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Resumo
Os agrotóxicos são exemplos de contaminantes emergentes, que se tornaram um dos grandes desafios em 

termos de contaminação ambiental. Embora apresentem risco potencial à saúde humana, esses contami-

nantes ainda não estão incluídos nos programas de monitoramento de rotina. Além disso, os processos con-

vencionais de tratamento de efluentes não removem esses compostos. Nesse contexto, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a capacidade de remoção dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin (MTZ) em um efluen-

te industrial, utilizando um biorreator de membrana de ultrafiltração (BRM-UF) seguido de pós-tratamento 

com carvão ativado. Soluções padrão dos herbicidas foram adicionadas ao BRM, e o permeado foi analisado 

por meio do espectrofotômetro UV-Vís. Cloreto de sódio foi utilizado como traçador e seu controle foi feito 

por meio do condutivímetro. Em seguida, foram feitos ensaios de adsorção com carvão ativado. De acordo 

com os resultados obtidos, pode-se afirmar que não foi verificado nenhum mecanismo de remoção dos her-

bicidas estudados. Logo, o BRM não foi  efetivo  na  remoção  destes.  Já  os  carvões  ativados  utilizados  no  

pós-tratamento apresentaram elevada eficiência na remoção do 2,4-D e MTZ.  

Palavras-chave: Biorreator. Efluente industrial. Herbicidas. Ultrafiltração.

Abstract
Agrochemicals are examples of emerging contaminants. Although these contaminants are considered a potential risk to 

human health, they are not included in routine monitoring programs, and conventional treatment processes are not able 

to remove them. In this context, the goal of this study was to evaluate the removal capacity of 2,4-D and metribuzin (MTZ) 

herbicides in an industrial effluent. Treatment with continuous system of ultrafiltration membrane bioreactor (UF-MBR), 

followed by post-treatment with commercial activated carbon, were applied. Permeate analysis was performed through 

UV-Vis spectrophotometer. Sodium chloride was used as a tracer and controlled through the conductivity  meter. Accor-

ding to the results, it is possible to demonstrate that, although herbicides removal was not achieved through the UF-MBR, 

the post-treatment with activated carbon presented high efficiency in the removal of 2,4-D and MTZ.

Keywords: Bioreactor. Industrial effluent. Herbicides. Ultrafiltration.
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1 INTRODUÇÃO
Os contaminantes emergentes ganharam des-

taque na última década e vêm sendo abordados 

em diferentes aspectos por pesquisadores de 

todo mundo devido ao impacto que estes po-

dem causar ao meio ambiente e à saúde humana 

(MONTAGNER; VIDAL; ACAYABA, 2017; ROMA-

NO, 2018).

Dentre esses compostos, estão os agrotóxicos. 

Agrotóxicos apresentam características como 

alta  hidrofobicidade,  baixa  reatividade  no  meio  

ambiente  e  elevado  potencial  de bioacumula-

ção nos tecidos dos organismos vivos (SCHWAR-

ZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 1995).

O consumo de herbicidas aumenta considera-

velmente a cada ano, sobretudo após o desen-

volvimento das sementes transgênicas (IBGE, 

2015). De acordo com a Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO, 2012), os herbicidas 

representaram 45% do total de agrotóxicos co-

mercializados no Brasil. Recentemente, os dois 

herbicidas mais usados no Brasil — o glifosato 

e o 2,4-D— foram classificados pela Agência In-

ternacional de Pesquisa em Câncer (IARC) como 

provável e possível carcinógeno, respectivamen-

te (ALMEIDA et al., 2017).

O ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) é um 

herbicida caracterizado como disruptor endó-

crino pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA, 1997). Ou seja, 2,4-D 

apresenta potencial para alterar o funcionamen-

to normal dos sistemas endócrinos, interferindo 

na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou 

eliminação de hormônios naturais responsáveis 

pela reprodução desenvolvimento e/ou compor-

tamento humano (USEPA, 1997; USEPA, 2015). 

No Brasil, o 2,4-D pertence à Classe Toxicológica 

I, que agrupa compostos extremamente tóxicos 

(BRASIL, 1989).

O metribuzin (MTZ) também é classificado como 

um disruptor endócrino pela USEPA (2015). Apre-

senta alto potencial de contaminação de águas 

subterrâneas, além de ser potencial causador de 

efeito tóxico em animais e plantas (STUART et al., 

2012). Estima-se que, somente nos Estados Uni-

dos, mais de 1,2 milhão de kg de MTZ foi utiliza-

do anualmente entre 1990 e 1994 (USEPA 2003). 

Entre 1992 e 2006, cerca de 8100 kg de MTZ fo-

ram utilizados na produção de soja somente no 

estado do Mississipi, nos Estados Unidos (THE-

LIN; STONE, 2013).

O uso intensivo de pesticidas nas lavouras e 

seus comprovados malefícios ao meio ambiente 

e à saúde pública têm trazido à tona pesquisas 

relacionadas à identificação e à remoção des-

ses compostos, bem como das principais rotas 

desses contaminantes para o ambiente aquá-

tico (RAIUMUNDO, 2011;  BRAIBANTE;  ZAPPE, 

2012;  AQUINO;  BRANDT; CHERNICHARO, 2013; 

REIS, 2015). Os pesticidas ainda não estão in-

cluídos nos programas de monitoramento de 

rotina e ainda não existe legislação para regular 

a presença desses compostos no meio ambien-

te. Além disso, esses contaminantes emergen-

tes não são removidos  pelos  tratamentos  de  

efluente  convencionais (MONTAGNER;  VIDAL; 

ACAYABA, 2017). Portanto, é necessário dar con-

tinuidade aos estudos, a fim de avaliar formas de 

remoção e parâmetros importantes para cons-

tatar a eliminação/redução desses poluentes no 

meio ambiente.

Biorreatores de membrana (BRM) consistem na 

associação de tratamentos biológicos, como 

lodos ativados, com separação por membra-

nas de Microfiltração (MF) ou Ultrafiltração (UF) 

(SANTOS, 2013; SUBTIL; HESPANHOL; MIERZWA, 

2013). É uma tecnologia promissora para o tra-

tamento de efluente doméstico e industrial. En-

tretanto, no Brasil, o emprego dos BRM ainda 

enfrenta barreiras, como o alto custo do sistema 

e a escassez de pesquisa na área, dentre outras 

(SUBTIL; HESPANHOL; MIERZWA, 2013).
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Pesquisas desenvolvidas em alguns países,  como 

os Estados Unidos e a Alemanha, apresentaram 

resultados satisfatórios no uso de BRM para o 

tratamento de efluente que continham conta-

minantes persistentes (GONZÁLEZ et al., 2006; 

WIJEKOON et al. 2013; NAVARATNA; SHU; JE-

GATHEESAN, 2016; GÜNDOĞDU et al., 2017). 

Tambosi et al. (2010) e Schröder et al. (2012), 

em trabalhos subsequentes, reportaram a efici-

ência de BRM na remoção de fármacos. Alguns 

autores, porém, verificaram a necessidade de um 

pós-tratamento, como o processo de adsorção 

em carvão ativado (NGUYEN et al., 2013; ALRH-

MOUN et al., 2014).

Luo et al. (2014) afirmam que as tecnologias 

de tratamento avançados de efluente, tais 

como adsorção com carvão ativado, processos 

oxidativos avançados e processos com biorre-

atores de membrana (BRM), têm demonstrado 

ser alternativas promissoras para a remoção 

desses contaminantes.

Diante do exposto, este trabalho teve como obje-

tivo investigar a remoção dos herbicidas 2,4-D e 

Metribuzin (MTZ) em efluente industrial utilizan-

do um biorreator de membrana de ultrafiltração 

(BRM-UF) em escala de laboratório. Foram rea-

lizados também ensaios de adsorção com car-

vão ativado, utilizando dois carvões granulares 

comerciais (Carbomafra e Dinâmica), a fim de 

propor o pós-tratamento do efluente por meio 

desse processo.

2 METODOLOGIA
2.1 Reagentes e soluções

As soluções aquosas foram preparadas utilizan-

do os herbicidas 2,4-D (NUFARM Austrália Limi-

ted) e metribuzin (MTZ) (Sencor® 480 - Bayer 

CropSience). Ambos foram selecionados por se 

tratar de herbicidas bastante utilizados no Bra-

sil, além de serem solúveis em água. As fórmulas 

moleculares e as propriedades e dos herbicidas 

estão apresentadas Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades e estrutura química dos 
herbicidas estudados (Adaptado de Honório (2013); 
Souza (2013); Kumar et al. (2013); Marsolla (2015)).

Herbicida Fórmula 
Molecular

Massa 
Molar  

(g mol-1)

Solubilidade em 
água (g L-1)

Log
Kow*

2,4-D C
8
H

6
Cl

2
O

3
221,04 0,6 0,83

Metribuzin C
8
H

14
N

4
OS 214,29 1,2 1,70

*O potencial de bioacumulação de uma substância orgânica é expresso 
pelo coeficiente de partição octanol-água (REGITANO; LEAL, 2010).

2.2 Condições operacionais do sistema de 
BRM-UF

O sistema do biorreator de membrana (BRM) 

utilizado neste estudo é constituído por um tan-

que retangular de acrílico, com capacidade para 

12 L, e uma membrana do tipo placa plana de 

ultrafiltração, que opera de maneira submersa. 

Os diâmetros de poro da membrana variam en-

tre 0,1-1,0 μm. O esquema do sistema BRM-UF 

está apresentado na Fig. 1. Inicialmente, o BRM 

foi inoculado com lodo proveniente de um sis-

tema de tratamento aerado. Após o período de 

aclimatação dos microrganismos às condições 

do BRM, o mesmo passou a ser alimentado com 

efluente do processamento de frutas de uma 

indústria produtora de sucos concentrados, 

localizada no Distrito Industrial de João Pes-

soa, Paraíba. A coleta do efluente foi realizada 

semanalmente, e o mesmo foi mantido sob re-

frigeração (4 °C) para ser utilizado conforme a 

necessidade do sistema.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 06-16 | Jan a Mar, 2022



9

2.3 Estudos da capacidade de remoção dos 
herbicidas pelo BRM-UF

Foram preparadas previamente curvas analíticas, e 

a faixa de concentração variou entre 0 e 10 mg L-1 

para cada pesticida (R²
MTZ

 = 0,999 e R²
2,4-D

 = 0,998). 

As diluições das soluções padrão (10 g L-1) foram 

feitas utilizando o próprio permeado do BRM-UF. 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

UV-Vis/Mini 1240 (Shimadzu), nos comprimentos 

de onda de 202 nm e 294 nm para o 2,4-D e MTZ, 

respectivamente. Com a finalidade de obter uma 

concentração próxima a 2 mg L-1 de 2,4-D e de MTZ 

no biorreator, adicionaram-se 2 ml das respectivas 

soluções padrão de cada herbicida no meio, diluí-

dos em 100 ml de água. Também foram adiciona-

das 10 g de cloreto de sódio (NaCl) diluídas em 100 

ml de água (concentração no biorreator próxima a 

1 g L-1), para servir de traçador ao longo do período 

estudado. O NaCl não é adsorvido pelo lodo, nem 

biodegradado e tampouco retido pelos poros da 

membrana, pois os íons (Na+ e Cl-) possuem tama-

nho menor do que 0,1 μm. Logo, é possível identi-

ficá-lo no permeado por meio da análise de condu-

tividade elétrica. Os ensaios foram realizados com 

rotação da bomba peristáltica igual a 20 rpm. As 

alíquotas de permeado foram retiradas em interva-

los de tempo entre 0 e 96 horas, e armazenadas em 

ambiente refrigerado para posterior análise.

2.4 Caracterização e estudos da capacidade de 
remoção dos herbicidas com carvões ativados

Os carvões comerciais utilizados foram adqui-

ridos das empresas Carbomafra (CACarb) e Di-

nâmica (CADin). Sua caracterização foi feita 

por meio de determinação da área superficial, 

tamanho e volume dos poros, a fim de correla-

cionar algumas dessas características com a ca-

pacidade máxima de adsorção dos agrotóxicos. 

Para tanto, os carvões utilizados nos ensaios 

foram caracterizados por adsorção de nitrogê-

nio (N
2
) a 77K, por meio do instrumento da MI-

CROMERITICS, modelo ASAP 2020, conectado 

a um microcomputador. O método fundamen-

ta-se nos trabalhos de Brunauer, Emmett e Tel-

ler (BET) (MEDEIROS, 2008). Então, foi pesado  

0,25 g dos respectivos carvões e as amostras 

foram desgaseificadas a 300ºC sob vácuo. Em 

seguida, os experimentos foram realizados, em 

Figura 1 - Representação esquemática do BRM
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bateladas, utilizando diferentes quantidades de 

amostras secas de carvão ativado. Adicionaram- 

se 100 ml da solução padrão de 2,4-D ou Metri-

buzin (10 mg L-1) aos erlenmeyers contendo as 

massas de carvão, e esses foram colocados em 

uma incubadora orbital (SL 221, SOLAB) a uma 

temperatura de 25 °C, pH 6 e agitação de 250 

rpm. Em intervalos de tempo pré-determinados, 

uma alíquota de 3 ml de cada amostra era retira-

da e quantificada no Espectrofotômetro UV-Vis.

3 METODOLOGIA
3.1 Mecanismos de remoção dos herbicidas  
em BRM

Diversos mecanismos podem promover a remo-

ção de herbicidas em BRM, e a biodegradação re-

alizada pelos microrganismos presentes no siste-

ma é um deles. Schröder et al. (2012), ao estudar 

a eliminação de fármacos por meio de BRM, con-

cluíram que a biodegradação proporcionou ele-

vadas eficiências de remoção nas condições de 

maiores tempos de retenção do lodo. Navaratna, 

Shu e Jegatheesan (2016) também obtiveram re-

sultados satisfatórios ao investigar a remoção do 

herbicida Ametrin presente em água residuária, 

por meio de um BRM. Esses autores concluíram 

que o sistema proporcionou uma elevada efici-

ência de remoção, e o principal mecanismo res-

ponsável foi a biodegradação.

Entretanto, como mostrado nas Fig. 2 e 3, é possí-

vel observar que o mesmo não ocorreu neste estu-

do. Inicialmente, foram identificadas baixas con-

centrações dos contaminantes, porém, em torno 

de 7 horas foi observado um aumento gradativo 

dessas concentrações ao longo do período estu-

dado, para ambos os casos. Para o herbicida 2,4-D 

(Fig. 2), o máximo da concentração do composto 

no permeado foi identificado na amostra das 72 

horas. Para o MTZ (Fig. 3), o máximo ocorreu em 

torno de 25 horas. Em seguida, verifica-se uma 

diminuição na concentração dos herbicidas. Por-

tanto, diante do comportamento observado tanto 

para o 2,4-D como para o MTZ, é importante des-

tacar que ensaios com lodo ativado e consequente 

análise de resultados podem gerar interpretações 

equivocadas caso não sejam realizados em tempo 

de residência adequado do contaminante no sis-

tema. Assim, sugere-se que os compostos foram 

inicialmente retidos/adsorvidos ao lodo ativado, 

o que não configura a degradação dos mesmos. 

Posteriormente, os compostos foram eliminados 

no meio e, por terem tamanho menor do que os 

poros da membrana, são liberados no permeado. 

Dessa forma, o lodo não se mostrou capaz de de-

gradar os compostos.

A retenção pelos poros da membrana é outro im-

portante mecanismo de remoção desses conta-

minantes. De acordo Plakas e Karabelas (2012), 

a remoção de agrotóxicos pelos processos com 

membranas é fortemente influenciada pelo tipo 

de membrana e pelas propriedades do composto. 

Corroborando  essa afirmação, Souza (2013) ob-

teve resultados satisfatórios ao estudar a remoção 

do 2,4-D pelo processo com membrana de nanofil-

tração, nos ensaios realizados com água ultrapura 

e água filtrada, proveniente de uma ETA. O trata-

mento promoveu uma remoção superior a 98,4% 

para as duas matrizes de estudo. Segundo a au-

tora, esse resultado possivelmente está associado 

à exclusão por tamanho e à repulsão eletrostática 

entre o 2,4-D e a membrana. Tal fato pode ser um 

dos motivos pelos quais não foi observada a reten-

ção do 2,4-D, já que a membrana de ultrafiltração 

utilizada neste estudo possui porosidade superior à 

da membrana de nanofiltração. Analisando o com-

portamento do composto traçador (NaCl), por meio 

da sua condutividade, nota-se que o NaCl começou 

a ser eliminado do sistema em menos de 10 horas 

após atingir a máxima condutividade observada no 

permeado, levando cerca de 80 horas para atingir 

valores próximos a sua remoção completa do siste-

ma. Esse resultado indica que o tempo estipulado 

para o estudo (96 horas) foi adequado para renovar 

o conteúdo no interior do BRM.

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA
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3.2 Caracterização dos Carvões Ativados

A Área Superficial Específica e a distribuição da 

porosidade são parâmetros físicos utilizados 

para avaliar a capacidade de adsorção, deven-

do esses valores, estarem próximos ao índice de 

iodo. Com o traçado da isoterma BET (não mos-

trado aqui), pode-se observar que a maior parte 

da estrutura dos carvões é constituída por mi-

croporos. Os resultados das análises estão dis-

postos na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados da análise textural dos  
carvões ativados

Parâmetros de 
caracterização CACarb CADin

Área BET 823,3698 mg2 g-1 941,4877 mg2 g-1

Área de mesoporo 604,6662 mg2 g-1 698,7879 mg2 g-1

Área externa 218,7036 mg2 g-1 242,6998 mg2 g-1

Diâmetro médio dos poros 21Å 25Å

Volume de mesoporos 0,2801cm3 g-1 0,3151 cm3 g-1

De acordo com a classificação da International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 

1985), os carvões mesoporosos são importantes 

Figura 2 - Condutividade e concentração do 2,4-D no permeado

Figura 3 - Condutividade e concentração do Metribuzin no permeado

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 06-16 | Jan a Mar, 2022
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para a adsorção de moléculas grandes e propor-

cionam a maioria da área superficial para car-

vões impregnados com produtos químicos.

3.3 Ensaios de adsorção dos herbicidas com 
carvão ativado

A adsorção em carvão ativado é uma das alter-

nativas tecnológicas que têm sido bastante uti-

lizadas na remoção de contaminantes emergen-

tes, como os herbicidas. De acordo com Rubio, 

Bergamasco e Yamaguchi (2016), a eficiência da 

adsorção de contaminantes emergentes depen-

de de suas características físico-químicas, prin-

cipalmente solubilidade em água e coeficiente 

de partição octanol-água.

Os resultados obtidos nos ensaios comprovaram 

a eficiência do carvão ativado na remoção do 

2,4-D (Fig. 4 e 5). Quanto às diferentes massas, 

nota-se que a adsorção aumenta na medida em 

que aumenta as massas do carvão. Esse compor-

tamento é esperado, devido ao aumento no nú-

mero de sítios ativos, proporcionado por maiores 

massas do adsorvente.

Figura 4 - Resultado do ensaio de adsorção do 2,4-D com o CACarb em diferentes massas

Figura 5 - Resultado do ensaio de adsorção do 2,4-D com o CADin em diferentes massas

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA
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Foi possível verificar também que, apesar de o 

CaDin possuir área superficial superior à do CA-

Carb, a adsorção do herbicida foi mais rápida uti-

lizando o CACarb (tempo máximo de 3 horas para 

0,5 g de carvão). Em relação ao CADin, a dife-

rença de tempo necessário para atingir concen-

trações de 2,4-D próximas a zero foi de 1 hora. 

Nesse caso, a composição química superficial do 

carvão pode ter influenciado na capacidade de 

adsorção e, dessa forma, considerou-se o carvão 

CACarb mais adequado para o sistema em estu-

do. Além disso, pela Fig. 4, observa-se que 1,5 g 

de carvão CACarb é suficiente para atingir a re-

moção do 2,4-D em 1 hora.

De acordo com Rozário (2012), em função da alta 

solubilidade em água e do caráter polar, devido 

aos grupos funcionais presentes em sua estrutu-

ra, há uma menor tendência de adsorção do 2,4-

D pelo carvão ativado, já que este é um adsor-

vente hidrofóbico. No entanto, pode-se afirmar 

que tais propriedades do herbicida não influen-

ciaram na adsorção deste, provavelmente devido 

a algum composto presente no permeado utili-

zado como solvente. Corroborando os resultados 

apresentados, Pagliari (2016) também obteve 

resultados satisfatórios ao investigar a remoção 

do 2,4-D em soluções aquosas, por meio da ad-

sorção com dois carvões comerciais, um deles o 

Carbomafra, que também foi utilizado neste es-

tudo. Observou-se uma remoção de aproxima-

damente 99% promovida pelo carvão da Carbo-

mafra. Gorza (2012) avaliou a remoção do 2,4-D, 

clorpirifós, glifosato, e seus metabólitos, em uma 

planta piloto de tratamento de água convencio-

nal associada à pré-oxidação com dióxido de clo-

ro, cloro e adsorção com CAG. O autor constatou 

a eficiência do CAG na remoção das concentra-

ções remanescentes dos herbicidas estudados, 

bem como dos seus metabólitos. Os resultados 

da remoção do metribuzin (MTZ) utilizando os 

mesmos carvões em diferentes massas estão 

apresentados nas Fig. 6 e 7. Nota-se que ambos 

os carvões ativados foram eficientes na remoção 

do MTZ. Foi possível observar, ainda, que o au-

mento das massas influenciou não somente na 

concentração de equilíbrio, causando sua dimi-

nuição, mas também o tempo necessário para 

atingir o equilíbrio. Para 2,0 g de CADin, menos 

de 30 minutos foram necessários para eliminar a 

concentração de MTZ no meio.

Figura 6 - Resultado do ensaio de adsorção do Metribuzin com o CACarb em diferentes massas
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Mangueira (2014) investigou a remoção do Me-

tribuzin pela adsorção com diferentes carvões de 

endocarpo de coco da baía, e afirmou que esses 

foram eficientes na adsorção do MTZ. Entretanto, 

o carvão que obteve o melhor desempenho pos-

suía baixa área superficial, enquanto neste estu-

do o melhor resultado do ensaio da adsorção do 

MTZ foi obtido com o CADin, cuja área superficial 

é superior ao CACarb (Tabela 2). De acordo com 

Salman; Njoku; Hameed (2011), a elevada área 

superficial e a natureza química da superfície dos 

carvões ativados favorecem a adsorção, razão 

pela qual essa técnica é amplamente utilizada. 

Em relação aos resultados obtidos para o MTZ e 

comparados ao 2,4-D, percebe-se que é necessá-

rio um tempo muito menor em relação a 0,5 g de 

ambos os tipos de carvão ativado utilizados.

4 CONCLUSÕES
Foi investigado, neste estudo, o desempenho de 

um biorreator de membrana de ultrafiltração para 

a remoção dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin. Foi 

proposto, ainda, um pós-tratamento com dois car-

vões ativados comerciais. Apesar de esses processos 

serem conhecidos, esse trabalho buscou analisar o 

sistema biológico associado à ultrafiltração, e os re-

sultados obtidos apresentaram altas concentrações 

dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin no permeado. 

Logo, é possível afirmar que o sistema BRM-UF não 

é indicado para o tratamento de efluente que conte-

nha elevadas concentrações desses contaminantes.

Já os carvões ativados CACarb e CADin utilizados 

nos ensaios de adsorção dos herbicidas conferiram 

elevada eficiência à remoção dos mesmos, o que de-

monstra a eficácia desse processo para a remoção 

de contaminantes no tratamento ou no pós-trata-

mento de efluentes. O herbicida 2,4-D, com concen-

tração inicial próxima a 11 mg L-1, foi removido em 

aproximadamente 1 hora utilizando 1,5 g de carvão 

CACarb. O MTZ, por sua vez, com concentração ini-

cial próxima a 9 mg L-1, foi removido do sistema em 

meia hora, com o 1,5 g de carvão CADin.

Com isso, é comprovada a ineficiência de remoção 

desses compostos por meio de tratamentos con-

vencionais em ETEs, onde lodo ativado é utilizado 

e demonstra a importância de investigar a remoção 

desses compostos por novas vias, utilizando pós-

-tratamento com carvão ativado, por exemplo, ten-

do em vista os potenciais danos que esses herbicidas 

podem causar ao meio ambiente e à saúde humana.

Figura 7 - Resultado do ensaio de adsorção do Metribuzin com o CADin em diferentes massas

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA
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