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Resumo 

Esse estudo visa avaliar a capacidade do processo 
Fenton na degradação da atrazina e as propriedades do 
solo para uso posterior. O solo foi coletado e 
caracterizado quanto as suas propriedades físico-
químicas tais como Difração de Raios X (DRX), 
Fluorescência de Raios X (FRX) e Espectroscopia de 
Absorção Vibracional na Região do Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR). Os resultados 
mostraram um solo com pH=5,9 e com 12,4 % de 
matéria orgânica (MO). Os dados da DRX mostraram a 
presença de quartzo, caulinita, alumina, goethita e 
hematita sendo esses confirmados por FTIR. A FRX, 
mostrou a presença dos seguintes óxidos Al2O3, SiO2, 
Fe2O3 (6,9%), TiO2, Nb2O5 e P2O5. Os dados obtidos 
mostram um solo tipo latossolo e destaca-se o alto teor 
de Fe2O3 o que em princípio viabiliza as reações de 
Fenton.  

Introdução  

Pesticidas organoclorados são considerados poluentes 
orgânicos persistentes e são relatados como perigosos 
no solo. Dentre estes, o herbicida atrazina (ATZ) é um 
dos mais utilizados na agricultura para o controle de 
ervas daninhas. O uso de dosagens extensivas e 
persistência pode levar a contaminação dos solos e de 
águas naturais. Os processos de degradação natural 
ocorrem, mas em taxas muito baixas. Assim, novas 
alternativas têm sido estudadas, por exemplo, os 
processos Fenton (Fe2+/H2O2) e tipo-Fenton 
(Fe2O3/H2O2). Apesar de serem bastante eficientes, 
esses processos podem ser agressivos e alterar as 
propriedades dos solos. Dentro desse contexto, o 
objetivo é avaliar a eficiência do processo e as 
propriedades do solo antes e após o tratamento. 

Material e Métodos 

O solo foi coletado de acordo com a metodologia 
proposta pelo EMBRAPA e seco em estufa. O pH e o 
teor de MO determinado de acordo com Luchese.1 O 
FTIR foi obtido em espectrofotômetro da marca 
SHIMADZU modelo IR Prestige 21 na faixa de 400-4000 
cm-1, número de scans igual a 64 e com resolução 4 cm-

1. Os difratogramas foram obtidos através de um 
difratômetro (Rigaku modelo Ultimate IV). As medidas 
FRX foram obtidas por meio de um espectrômetro de 
fluorescência de raios X por dispersão de comprimento 
de onda sequencial da Philips/Panalytical modelo PW 
2400, operando com fonte de raios X (tubo) de Rh e 
potência de 3 kW.  

Resultados e Discussão 

A caracterização do solo é de grande importância uma 
vez que suas características vão influenciar na interação 
do contaminante com as fases do solo, isto é, sólida, 
líquida e gasosa e influenciar a eficiência dos processos 
utilizados para a descontaminação. Desta forma, a 
caracterização físico-química e mineralógica do solo são 
de suma importância em estudos de remediação de 
solos, pois através delas pode-se obter informações 
importantes sobre as propriedades do solo. Os 
resultados obtidos da caracterização mostraram um teor 

de 17% de MO que pode facilitar retenção de água e 
funcionar como regulador dos processos erosivos.2 Além 
disso, pode promover a maior adsorção dos 
contaminantes. Os dados do DRX e com base na 
literatura foi possível identificar os seguintes minerais: 
quartzo, caulinita, alumina, goethita e hematita.3 O FRX 
permitiu quantificar os óxidos presentes no solo sendo 
os principais o SiO2 (50,3%), Al2O3 (26,1%), substâncias 
as quais são características de solos argilosos4.  Dentre 
os outros óxidos presentes TiO2, Nb2O5 e P2O5 o Fe2O3 
(6,9%) é de maior importância uma vez que pode 
funcionar como catalisador nas reações do tipo-Fenton e 
promover a degradação da ATZ.  

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados obtidos da caracterização físico-química 
mostraram que o solo coletado pode ser classificado 

como latossolo. O pH ácido e o alto de Fe2O3 (7%) em 
princípio viabiliza as reações do tipo Fenton via 
mecanismo homogêneo ou heterogêneo.  Além disso, o 
pH perto da neutralidade contribui para propor 
estratégias de tratamento com maior simplicidade, 
viabilidade econômica e com baixo impacto ambiental. 
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