 s-1                                               

(< V > = 0,21 m s-1). 
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Tabela 7 - Dados geométricos dos fotorreator e fonte de radiação UV. 

Item Parâmetro Valor 

Fotorreator anular 

Tubo externo: Pyrex 

Tubo interno: Quartzo Suprasil 

Comprimento irradiado 

Diâmetro externo 

Diâmetro interno 

Volume irradiado 

48,00 cm 

6,00 cm 

4,45 cm 

610,32 cm3 

Lâmpada UV de baixa pressão e 

baixa-emissão 

(Philips TUV 36 W) 

Potência Nominal 

Potência a λλλλ = 254 nm 

Comprimento Nominal 

Diâmetro 

36,00 W 

14,60 W 

119,94cm 

2,60 cm 

Tanque de Reciclo 

(Aço Inox - 316) 

Comprimento 

Diâmetro 

Volume total 

Volume útil 

29,00 cm 

23,00 cm 

12049,00 cm3 

8000,00 cm3 

 

 Os ensaios da fotólise direta a 254 nm, foram realizados em solução aquosa do 

Herbicida Atrazina com pH inicial 6,0 e concentrações iniciais de:  a) 2,31 x 10-5 M;  6,39 x 

10-5 M; 8,82 x 10-5 M; 1,05 x 10-4 M e 1,35 x 10-4 . 

Os ensaios de degradação do Herbicida Atrazina, mediado por peróxido de hidrogênio, 

foram realizados com concentrações iniciais, do Herbicida Atrazina, de 2,12 x 10-5 M;  2,10 x 

10-5 M;   2,27 x 10-5 M e 2,23 x 10-5. Concentrações iniciais de peróxido de hidrogênio de 

1,02 x 10-2 M; 0,86 x 10-3 M; 1,02 x 10-4 M e 1,20 x 10-5 M.  A razão entre as concentrações 

iniciais de peróxido de hidrogênio e herbicida atrazina   (r° = o
OHC

22
/ o

AtzC ), foram de: 481,13; 

40,95; 4,49 e 0,54. A Solução do Herbicida Atrazina foi preparada em água destilada, 

utilizamos o Herbicida Atrazina, na forma pura, fornecida pela Syngenta-Norvatis (98% de 

pureza) e peróxido hidrogênio Nuclear PA (32-36,5%). 

A temperatura do sistema foi mantida a 26 oC ± 1 oC utilizando um sistema de troca de 

calor, condensador tipo bola, resfriado com água do serviço de abastecimento urbano à 

temperatura ambiente. A pressão do sistema foi mantida a 1,0 atm. A solução do Herbicida 

Atrazina circulou no sistema a uma vazão de 5,88 x 10-5 m3 s-1   (< V > = 0,21 m s-1). 
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5.3 Metodologia 

 

5.3.1 Metodologia Geral 

 

Nos processos de oxidação avançada, o sistema reacional poderá apresentar sinergia 

entre os vários mecanismos possíveis de degradação.  

O Herbicida Atrazina poderá ser degradado por fotólise direta e por radicais livres, 

formados na foto degradação do peróxido de hidrogênio. 

Com base nos possíveis mecanismos, que o herbicida atrazina poderia sofrer quando 

degradado pelos processos H2O2/UVC e fotólise direta a 254 nm, foi tomada a precaução de, 

para uma dada condição operacional, investigar se havia sinergia entre os mecanismos de 

degradação do herbicida atrazina nos processos H2O2/UV e fotólise direta a 254 nm. Este 

procedimento levou ao estudo da degradação do herbicida atrazina via processos de fotólise 

direta a 254 nm, e degradação direta por peróxido de hidrogênio na ausência da fonte de  

radiação ultravioleta (lâmpada Philips TUV 36 W). 

 A comparação entre a eficiência de tais processos relatou sobre a importância de cada 

mecanismo de degradação da atrazina com relação à contribuição para a sua degradação 

global, em termos de contribuição ao valor da taxa global de degradação e conversão da 

atrazina para uma dada condição operacional.  

O processo de degradação da atrazina foi enfocado do ponto de vista da cinética 

global, onde se investigou a formação de seus metabólitos, porem não foi investigado a  

degradação que esses metabólitos sofrem no espaço reacional.  

Foi realizados modelagem e desenvolvimento do processo de degradação do herbicida 

atrazina por fotólise direta a 254 nm, foto decomposição e do processo H2O2/UVC.  

 A modelagem dos processos teve como base os primeiros princípios, ou seja, os 

princípios da conservação da matéria e de energia. A modelagem cinética desenvolvida 

resultou de aplicação de: a) Aproximação do estado estacionário Microscópico (mssa) as 

espécies altamente reativas, ou seja, os radicais livres e b) Balanço de Massa para as espécies 

estáveis (poluente e oxidante). Os modelos foram ajustados aos dados experimentais de 

acordo com rotina de estimação de parâmetros via minimização de função. A rotina de 

otimização Runge-Kutta associada com o método Box (minimização de funções) foi utilizada 

para estimar os parâmetros cinéticos. 
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5.3.2 Metodologia Experimental 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Processos Catalíticos (LPC) do DEQ/UFPE 

que consistiu no estudo da degradação do herbicida atrazina pelos processos de oxidação 

direta, fotólise a 254 nm e degradação pelo processo H2O2/UVC.   

Acompanhou-se: a) Evolução da concentração do herbicida atrazina com o tempo, no 

espaço reacional, b) Coeficiente de absorção, c) Concentração de H2O2 residual pelo tempo no 

processo H2O2/UVC e d) pH.  

Na pesquisa da degradação do herbicida atrazina por fotólise direta a 254 nm e 

H2O2/UVC foi monitorado, em cada amostra, os seguintes parâmetros: 

 

a) Concentração de Peróxido de Hidrogênio: Medidas foram realizadas utilizando 

o método espectrofotométrico, descrito em ALLEN (1952), para o processo H2O2/UVC; 

 

b) Concentração do Herbicida Atrazina: As analises foram realizadas em HPLC 

(CLAE), detector marca Shimadzu A10, bomba CG 480, coluna Nucleosil 10 C18 120A, 

dimensões 250 x 4,6 mm de 10 mícron, eluição isocrática 1 mL min.-1 , fase reversa, com 

metanol/água (30:70), volume de injeção de 20 µL; 

 

c) Parâmetro Ótico: (Coeficiente de Absorção): A absorbância do meio reativo foi 

medida em um espectrofotômetro UV-VIS, da  marca Spectrum modelo SP-2000 UV, a 

254 nm; e varredura realizado no espectrômetro marca Variant, modelo  Cary 50 Bio; 

 

d) Medida de pH:  Efetuada por meio  de pHmetro Labmeter PHS – 3H, modelo 

PH2. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos para a degradação 

do herbicida atrazina, através do processo oxidativo avançado (POA H2O2/UVC), levando-se 

em consideração a provável sinergia entre as possíveis rotas de oxidação e degradação deste 

herbicida e de seus metabólitos, que absorvem radiação UVC, nos processos: a) Fotólise 

direta do herbicida atrazina a 254 nm; b) Oxidação via H2O2; c) Oxidação via H2O2/UVC.  

 

6.1 Caracterização Ótica da Atrazina e Metabólitos 

 

6.1.1 Espectro de Absorção  

 

A Figura 21 e as Tabelas A1 a A4 do Apêndice A apresentam os resultados obtidos 

para a varredura espectral da absorbância do herbicida atrazina e seus metabólitos DEA, DIA 

e DAA para a faixa de comprimento de onda de 200 a 300 nm.  

 

 
Figura 21 – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus Metabólitos          

(Ci =20 mg L-1 ).   

 

Como pode ser observado na Figura 21, tanto o herbicida atrazina quanto os seus 

metabólitos absorvem radiação UVC dentro do intervalo de comprimento de onda 200-300 

nm. Estes resultados levam a duas conclusões importantes:  
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a) Pode-se utilizar a técnica de cromatografia liquida com detector UVC para quantificar as 

concentrações do herbicida atrazina e de seus metabólitos DEA, DIA e DAA, estando à 

absorção máxima destes compostos na faixa de 208 a 223 nm (Tabela 8). Portanto, o 

comprimento de onda de 220 nm, escolhido, atende adequadamente a leitura da absorbância 

(medida indireta da concentração) destes compostos químicos. 

 
Tabela 8 - Comprimento de onda onde a absorção de radiação UVC para máxima da 

ATZ, DEA, DIA e DAA. 

Parâmetro 
Espécie Química 

ATZ DEA DIA DAA 

A máx. 2,32 2,30 2,13 2,23 

λ  (nm) 222,96 214,91 214,94 208,11 

 

b) O herbicida atrazina e seus metabólitos absorvem radiação UVC no comprimento de onda 

de 254 nm. As capacidades de absorção de radiação UVC a 254 nm destes compostos são 

baixas e com valores bem próximos (Tabela 9).  

 

Tabela 9 -  Absorbância do Herbicida Atrazina e seus Metabólicos a 254 nm 

Parâmetro 
Espécie Química 

ATZ DEA DIA DAA 

A254nm. 0,205 0,205 0,194 0,182 
 

Como consequência, tem-se que nos processos de degradação da atrazina via fotólise direta a 

254 nm e no POA H2O2/UVC, nos quais há a formação dos metabólicos DEA, DIA e DAA, a 

absorção de radiação UVC não será feita apenas pelo herbicida atrazina (fotólise direta) e 

herbicida atrazina/peróxido de hidrogênio (POA H2O2/UVC), mas também pelos metabólitos 

DEA, DIA e DAA. Implicando no aumento natural da Taxa Volumétrica Local de Absorção 

de Fótons (LVRPA) no meio reacional. Vale salientar que embora o herbicida  atrazina 

absorva radiação UVC, em comprimento de onda menor que 254 nm, não haverá a 

degradação da atrazina e de seus metabolitos, formados no sistema testado neste trabalho, 

uma vez que 95% da energia radiante emitida pela Lâmpada Philips TUV-36 W, considerada 

monocromática, ocorre a 254 nm, os 5% da radiação radiante são emitidos no intervalo de 

comprimento de onda de 254 nm > λ > 578 nm (Figura 22). 
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                 Figura 22 - Espectro de emissão da Lâmpada TUV-36 W 

(Fonte: www.philips.com/uvpurification)   

 

 
Figura 23– Evolução dinâmica da potência fotoquímica com o tempo de uso (Lâmpada 

Philips TUV-36 W) (Fonte: www.philips.com/uvpurification) 

 

 

6.1.2 Parâmetros Óticos  

 

6.1.2.1 Herbicida atrazina e seus metabólitos 

 

Foram realizadas medidas por espectrofotometria, a 254 nm, do herbicida atrazina e 

seus metabolitos, para obtenção dos seus respectivos parâmetros óticos, i.e.: coeficiente de 

absorção molar (ε) e coeficiente de absorção Neperiano molar (α), uma vez que os sistemas 

reacionais inerentes aos processo de fotólise direta a 254 nm e POA H2O2/UVC são 

caracterizados como pseudo-homogêneos (OZISIK, 1990). A radiação UVC apenas é 

absorvida no campo de radiação desenvolvido no espaço reacional do fotorreator  (não ocorre 

espalhamento de luz), levando a atenuação de radiação ao longo do caminho ótico do 
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fotorreator ser devida apenas à absorção de radiação UVC pelo herbicida atrazina/metabólitos 

ou herbicida atrazina/H2O2/metabolitos, dependendo do processo em questão.  

 

A Figura 24 mostra a correspondência das medidas espectrofotométrica, realizadas a 

254 nm, com o Modelo de Lambert-Beer, para a faixa de concentrações utilizada,                

62,5 a 20  mg L-1, conforme  dados mostrados pela Tabela C1do Apêndice C, levando a 

obtenção dos valores dos respectivos parâmetros óticos para o herbicida atrazina e seus 

metabólitos DEA, DIA e DAA (Tabela 10). 

 

 
Figura 24 – Absorbância versus Concentração do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos a 254 nm.  

 

Tabela 10 – Parâmetros óticos da atrazina e seus metabólicos a 254 nm 

Espécie i 

Parâmetros Óticos 
i

nm254
ε  

(M-1 cm-1) 

i

nm254
α * 

(M-1 cm-1) 

ATZ 4296,90 9894,00 

DEA 4070,20 9372,00 

DIA 3496,40 8051,00 

DAA 2854,80 6573,00 

*
i

nm254
α = 2,303 

i

nm254
ε    ( coeficiente Neperiano de absorção molar)  

 

De acordo com a Tabela 10 conclui-se que a atrazina é o composto que mais absorve 

radiação UVC, no comprimento de onda 254 nm, seguidos dos metabólicos DEA, DIA e 

DAA. Estes resultados confirmam que durante o processo de degradação do herbicida 

atrazina, por fotólise direta e POA realizado a 254nm, a energia incidente da radiação UVC, 
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sofrerá depleção em seu valor devido não apenas ao herbicida atrazina, mas a todos os 

metabólitos formados, sendo o DEA aquele que concorre mais fortemente com o herbicida  

atrazina, neste processo de depleção da radiação UVC. 

 

6.1.2.2 Peróxido de Hidrogênio 

 

Foram realizadas medidas por espectrofotometria, a 254 nm, do peróxido de 

hidrogênio para obtenção dos seus respectivos parâmetros ótico, i.e.: coeficiente de absorção 

molar (ε) e coeficientes de absorção molar Neperiano (α). 

A Figura 25 mostra que as medidas espectrofotométricas, realizada a 254 nm, que 

atende ao Modelo de Lambert-Beer, para a faixa de concentrações de H2O2,  descritas na 

Tabelas D1 do  Apêndice D. 

 

  

 
Figura 25 – Absorbância versus concentração do H2O2 

 

De acordo com estes resultados, tem-se que os coeficientes de absorção molar, 22

254

OH

nm
ε , 

(coeficiente angular da reta da Figura 25) e coeficiente de absorção molar Neperiano, 22

254

OH

nm
α , 

para o peróxido de hidrogênio a 254 nm, possuem os respectivos valores: 39 M-1 cm-1   e    

89,8 M-1 cm-1.    
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6.2  Análise do Campo de Radiação Desenvolvido no Fotorreator Anular  

 

A energia radiante (Eν) que chega à entrada ótica de um fotorreator é atenuada ao 

longo do espaço reacional de acordo com as características geométricas do fotorreator e do 

sistema reacional usado. Para que uma reação fotoquímica ocorra, esta energia deve ser 

absorvida por cada volume elementar do meio reacional (CASSANO et al., 1995). De uma 

forma generalizada, têm-se as seguintes propriedades importantes do campo de radiação: a) A 

energia radiante incidente, Gν(r,t), energia disponível no fotorreator para ser absorvida por 

qualquer espécie química; b) A taxa de energia radiante absorvida pelo sistema (substrato e 

produtos que absorvem radiação), ou seja, a Taxa Volumétrica Local de Absorção de Fótons, 

aeν (r,t) ou LVRPA (r,t).  

A análise e o controle de um determinado processo fotoquímico assim como o projeto 

de fotorreatores eficientes requerem: a) Modelo cinético da reação; b) Modelo para o perfil de 

concentração do poluente e seu subprodutos que absorvam radiação UVC; c) Modelo para o 

perfil das  Gν (r,t), e LVRPA (r,t), (Capítulo 4); d) Avaliação do valor da energia incidente na 

entrada óptica do fotorreator (Gw). 

 

6.2.1  Energia Incidente na Entrada Ótica do Fotorreator anular 

 

A técnica da actinométria com sal de Parker, ferrioxalato de potássio - K3Fe(C2O4)3 – 

é tão precisa para se quantificar a fluxo da intensidade espectral de energia radiante (oIλ ) na 

entrada ótica de um fotorreator que tem sido utilizada para se calibrar radiômetros. O cálculo 

da energia incidente na entrada ótica do fotorreator baseou-se nos dados cinéticos obtidos para 

a fotorredução do ferrioxalato de potássio a 254 nm e no modelo fenomenológico para a taxa 

de reação e daqueles oriundos de balanço de massa (Equação 49) e balanço de energia 

radiante (Equação 55). A combinação destas Equações modelos resulta na seguinte expressão 

para Gw (Capítulo 4). 

 

2

2 0

( )1 FeT
w

I tFe

dC tV
G

A dtφ
+

+ →

 
=  

 
 [90] 
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Vale salientar que o valor de (Gw) obtido é uma propriedade do sistema que depende 

da geometria do fotorreator e do tipo, da potência e horas de uso da lâmpada utilizada, se a 

iluminação é interna ou externa, se externa se é feita através de refletores ou não. Não 

significa de forma alguma que em outros sistemas reacionais, a quantidade de fótons 

absorvidos será a mesma que aquela para o sistema actinométrico. Esta quantidade irá 

depender dos coeficientes volumétricos de absorção do substrato e produto formados. 

Sumarizando-se, o parâmetro Gw trata de uma condição de contorno para o sistema (neste 

caso: 0 ( , )e
q wt e r r G r t G∀ ≥ = → = ). Este fato deve ser levado em conta não só durante 

a aplicação dos modelos desenvolvidos para as propriedades do campo de radiação como 

também estar bem claro na mente do pesquisador. Portanto, este valor é uma característica do 

sistema, trata-se de uma condição de contorno usado em balanço de energia radiante em 

sistemas fotoquímicos. 

As Figuras 26 e 27 apresentam os perfis para as evoluções dinâmicas das 

concentrações e dos coeficientes volumétricos de absorção do íon ferroso, Fe2+, e íon férrico, 

Fe3+, ao  longo dos 14 primeiros minutos de irradiação com Luz UVC a 254 nm, 

respectivamente. 
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Figura 26 - Evolução dinâmica das concentrações de Fe2+  e Fe3+ 

 
 
 

    
 
 

                      Figura 27 - Evolução dinâmica do coeficiente volumétrico de absorção do        
Fe+2 e Fe3+   

 
A conversão do Fe+3 a Fe2+ está na faixa de 1 a 12% ( Figura 28), o que é apropriado 

para o sucesso do emprego desta técnica. Deseja-se que o íon ferroso formado não interfira de 

forma considerável na absorção de fótons, porque, assim como o íon férrico, aquele íon 

absorve grande quantidade de radiação UVC a 254 nm, o que pode ser constatado através dos 

valores do coeficiente de absorção molar destes compostos, +2Fe
α = 2560 M-1 cm-1 e +3Fe

α = 

4992 M-1 cm-1, (MUROV et al., 1993; ZALAZAR et al., 2005). Nestas condições, no entanto, 

a quantidade de energia absorvida pelo íon férrico não considerável devido ao fato deste íon  
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estar presente no meio reagente em forma diluída, desta forma garantindo um resultado 

preciso (Figura 28), e que estejam dentro da faixa que siga o Modelo de Lambert-Beer o que 

pode ser visto na Figura 29. 

 

 

Figura 28 - Evolução dinâmica da conversão de Fe2+. 
 
 
 

 
                  Figura 29 - Coeficiente volumétrico de absorção do Fe2+ em função da 

 concentração  do Fe2+  (Tempo de irradiação: 12 min.) 
 

 

O ajuste linear dos dados cinéticos relativos à produção de Fe2+ no processo, para 

lâmpada Philips TUV 36 W, gerou a correlação da concentração do íon ferroso com tempo 

(Equação 91).  
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C Fe
2+

 = 1,86 x 10-9  + 1,50 x 10-8 t [91] 

 

Sendo:  R2 = 0,9996 

 

O valor do termo 






 +

→ dt

tdC
Fe

t

)(
lim

2

0
 da Equação 90 (pg. 66) é dado pelo coeficiente 

angular da Equação 91, ou seja: 192

0
min.1086,1

)(
lim −−+

→
=












Mx

dt

tdC
Fe

t

. Ao substituir-se este valor 

e aqueles respectivos aos parâmetros +2Fe
φ , VT e AI na Equação 90,  obteve-se o valor para a 

energia radiante incidente, a 254 nm, na entrada ótica do fotorreator ( =e
qr  2,23)  =                  

Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1   ou    8,48 mW cm-2. 

Para se validar este resultado usou-se dado da Potência nominal radiante, Ew, 

fornecida pelo fabricante. O modelo para a potência nominal radiante na entrada ótica (tubo 

de quartzo) de um fotorreator anular dada por (CASSANO et al., 1995).   

 

2

2
0

.w FeT

Fe t

dCV
E

dtφ
+

+
→

=  [92] 

 

Com base no modelo desenvolvido para energia radiante incidente, Equação 84, este 

parâmetro pode ser calculado através de:  

wI
w GAE =  [93] 

 

Com base nos dados experimentais, usando-se a Equação 93 calculou-se a potência 

radiante a 254 nm para a Lâmpadas Philips TUV 36 W  (Apêndice M). Obteve-se, então, que 

5,59 W chegam à entrada ótica do fotorreator. O fabricante da lâmpada Philips da TUV 36 W 

informa os valores de  36 W e  14,60 W para a potência nominal e a potência fotoquímica a 

254 nm, respectivamente (comprimento nominal da lâmpada = 119,94 cm (Tabela 7). 

Levando-se em consideração que: a) O fotorreator foi projetado tendo os efeitos de borda, em 

relação à emissão da lâmpada, minimizados, comprimento do reator é de 48 cm (Tabela 7), 

sendo a lâmpada fixada em seu centro e deixando 36 cm da lâmpada, encobertos, por 

proteção, com papel de alumínio, para fora de cada extremidade do fotorreator); b) A lâmpada 
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pode ser vista como composta por pontos que emitem radiação em todas as direções (Modelo 

Linear de Emissão, CASSANO et al., 1995), logo que tanto o fotorreator quanto a lâmpada 

UVC utilizada possuem um comprimento útil de 48 cm. Como consequência destes fatos, 

tem-se os seguintes resultados:  

 

a) Com base nos dados do Fabricante: w
FabricanteE

 
a 254nm  (superfície da lâmpada; r = 

1,3 cm)  =  5,84 W. 

b) Base em dados Actinométrico obtidos neste trabalho: w
aActnometriE a 254nm (na entrada 

ótica do fotorreator;  =e
qr  2,23cm)  =  5,57 W.  

Confrontando os resultados obtidos para w
FabricanteE  e w

aActnometriE a 254nm, tem-se a 

que a potência fotoquímica a 254 nm da Lâmpada Philips TUV-36 W na parede do tubo de 

quartzo (r = 2,23 cm) é de 4,62% inferior aquele informado pelo fabricante para a potência 

fotoquímica na superfície da lâmpada (r = 1,30 cm). Esta diferença é bastante irrisória, 

podendo ser atribuída à dissipação da radiação, emitida pela lâmpada, que está a 93 mm de 

distância do tubo de quartzo, no ar, que possui índice de refração igual a 1,00 e ao atravessar a 

parede de quartzo cujo índice de refração (n) é 1,52. Estes dados que foram obtidos para 

lâmpada com aproximadamente 500 h de uso condizem com aqueles obtidos por SILVA 

(2007), quando a lâmpada foi usada pela primeira vez e com o que é estipulado pelo 

fabricante que diz que a potência da Lâmpada germicida Philips TUV 36 W mantêm-se a 

100% até as primeiras 1500 h de uso (Figura 23) 

  

6.2.2 Análise do Campo de Radiação no Sistema Actinométrico 

 

 A análise do campo de radiação é feita neste capítulo usando-se os modelos 

desenvolvidos para as propriedades do campo de radiação do fotorreator, energia radiante 

incidente, G254nm (r,t),  e taxa volumétrica local de absorção de fótons, LVRPA254nm (r,t).   

Este estudo foi realizado utilizando-se dados cinéticos obtidos da reação actinométrica 

do ferrioxalato de potássio oriundos da determinação da energia incidente na entrada ótica do 

fotorreator, uma vez que se conhece o rendimento quântico da reação de redução fotoquímica 

do íon férrico para o íon ferroso, +2Fe
φ , que possui o valor de 1,25 Mol Einstein-1 no 
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comprimento de onda de 254 nm (MUROV et al., 1993). A Tabela 11 apresenta os modelos 

determinísticos desenvolvidos para as propriedades do campo de radiação de um fotorreator 

anular para qualquer processo fotoquímico (sendo também semiempíricos, pois dependem de 

GW cujo valor é obtido experimentalmente).  

 

Tabela 11 - Modelos semiempíricos para as propriedades do campo de radiação   
(Fonte: SILVA, 2007). 

Propriedades do Campo 
de Radiação 

Modelo Equação 

Energia Incidente ( , ) [ ( ) ( ) ]
e

q e
w T q

r
G r t G exp K t r r

rν = − −   [94] 

LVRPA 
, ,( , ) ( ) exp[ ( ) ( ) ]

e
qa e

i i w T q

r
e r t K t G t r r

rν λ κ= − −   [95] 

Energia incidente média { }.
( ) . . 1 ( )( )

( )R

i ew I
T p qV

T I

G A
G t Exp K t r r

K t Vν  = − − − 
*  [96] 

VRPA  { }, ( )
( ) 1 ( )( )

( )R

ia i eI
w T p qV

T I

K t A
e t G Exp K t r r

K t V
λ

ν  = − − −   [97] 

 

Os parâmetros Ki,λ e KT das Equações citadas na Tabela 11 são os Coeficiente 

volumétrico linear do substrato e Coeficiente volumétrico exponencial da mistura reacional 

sendo que o substrato e produto(s) absorvem radiação no mesmo comprimento de onda da 

reação. Para o sistema reacional em estudo, Ki e KT são dados por KFe
3+ e (KFe

3+ + KFe
2+), 

respectivamente. Simplifica-se a análise, considerando-se o coeficiente de absorção 

exponencial (KT) igual a KFe
3+ uma vez que se trabalha a baixas conversões a Fe2+ (ALFANO 

et al., 2001; ZALAZAR et al., 2005).  

As Figuras 30 e 31 apresentam o perfil radial da energia incidente no espaço reacional 

em diversos tempos de processo (0 a 12 min.).  
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Figura 30 -  Perfil radial de energia radiante incidente a 254 nm no fotorreator anular 
(Lâmpada Philips TUV 36; Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1)   

 
 

 

Figura 31 - Perfil radial da LVRPA (r,t) a 254 nm  no fotorreator anular (Lâmpada Philips 
TUV-36 W; Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1)   

 

A energia radiante incidente representa aquela disponível para  ser absorvida por 

qualquer espécie química presente nos sistema reacional ao longo do raio do fotorreator 

(caminho ótico). Como pode ser observado na Figura 30, a energia radiante incidente diminui 

bruscamente na parede do tubo de quartzo (r= 2,30 cm), Ver Tabela M4 Apêndice M. 

Significando que houve absorção total dos fótons pelo actinômetro (ferrioxalato de potássio), 

na camada do liquido que escoa sobre a parede do Vidro de quartzo. O  comportamento era 

esperado uma vez que, de acordo com ZALAZAR et al., (2005), o ferrioxalato de potássio 

absorve enormemente radiação UVC em 254 nm, fazendo com que seja conhecido como um 
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titulador de fótons no sistema . Apresentando em seguida uma queda exponencial brusca neste 

valor à medida que o raio vai sendo incrementado, chegando, imediatamente após r = 2,23 

cm, a valores irrisórios que variam para o tempo de 0 s de 1,46% a 6,90 x 10-19 % do valor Gw 

(Tabela M6 Apêndice M).  

A Figura 31 mostra que a observação anterior também é válida para o perfil radial da 

LVRPA uma vez que seguem comportamentos similares.Portanto, toda energia radiante é 

absorvida na  parede do tubo de quartzo. A actinométria do ferrioxalato de potássio é um 

processo homogêneo, consequentemente, a atenuação da radiação no sistema não é causada 

por espalhamento da luz, apenas pela absorção desta. Os fótons, ao serem absorvidos, passam 

a ser substratos imateriais do sistema reacional logo, favorecendo a ocorrência de uma reação 

fotoquímica. Desta forma, a queda exponencial brusca, observada nos valores das 

propriedades Gv e LVRPA está de acordo com o tipo de sistema fotoquímico estudado e com 

o fato de que a taxa de uma reação fotoquímica é máxima na entrada ótica do reator onde há o 

máximo de energia incidente disponível. No caso deste estudo, a reação actinométrica do 

ferrioxalato de potássio foi utilizada para avaliar o comportamento destas propriedades de 

campo. Como dito anteriormente, este processo possui rendimento quântico igual a 1,25 mols 

de Fe2+/Einstein, o que significa que todos os fótons que chegam à janela ótica do fotorreator 

são imediatamente absorvidos pelo actinômetro, gerando uma alta taxa de reação em r = 2,23 

cm, para t = 0 s, tem-se 2
-6 31,00 x 10 mol/cm .s

Fe
R + = .    

A Figura 32 mostra como o valor da taxa de produção de Fe2+ cai bruscamente ao se 

incrementar o raio, para o tempo de 0 s, na faixa de 1,00 x 10-06 a 6,92 x 10-27 mol cm-3 s-1 

Estes valores para +2Fe
R dão suporte a hipótese de que os valores obtidos para Gw e LVRPA a 

partir de r = 2,40 cm podem ser vistos como resíduos gerados por modelos. 
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Figura 32 - Evolução da taxa de reação do Fe2+ ao longo do espaço reacional e tempo 

  

 Observa-se que a taxa de reação de produção de Fe2+ varia na faixa de 6,92 x 10-27 a 

6,15 x 10-36 mol cm-3 s-1 para r = 3 cm com tempo variando de 0 a 12 min. (Tabela M7, 

Apêndice M). 

Uma simples regra de três aplicada aos dados das propriedades Gλ e LVRPA e da 

+2Fe
R  leva a conclusão que a 55,70 % do espaço anular formado entre os tubos pirex e quartzo 

já não se encontra radiação incidente e LVRPA para causar as reações de redução do íon 

férrico a ferroso. 

 A análise das Figuras 30 e 31 leva a conclusão que a os valores de Gv e de LVRPA 

para um dado raio, decrescem à medida que o tempo de reação aumenta. Isto se deve ao fato 

da conversão do íon ferroso ir aumentando ao longo do tempo (Figura 28), consequentemente, 

aumentando o valor de coeficiente volumétrico de absorção total do sistema reacional             

( 2 3T Fe Fe
K K K+ += + ). 
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6.3 Sinergia de Rotas de Oxidação no Processo POA H2O2-UVC 

 

Este trabalho tem como foco principal a degradação do herbicida atrazina pelo 

processo de oxidação avançada (POA H2O2-UVC). As possíveis rotas de oxidação que o 

herbicida atrazina pode sofrer são: a) Fotólise direta a 254 nm,segundo caracterização ótica do 

herbicida atrazina (item 6.1.1);  b) Oxidação por ataque do H2O2; c) Oxidação por ataque de 

radicais livres, gerados na fotodegradação do peróxido de hidrogênio. A degradação do 

herbicida atrazina, via H2O2-UVC,  pode representar um processo onde ocorre ação sinérgica, 

neste processo,  que no final representará um processo mais eficiente, que cada um  

isoladamente. Partindo deste principio, investigou-se a degradação de cada processo 

isoladamente. 

 

6.3.1 Fotólise Direta a 245 nm (Rota Oxidativa 1) 

 

A evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina ao longo do tempo de 

processo para as concentrações iniciais: 2,31 x 10-5 mol L-1, 6,39 x 10-5 mol L-1, 8,82 x 10-5 

mol L-1, 1,05 x 10-4 mol L-1, 1,35 x 10-4 mol L-1; estão apresentadas nas Figuras 33 a 38 e 

Tabelas E1, E2, E3, E4 e E5 (Apêndice E).    

 

 
Figura 33 -. Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina                             

T= 26o C ± 1o C, pH: 7,0 , velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1 
 

Como pode ser constatada na Figura 33, a degradação da atrazina é uma função 

indireta da concentração inicial deste herbicida, conforme cita a literatura. A curva que se 
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refere à concentração 6,39 x 10-5 mol. L-1 e 1,05 x 10-4 mol L-1, apresentou um 

comportamento inesperado que se pode atribuir a erros experimentais.  

 A literatura relata que durante o processo de degradação do herbicida atrazina, por 

fotólise direta a 254 nm, forma subprodutos, ou metabólitos, fotoativos, sendo:  

hidroxiatrazina (OHA),  desetilatrazina (DEA), Desisopropilatrazina (DIA), 

desetildesisopropilatrazina (DAA), hidroxidesetilatrazina (OHDIA), 

hidroxidesisopropilatrazina (OHDIA), amelide e ácido cianúrico, são os mais estudados. 

(MANDELBAUM et al., 1995; NAGY et al., 1995; BELTRAN et al., 1997; LIAO et al., 

2000; HÈQUET et al., 2001). Com base nesta informação, acompanhou-se a fotodegradação 

do herbicida atrazina, e três dos principais metabólitos (DEA, DIA, DAA), e as Figuras 34 a 

38 e Tabelas E1, E2, E3, E4 e E5 do Apêndice E, apresentam os resultados referentes a este 

estudo. 

 

 
Figura 34 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus 

metabólitos ( 0
AtzC = 2,31 x 10-5 mol L-1; T= 26o C ± 1o C;  pH: 7,0                                                      

velocidade no fotorreator:<V> = 0,21 m s-1) 
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Figura 35 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus 

metabólitos ( 0
AtzC = 6,39 x 10-5 mol L-1; T= 26o C ± 1o C;  pH: 7,0                                                      

velocidade no fotorreator:<V> = 0,21 m s-1) 

 

 

 
Figura 36 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus 
metabólicos ( 0

AtzC = 8,82 x 10-5 mol L-1; T= 26o C ± 1o C;  pH: 7,0;                                                  

velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1) 
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Figura 37 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus 

metabólitos ( 0
AtzC = 1,05 x 10-4 mol L-1; T= 26o C ± 1o C;  pH: 7,0;                                                     

velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1) 

 

 

  

 
Figura 38 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus 

metabólitos ( 0
AtzC = 1,35 x 10-4 mol L-1; T= 26o C ± 1o C;  pH: 7,0;                                                 

velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1) 

 

Conforme pode ser vistos nas Figuras 34 a 38 o metabólito formado nas condições 

operacionais foi a DEA. Este subproduto é produzido tão logo o herbicida atrazina absorva 

radiação UVC. Nas Figuras 35, 36 e 38 observa-se que no tempo zero de processo, o 

metabolito DEA já estava presente na solução reagente nas concentrações de 1,91 x 10-5, 1,65 

x 10-6 e 3,73 x 10-6 mol L-1, respectivamente, provavelmente devido à fotólise do herbicida 

atrazina em frasco de acondicionamento prévio ao seu uso no processo de fotólise.  
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  Com relação aos metabólitos DIA e DAA, nesse experimento, não foram 

quantificados. Na Tabela 9 consta os  níveis de absorção, a 254 nm, do DIA e DAA, que 

apesar de levemente  inferior ao do herbicida atrazina e DEA, não justifica sua ausência nas 

analises cromatográficas.  Não se pode afirmar que o DIA e DAA sejam desalquilados e 

rapidamente transformados na forma de desetilhidroatrazina (OHDIA) e desetil-

desisopropilhidroatrazina (OHDAA), porque esse padrões não foram testado nesse trabalho.     

Resultado semelhante foi constatado por HÉQUET et al., (2001), que trabalhou com pH 2, 7 e 

12 e verificou que o tempo de degradação diminui com o aumento do pH; esse trabalho foi 

realizada a pH inicial fixo de 7. A Figura 4, contida na revisão bibliográfica, indica como rota 

preferencial a formação do hidroxiatrazina (padrão também não testado).  

Nas Tabelas 12 e 13 uma analise simples da cinética da fotólise direta da atrazina, a 

254 nm com base em valores da taxa de reação média e VRPA em tempo tendendo a zero 

assim como na conversão a 6 minutos de processo. Através destes dados pode-se verificar a 

eficiência desse processo para cada concentrações estudadas  (Projeto dos fotorreatores são 

realizados com base no valor máximo para taxa de reação e VRPA). 

 

Tabela 12 - Dados Fotólise direta a 254 nm do Herbicida Atrazina             
(concentração inicial do herbicida atrazina, taxa de reação média e conversão a 6 minuto) 

o
AtzC  x 105 

(mol L-1) 
< o

AtzR > x106 
(mol L-1 s-1) 

VRPA x 108 

(Einstein.cm-3.s-1) 
X 6 min. 

(%) 

2,31 1,00 2,52 56 

8,82 0,90 1,65 25 

13,5 1,75 0,43 38 
 

 

Tabela 13 - Fotólise direta a 254 nm dados do metabólito DEA                 
(concentração inicial do herbicida atrazina, concentração do DEA a 6 minuto,                      

taxa de reação média e conversão do DEA a 6 minuto) 

Concentração 
< o

DeaR > x 108 

(mol L-1 s-1) 

X DEA 6 min. 

(%) 
o
AtzC  x 105 

(mol L-1) 
DEA6min X  106 

(mol L-1) 

2,31 2,03 2,15 * 

8,82 1,49 2,18 11 

13,5 7,25 15,30 * 
* Nesta corrida não se detector traços de DEA na solução inicial de atrazina 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 12 pode-se esperar que: a) a taxa de 

degradação da atrazina seja discretamente influenciada, isoladamente,  pela concentração 
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deste herbicida para concentrações na faixa de 2,31 10-5 e 8,82 10-5 mol L-1; b) a taxa de 

degradação do herbicida atrazina será fortemente afetada pela taxa volumétrica de absorção 

de fótons. Este resultado, porém, não significa dizer que a concentração de atrazina não afete 

a taxa de degradação, tipo reação de zero ordem, uma vez que VRPA é uma função direta da 

concentração do herbicida atrazina. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, podemos verificar  que a taxa de 

reação do metabolitos DEA é 100 vezes menor, que a calculada para o herbicida atrazina, que 

pode justificar sua lenta formação e a rápida degradação do herbicida atrazina.  

A Figura 39 apresenta gráfico que acompanha a degradação temporal do herbicida 

atrazina, em experimento com concentração inicial de 8,82 x 10-5 M, todos  os dados da 

varredura espectral encontra-se relacionados nas Tabelas J1 a J10 do Apêndice J; resultado 

semelhante foi encontrado por CHEN et.al. (2009). 

A Figura 39 representa uma mistura do herbicida atrazina e todos os metabólitos 

formados durante o processo de fotodegradação. 

Mesmo sendo essas curvas uma mistura do herbicida atrazina e de seus metabólitos, o 

ponto máximo de absorção coincide com o do herbicida atrazina, conforme sua varredura 

espectral descrita no apêndice A, constatando ser o herbicida atrazina a principal espécie 

presente nessa mistura.  

 

 

 
Figura 39 – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus Metabolitos                           

( o
AtzC = 8,82 x 10-5 mol L-1)  na faixa de comprimento de onda de 200 a 300 nm. 
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6.3.2 Degradação por Processo Oxidação H2O2 (Rota Oxidativa 2) 

 

A possível degradação do herbicida atrazina pelo peróxido de hidrogênio foi estudada 

para concentrações do herbicida atrazina e peróxido de hidrogênio de: a) 2,29 x 10-5 mol L-1 

b) 1,04 x 10-2 mol L-1, respectivamente. Nesta condição experimental a razão entre as 

concentrações iniciais do peróxido de hidrogênio e do herbicida atrazina, r°, foi igual a 454. 

Figuras 40 e 41 e Tabela F1 do Apêndice F apresentam os resultados obtidos para as 

evoluções dinâmicas do herbicida  atrazina e do peróxido de hidrogênio ao longo de 35 

minuto de processo.  

 

 

 

 
Figura 40 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina no Processo de 

Oxidação via H2O2 (
o
AtzC : 2,29 x 10-5 mol L-1; o

OHC
22
: 1,04 x 10-2 mol L-1; r°  = 454;                                    

Gw = 1,89 x 10-9 Einstein cm-2 s-1;  <V>: 0,21 m s-1; T:26o C ± 1o C; pH: 7,0. 
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Figura 41 – Evolução dinâmica da concentração do peróxido de hidrogênio no Processo de 

Oxidação via H2O2 (
o
AtzC :2,29 x 10-5 mol.L-1, o

OHC
22
:1,04 x 10-2 mol.L-1; r° : 454;                          

Gw = 1,89 x 10-9 Einstein cm-2 s-1; <V>: 0,21 m s-1; T: 26o C ± 1o C; pH:7,0). 

 
 

Como pode ser observado nas Figuras 40 e 41,  A concentração da atrazina não variou 

consideravelmente ao longo do processo nem muito menos a do peróxido em condição 

experimental cuja razão r°   foi igual 454. Portanto, pode-se afirmar que o herbicida atrazina 

não sofre degradação em processo de oxidação química, via H2O2, se este for realizado em 

condições em que a relação entre as concentrações iniciais do peróxido de hidrogênio e do 

herbicida  atrazina for menor ou igual a 454. Estes resultados também foram observados por 

outros pesquisadores, entres eles BELTRAN et al., (1997), e MIRANDA (2003), usou mesmo 

sistema experimental deste trabalho e herbicida atrazina de mesma origem, os quais 

trabalharam com  r°  variando nas faixas de 12,5 a 2291 e 321,80 a 578,40, respectivamente. 

 

6.3.3 Degradação por POA H2O2-UVC (Rota Oxidativa 3) 
 

A degradação do herbicida atrazina pelo POA H2O2-UVC foi realizada nas seguintes 

condições experimentais: a) Concentrações iniciais do herbicida atrazina (Tabelas F2 a F5 do 

Apêndice F):  2,12 x 10-5 mol L-1;  2,10 x 10-5 mol L-1;  2,27 x 10-5 mol L-1; 2,23 x 10-5 mol L-

1 (valor médio: 2,18 x 10-5 M);  b) Concentração inicial de peróxido de hidrogênio (Tabelas 

F2 a F5 do Apêndice F): 1,02 x 10-2 mol L-1; 0,86 x 10-3 mol L-1; 1,02 x 10-4 mol L-1 e 1,20 x 

10-5 mol L-1;  c) Razão inicial entre o peróxido de hidrogênio e o herbicida atrazina              
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d) Temperatura: 26 oC ± 1 oC; e) pH inicial: 7,0; f) Velocidade no fotorreator: 0,21 m s-1.  As 

Figuras 42,43 e 44 apresenta as evoluções dinâmicas das concentrações do herbicida atrazina 

assim como aquelas referentes à conversão da atrazina e do peróxido de hidrogênio. Nesta 

Figura também foi inserida curva da evolução dinâmica da degradação da atrazina pelo 

processo de fotólise direta a 254 nm para a concentração inicial deste herbicida mais próxima 

daquela média (2,31 x 10-5 M) em que se realizou o estudo referente ao processo H2O2-UVC, 

como forma comparativa. 

 

 
Figura 42 – Evolução dinâmica da concentração da atrazina ao longo dos processos 

H2O2-UVC, r° : 0 a 481, e Fotólise direta, Catz(0) = 2,35 10-5 M, ;                                          
(Gw = 1,89 x 10-9 Einstein cm-2 s-1; <V> : 0,21 m s-1;  T: 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0) 

 

 

 
Figura 43 -. Evolução dinâmica da conversão do herbicida atrazina                             

T= 26 oC ± 1 oC, pH: 7,0 , velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1 
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Figura 44 -. Evolução dinâmica da conversão do peróxido de hidrogênio                             

T= 26 oC ± 1 oC, pH: 7,0 , velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1 
 

 

A Figura 42 demonstra que o herbicida atrazina é degradada via POA H2O2-UVC. 

Todavia, a eficiência do processo depende da razão entre as concentrações do peróxido de 

hidrogênio e do herbicida atrazina. As curvas obtidas para evolução do herbicida atrazina 

nesta figura sugerem que a condição em que r°  é extremamente pequena (r° = 0,6) há uma 

resposta positiva face a degradação do herbicida atrazina porém muito inferior aquela 

apresentada na fotólise direta, indicando que a presença mesmo que mínima de peróxido de 

hidrogênio gera radicais livres que atacam este herbicida. A eficiência maior apresentada pela 

condição de fotólise direta deve ser atribuída a absorção parte da energia pelo peróxido de 

hidrogênio, levando a rota de fotólise do herbicida atrazina, que existe em sinergia com a rota 

radicais livres no POA H2O2/UVC, desfalcada em termos de energia. A condição em que r°  é 

4,5, aquela em que este herbicida é degradado mais rapidamente. Estes resultados sugerem 

que a taxa de reação passe por um valor máximo dentro da faixa de valores de r°  em estudo 

(0-481). Esta tendência também foi observada para a degradação do herbicida atrazina, via 

POA H2O2/UVC, por BELTRAN et al., (1997) e MIRANDA (2003). ALFANO et al., (2001), 

também descreve e analisa comportamento similar para a degradação do 2,4-D em água. 

Os comportamentos das curvas da evolução dinâmica da concentração do herbicida 

atrazina apresentados na Figura 42 também indicam que nos primeiros 7 minutos de processo, 

na condição ótima do  H2O2  (r°  = 4,5), a degradação do herbicida atrazina é mais rápida que 

na fotólise direta a 254 nm para concentração de atrazina de 2,31 x 10-5 mol L-1 (concentração 
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6% superior a aquela média usada neste estudo). Indicando que a presença de peróxido de 

hidrogênio em concentração 

este tempo de processo, as curvas se sobrepõem indicando que estes processos ocorrem com a 

mesma velocidade. Isto pode estar ocorrendo devido ao aparecimento dos subprodutos que 

também competem pelo consumo d

pela espécies químicas presentes na mistura reagente. 

O efeito da razão entre as concentrações iniciai

herbicida atrazina, sobre parâmetros de processo

realizado para uma dada concentraç

concentração do peróxido de hidrogênio 

se a melhor relação entre as concentraçõ

Os resultados deste estudo são apresentado na Figura 45. 

 

Figura 45 - Conversão 
(Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm

 

 Como pode ser observado na Figura 45 há um valor de 

conversão do herbicida atrazina

H2O2/mol do herbicida atrazina.  Este 

ao processo de fotólise direta do peróxido de hidrogênio, em que há o consumo e a produção 

deste oxidante, (ver LEA 1949 e

degradação do herbicida atrazina  por outros pesquisadores tais como BELTRAN 

(1997);  STEFAN et al., (1996) e MIRANDA  (2003)

outros poluentes químicos, por esse mesmo 
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6% superior a aquela média usada neste estudo). Indicando que a presença de peróxido de 

hidrogênio em concentração 1,02 x 10-4 mol L-1 é o suficiente para melhorar o processo. Após 

este tempo de processo, as curvas se sobrepõem indicando que estes processos ocorrem com a 

mesma velocidade. Isto pode estar ocorrendo devido ao aparecimento dos subprodutos que 

também competem pelo consumo da energia radiante incidente disponível para ser absorvida 

pela espécies químicas presentes na mistura reagente.  

O efeito da razão entre as concentrações iniciais de peróxido de hidrogênio e do 

sobre parâmetros de processo, indicam a eficiência. Este estudo foi 

concentração inicial da atrazina (2,18 x 10-5 mol.

concentração do peróxido de hidrogênio na faixa de 10-5 mol.L-1 a 10-2 mol.

a melhor relação entre as concentrações do peróxido de hidrogênio e do herbicida atrazina. 

Os resultados deste estudo são apresentado na Figura 45.  

Conversão do herbicida atrazina a 6 minutos de processo
Einstein cm-2 s-1; <V> : 0,21 m s-1; T: 26o C ± 1

Como pode ser observado na Figura 45 há um valor de ro par

atrazina, a 5 minutos de processo, é máximo sendo este igual 4,49 mol 

atrazina.  Este efeito é justificado pelo mecanismo de reação referente 

ao processo de fotólise direta do peróxido de hidrogênio, em que há o consumo e a produção 

1949 e Equações 3 a 8). Este resultado tem sid

atrazina  por outros pesquisadores tais como BELTRAN 

., (1996) e MIRANDA  (2003), assim como para a degradação de 

, por esse mesmo processo (ALFANO et al., 200

0,54 4,49 40,95 481,13
r° (mol H2O2/mol Atz)
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6% superior a aquela média usada neste estudo). Indicando que a presença de peróxido de 

é o suficiente para melhorar o processo. Após 

este tempo de processo, as curvas se sobrepõem indicando que estes processos ocorrem com a 

mesma velocidade. Isto pode estar ocorrendo devido ao aparecimento dos subprodutos que 

a energia radiante incidente disponível para ser absorvida 

s de peróxido de hidrogênio e do 

ficiência. Este estudo foi 

5 mol.L-1) e variando-se a 

mol.L-1, visando obter-

es do peróxido de hidrogênio e do herbicida atrazina.   

 
processo versus “r°”                     
1o C;  pH: 7,0)  

para o qual o valor da 

sendo este igual 4,49 mol 

efeito é justificado pelo mecanismo de reação referente 

ao processo de fotólise direta do peróxido de hidrogênio, em que há o consumo e a produção 

. Este resultado tem sido observado para a 

atrazina  por outros pesquisadores tais como BELTRAN et al., 

assim como para a degradação de 

2001). 

481,13
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Tabela 14 – Comparação entre parâmetros de processo para a fotólise direta a 245 nm e  o 
POA H2O2-UV (Gw: 1,89 x 10-8 Einstein/cm2 s1; <V>: 0,21 m s-1; T: 26 oC ± 1 oC; pH: 7,0) 

o
AtzC x 105 

(mol.L-1) 

o
PC   

(mol.L-1) 

ro 
< 0→tR > 

106(mol.L1.s1) 

0→tX

. 

(%) 

Atz
ae >< x10-9 

(Einstein/cm3.s) 

P
ae >< x10-10 

(Einstein/cm3.s) 

2,291 1,04x10-2 455,00 0,00 0,00 - - 

2,12 1,02x10-2 481,00 2,62 0,43 8,20 3,10 

2,10 0,86x10-3 41,00 13,10 1,70 6,50 2,79 

2,27 1,02x10-4 4,49 52,40 2,06 7,23 2,16 

2,23 1,20x10-5 0,55 13,10 1,22 2,79 0,89 

2,312 - - 1,00 3,89 4,79 - 

   1 Processo H2O2;   
 2 Processo fotólise direta a 254 nm  

 

 

6.4     Cinética de Processo  

 

6.4.1. Processo de Degradação do Herbicida Atrazina por  Fotólise Direta a 

254nm 

 

 6.4.1.1 Estudos Preliminares 

 

A literatura relata que durante o processo de degradação do herbicida atrazina, por 

fotólise direta a 254 nm, há formação de subprodutos ou metabólitos fotoativos, sendo os 

principais:  hidroxiatrazina (OHA),  desetilatrazina (DEA), Desisopropilatrazia (DIA), 

desetildesisopropilatrazina  (DAA), hidroxidesetilatrazina (OHDIA 

hidroxidesisopropilatrazina (OHDIA), Amelide e Ácido Cianúrico;  (MANDELBAUM et al., 

1995; NAGY et al., 1995; BELTRAN et al., 1997; LIAO et al., 2000; HÈQUET et al., 2001). 

Com base nesta informação, acompanhou-se a fotodegradação do herbicida atrazina, e de três 

desses metabólitos (DEA, DIA, DAA), e as Figuras 46 a 50 e Tabelas  E1 a E5 do Apêndice 

E, apresentam os resultados referentes a este estudo. 
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Figura 46 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus metabólitos          

( 0
AtzC : 2,31 x 10-5 mol L-1; T: 26 oC ± 1 oC; Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1; pH: 7,0;         

<V>: 0,21 m s-1) 

 

 

 

 

 
Figura 47 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus metabólitos         

( 0
AtzC : 6,39 x 10-5 mol L-1; T: 26 oC ± 1 oC; Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1; pH: 7,0;            

<V> : 0,21 m s-1) 
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Figura 48 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus metabólicos         

( 0
AtzC : 8,82 x 10-5 mol L-1; T: 26 oC ± 1 oC Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1

; pH: 7,0;              

<V> : 0,21 m s-1) 

 

 

 

 

 
Figura 49 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus metabólitos         

( 0
AtzC :1,05 x 10-4 mol L-1; T: 26 oC ± 1 oC; Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1; pH: 7,0;          

<V> : 0,21 m s-1) 
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Figura 50 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus  

metabólitos ( 0
AtzC : 1,35 x 10-4 mol L-1; T: 26 oC ± 1 oC; Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1;     

pH: 7,0; <V>:0,21 m s-1)  

 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 46 a 50, o metabólito formado, de forma 

discreta, nas condições operacionais foi o DEA.  Nas Figuras 47, 48 e 50 observa-se que no 

tempo zero de processo, o metabolito DEA já estava presente na solução reagente nas 

concentrações de 1,91 x 10-5, 1,65 x 10-6 e 3,73 x 10-6 mol L-1, respectivamente, 

provavelmente devido à fotólise do herbicida atrazina em frasco de acondicionamento prévio 

ao seu uso no processo de fotólise.  

  Com relação aos metabólitos DIA e DAA, nesse experimento, não foram 

quantificados. Esse mesmo resultado foi constatado por HÈQUET et al., (2001), conforme 

rota preferencial apresentada pela Figura 4 (Capítulo 2).  

Na Tabela 15 apresenta dados de análise de processo que dá indicações da cinética 

simplificada da fotólise direta da atrazina, a 254 nm com base em valores da taxa de reação 

média e VRPA ambos em tempo de processo tendendo a zero (Concentração inicial de 

atrazina: 2,31 x 10-5 M, 8,82 x 10-5 M e 15,3 10-5 M). Através destes dados pode-se verificar a 

eficiência desse processo para cada concentração estudada (Projeto dos fotorreatores são 

realizados com base no valor máximo para taxa de reação e VRPA).  
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Tabela 15 – Parâmetros de processo para fotólise direta da atrazina a 254 nm 
o
AtzC x105 

(mol L-1) 

o
DeaC x 106 

     (mol.L-1) 

< 0→t
AtzR > x106 

(mol.L-1.s-1) 

< 0→t
DeaR > x 108 

(mol.L-1. s-1) 

0→t
AtzVRPA  x 109 

(Einstein.cm-3.s-1) 

2,31 2,03 1,00 2,15 4,79 

8,82 1,49 0,90 2,18 12,50 

15,3 7,25 1,75 15,30 14,60 
 

 

Como pode ser observado, os dados apresentados na Tabela 15  indicam 

aparentemente duas zonas de dependência da taxa de reação em tempo tendendo a zero com a 

concentração do herbicida atrazina.  A taxa de reação em tempo tendendo a zero do herbicida 

atrazina e do metabolito DEA não varia com a concentração inicial do herbicida atrazina, nas 

condições em que os valores destas são 2,31x 10-5 M e 8,82 x 10-5 M.  Nesta faixa de 

concentração, a taxa de reação em tempo tendendo a zero do herbicida atrazina é da ordem de 

102 superior aquele observado para o metabolito DEA.  No entanto, o mesmo não ocorre para 

a faixa de concentração inicial do herbicida atrazina 8,82 x 10-5 M a 15,3 x 10-5 M. Para a 

concentração do herbicida atrazina 15,3 x 10-5 M    apresenta valores para  taxa  de reação 

75%  e  602%  superiores a concentração de 8,82 x 10-5 M para  o herbicida atrazina e o 

metabólito DEA, respectivamente.  A dependência da taxa de reação em tempo tendendo a 

zero com o a taxa volumétrica de absorção de fótons (VRPA) é claramente direta, sendo mais 

forte no intervalo de concentração do herbicida atrazina de 2,31x 10-5 M e 8,82 x 10-5 M, 

onde o valor desta concentração é 2,61 vezes superior do que para aquela. Para concentrações 

superiores a 8,82 x 10-5 M a dependência da taxa de reação em tempo tendendo a zero torna-

se menos forte com a VRPA. Este fato está condizente com a literatura. Estes últimos 

resultados,  mostram que a taxa de reação em tempo zero apresenta dependência com a 

concentração inicial do herbicida atrazina, porém, implícita, uma vez que o parâmetro VRPA 

é uma função direta desta concentração através do coeficiente  volumétrico  de absorção 

Neperiano da atrazina, Katz, e da mistura reagente, KT . 
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6.4.1.2 Modelo Cinético 

 

O modelo cinético proposto para a degradação do herbicida atrazina, via fotólise 

direta, é o mesmo proposto por MIRANDA (2003). 

ProdutosAtrazina  → νh
                                                                   [98] 

 

O modelo para taxa de reação é proposto com base nos resultados obtidos no item 

6.3.1.1. Usa-se modelo fenomenológico descrito por CASSANO  et al., (1995). 

 

( )na
atz

m
atzUV,atzUV,atz C e××Φ=ℜ                                                   [99] 

 

Sendo os parâmetros cinéticos os seguintes termos: UV,atzφ (rendimento quântico do herbicida 

atrazina); m e n. 

 

6.4.1.2.1   Modelo para Taxa Volumétrica de Absorção de Fótons (VRPA) 

  

O modelo para a VRPA usado neste trabalho foi aquele desenvolvido por Silva (2007), 

por meio de balanço de energia radiante (CASSANO et al., 1995) e no modelo de incidência 

(ALFANO et al., 2001), Equação 58 (Capítulo 4).  

 

{ }, ( )
( ) 1 ( )( )

( )R

ia i eI
w T p qV

T I

K t A
e t G Exp K t r r

K t V
λ

ν  = − − −   [100] 

 

        Este modelo é semiempírico pois tem como parâmetro de modelo a energia 

radiante incidente na entrada ótica do fotorreator, Gw. Neste trabalho usou-se a lâmpada 

Philips TUV 36 W, o valor de Gw, obtido por meio da técnica da actinométria do Ferrioxalato 

de potássio, é 1,89 x 10-8 Einstein.cm-2.s-1. Os parâmetros Ki,λ e KT,λ  representam o os 

coeficientes de absorção molar Neperiano do herbicida atrazina e dos componentes da 

misturas  reagente que absorvem radiação:   Katz,λ(t) = αatzCatz (t) 
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KT,λ(t) = ∑
=

=
n

i
imist KK

1

 
[101] 

  

Na degradação do herbicida atrazina, via fotólise direta, são produzidos subprodutos 

que também absorvem radiação (DIA, DEA DAA e outros).  As medida realizadas para DEA 

apresentam erros consideráveis. Por este motivo, utilizou-se a técnica desenvolvida por 

CABRERA et al., (1997), e também utilizada por MIRANDA (2003), para a degradação do 

herbicida atrazina.  CABRERA et al., (1997) prepuseram que absortividade molar Neperiana, 

dos produtos (αp), fosse obtida utilizando os dados da corrida experimental para o coeficiente 

de absorção molar Neperiano da mistura reagente e a concentração do herbicida atrazina e dos 

produtos:  KT,λ(t) = αatzCatz (t) + αp Cp 

 

[ ])()0()()( tCCtCtK atzatz
UVC
patzatz

UVC
Mist −+= αα                                             [102] 

 

A absortividade molar média dos produtos (UVC
pα ) é obtida plotando-se    

)()( tCtK atzatz
UVC
Mist α− versus [ ])()0( tCC atzatz − , que representam aquele coeficiente absorção 

Neperiano dos produtos e concentração do produto para um dado tempo de processo, 

respectivamente. A Figura 51 apresenta as curvas experimentais, onde foi calculado o 

coeficiente de absorbância do produto (Kp), e sua evolução dinâmica ao longo do processo 

(Gw = 1,89x10-8 Einstein cm-2 s-1; T=26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0; <V> = 0,21 m s-1).  Neste 

processo sofrem fotólise o  próprio herbicida atrazina e alguns metabólitos formados ao longo 

do tempo, O coeficiente de absorção molar Neperiano do herbicida atrazina a λ = 254 nm 

possui o valor ααααatz,
254 nm = 9894 M-1 cm-1 .  

O coeficiente de absorção médio experimental calculado, a partir da Figura 51,  para o 

processo de fotólise direta foi de 8911,4 M-1 cm-1 . 
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 Figura 51 - Evolução dinâmica do coeficiente Neperiano de absorção dos produtos 
versus concentração de produtos  T: 26o C ± 1o C; Gw :1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1;     pH: 7,0; 

<V>:0,21 m s-1)  

 

6.4.1.2.2 Modelo para a Distribuição de Concentração 

 

O modelo obtido para o perfil dinâmico da concentração do herbicida atrazina no 

fotorreator foi obtido por meio de balanço de massa aplicado a todo sistema experimental 

(MIRANDA, 2003), é dado pela Equação 66 (Capitulo 4). 

 

                                  
RV UVatz,

T

R

Tanque

UVatz, t),x(
V

V

dt

(t)dC
ℜ=                                       [103] 

 

6.4.1.2.3  Parâmetros Cinéticos 

 

A equação 99 associada com a Equação 100 representa a equação do perfil dinâmico 

de concentração do herbicida atrazina. Utilizou-se o método de Runge-Kutta associado com o 

método Box (minimização de funções) para resolver a equação [103] e estimar os parâmetros 

cinéticos UV,atzφ , m e n.  Os valores estimados para estes parâmetros foram. 

 

                              UV,atzφ  = 2,99 x 10-2 mol Einstein-1  

                               m =  1,90 x 10-2    

                               n  =  5,04 x 10-1  
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 MIRANDA (2003) utilizando modelo de emissão encontrou valores para UV,atzφ , m e 

m de  0,049 mol. Einstein-1, 0 e 1, respectivamente. BELTRAN et al., (1997) encontraram o 

valor para o rendimento quântico da atrazina igual a 0,05 mol.Einstein-1. A discrepância entre 

o valor encontrado para UV,atzφ neste trabalho e aquele obtido tido por MIRANDA (2003) é 

de 38%, não devendo ser atribuída ao modelo utilizado para a VRPA pois este foi validado na 

actinométria de Ferrioxalato de potássio. Mostrou-se consistente e preciso ao prever valor 

para Ew (potencia fotoquímica a 254 nm) de 5,57 mW.cm-2 (na entrada ótica do fotorreator) e 

o fabricante  atribui um valor para EW na superfície da lâmpada de 5,84 mW.cm-2, sendo a 

discrepância entre os valores igual a 4,62%. No lugar de pensar-se em problemas com 

modelo, deve-se pensar em termos de dados experimentais, principalmente no que se confere 

a obtenção do coeficiente de absorção molar Neperiano dos produtos, que depende da 

qualidade dos dados obtidos para concentração do herbicida atrazina e da absorbância da 

mistura reagente. 

Figura 52  apresenta comparação entre valores simulados a partir do modelo obtido e 

dados experimentais. O modelo desenvolvido estima valores para a concentração do herbicida 

atrazina erro de 8,24%. 

 

 

 
    Figura 52 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina versus modelo  

T: 26 oC ± 1 oC; Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1;  pH: 7,0;  <V>:0,21 m s-1). 
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6.4.2 Estudo Cinético Preliminar do Processo de Degradação da Atrazina via  

POA H2O2-UVC  

 

Foram realizados experimentos de degradação do herbicida atrazina por processo 

oxidativos avançado, mediado por peróxido de hidrogênio,  tentando fixar a razão entre a 

concentração inicial do peróxido de hidrogênio e do herbicida atrazina o mais próximo, 

possível,  da ótima cujo valor é r°  = 4,49 mol H2O2/mol do herbicida atrazina. Para tanto, 

partiu-se das seguintes concentrações de peróxido de hidrogênio 6,56 x 10-5 M, 2,48 x 10-4 M, 

4,50 x 10-4 M, 4,18 x 10-4 M e 7,17 x 10-4 M e do herbicida atrazina 1,99 x 10-5 M, 7,40 x 10-5 

M, 9,33 x 10-5 M, 1,11 x 10-4 M e 1,70 x 10-4 M. As Tabelas H1, H2, H3, H4 e H5 do 

Apêndice H apresentam estes resultados. Vale salientar que  esses experimentos foram 

projetados para ser realizado com valor fixo de r°  = 4,49 mol H2O2/mol do herbicida atrazina, 

o que não aconteceu, devido a prováveis erros de medição da solução de peróxido de 

hidrogênio, que eram da ordem de 100 a 600 µL, para cada litro da solução a ser foto 

degradada, portanto, as relações reais do peróxido de hidrogênio e o herbicida atrazina foram 

respectivamente: 3,30 mol H2O2/mol do herbicida atrazina; 3,36 mol H2O2/mol do herbicida 

atrazina;  4,82 mol H2O2/mol do herbicida atrazina; 3,77 mol H2O2/mol do herbicida  atrazina 

e 4,25 mol H2O2/mol do herbicida atrazina.  

As Figuras 53 a 57 apresentam a evolução dinâmica das concentrações do herbicida 

atrazina e do seu metabolito DEA obtidas para o processo H2O2/UVC usando lâmpada 

germicida Philips TUV com potência nominal de 36 W, a qual gera energia radiante incidente 

na entrada ótica do fotorreator de Gw = 1,89 x 10-8 Einstein.cm-2.s-1. 
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Figura 53 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seu metabólito DEA     

( 0
AtzC = 1,99 x 10-5 mol L-1; T= 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0; Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1;                 

<V> = 0,21 m s-1). 

 

 

 
Figura 54 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seus            

metabólitos ( 0
AtzC = 7,39 x 10-5 mol L-1; T= 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0;                                          

Gw = 1,89 x 10
-8

 Einstein cm
-2

 s
-1

; velocidade no fotorreator: <V> = 0,21 m s-1). 
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Figura 55 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seu metabólito 

DEA ( 0
AtzC = 9,33 x 10-5 mol L-1; T= 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0;  Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-

1;                              <V> = 0,21 m s-1). 

 

 
Figura 56 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seu metabólito 

Dea ( 0
AtzC = 1,11 x 10-4 mol L-1; T= 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0; Gw = 1,89 x 10-9 Einstein cm-2 s-1;                     

<V> = 0,21 m s-1). 
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Figura 57 - Evolução dinâmica da concentração do herbicida atrazina e seu metabólito 

DEA ( 0
AtzC = 1,71 x 10-4 mol L-1; T= 26 oC ± 1 oC;  pH: 7,0; Gw = 1,89 x 10-8 Einstein cm-2 s-1;                      

<V> = 0,21 m s-1). 

 

Como pode ser observado nas Figuras 53 a 57, o  DEA único metabólito novamente  

quantificado.  A produção deste metabólito  é discreta para as outras condições.  Os resultados 

encontrados sugerem que o metabólito DEA é produzido até uma concentração máxima, que 

seguida tende a mantêm-se em um platô.  No entanto, a concentração do herbicida atrazina 

continua a decrescer ao longo de todo o processo, indicando que este herbicida está se 

degradando em produtos que não foram devidamente detectados, através da técnica de 

cromatografia HPLC, devido à falta das curvas de calibração dos padrões de todos os 

principais metabolitos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi estudada a degradação do herbicida atrazina, em solução aquosa, em 

diversas concentrações, por fotólise direta, a 254 nm, processo oxidativo avançado (POA), 

mediado por peróxido de hidrogênio e obtido a melhor relação molar (r° ) entre o peróxido de 

hidrogênio e o herbicida atrazina. Os estudos realizados levaram as seguintes conclusões: 

� O tempo de degradação por fotólise direta, a 254 nm, é dependente da 

concentração inicial do herbicida atrazina. 

� No estudo da caracterização ótica verificamos que o herbicida atrazina e seu 

metabólito DEA é quem mais absorve radiação ultravioleta a 254 nm. 

� A conversão, no processo por fotólise direta, no tempo de 60 minuto, variou 

entre 80 a 88%, exceto para a concentração 2,31 x 10-5 mol L-1, que a 40 

minuto já havia convertido totalmente todo herbicida atrazina, que demonstra 

sua dependência com a concentração. 

� Nos experimentos, mediado por peróxido de hidrogênio, identificamos a 

relação molar ótima entre o peróxido de hidrogênio e o herbicida atrazina, o 

valor obtido (r°  = 4,49), foi utilizado nos experimentos otimizados. 

� Nas analises cromatográficas realizadas nos experimentos, iniciais, mediados 

pelo peróxido de hidrogênio, não identifica nenhum dos metabólitos, cujos 

padrões foram analisados, o que atribuímos a uma rápida degradação por 

excesso ao íon hidroxilo (HO•). 

� Nas analises cromatográficas, realizadas nos processos otimizados e fotólise 

direta, não identificamos os metabolitos DIA e DAA, o que podemos intuir  é 

que eles se formam e logo se degradam em outros metabolitos, cujos padrões 

não testamos. 

� Nos experimentos otimizados acompanhamos a variação do potencial 

hidrogeniônico, e verificamos que seu valor sofre pequena variação, durante 

todo o processo.  
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8 SUGESTÕES 

 

� Acoplar ao fotorreator uma nova bomba centrifuga com um variador de 

frequência para realizar experimentos em outras velocidades. 

� Realizar experimentos com lâmpadas, baixa pressão, com outras potencias.  

� Utilizar os outros padrões dos principais metabólitos. 

� Identificar, utilizando um HPLC-MS, todos os possíveis metabólitos formados 

durante a fotodegradação. 

� Realizar estudo sobre a influencia do potencial hidrogeniônico na fotólise 

direta e principalmente no processo mediado por peróxido de hidrogênio, para 

identificar o pH ótimo do processo.   
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Apêndice A – Varredura Espectral na faixa de Comprimento de Onda de 

200 a 300 nm. 

 

Tabela A1 – Atrazina  

λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

300,001 0,003 275,015 0,141 249,964 0,222 225,000 2,278 

299,059 0,005 274,071 0,151 249,023 0,230 224,057 2,313 

297,960 0,004 272,970 0,162 247,925 0,242 222,957** 2,318** 

297,019 0,005 272,025 0,171 246,984 0,254 222,014 2,302 

296,077 0,005 270,923 0,182 246,042 0,271 221,070 2,268 

294,978 0,006 269,979 0,189 244,944 0,304 219,970 2,200 

294,036 0,007 269,034 0,195 244,003 0,330 219,026 2,135 

292,936 0,009 267,932 0,201 243,061 0,358 217,925 2,041 

291,994 0,011 266,987 0,207 241,963 0,397 216,982 1,961 

291,052 0,011 266,042 0,210 241,021 0,438 216,038 1,854 

289,952 0,013 264,939 0,213 239,922 0,514 214,937 1,731 

289,009 0,016 263,994 0,213 238,981 0,579 213,993 1,630 

288,067 0,020 263,049 0,214 238,039 0,656 213,049 1,533 

286,967 0,025 261,946 0,213 236,940 0,757 211,947 1,421 

286,024 0,030 261,000 0,212 235,998 0,847 211,003 1,319 

284,924 0,036 260,055 0,211 235,055 0,986 210,059 1,229 

283,980 0,042 258,952 0,210 233,956 1,131 208,957 1,132 

283,037 0,051 258,006 0,208 233,014 1,287 208,013 1,065 

281,936 0,062 257,060 0,206 232,071 1,436 207,069 1,009 

280,993 0,071 255,956 0,208 230,972 1,581 205,967 0,939 

280,049 0,081 255,010 0,205 230,029 1,746 205,022 0,891 

278,948 0,094 254,064 0,205 228,929 1,916 204,077 0,857 

278,005 0,105 252,960 0,206 227,986 2,046 202,975 0,831 

277,061 0,118 252,014 0,208 227,044 2,139 202,030 0,825 

275,959 0,130 251,068 0,214 225,943 2,220 200,928 0,836 
      199,983 0,870 

* Absorbância      ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice A – Varredura Espectral na faixa de Comprimento de Onda de   

200 a 300 nm.   

 

Tabela A2 – Desisopropilatrazina   
λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

300,001 0,008 275,015 0,084 249,964 0,179 225,000 1,535 

299,059 0,008 274,071 0,094 249,023 0,177 224,057 1,628 

297,960 0,008 272,970 0,107 247,925 0,177 222,957 1,734 

297,019 0,008 272,025 0,118 246,984 0,180 222,014 1,806 

296,077 0,007 270,923 0,131 246,042 0,183 221,070 1,888 

294,978 0,006 269,979 0,141 244,944 0,193 219,970 1,962 

294,036 0,006 269,034 0,152 244,003 0,203 219,026 2,017 

292,936 0,003 267,932 0,163 243,061 0,215 217,925 2,072 

291,994 0,003 266,987 0,172 241,963 0,235 216,982 2,096 

291,052 0,003 266,042 0,180 241,021 0,260 216,038 2,120 

289,952 0,002 264,939 0,188 239,922 0,298 214,937** 2,131** 

289,009 0,001 263,994 0,193 238,981 0,337 213,993 2,122 

288,067 0,002 263,049 0,200 238,039 0,382 213,049 2,101 

286,967 0,005 261,946 0,203 236,940 0,439 211,947 2,056 

286,024 0,007 261,000 0,203 235,998 0,497 211,003 2,011 

284,924 0,012 260,055 0,205 235,055 0,574 210,059 1,948 

283,980 0,015 258,952 0,206 233,956 0,646 208,957 1,864 

283,037 0,020 258,006 0,205 233,014 0,745 208,013 1,793 

281,936 0,025 257,060 0,205 232,071 0,811 207,069 1,719 

280,993 0,031 255,956 0,201 230,972 0,920 205,967 1,610 

280,049 0,037 255,010 0,197 230,029 1,022 205,022 1,520 

278,948 0,046 254,064 0,194 228,929 1,117 204,077 1,440 

278,005 0,053 252,960 0,187 227,986 1,220 202,975 1,369 

277,061 0,064 252,014 0,185 227,044 1,307 202,030 1,328 

275,959 0,074 251,068 0,183 225,943 1,427 200,928 1,301 
      199,983 1,310 

* Absorbância       **Maior Absorção Espectral  da Desisopropilatrazina Desetilatrazina    
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Apêndice A – Varredura Espectral na faixa de Comprimento de Onda de   

200 a 300 nm. 

 

Tabela A3 – Desetilatrazina  

λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

300,001 0,005 275,015 0,091 249,964 0,204 225,000 1,678 

299,059 0,005 274,071 0,102 249,023 0,207 224,057 1,770 

297,960 0,006 272,970 0,115 247,925 0,212 222,957 1,879 

297,019 0,005 272,025 0,125 246,984 0,221 222,014 1,948 

296,077 0,004 270,923 0,137 246,042 0,232 221,070 2,031 

294,978 0,004 269,979 0,147 244,944 0,254 219,970 2,116 

294,036 0,002 269,034 0,158 244,003 0,274 219,026 2,172 

292,936 0,001 267,932 0,169 243,061 0,296 217,925 2,232 

291,994 0,001 266,987 0,180 241,963 0,329 216,982 2,264 

291,052 0,001 266,042 0,185 241,021 0,363 216,038 2,286 

289,952 0,002 264,939 0,195 239,922 0,420 214,937** 2,300** 

289,009 0,004 263,994 0,201 238,981 0,468 213,993 2,296 

288,067 0,006 263,049 0,206 238,039 0,530 213,049 2,286 

286,967 0,009 261,946 0,209 236,940 0,593 211,947 2,256 

286,024 0,011 261,000 0,211 235,998 0,653 211,003 2,214 

284,924 0,016 260,055 0,213 235,055 0,739 210,059 2,161 

283,980 0,019 258,952 0,214 233,956 0,836 208,957 2,070 

283,037 0,024 258,006 0,215 233,014 0,901 208,013 2,000 

281,936 0,030 257,060 0,214 232,071 0,972 207,069 1,924 

280,993 0,036 255,956 0,212 230,972 1,069 205,967 1,812 

280,049 0,042 255,010 0,210 230,029 1,168 205,022 1,708 

278,948 0,051 254,064 0,205 228,929 1,266 204,077 1,618 

278,005 0,060 252,960 0,204 227,986 1,372 202,975 1,533 

277,061 0,070 252,014 0,202 227,044 1,453 202,030 1,472 

275,959 0,081 251,068 0,204 225,943 1,571 200,928 1,405 
      199,983 1,382 

* Absorbância      **Maior Absorção Espectral  da Desetilatrazina      
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Apêndice A – Varredura Espectral na faixa de Comprimento de Onda de   

200 a 300 nm. 

 

Tabela A4 – Desetil - Desisopropilatrazina 

* Absorbância       **Maior Absorção Espectral  da Desisopropilatrazina     

 
 

λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

300,001 0,004 275,015 0,010 249,964 0,166 225,000 0,544 

299,059 0,004 274,071 0,013 249,023 0,162 224,057 0,615 

297,960 0,004 272,970 0,018 247,925 0,155 222,957 0,710 

297,019 0,004 272,025 0,024 246,984 0,151 222,014 0,785 

296,077 0,004 270,923 0,033 246,042 0,145 221,070 0,887 

294,978 0,003 269,979 0,042 244,944 0,139 219,970 1,016 

294,036 0,003 269,034 0,053 244,003 0,134 219,026 1,119 

292,936 0,002 267,932 0,068 243,061 0,131 217,925 1,259 

291,994 0,003 266,987 0,081 241,963 0,130 216,982 1,365 

291,052 0,003 266,042 0,093 241,021 0,130 216,038 1,510 

289,952 0,003 264,939 0,108 239,922 0,131 214,937 1,678 

289,009 0,003 263,994 0,119 238,981 0,133 213,993 1,808 

288,067 0,002 263,049 0,130 238,039 0,138 213,049 1,924 

286,967 0,002 261,946 0,143 236,940 0,144 211,947 2,041 

286,024 0,003 261,000 0,150 235,998 0,152 211,003 2,137 

284,924 0,002 260,055 0,157 235,055 0,163 210,059 2,193 

283,980 0,001 258,952 0,168 233,956 0,180 208,957 2,226 

283,037 0,001 258,006 0,176 233,014 0,201 208,013** 2,229** 

281,936 0,001 257,060 0,181 232,071 0,215 207,069 2,216 

280,993 0,000 255,956 0,184 230,972 0,245 205,967 2,162 

280,049 0,001 255,010 0,185 230,029 0,272 205,022 2,086 

278,948 0,001 254,064 0,182 228,929 0,305 204,077 2,001 

278,005 0,002 252,960 0,179 227,986 0,352 202,975 1,900 

277,061 0,004 252,014 0,177 227,044 0,398 202,030 1,819 

275,959 0,008 251,068 0,173 225,943 0,469 200,928 1,715 
      199,983 1,656 
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Apêndice B - Curva de Calibração do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos 

  

     

                                                                                                                     

Tabela B1 – Atrazina e seus Metabólitos a 220 nm 

C  
(mg L-1) 

ā* 
 (mV.s) 

ATZ DEA DIA DAA 

5,00 ± 0,01 450,58 890,56 1196,61 1291,43 
10,00 ± 0,01 885,60 1540,36 2318,04 2782,46 
15,00 ± 0,01 1232,90 2207,13 3152,54 3710,12 
20,00 ± 0,01 1632,59 3105,45 4291,69 5230,63 
25,00 ± 0,01 1895,83 3694,85 5153,50 6564,73 
30,00 ± 0,01 2474,95 4794,81 6627,99 8161,28 

*ā:  Área média 

 

 

 

 

        

Figura B 1 – Curvas de Calibração do Herbicida Atrazina e seus Metabólitos                  
(C = 5 a 30 mg L-1). 
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Figura B2 - Cromatograma do padrão do Herbicida Atrazina e seus Metabólitos           
(C = 20 mg L-1) 
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Apêndice C - Caracterização Ótica do Herbicida Atrazina e de seus 

Metabólitos. 
 

Tabela C1 – Concentração versus absorbâncias a 254 nm                                    
(Herbicida Atrazina e seus Metabólitos) 

C Absorbância  (A) 
(mg L-1) ATZ x 10 2 DEA x 102 DIA x 102 DAA x 102 

  2,50 ± 0,01   7,04   6,74   6,54   5,88 

  5,00 ± 0,01 12,30 11,70 11,26 10,65 

  7,50 ± 0.01 18,73 17,53 15,92 15,44 

10,00 ± 0,01 23,08 22,89 21,29 20,63 

12,50 ± 0,01 27,85 28,35 26,89 25,85 

15,00 ± 0,01 32,32 33,28 31,54 30,35 

20,00 ± 0,01 42,23 44,70            41,46 40,02 

 
 
 
 

 

 

 

Tabela C2 – Parâmetros óticos da atrazina e seus metabólicos a 254 nm 

Espécie i 

Parâmetros Óticos 

   
i

nm254
ε  

     (M-1 cm-1) 

    
i

nm254
α * 

   (M-1 cm-1) 

ATZ 4296,90 9894,00 

DEA 4070,20 9372,00 

DIA 3496,40 8051,00 

DAA 2854,80 6573,00 

*
i

nm254
α = 2,303 

i

nm254
ε        
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Apêndice D - Caracterização Ótica do Peróxido de Hidrogênio a       
254 nm. 

 
Tabela D1 – Concentração versus absorbâncias a 254 nm   

(Peróxido de Hidrogênio) 
A x 102 

 
C x 104 

(M) 

2,29 1,47 
3,84 2,94 
5,06 4,41 
5,95 5,88 
7,47 7,35 
9,04 8,82 

    
 
 
 
 

 
O valor do coeficiente de extinção do H2O2 a 254 nm (coeficiente angular da 

reta da Figura 25, pg. 65) é: 
 

22

254

OH

nm
ε  = 39,00 M-1 cm-1 

 

Consequentemente, o valor obtido para o coeficiente Neperiano de absorção molar é:  
 
      

                                              22

254

OH

nm
α = 89,82 M-1 cm-1 
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Apêndice E – Processo de Fotólise Direta  a 254 nm. 

                                                                                                                   

Tabela E1 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus     
metabólitos e da absorbância da mistura reagente (o

AtzC = 2,31 x 10-5 mol L-1). 

Tempo 
(min) Am* x 102 

Ci  
(mol L-1) 

ATZ x 106 DEA x 106 DIA 

0 8,60 23,10 0,00 0,00 

2 7,90 13,00 0,00 0,00 

4 8,00 11,90 0,00 0,00 

6 8,20 10,20 2,03 0,00 

8 8,50 9,18 0,00 0,00 

10 7,50 7,97 1,71 0,00 

15 7,40 5,93 0,00 0,00 

20 7,10 5,24 0,00 0,00 

30 6,50 3,80 2,40 0,00 

40 6,50 2,60 4,05 0,00 

50 6,10 0,00 5,17 0,00 

60 6,00 0,00 0,00 0,00 
* Absorbância da mistura reagente 
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Tabela E2 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus 
metabólitos e da absorbância da mistura reagente (o

AtzC = 6,39 x 10-5 mol L-1). 

Tempo 
(min) Am* x 10 

Ci  
(mol L-1) 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA 

0 2,47 6,39 19,40 0,00 
2 2,39 5,41 8,48 0,00 
4 2,35 3,93 4,59 0,00 
6 2,29 3,73 12,60 0,00 
8 2,24 3,59 11,90 0,00 
10 2,19 3,24 0,00 0,00 
12 2,17 2,84 0,00 0,00 
14 2,21 2,58 0,00 0,00 
20 2,17 2,04 3,47 0,00 
30 2,03 1,80 6,45 0,00 
40 2,16 1,46 5,76 0,00 
50 2,26 1,07 5,87 0,00 
60 2,20 0,83 5,49 0,00 
70 2,06 0,50 4,27 0,00 
80 2,14 0,00 4,85 0,00 
90 1,96 0,00 8,59 0,00 

* Absorbância da mistura reagente 

 

 

Tabela E3 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus 
metabólitos e da absorbância da mistura reagente (o

AtzC = 8,82 x 10-5 mol L-1). 

Tempo 
(min) Am* x 10 

Ci  
(mol L-1) 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA 

0 3,39 8,82 1,65 0,00 
2 3,40 8,19 5,23 0,00 
4 3,36 7,00 5,44 0,00 
6 3,28 6,60 1,49 0,00 
8 3,27 6,24 5,92 0,00 
10 3,09 6,01 6,24 0,00 
12 3,15 5,01 8,32 0,00 
14 3,18 4,43 3,52 0,00 
20 3,09 3,87 8,59 0,00 
30 3,11 3,33 13,60 0,00 
40 3,10 2,77 14,50 0,00 
50 3,17 1,97 10,80 0,00 
60 3,24 1,77 12,30 0,00 
70 3,11 1,15 11,80 0,00 
80 3,22 1,08 10,80 0,00 
90 3,18 0,47 12,30 0,00 

* Absorbância da mistura reagente 
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Tabela E4 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus 
metabólitos e da absorbância da mistura reagente (o

AtzC = 1,05 x 10-4 mol L-1). 

Tempo 
(min) Am* x 10 

Ci  
(mol L-1) 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA 

0 4,17 10,50 0,00 0,00 
2 3,95 8,89 0,00 0,00 
4 3,90 8,70 2,08 0,00 
6 3,90 6,97 1,81 0,00 
8 3,99 4,42 1,60 0,00 
10 3,59 3,68 9,71 0,00 
12 3,84 3,21 9,71 0,00 
14 3,72 3,05 7,95 0,00 
20 3,74 2,96 9,55 0,00 
30 3,64 2,66 11,20 0,00 
40 3,99 2,53 10,50 0,00 
50 3,95 1,64 11,00 0,00 
60 3,48 1,28 10,50 0,00 
70 4,29 0,82 12,20 0,00 
80 4,21 0,58 14,30 0,00 
90 3,86 0,30 14,20 0,00 

* Absorbância da mistura reagente 

 

 
Tabela E5 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus                                             
metabólitos e da absorbância da mistura reagente (o

AtzC = 1,35 x 10-4  mol L-1). 

Tempo 
(min) 

Am* x 10 

Ci  
(mol L-1) 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA 

0 4,85 13,50 3,73 0,00 
2 4,80 11,80 4,59 0,00 
4 4,84 9,78 5,55 0,00 
6 4,59 8,29 7,26 0,00 
8 4,62 7,11 6,88 0,00 
10 4,59 6,31 9,02 0,00 
12 4,70 6,21 4,32 0,00 
14 4,61 5,90 6,94 0,00 
20 4,66 5,25 8,96 0,00 
30 4,60 5,06 8,16 0,00 
40 4,58 3,82 12,00 0,00 
50 4,69 2,42 75,80 0,00 
60 4,70 2,26 10,10 0,00 
70 4,75 1,98 9,76 0,00 
80 4,65 1,80 13,00 0,00 
90 4,62 1,12 16,40 0,00 

* Absorbância da mistura reagente
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Apêndice F – Processo H2O2 - UVC 

 
Tabela F1 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus  metabólitos e 

da absorbância da mistura reagente sem irradiação de luz UVC (
1512

22
1015,2;1004,1 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA DIA mol L-1 x 102 

0 1,30 2,29 0,00 0,00 1,04 

2 1,30 2,27 0,00 0,00 1,04 

4 1,28 2,28 0,00 0,00 1,03 

6 1,30 2,24 0,00 0,00 1,04 

8 1,29 2,23 0,00 0,00 1,04 

10 1,29 2,23 0,00 0,00 1,03 

15 1,29 2,25 0,00 0,00 1,04 

20 1,29 2,27 0,00 0,00 1,03 

25 1,28 2,28 0,00 0,00 1,02 

30 1,29 2,24 0,00 0,00 1,04 
* Absorbância da mistura reagente 

 

      Tabela F2 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus   
metabólitos e da absorbância da mistura reagente com irradiação de luz UVC (

1512

22
1012,2;1002,1 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
) 

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA DIA mol L-1 x 102 

0 1,28 2,12 0,00 0,00 1,02 

2 1,27 1,95 0,00 0,00 1,02 

4 1,23 1,84 0,00 0,00 0,98 

6 1,21 1,33 0,00 0,00 0,97 

8 1,22 1,21 0,00 0,00 0,98 

10 1,22 0,88 0,00 0,00 0,98 

15 1,21 0,26 0,00 0,00 0,97 

20 1,11 0,00 0,00 0,00 0,89 

25 0,99 0,00 0,00 0,00 0,79 

30 0,99 0,00 0,00 0,00 0,79 
* Absorbância da mistura reagente 
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      Tabela F3 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus   
metabólitos e da absorbância da mistura reagente com irradiação de luz UVC (

1513

22
1010,2;1086,0 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
) 

Tempo 
(min) 

Am* x 10 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA DIA mol L-1 x 103 

0 1,07 2,10 0,00 0,00 0,86 

2 1,07 2,00 0,00 0,00 0,86 

4 1,06 1,44 0,00 0,00 0,85 

6 1,08 1,22        0,00 0,00 0,86 

8 1,04 1,35 0,00 0,00 0,83 

10 1,00 1,05 0,00 0,00 0,80 

15 1,01 0,92 0,00 0,00 0,81 

20 0,99 0,85 0,00 0,00 0,79 

25 0,95 0,76 0,00 0,00 0,76 

30 0,88 0,54 0,00 0,00 0,70 
* Absorbância da mistura reagente 

 

 
      Tabela F4 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus   

metabólitos e da absorbância da mistura reagente com irradiação de luz UVC (
1514

22
1027,2;1002,1 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
) 

Tempo 
(min) 

Am* x 10 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA DIA mol L-1 x 104 

0 2,56 2,27 0,00 0,00 1,02 

2 2,48 1,69 0,00 0,00 0,99 

4 2,45 1,33 0,00 0,00 0,98 

6 2,22 1,15 0,00 0,00 0,89 

8 1,70 1,06 0,00 0,00 0,68 

10 1,51 0,76 0,00 0,00 0,60 

15 1,29 0,63 0,00 0,00 0,52 

20 0,88 0,54 0,00 0,00 0,35 

25 0,05 0,32 0,00 0,00 0,02 

30 0,03 0,28 0,00 0,00 0,01 
* Absorbância da mistura reagente 
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      Tabela F5 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus   

metabólitos e da absorbância da mistura reagente com irradiação de luz UVC (
1515

22
1023,2;1020,1 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
) 

Tempo 
(min) 

Am*x 10 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA DIA mol L-1 x 105 

0 0,30 2,23 0,00 0,00 1,20 

2,5 0,25 2,04 0,00 0,00 1,00 

5 0,20 1,75 0,00 0,00 0,80 

15 0,10 0,92 0,00 0,00 0,04 

30 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 
* Absorbância da mistura reagente 
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Apêndice G – Obtenção da relação ótima entre concentração de Peróxido 

de Hidrogênio e concentração do Herbicida Atrazina 

 

 
Tabela G1 – Concentração inicial do peróxido de hidrogênio do herbicida atrazina e 

cálculo do (r° = o
OHC

22
/ o

AtzC ) 
o

OHC
22
 

(mol L-1) 

o
AtzC x 105 

(mol L-1) 

r° 

(mol H2O2/mol Atz) 

1,02 x 10-2 2,12  481,13 
0,86 x 10-3 2,10 40,95 
1,02 x 10-4 2,27  4,49 
1,20 x 10-5 2,23  0,54 
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Apêndice H – Processo H2O2 – UVC Otimizado 

Tabela H1 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus       
metabólitos e da absorbância da mistura reagente. (

1515

22
51099,1;1056,6 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 106 DEA x 105 DIA mol L-1 x 105 

0 0,16 19,90 0,00 0,00 6,56 

2 0,18 17,40 0,00 0,00 7,24 

4 0,21 14,00 1,08 0,00 8,56 

6 0,18 8,48 9,76 0,00 7,20 

8 0,16 8,21 1,06 0,00 6,56 

10 0,22 7,74 1,33 0,00 8,72 

15 0,19 6,49 1,06 0,00 7,76 

20 0,21 5,66 1,24 0,00 8,56 

25 0,20 5,47 1,45 0,00 8,00 

30 0,12 5,24 1,33 0,00 4,96 
* Absorbância da mistura reagente 

 

 

Tabela H2 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus  
metabólitos e da absorbância da mistura reagente. (

1514

22
1039,7;1048,2 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA mol L-1 x 104 

0 0,62 7,39 3,79 0,00 2,48 

2 0,79 6,68 5,87 0,00 3,16 

4 0,81 6,25 7,74 0,00 3,23 

6 0,82 5,81 8,11 0,00 3,28 

8 0,73 5,14 6,24 0,00 2,94 

10 0,82 5,05 5,49 0,00 3,28 

15 0,75 4,30 5,49 0,00 2,98 

20 0,78 3,99 8,38 0,00 3,13 

25 0,82 3,54 10,10 0,00 3,28 

30 0,82 2,48 9,50 0,00 3,26 
* Absorbância da mistura reagente 
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Tabela H3 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus       

metabólitos e da absorbância da mistura reagente. (
1514

22
1033,9;1050,4 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA x 105 DIA mol L-1 x 104 

0 1,13 9,33 1,03 0,00 4,50 

2 1,12 8,92 0,41 0,00 4,48 

4 0,99 8,00 0,40 0,00 3,95 

6 1,10 7,32 0,36 0,00 4,42 

8 1,06 6,60 0,75 0,00 4,23 

10 1,03 6,43 1,06 0,00 4,14 

15 1,04 5,60 1,23 0,00 4,15 

20 1,07 5,10 1,36 0,00 4,27 

25 1,03 3,88 1,45 0,00 4,10 

30 1,05 3,02 1,05 0,00 4,20 
* Absorbância da mistura reagente 

 

 
Tabela H4 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus      

metabólitos e da absorbância da mistura reagente. (
1414

22
1011,1;1018,4 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 105 DEA x 106 DIA mol L-1 x 104 

0 1,05 11,00 3,84 0,00 4,18 

2 1,27 9,77 6,08 0,00 5,07 

4 1,38 8,36 4,75 0,00 5,53 

6 1,40 7,89 6,35 0,00 5,59 

8 1,39 7,56 7,74 0,00 5,55 

10 1,37 7,08 8,64 0,00 5,46 

15 1,34 6,70 10,90 0,00 5,37 

20 1,32 6,04 11,90 0,00 5,29 

25 1,33 5,16 10,00 0,00 5,30 

30 1,28 3,56 7,95 0,00 5,12 
* Absorbância da mistura reagente 
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Tabela H5 –  Evolução dinâmica da concentração do Herbicida Atrazina e seus      
metabólitos e da absorbância da mistura reagente.                                                              

( 1414

22
1071,1;1027,7 −−−− == molLxCmolLxC o

ATZ

o

OH
)  

Tempo 
(min) 

Am* 
Ci (mol L-1) 

o
OHC

22
 

ATZ x 104 DEA x 105 DIA mol L-1 x 104 

0 1,82 1,71 0,56 0,00 7,27 

2 1,77 1,54 0,88 0,00 7,08 

4 1,74 1,50 1,78 0,00 6,95 

6 1,75 1,43 2,05 0,00 7,00 

8 1,74 1,34 1,25 0,00 6,96 

10 1,70 1,29 1,79 0,00 6,80 

15 1,65 1,25 1,42 0,00 6,62 

20 1,84 1,02 1,29 0,00 7,36 

25 1,66 0,87 1,14 0,00 6,62 

30 1,66 0,65 0,95 0,00 6,66 
* Absorbância da mistura reagente 
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Apêndice I - Modelagem Cinética da Reação de Degradação do 

Herbicida Atrazina via H 2O2-UVC. 

 
 O mecanismo cinético proposto para Fotodegradação do Herbicida Atrazina via 

H2O2-UVC, tem como base a formação de radicais livres, conforme mecanismo 

proposto por LEA (1949), para a foto decomposição do peróxido de hidrogênio, 

expresso pelas equações  I.1 a I.9. 

  

a) Etapa de Inicialização: 
 

• →Φ
2OHOH P

22                      [I.1] 

 

b) Etapas de Propagação: 

 

OHHO
k

HOOH 22
2

22 +→+ ••                                          [I.2] 

22
3

222 OOHHO
k

HOOH ++→+ ••                                       [I.3] 

22
4 OH

k
HO2 →•                                          [I.4] 

222
5

2 OOH
k

HO2 +→•                                         [I.5] 

  22
6

2 OOH
k

HOHO +→+ ••                              [I.6] 

 

c)  Reações de Degradação do Herbicida Atrazina: 

 

 odutoskHOatz Pr7→+ • + DEA                                       [I.7] 

 

odutosPr
k

HOatz 8
2 →+ •  + DEA                                [I.8] 

 

   Produtosatz atz →Φ  + DEA                                [I.9] 
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 Aplicando-se um balanço de matéria sobre cada espécie, podemos expressar as taxas de 

variação da concentração dos compostos presentes com o tempo, através das equações 

abaixo: 

 

2

HO5
2

OH4HOP3OHP2
a
PPp

22
CkCkCCkCCkeR •••• ++−−φ−=                  [I.10] 

 

•••••• −−+−φ=
22 HOOH6

2

OH4HOP3OHP2
a
PPOH

CCkCk2CCkCCke2R                 [I.11] 

 

•••••• −−−=
2222 HOOH6

2

HO5HOP3OHP2HO
CCkCk2CCkCCkR                  [I.12] 

 

As reações de terminação radical-radical são desprezíveis com relação às reações 

de propagação. Dessa forma, aplicando a condição do estado pseudo- estacionário às 

espécies instáveis, temos: 

         •• =
OH

3

2
HO

C
k

k
C

2
             [I.13] 

 

Somando as Equações [I.11] e [I.12]: 

 

  •••• ++=φ
22 HOOH6

2

HO5
2

OH4
a
PP CCkCkCke                  [I.14] 

 

Substituindo Equação [I.13] em I.5), tem-se: 

 

 

 

   

2/1

3

2
6

2

3

2
54

a
PP

OH

k

k
k

k

k
kk

e
C





















+







+

φ
=•                  [I.15] 
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Substituindo a Equação [I.15] em [I.13], tem-se: 

 

( )
( ) =

++

φ
=• 2/1

326
2
25

2
34

2/1a
P

2/1
P3

3

2
HO

kkkkkkk

ek

k

k
C

2

( )
( ) 2/1

326
2
25

2
34

2/1a
P

2/1
P2

kkkkkkk

ek

++

φ
               [I.16] 

 

 

Substituindo as Equações [I.15] e [I.16] em [I.10], tem-se: 

 

( )
( )

( )
( )

2

HO5
2

OH42/1

326
2
25

2
34

2/1a
P

2/1
P2

P32/1

326
2
25

2
34

2/1a
P

2/1
P3

P2
a
PPp

2
CkCk

kkkkkkk

ek
Ck

kkkkkkk

ek
CkeR •• ++

++

φ
−

++

φ
−φ−=    [I.17]     

    

 

Substituindo a Equação [I.14] em [I.17], tem-se: 
 

( ) ( ) 2/1a
PP2/1

326
2
25

2
34

2/1
P32

HOHO6p eC
kkkkkkk

kk2
CCkR

2 ++

φ−−= ••                 [I.18] 

 
 
ou seja: 
 

( )( ) ( ) ( ) 2/1a
PP2/1

326
2
25

2
34

2/1
P32a

P
326

2
25

2
34

P632
p eC

kkkkkkk

kk2
e

kkkkkkk

kkk
R

++
φ−

++
φ−=                [I.19] 

 
onde: 

  
326

2
25

2
34

P632
1P kkkkkkk

kkk
k

++
φ

=                   [I.20] 

 
 

  ( ) 2/1

326
2
25

2
34

2/1
P32

2P
kkkkkkk

kk2
k

++

φ
=                   [I.21] 

 
 
 
Desta forma, a Equação [I.19] toma  a seguinte forma: 
 

  ( ) ( ) 2/1a
PP2P

a
P1Pp eCkekR −−=                  [I.22] 
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Considerando a taxa de reação da atrazina somente com os radicais, tem-se: 
 
 
  •• −−=

2HOatz8OHatz7P,atz CCkCCkR                   [I.23] 

 
 
Substituindo as Equações [I.15] e [I.16] em [I.23], tem-se: 
 
 

  
( )

( ) ( ) 2/1a
Patz2/1

326
2
25

2
34

2/1
P2837

P,atz eC
kkkkkkk

kkkk
R

++

φ+
−=                 [I.24] 

 
 
onde:  

  
( )

( ) 2/1

326
2
25

2
34

2/1
P2837

p,atz
kkkkkkk

kkkk
k

++

φ+
=                   [I.25] 

 
 
ou seja: 
 

   ( ) 2/1a
PatzP,atzP,atz eCkR =                   [I.26] 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 

Tabela J 1 – Tempo de Irradiação  t = 0 min.  (o
AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,006 274,060 0,180 248,075 0,329 222,011 2,572 

299,044 0,006 272,959 0,193 246,977 0,346 221,068 2,539 

297,945 0,005 272,014 0,204 246,036 0,367 219,968 2,469 

297,004 0,007 271,070 0,216 244,938 0,403 219,024 2,411 

296,062 0,008 269,968 0,226 243,997 0,429 217,924 2,304 

294,963 0,009 269,024 0,234 243,055 0,458 216,980 2,243 

294,021 0,011 267,922 0,244 241,957 0,505 216,036 2,131 

292,922 0,014 266,977 0,249 241,016 0,546 214,935 2,007 

291,980 0,014 266,032 0,255 240,074 0,621 213,992 1,893 

291,038 0,017 264,930 0,259 238,975 0,696 213,048 1,789 

289,938 0,020 263,985 0,262 238,034 0,783 211,947 1,674 

288,996 0,024 263,039 0,266 236,935 0,872 211,003 1,563 

288,053 0,027 261,937 0,268 235,993 0,982 210,059 1,471 

286,953 0,032 260,991 0,268 235,051 1,126 208,957 1,364 

286,011 0,038 260,046 0,272 233,952 1,254 208,013 1,282 

285,068 0,043 258,943 0,276 233,009 1,426 207,069 1,215 

283,967 0,054 257,997 0,278 232,067 1,570 205,967 1,128 

283,024 0,063 257,052 0,284 230,968 1,883 205,022 1,065 

281,924 0,077 255,948 0,278 230,025 1,959 204,078 1,013 

280,981 0,088 255,002 0,279 228,926 2,146 202,976 0,960 

280,037 0,100 254,056 0,281 227,983 2,288 202,031 0,924 

278,936 0,113 252,953 0,282 227,040 2,391 200,929 0,879 

277,993 0,127 252,006 0,291 225,940 2,488 199,984 0,854 

277,049 0,142 251,060 0,296 224,997 2,569   

275,948 0,156 249,956 0,308 224,055 2,579   

275,004 0,168 249,016 0,317  222,954**   2,597**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 2 – Tempo de Irradiação  t = 2 min.  (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,007 274,060 0,177 248,075 0,340 222,011 2,540 

299,044 0,006 272,959 0,191 246,977 0,358 221,068 2,524 

297,945 0,006 272,014 0,200 246,036 0,383 219,968 2,460 

297,004 0,007 271,070 0,210 244,938 0,422 219,024 2,396 

296,062 0,008 269,968 0,222 243,997 0,451 217,924 2,302 

294,963 0,009 269,024 0,228 243,055 0,482 216,980 2,229 

294,021 0,010 267,922 0,238 241,957 0,530 216,036 2,127 

292,922 0,013 266,977 0,243 241,016 0,572 214,935 2,006 

291,980 0,015 266,032 0,249 240,074 0,643 213,992 1,902 

291,038 0,017 264,930 0,255 238,975 0,716 213,048 1,796 

289,938 0,020 263,985 0,256 238,034 0,804 211,947 1,685 

288,996 0,024 263,039 0,263 236,935 0,906 211,003 1,587 

288,053 0,026 261,937 0,264 235,993 0,996 210,059 1,498 

286,953 0,030 260,991 0,263 235,051 1,157 208,957 1,395 

286,011 0,038 260,046 0,267 233,952 1,297 208,013 1,312 

285,068 0,044 258,943 0,271 233,009 1,413 207,069 1,253 

283,967 0,055 257,997 0,273 232,067 1,631 205,967 1,170 

283,024 0,063 257,052 0,275 230,968 1,687 205,022 1,108 

281,924 0,077 255,948 0,276 230,025 1,965 204,078 1,057 

280,981 0,088 255,002 0,279 228,926 2,126 202,976 1,005 

280,037 0,099 254,056 0,278 227,983 2,270 202,031 0,972 

278,936 0,112 252,953 0,283 227,040 2,364 200,929 0,932 

277,993 0,127 252,006 0,292 225,940 2,465 199,984 0,909 

277,049 0,139 251,060 0,301 224,997 2,535   

275,948 0,154 249,956 0,313 224,055 2,554   

275,004 0,163 249,016 0,324  222,954**   2,557**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 3 – Tempo de Irradiação  t = 4 min.  (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,008 274,060 0,167 248,075 0,305 222,011 2,509 

299,044 0,007 272,959 0,181 246,977 0,326 221,068 2,479 

297,945 0,006 272,014 0,190 246,036 0,352 219,968 2,415 

297,004 0,007 271,070 0,200 244,938 0,394 219,024 2,347 

296,062 0,008 269,968 0,209 243,997 0,426 217,924 2,261 

294,963 0,009 269,024 0,217 243,055 0,460 216,980 2,194 

294,021 0,010 267,922 0,225 241,957 0,508 216,036 2,091 

292,922 0,013 266,977 0,230 241,016 0,555 214,935 1,970 

291,980 0,014 266,032 0,234 240,074 0,629 213,992 1,866 

291,038 0,015 264,930 0,238 238,975 0,704 213,048 1,765 

289,938 0,018 263,985 0,241 238,034 0,785 211,947 1,652 

288,996 0,022 263,039 0,239 236,935 0,880 211,003 1,542 

288,053 0,025 261,937 0,239 235,993 0,997 210,059 1,451 

286,953 0,030 260,991 0,238 235,051 1,099 208,957 1,343 

286,011 0,035 260,046 0,240 233,952 1,221 208,013 1,265 

285,068 0,041 258,943 0,241 233,009 1,471 207,069 1,202 

283,967 0,050 257,997 0,242 232,067 1,528 205,967 1,115 

283,024 0,059 257,052 0,241 230,968 1,749 205,022 1,052 

281,924 0,070 255,948 0,245 230,025 1,908 204,078 1,000 

280,981 0,082 255,002 0,244 228,926 2,090 202,976 0,950 

280,037 0,092 254,056 0,245 227,983 2,221 202,031 0,920 

278,936 0,105 252,953 0,246 227,040 2,321 200,929 0,885 

277,993 0,120 252,006 0,255 225,940 2,422 199,984 0,867 

277,049 0,132 251,060 0,263 224,997 2,489   

275,948 0,148 249,956 0,276 224,055 2,506   

275,004 0,157 249,016 0,289  222,954**   2,517**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 4 – Tempo de Irradiação  t = 6 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,006 274,060 0,163 248,075 0,372 222,011 2,488 

299,044 0,006 272,959 0,175 246,977 0,397 221,068 2,441 

297,945 0,006 272,014 0,184 246,036 0,425 219,968 2,387 

297,004 0,006 271,070 0,193 244,938 0,473 219,024 2,338 

296,062 0,007 269,968 0,204 243,997 0,507 217,924 2,258 

294,963 0,008 269,024 0,211 243,055 0,543 216,980 2,191 

294,021 0,009 267,922 0,218 241,957 0,591 216,036 2,104 

292,922 0,013 266,977 0,226 241,016 0,638 214,935 1,995 

291,980 0,014 266,032 0,231 240,074 0,706 213,992 1,898 

291,038 0,016 264,930 0,239 238,975 0,781 213,048 1,807 

289,938 0,020 263,985 0,241 238,034 0,858 211,947 1,704 

288,996 0,022 263,039 0,246 236,935 0,943 211,003 1,612 

288,053 0,025 261,937 0,249 235,993 1,036 210,059 1,530 

286,953 0,029 260,991 0,250 235,051 1,195 208,957 1,439 

286,011 0,034 260,046 0,256 233,952 1,276 208,013 1,363 

285,068 0,040 258,943 0,261 233,009 1,439 207,069 1,304 

283,967 0,049 257,997 0,266 232,067 1,562 205,967 1,228 

283,024 0,058 257,052 0,268 230,968 1,785 205,022 1,171 

281,924 0,070 255,948 0,271 230,025 1,785 204,078 1,122 

280,981 0,080 255,002 0,276 228,926 2,076 202,976 1,074 

280,037 0,090 254,056 0,280 227,983 2,210 202,031 1,042 

278,936 0,104 252,953 0,288 227,040 2,301 200,929 1,006 

277,993 0,117 252,006 0,300 225,940 2,393 199,984 0,984 

277,049 0,128 251,060 0,317 224,997 2,464   

275,948 0,142 249,956 0,335 224,055 2,482   

275,004 0,152 249,016 0,352  222,954**   2,489**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 5 – Tempo de Irradiação  t = 8 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,005 274,060 0,152 248,075 0,337 222,011 2,400 

299,044 0,006 272,959 0,163 246,977 0,362 221,068 2,369 

297,945 0,005 272,014 0,170 246,036 0,394 219,968 2,308 

297,004 0,005 271,070 0,180 244,938 0,443 219,024 2,260 

296,062 0,006 269,968 0,189 243,997 0,480 217,924 2,172 

294,963 0,007 269,024 0,197 243,055 0,518 216,980 2,114 

294,021 0,008 267,922 0,205 241,957 0,568 216,036 2,019 

292,922 0,011 266,977 0,207 241,016 0,619 214,935 1,908 

291,980 0,011 266,032 0,212 240,074 0,690 213,992 1,811 

291,038 0,013 264,930 0,218 238,975 0,753 213,048 1,723 

289,938 0,017 263,985 0,219 238,034 0,830 211,947 1,620 

288,996 0,018 263,039 0,220 236,935 0,925 211,003 1,520 

288,053 0,021 261,937 0,220 235,993 1,017 210,059 1,432 

286,953 0,026 260,991 0,220 235,051 1,119 208,957 1,335 

286,011 0,031 260,046 0,221 233,952 1,244 208,013 1,262 

285,068 0,037 258,943 0,224 233,009 1,417 207,069 1,201 

283,967 0,044 257,997 0,226 232,067 1,516 205,967 1,120 

283,024 0,052 257,052 0,229 230,968 1,724 205,022 1,057 

281,924 0,063 255,948 0,232 230,025 1,831 204,078 1,007 

280,981 0,073 255,002 0,237 228,926 2,008 202,976 0,959 

280,037 0,083 254,056 0,241 227,983 2,134 202,031 0,926 

278,936 0,096 252,953 0,247 227,040 2,219 200,929 0,889 

277,993 0,107 252,006 0,259 225,940 2,312 199,984 0,865 

277,049 0,119 251,060 0,275 224,997 2,377   

275,948 0,132 249,956 0,294 224,055 2,396   

275,004 0,142 249,016 0,314  222,954**   2,414**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 6 – Tempo de Irradiação  t = 10 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,014 274,060 0,158 248,075 0,352 222,011 2,377 

299,044 0,013 272,959 0,169 246,977 0,380 221,068 2,351 

297,945 0,012 272,014 0,178 246,036 0,414 219,968 2,298 

297,004 0,013 271,070 0,186 244,938 0,465 219,024 2,243 

296,062 0,014 269,968 0,196 243,997 0,506 217,924 2,167 

294,963 0,014 269,024 0,203 243,055 0,546 216,980 2,101 

294,021 0,016 267,922 0,207 241,957 0,595 216,036 2,010 

292,922 0,019 266,977 0,213 241,016 0,644 214,935 1,907 

291,980 0,019 266,032 0,219 240,074 0,715 213,992 1,821 

291,038 0,020 264,930 0,222 238,975 0,788 213,048 1,733 

289,938 0,023 263,985 0,223 238,034 0,854 211,947 1,632 

288,996 0,027 263,039 0,223 236,935 0,937 211,003 1,537 

288,053 0,030 261,937 0,221 235,993 1,037 210,059 1,453 

286,953 0,033 260,991 0,220 235,051 1,155 208,957 1,358 

286,011 0,040 260,046 0,222 233,952 1,287 208,013 1,290 

285,068 0,045 258,943 0,224 233,009 1,441 207,069 1,233 

283,967 0,053 257,997 0,227 232,067 1,544 205,967 1,155 

283,024 0,061 257,052 0,230 230,968 1,643 205,022 1,098 

281,924 0,071 255,948 0,235 230,025 1,744 204,078 1,052 

280,981 0,081 255,002 0,240 228,926 1,988 202,976 1,009 

280,037 0,091 254,056 0,246 227,983 2,114 202,031 0,982 

278,936 0,104 252,953 0,252 227,040 2,195 200,929 0,954 

277,993 0,114 252,006 0,264 225,940 2,272 199,984 0,941 

277,049 0,126 251,060 0,281 224,997 2,345   

275,948 0,137 249,956 0,304 224,055 2,368   

275,004 0,148 249,016 0,327  222,954**   2,383**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 7 – Tempo de Irradiação  t  = 15 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,006 274,060 0,134 248,075 0,335 222,011 2,291 

299,044 0,006 272,959 0,143 246,977 0,367 221,068 2,271 

297,945 0,005 272,014 0,151 246,036 0,406 219,968 2,226 

297,004 0,006 271,070 0,160 244,938 0,465 219,024 2,182 

296,062 0,007 269,968 0,169 243,997 0,511 217,924 2,110 

294,963 0,006 269,024 0,174 243,055 0,554 216,980 2,055 

294,021 0,009 267,922 0,178 241,957 0,613 216,036 1,970 

292,922 0,011 266,977 0,183 241,016 0,663 214,935 1,875 

291,980 0,012 266,032 0,188 240,074 0,733 213,992 1,796 

291,038 0,012 264,930 0,190 238,975 0,812 213,048 1,715 

289,938 0,015 263,985 0,191 238,034 0,890 211,947 1,624 

288,996 0,018 263,039 0,192 236,935 0,961 211,003 1,535 

288,053 0,021 261,937 0,190 235,993 1,059 210,059 1,455 

286,953 0,024 260,991 0,190 235,051 1,134 208,957 1,360 

286,011 0,029 260,046 0,191 233,952 1,247 208,013 1,296 

285,068 0,034 258,943 0,195 233,009 1,377 207,069 1,239 

283,967 0,041 257,997 0,196 232,067 1,475 205,967 1,164 

283,024 0,048 257,052 0,199 230,968 1,658 205,022 1,106 

281,924 0,058 255,948 0,205 230,025 1,819 204,078 1,058 

280,981 0,066 255,002 0,211 228,926 1,927 202,976 1,012 

280,037 0,074 254,056 0,215 227,983 2,037 202,031 0,986 

278,936 0,086 252,953 0,223 227,040 2,117 200,929 0,957 

277,993 0,095 252,006 0,239 225,940 2,190 199,984 0,943 

277,049 0,107 251,060 0,253 224,997 2,256   

275,948 0,117 249,956 0,281 224,055 2,286   

275,004 0,125 249,016 0,305  222,954**   2,296**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 8 – Tempo de Irradiação  t = 20 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,008 274,060 0,123 248,075 0,442 222,011 2,175 

299,044 0,008 272,959 0,132 246,977 0,484 221,068 2,154 

297,945 0,007 272,014 0,138 246,036 0,533 219,968 2,118 

297,004 0,008 271,070 0,146 244,938 0,598 219,024 2,079 

296,062 0,008 269,968 0,152 243,997 0,647 217,924 2,019 

294,963 0,009 269,024 0,161 243,055 0,694 216,980 1,977 

294,021 0,011 267,922 0,165 241,957 0,748 216,036 1,911 

292,922 0,013 266,977 0,173 241,016 0,801 214,935 1,837 

291,980 0,013 266,032 0,176 240,074 0,867 213,992 1,770 

291,038 0,015 264,930 0,181 238,975 0,921 213,048 1,702 

289,938 0,018 263,985 0,182 238,034 0,993 211,947 1,628 

288,996 0,020 263,039 0,187 236,935 1,062 211,003 1,560 

288,053 0,021 261,937 0,190 235,993 1,145 210,059 1,498 

286,953 0,024 260,991 0,193 235,051 1,197 208,957 1,424 

286,011 0,029 260,046 0,199 233,952 1,317 208,013 1,367 

285,068 0,034 258,943 0,206 233,009 1,420 207,069 1,319 

283,967 0,040 257,997 0,213 232,067 1,498 205,967 1,257 

283,024 0,046 257,052 0,219 230,968 1,579 205,022 1,210 

281,924 0,055 255,948 0,233 230,025 1,684 204,078 1,168 

280,981 0,064 255,002 0,242 228,926 1,862 202,976 1,126 

280,037 0,070 254,056 0,256 227,983 1,958 202,031 1,098 

278,936 0,081 252,953 0,275 227,040 2,022 200,929 1,066 

277,993 0,088 252,006 0,298 225,940 2,093 199,984 1,047 

277,049 0,098 251,060 0,324 224,997 2,152   

275,948 0,108 249,956 0,369 224,055 2,167   

275,004 0,116 249,016 0,404  222,954**   2,180**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 9 – Tempo de Irradiação  t = 25 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,009 274,060 0,116 248,075 0,493 222,011 2,069 

299,044 0,009 272,959 0,122 246,977 0,540 221,068 2,053 

297,945 0,009 272,014 0,129 246,036 0,593 219,968 2,017 

297,004 0,009 271,070 0,134 244,938 0,666 219,024 1,987 

296,062 0,010 269,968 0,142 243,997 0,721 217,924 1,943 

294,963 0,010 269,024 0,149 243,055 0,768 216,980 1,905 

294,021 0,013 267,922 0,153 241,957 0,824 216,036 1,854 

292,922 0,015 266,977 0,159 241,016 0,871 214,935 1,789 

291,980 0,016 266,032 0,162 240,074 0,936 213,992 1,730 

291,038 0,016 264,930 0,166 238,975 0,984 213,048 1,673 

289,938 0,018 263,985 0,170 238,034 1,068 211,947 1,612 

288,996 0,021 263,039 0,174 236,935 1,112 211,003 1,553 

288,053 0,022 261,937 0,180 235,993 1,170 210,059 1,498 

286,953 0,024 260,991 0,183 235,051 1,271 208,957 1,438 

286,011 0,029 260,046 0,189 233,952 1,352 208,013 1,387 

285,068 0,034 258,943 0,198 233,009 1,405 207,069 1,346 

283,967 0,039 257,997 0,208 232,067 1,511 205,967 1,289 

283,024 0,045 257,052 0,217 230,968 1,611 205,022 1,246 

281,924 0,053 255,948 0,232 230,025 1,657 204,078 1,209 

280,981 0,061 255,002 0,246 228,926 1,796 202,976 1,170 

280,037 0,068 254,056 0,266 227,983 1,881 202,031 1,144 

278,936 0,075 252,953 0,289 227,040 1,938 200,929 1,115 

277,993 0,084 252,006 0,317 225,940 2,000 199,984 1,096 

277,049 0,092 251,060 0,351 224,997 2,044   

275,948 0,101 249,956 0,403 224,055 2,060   

275,004 0,107 249,016 0,446  222,954**   2,069**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice J – Varredura Espectral do Herbicida Atrazina e seus 

Metabólitos faixa de Comprimento de Onda de 200 a 300 nm. 

 
Tabela J 10 – Tempo de Irradiação  t = 30 min. (o

AtzC ≈≈≈≈ 8,82 x 10-5 mol L-1). 

λ(nm) 
A* λ(nm) A* λ(nm) A* λ(nm) A* 

299,985 0,007 274,060 0,108 248,075 0,533 222,011 1,999 

299,044 0,007 272,959 0,114 246,977 0,583 221,068 1,989 

297,945 0,007 272,014 0,121 246,036 0,646 219,968 1,963 

297,004 0,008 271,070 0,127 244,938 0,725 219,024 1,938 

296,062 0,008 269,968 0,133 243,997 0,785 217,924 1,897 

294,963 0,009 269,024 0,139 243,055 0,829 216,980 1,866 

294,021 0,010 267,922 0,143 241,957 0,890 216,036 1,824 

292,922 0,013 266,977 0,149 241,016 0,940 214,935 1,770 

291,980 0,013 266,032 0,152 240,074 0,992 213,992 1,720 

291,038 0,015 264,930 0,158 238,975 1,054 213,048 1,669 

289,938 0,017 263,985 0,161 238,034 1,101 211,947 1,616 

288,996 0,020 263,039 0,166 236,935 1,178 211,003 1,571 

288,053 0,021 261,937 0,171 235,993 1,210 210,059 1,523 

286,953 0,024 260,991 0,175 235,051 1,285 208,957 1,469 

286,011 0,027 260,046 0,182 233,952 1,331 208,013 1,428 

285,068 0,031 258,943 0,194 233,009 1,465 207,069 1,392 

283,967 0,038 257,997 0,205 232,067 1,475 205,967 1,345 

283,024 0,042 257,052 0,214 230,968 1,627 205,022 1,309 

281,924 0,049 255,948 0,233 230,025 1,671 204,078 1,279 

280,981 0,057 255,002 0,252 228,926 1,768 202,976 1,246 

280,037 0,064 254,056 0,271 227,983 1,842 202,031 1,228 

278,936 0,072 252,953 0,301 227,040 1,890 200,929 1,212 

277,993 0,079 252,006 0,332 225,940 1,945 199,984 1,206 

277,049 0,086 251,060 0,374 224,997 1,983   

275,948 0,095 249,956 0,432 224,055 1,997   

275,004 0,102 249,016 0,478  222,954**   2,003**   
* Absorbância  ** Maior Absorção Espectral da atrazina 
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Apêndice L – Variação Temporal do pH do Herbicida Atrazina no 
Processo H2O2 – UVC 

 
 
 
 

Tabela L1 – Variação do pH do Herbicida Atrazina versus tempo 
 

T (min.) 
 

pH 

0 6,94 
2 6,80 
4 6,59 
6 6,37 
8 6,29 

10 6,20 
15 6,18 
20 6,10 
25 5,82 
30 5,72 
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Apêndice M  

Dados Experimentais da Medição Actinométrica. 

 

Tabela M1 - Dados referentes à medição actinométrica da lâmpada de 36 W. 

Amostras t (min) 
 

A 
 

Fe+2 (M) 
 

0 0 0.000 0.00E+00 
1 2 0.257 2.34E-05 
2 4 0.526 4.78E-05 
3 6 0.783 7.12E-05 
4 8 1.031 9.37E-05 
5 10 1.263 1.15E-04 
6 12 1.481 1.35E-04 

 
 
Cálculo da potência útil da lâmpada na entrada do fotorreator. 
 
 
Seja Ew a taxa de fótons que chega à parede do quartzo. Então, Ew é igual a: 
 

2

2
0

.w FeT

Fe t

dCV
E

dtφ
+

+
→

= (Cassano et al., 1985)                              [M1] 

 
 
Ew = 8000/1,25 . 1,86 x 10-9 = 1,19 x 10-5 Einstein s-1 = 5,57 W  (Lâmpada TUV 36 W) 
 
 
Cálculo dos parâmetros óticos a partir dos dados actinométricos. 
 
 

1) Cálculo do Coeficiente de absorção Neperiano: 

 

3 3
3.[ ]

Fe Fe
K Feα+ +

+=       onde            2
-1 -12560 M .cm  

Fe
α + =  

 

2 2
2.[ ]

Fe Fe
K Feα+ +

+=      onde             3
-1 -14992 M .cm

Fe
α + =  

 

        
3 2( ) ( )TK K Fe K Fe+ += +

 
[M2]
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Tabela M2 - Dados experimentais calculados a partir da actinométria; Concentração do 
íon férrico e ferroso, Coeficiente volumétrico do Fe3+ e Fe2+ e da mistura reacional (KT). 

t (min) Fe+2 (M) Fe3+ (M) KFe2+ KFe3+ KT 

0 0,00E+00 1,20E-05 0,00E+00 5,99E+01 5,99E+01 
2 2,71E-07 1,17E-05 6,94E+00 5,86E+01 6,55E+01 
4 4,56E-07 1,15E-05 1,17E+01 5,76E+01 6,93E+01 
6 7,00E-07 1,13E-05 1,79E+01 5,64E+01 7,43E+01 
8 9,35E-07 1,11E-05 2,39E+01 5,52E+01 7,92E+01 
10 1,15E-06 1,09E-05 2,94E+01 5,42E+01 8,36E+01 
12 1,34E-06 1,07E-05 3,42E+01 5,32E+01 8,75E+01 

 
 
 
Tabela M3 - Conversão do Fe2+ ao longo do tempo. 

t (min) X (%) Fe2+ 

0 0,00 
2 2,26 
4 3,80 
6 5,83 
8 7,79 
10 9,57 
12 11,14 

 
 

Estudo das funções do campo de radiação 
 
Radiação Incidente na entrada ótica do fotorreator 
 
 
Tabela  M4 - Dados referentes aos valores calculados para a radiação incidente ao longo 

do raio e tempo. 

raio(cm) 
Gν  x 108 (Einstein cm-2 s-1) 

t = 0 min t = 2 min t = 4 min t = 6 min t = 8 min t = 10 min t = 12 min 

2,23 1,89E+00 1,89E+00 1,89E+00 1,89E+00 1,89E+00 1,89E+00 1,89E+00 

2,30 2,76E-03 1,87E-02 1,44E-02 1,01E-01 7,18E-02 5,27E-02 4,02E-02 

2,40 6,63E-06 2,57E-05 1,34E-05 5,71E-05 2,51E-05 1,19E-05 6,12E-06 

2,60 3,84E-11 4,86E-11 1,18E-11 1,85E-11 3,09E-12 6,05E-13 1,42E-13 

2,70 9,24E-13 6,70E-14 1,11E-14 1,05E-14 1,08E-15 1,37E-16 2,19E-17 

3,00 1,28E-20 1,78E-22 9,33E-24 1,96E-24 4,72E-26 1,59E-27 7,94E-29 
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Taxa Volumétrica de Absorção de Fótons (LVRPA) 
 
 
 Calculado aplicando-se com base no coeficiente volumétrico total  (M2). 
 
 

Tabela M5 - Dados referentes aos valores calculados para a taxa volumétrica de 
absorção de fótons (LVRPA) ao longo do raio e tempo. 

raio (cm) 
,

a
ieν  x 109 (Einstein/cm3 s) 

t = 0 min t = 2 min t = 4 min t = 6 min t = 8 min t = 10 min t = 12 min 

2,23 8,03E+01 8,78E+01 9,29E+01 9,96E+01 1,06E+02 1,12E+02 1,17E+02 

2,30 1,17E+00 8,69E-01 7,04E-01 5,31E-01 4,03E-01 3,13E-01 2,49E-01 

2,40 2,82E-03 1,19E-03 6,59E-04 3,01E-04 1,41E-04 7,04E-05 3,80E-05 

2,60 1,63E-08 2,26E-09 5,81E-10 9,72E-11 1,73E-11 3,58E-12 8,87E-13 

2,70 3,93E-11 3,11E-12 5,47E-13 5,54E-14 6,08E-15 8,11E-16 1,36E-16 

3,00 5,54E-19 8,23E-21 4,59E-22 1,03E-23 2,66E-25 9,45E-27 4,92E-28 

 
 
 

Tabela M6 - Percentual da taxa de absorção de fótons (LVRPA) 

raio (cm) 
Tempo (min) 

0 2 4 6 8 10 12 

2,23 1,00E+02% 1,00E+02% 1,00E+02% 1,00E+02% 1,00E+02% 1,00E+02% 1,00E+02% 

2,30 1,46E+00% 9,90E-01% 7,58E-01% 5,33E-01% 3,80E-01% 2,79E-01% 2,13E-01% 

2,40 3,51E-03% 1,36E-03% 7,10E-04% 3,02E-04% 1,33E-04% 6,29E-05% 3,24E-05% 

2,60 2,03E-08% 2,57E-09% 6,25E-10% 9,76E-11% 1,63E-11% 3,20E-12% 7,57E-13% 

2,70 4,89E-11% 3,55E-12% 5,89E-13% 5,56E-14% 5,73E-15% 7,24E-16% 1,16E-16% 

3,00 6,90E-19% 9,37E-21% 4,94E-22% 1,03E-23% 2,50E-25% 8,44E-27% 4,20E-28% 

 
 
Tabela M7 – Evolução da taxa de reação do Fe2+ ao longo do espaço reacional e tempo 

raio (cm) 
Tempo (min) 

0 2 4 6 8 10 12 

2,23 1,00E-06 1,10E-06 1,16E-06 1,25E-06 1,33E-06 1,40E-06 1,46E-06 

2,30 1,47E-08 1,09E-08 8,80E-09 6,64E-09 5,04E-09 3,91E-09 3,12E-09 

2,40 3,52E-11 1,49E-11 8,24E-12 3,76E-12 1,76E-12 8,80E-13 4,75E-13 

2,60 2,04E-16 2,82E-17 7,26E-18 1,21E-18 2,16E-19 4,48E-20 1,11E-20 

2,70 4,91E-19 3,89E-20 6,83E-21 6,92E-22 7,60E-23 1,01E-23 1,70E-24 

3,00 6,92E-27 1,03E-28 5,74E-30 1,29E-31 3,32E-33 1,18E-34 6,15E-36 
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ANEXO A – Padrão de Potabilidade de Água para consumo humano 

 

Pesticida VMP*
 (µg L-1) 

Alaclor 20,0 

Aldrin e Dieldrin 0,03 

Atrazina 2 

Bentazona 300 

Clordano (isômeros) 0,2 

2,4 D 30 

DDT (isômeros) 2 

Endossulfan 20 

Endrin 0.6 

Glifosato 500 

Heptacloro e Heptacloro epóxido 0,03 

Hexaclorobenzeno 1 

Lindano (γ-BHC) 2 

Metolacloro 10 

Metoxicloro 20 

Molinato 6 

Pendimetalina 20 

Pentaclorofenol 9 

Permetrina 20 

Propanil 20 

Simazina 2 

Trifluralina 20 

Fonte: Portaria do Ministério da Saúde n° 518/2004. 
* Valor Máximo Permitido - VMP 
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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA - SINDAG 
                

VENDAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES - 2005/2009 
                

                

CLASSES PRODUTO COMERCIAL (t) INGREDIENTE ATIVO (t) VALOR - US$ 1.000 

  2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 485.969  480.120  599.834  673.892  725.577  232.232  238.716  304.031  312.637  335.816  4.243.748  3.919.841  5.371.965  7.125.140  6.625.610  

                                

HERBICIDAS 271.903  279.215  349.905  389.401  429.693  136.853  144.986  189.101  185.665  202.554  1.735.824  1.674.325  2.304.062  3.200.721  2.505.414  

                                

FUNGICIDAS 61.860  56.077  68.254  78.495  89.889  26.999  24.707  27.734  32.881  37.934  1.089.522  917.408  1.264.416  1.573.600  1.791.477  

                                

INSETICIDAS 99.688  93.154  116.609  138.754  137.908  36.347  33.750  42.838  51.118  53.286  1.180.666  1.128.950  1.537.390  2.027.771  1.987.800  

                                

ACARICIDAS 10.644  15.895  19.888  20.321  12.281  7.416  11.685  14.583  14.524  7.968  82.789  70.390  92.136  112.876  88.195  

                                

OUTRAS  41.874  35.779  45.178  46.921  55.806  24.617  23.588  29.775  28.449  34.074  154.947  128.768  173.961  210.172  252.724  

                                

 
 


