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O presente trabalho trata do estudo da adsorção de arsênio cm óxido de alumínio, notadamcntc gibbsita , um dos mais
comuns c abundantes constituintes min eralógicos dos solos. Inicialmente foi determinada a capacidade máxima de
adsorção de arsênio, através de ensaios cm batclada, cm pll 5,5, que mostrou uma capacidade de 3.3 a 4.6mg de
arsênio/g de gibbsita cm relação ús espécies pcntavalcntc c trivalente, respectivamente. Postcriom1cntc, o mecanismo
de rcação também foi avaliado através da quantificação da liberação de íons de hidrogênio durante o processo de
adsorçào. Foi determinado que a adsorção do As(V) na gibbsita se dá através do mecanismo de troca de ligantes com
a liberação de uma hidroxila c formação do complexo bidentado binuclear. Para o As(III) os resultados indicam a
formaçã o do complexo bidentado mononuclcar c, de fom1a contrária ao As(Y), não envolve a liberação de íons
hidro xi la.
Palavras-chave: arsênio, mecanismo adsorção, liberação hidroxila , gibbsita
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INTRODUÇÃO
A toxicidade do arsênio para a espécie humana tem sido bem documentada (WHO, 1996) c, devido ao elevado
grau de toxidcz deste elemento, teores máximos da ordem de 1O~tg/L para a úgua potúvcl c 0,2mg/ L para efluentes
foram recomendados pela Organização Mundial da Saúde cm 2001 . O arsênio existe na natureza nos estados 5,3 ,0 c
- 3, sendo que as formas predominantes no sistema aquático são a espécie trivalente (H 3As0 3, 11 2 As0 3-, H AsO/) c a
espécie pcntavalcntc (H 3 As0 4 , H 2 As0 4-, HAsO/", Aso/·) (Smcdlcy, 2002). ;\ distribuição de arsênio no sistema
natural é governada pela estabilidade das espécies aquosas c pelo potencial dos sólidos de adsorvcrcm o arsênio cm
sua superfície Nos solos altamente intcmpcrizados, a fixação destes anions cst{t relacionada ;i presença de óxidos
hidratados de alumínio e ferro. Esta capacidade de fixação de arsênio pelos óxidos tem um papel fundamental no
controle da concentração de arsênio no meio ambiente (Fostcr, 199R; Manning, 1997). Dentre os óxidos de alumínio
a gibbsita (Al 20 3 .3H 20) é um imponantc adsorvcntc de elementos contaminantes de águas de superfície ou
subtcrrfmcas c está presente na constituição de latossolos comumcntc encontrados cm regiões tropicais. Uma vez
adsorvido nos solos, o arsênio pode vir a ser dcssorvido causando contaminação do entorno ou do meio aquútico
(Ladeira c Ciminclli, 2003). Desta f01111a , a imobilização das espécies arscnato c arscnito cm substratos naturais c a
conseqüente remoção do meio aquático, serão mais bem compreendidas c controladas se o mecanismo de adsorção
for elucidado. A elucidação do mecanismo contribui também na previsão de rcmobilização.
Alguns trabalhos de espectroscopia de EXAFS (Extcndcd X mys Ahsorption Spcctroscopy) demonstram que a
adsorção da espécie pcntavalcntc c trivalente de arsênio cm gibbsita se dú <ltravés da formação do complexo
bidentado binuclear (Ladeira, 2001, Arai , 2001 ). Entretanto, as técnicas cspcctroscópicas não avaliam as mudanças
ocorridas nos sítios de adsorção durante a formação dos complexos de supcrficic. Neste trabalho o emprego de
técnicas macroscópicas vem complementar os estudos cspcctrocópicos tornando possível a quantificação da
liberação de ligantes tais como o íon hidroxila c definição das cargas presentes na superfície dos sólidos. Até onde
sabemos trabalhos similares não foram desenvolvidos para óxidos de alumínio, cm especial para a gibbsita.
O presente trabalho investiga a remoção de As(lll) c As( V) pela gibbsita c apresenta as rcaçõcs de adsorção das
duas espécies para este mineral. O mecanismo foi determinado atravl:s da quantificação da liberação das hidroxilas
durante o processo de protonação do sólido c adsorção do arsênio. O estudo inclui também uma completa
caracterização mineralógica da amostra além da determinação capacidade de adsorção deste mineral cm relação às
espécies de arsênio.

PARTE EXPERIMENTAL
Caracterização da amostra
A amostra de gibbsita natural foi fomccida pela M.S.L Minerais S.A. Brasil, c utilizada sem tratamento
prévio. A gibbsita apresentou uma área superficial de 13,5m~/g determinada atravl:s da equação de BET utilizando a
técnica de adsorção de N 2 (equipamento Nova I 000, Quantachromc Corp.). Outras técnicas utilizadas na
caracterização tisica, mineralógica c química toram: diti·ação de raios-X (equipamento Philips Mockl PWI400).
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Jluorcscéncia de raios-X para identificação da composição elementar (equipamento Philips Mo dei PW251 O) c
anúliscs químicas via-úmida para identificação c dosagem dos constituintes.

Isotermas de adsorção
Os experimentos foram realizados cm crlcnmcycrs agitados, vedados, contendo I OOmL de solução de
arsénio, com concentrações iniciais variando entre l 00 c I OOOmgAs/L, c I Og de material adsorvcntc. As soluções de
arsénio trivalente c pcntavalcntc foram preparadas através da dissolução dos sais mcta-arscnito de sódio (AsNa0 2
PA; 99,0%; Fluka) c arscnato ácido disódio (Na 2 HAs04.7H 20 PA; 98,5%, Fluka) cm água dcionizada. O pH da
solução foi ajustado com NaOI! ou HCl c a força iónica da solução com NaCl. Ensaios distintos foram realizados
para a obtenção de cada ponto da isotcrma. O tempo de cada ensaio foi fixado cm 24 horas (8h cq.) c a temperatura
cm 25±0,5°C. O pH durante o ensaio foi sendo corrigido para um valor pré-determinado com NaOH ou HCl até a
completa estabilização. Ao final de cada experimento a polpa foi imediatamente filtrada, sendo o filtrado colctado
para determinação da concentração final de arsénio total. O arsénio total inicial c final foi analisado através de
espectrometria de absorção atómica e/ou espectrometria de plasma de acoplamento indutivo (ICP- Spcctro Modula).

Quantificação da liberação do íon hidroxila
O procedimento descrito a seguir foi utilizado na dctcnninação elo número de moles de OI-r liberados
durante a protonação da supcrtlcic da gibbsita c durante a adsorção das espécies ele arsénio na gibbsita. Inicialmente,
1

utilizou-se purga de N 2 cm 500mL de uma solução livre de arsénio de força iónica igual a 10- M, ajustada com NaCl,
até a estabilização do pH cm 5,5. A partir de então, IOg de gibbsita foram adicionadas a esta solução. A polpa, com
2% de sólidos foi agitada magneticamente durante 23 horas, com purga de N 2 c temperatura ambiente. Um titulador
automútico (Mctrohm 716 Ti trino) foi utilizado para manter o pH desta polpa cm 5,5, através da adição contínua de
I!Cl conectado a um clctrodo de pH de vidro, programado para operar no modo pH-stat modc. Após transcorridas 24
horas. o volume de HCl gasto nesta etapa de protonação do sólido foi registrado, c fez-se a adição de arsénio na
polpa de forma a obter uma concentração de I OOmg/L. Uma vez iniciada a adsorção esta foi conduzida por mais 24
horas com o pi! fixo cm 5,5, através da adição de HCl pelo titulador automático. Decorrido este tempo o consumo de
úcido foi registrado novamente c a polpa foi filtrada. O filtrado foi enviado para análise de arsénio por espectroscopia
de absorção atómica para determinação do carregamento da superfície sendo este calculado pela diferença do teor de
arsénio inicial c final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização química c mineralógica
Os resultados da análise por difração raios-X da amostra ele gibbsita estão indicados na Tabela OI. Apenas
os principais constituintes estão apresentados, uma vez que a técnica tem como limitação o problema da falta de
sensibilidade para constituintes que se encontram cm pequeno teor. Observa-se que amostra é constituída
basicamente de gibbsita, caolinita c qum1zo.
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Tabda Ol -Identificação Mineralógica ;\través da Difração de Raios- X
Teores

Minerais
Gibbsita (i\1 20 3 .31b0)

mineral abundante acima de 40'%

Caulinita (AI 2 Si 20 5(0H)4)

mineral entre 3 c I 0'%

Quartzo (Si0 2)

minera l entre 3 c I 0'%

De forma coerente com a composição mineralógica, a análise da fluorescência de raios-X indicou como
constituintes majoritários os segui ntes elementos: alumínio, ox1gênio c si lício. Como elementos minoritúrios se
encontram o ferro c o titânio c como traços aparecem o cromo c o manganês. Com base nestes elementos
encontrados foram reali zadas aná lises química via úmida. A composição química da amostra de g ibbsita está
apresentada na tabela 02. Observa-se que a amostra natural é constituída basicamente de óxido de alumínio, seguida
de uma pequena porcentagem de sílica totalizando 66,5'%. O elevado valor do PPC (perda por calci nação) da amostra
natural se deve à presença de água de hidratação na estrutura da g ibbsita (AI 20 33H 20).

Tabela 02. Composição Química da g ibbs ita
Elementos

Teor(%)

Si0 2

7,00

fct

1,31

Al 20

59,50

3

Ti0 2

1,44

PPC

30,50

Ca

0,03

Mg

0,002

Mn

0,001

Cr

0,02

Tendo como base os dados gerados através das diversas técnicas empregadas dctem1inou-sc a composição
mineralógica aproxi mada da amostra: 90% gibbsita ; 7% quartzo; I ,5% óxidos de fen·o; I ,5% outros.

Isotermas de Adsorção
A capacidade adsortiva da gibbsita foi determinada atra vés do levantamento de isotcnm1s de adsorção para
ambas as espécies de As(Ill) c As(V) c esta apresentada na figura I. As curvas foram obtidas cm pH 5,5 c pH 8,0,
por serem estes valores próximos aos limites para o lançamento de cílucntcs líquidos cm cursos d'água. A quantidade
máxima de arsé nio adsorvid a (Qmax) foi calculada de acordo com a equação de Langmuir (I) sendo que as linhas
sólidas na figura 1 representam o ajuste dos dados experimentais a esta equação.

Q = Qmax.k.Cf

( 1)

1 + k.Cf
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onde, Q = quantidade de arsêniu adsorvida pelo sólido (mg/g de só li do); Qmax = quantidade máx im a de arsênio
adsorvido pelo sóli do (mg/g): Cf = concentração de arsê ni o cm equi líbrio com a fa se aquosa (mg/L); k = constante
Nota-se uma diferença significativa dos valo res de Qmax . refere ntes tan to aos d isti ntos valores de pH assim
como as d ifcrc ntcs espécies de arsên io. O Q max. ca lculado para a espécie pcntavalcn tc foi de 1,7mg/g para
experimentos rea li zados cm pl 1 g,o c 3,0mg/g para experimentos cm pH 5,5. A espécie pcntavalcntc é mel hor
ad so rvida cm condições ácidas de pi!, se ndo que a adsorção máxima de As(V) ocorreu cm pH 5,5 ; valores inferiores
a 5.5 não foram invest igados devido ú possível di sso lução da gibbsita. Para a espécie triva lente os va lores de Qmax.
determinados foram 4Jmg/g cm pH g,o c l ,78mg/g cm pH 5,5 . De fo m1a oposta ao ocorrido para a espécie
pcntava lcntc, a espéc ie trivalente é melhor adsorvida cm meio básico. A fig ura 1 mostra que o carregamento cm pll
5,5 para As(V) é substancialmente expressivo . Este fato é bastante relevante no contexto das possíveis aplicações do
material considerando que o arsêni o pcntava!cntc é a espécie preponderante no ambiente aquático. Além disso,
va lores de pH cm torn o de 5,5 são represen tat ivos de águas natura is. Dados da literat ura mostram valores de Qmax.
para adsorção de arsênio cm óxidos de alumí nio q ue variam de 1.42mg/g a 8.65 mg/g para a espécie trivalente c de
4.1 mg/g a 15.9mg/g para a espécie pentavalente. (Wccrasoorija, 2003; Ma nni ng, 1997; Lin, 200 I)
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Figura I: lsotcrmas de adsorção para a gibbs ita . Condi ções experimentais: I=O, l5M ; temperatura 25±0,5°C.

Quan tificação da liberação do ío n híd rox il a

A rclaç;lo ent re a libcra<;iio de hidrox il as no processo de adsorção de arsênio c a de finição do modelo
estrutural do complexo adsorvido é aqui ana li sada levando-se cm conta os grupamentos presentes na superfície da
gibbsita. Os grup os presentes na superfície da gi bbsita foram definidos por H icmstra (1989a, b, 1996) como sendo
grupamentos simples (A IOl-1 2

4 112

ou AIOH 2-

112

)

ou duplamente coordenados (Ah0H

0

).

O autor estima 66'Vo de grupos

duplamente coorden ados Al2 0l l 11 c 34'Y., de grupos simples (A 10 11 2 ' 112 ou AIOH 2- 112 ).
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A estrutura do complexo

adsorvido está intimamente correlacionada, dentre outros fatores, com estes grupos de supcrficic. O modelo
estrutural para a adsorçiío de As( V) na gibsitc foi determinado por Ladeira c! ai. (200 I), utili za ndo-se de técnicas
cspcc!roscópicas de EXAfS (Ertendcd X-mys Ah.1·o1ption Fine Structurc) c modclamcn!o ma!cmútico DFT (Densit.\'

Functional Thcorv). Neste caso a dcfiniçiío do modelo é poss ível através da dctcnninaçiío da dist {\ ncia intcratômica.
Para a gibbsita a distúncia dctcm1inada de Al-As(V) de 3.19±0.05Á, obtida tanto nas anúliscs de EXAFS como por
DFT, indicou que o modelo estrutural bidentado binuclear era o que melhor representava o complexo adsorvido. O
modelo bidentado binuclear apresentado pelos autores prevê o envolvimento de 2 sítios da supcrflcic c a libcraçiío de
OH- 1 ou H 20 , dependendo dos grupos de superfície envolvidos.
No presente estudo, a dctcm1inação do OH- foi conduzida cm 2 estágios subsequentes: ini cialmente a
protonação (gibbsita cm contato com solução de livre de arsénio) c, postcriOI111cntc, o processo de adsorção. Foi
observado que durante a proton ação da superfície ocorre um aumento de pH passando de 5.5 to 6.9. Incremento
similar foi observado durante o processo de adsorçiío. Ambos os incrementos de pi I estão relacionados com o
mecanismo de fom1ação do complexo adsorvido na superfície do sólido. Baseado nos dados obtidos durante a
protonação c adsorção que mostraram evidências de aumento de pl-1 c nos grupos de superfície definidos por
H icmstra ( 1989a b, 1996) as rcaçõcs subscqücntcs são propostas para descrever a adsorção do arscnato na gibbsita.
AI-OB.-112

Al-OII/

+

1-lzO

~

Al-(ml)-112

112

2 ou -i

+
AI-Oil/

(2)

1
12

A rcação (2) descreve o estágio de protonação da su pcr11cic, contendo grupos simples, onde ocorre a
formação de 2 sítios positivos c a conseqüente liberação de 2 01-1"

1
•

De acordo com llicmstra, ( 1989b) cm pH < 1O a

superfície da gibbsita se apresenta positivamente carregada como mostra a rcação (2). A liberação das hidroxilas
devido ao processo de protonação foi registrada durante as primeiras 24 horas antes de ter início a adso rção. Uma
vez protonados estes sítios positivamente carregados podem adsorvcr o arscnato de acordo com a rcação (3).

rH,""
AI-OH 2+ 1i2

i-

+

H 2 As0/

~

o

f

\

AsH 20 2

+ 21-1 20

(3)

Al-O/

A quantifícaçiío das hidroxílas foi cfctuada com base no consumo de ácido necessário para manter o pi I cm
5,5. Os resultados foram utilizados no cúlculo da quantidade de arsénio adsorvido na superfície protonada com base
na rcação (2) levando-se cm conta a cstcquiomctria da rcação de 2 Olr liberados para cada As adsorvido. Os dados
estão apresentados na tabela 03. Os resultados da Tabela 03 indicam um valor médio de I.OOmmol de arsénio
adsorvido na superfície protonada, o que representa cerca de 25'% do carregamento da superfície, ou scj::t, 25'% do
arsénio adsorvido segue os dois estágios descritos acima. O carregamento da superfície foi determinado de acordo
com o teor de arsênio inicial c final após a adsorção ter sido finali zada. A rcnção (4) descreve a adsorção de arsénio
nos grupos neutros dupl amente coordenados AI 20H

0

De acordo com llicmstra ( 1989) estes grupos niío siío

protonávci s cm pH 5,5 c pcnnancccm como predominantes cm va lores de - 1.5>pll<l ~.3.
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Tabela 03: A rsênio adsorvido de acordo com a liberação de hidrox ilas durante o processo de protonação c adsorção.
Carregamento

Arsênio adsorvido nos
sítios protonados
(mmol i\s/g) lO~
( mmol /g) I O 2

Arsênio adsorvido
nos sítios neutros
(mmol/g) I O ~

As total adsorvido Ra zão entre As total
nos sí tios
adsorvido nos sítios
c Carregamento
2
(mmo l/ g) I O

4.0 1

0.98

1.56

2.54

0.63

4.20

O.X9

1.75

2.64

0.63

3.7X

1.02

1.44

2.46

0.65

4. 16

1.07

1.78

2.85

0.68

4.04 *

1.00*

1.63 *

2.63*

0.65*

* Valor médio dos 4 ensaios dcscntos acnna
A rcação (4) determina que pa ra cada hidroxíla liberada segue-se a adsorção de uma molécula de arsénio.
Através da quantificação da liberação de OH- calculou-se um va lor médio de 1.63mmol de As adsorvido por grama
de g ibbsita. Este dado indica que cerca de 40'% do arsénio total adsorvido, considerando um carregamento médio de
4 .04mmol/g, se encontra nos síti os neutros AI 20H.

At-o

+

\

+ OI-f 1

(4)

AI O va lor 40'X, foi ca lculado de acordo com a cstcquiomctria d<1 rc<1ção. Esta maior adsorção aprcscntnda
pelos sí ti os neutros estú relacionada com a presença expressiva destes sítios na superfície da gibbsita totalizando
66°;(, do total de sítios di sponí veis. Desta fonmt através da quantificação da liberação de OK 1 foi poss ível explicar o
mecanismo de adsorção para 65% do As total adsorvido. Os 35'% restantes estão provavelmente adsorv idos nos sítios
1

naturalmente protonados (AIO H:' 1:!) presentes na gibbsita antes do contato com ns soluções. No presente trabnlho n
liberação de 01 r 1 para a adsorção de As(Y) na gibbsita foi av<1liada nas mesmas cond ições de pH adotadas nos
estudos de espectroscopia c comprovam a formação do complexo bidentado binuclear.
Com re lação ii adsorção do arscnito nos óxidos de AI não foi observada nenhuma alteração s ignificativa de
pll cm meio relativa mente úcido (pH 5,5), ou seja não houve li beração de hicl roxilas. Resu ltados ainda não
publicados de EXAFS e de modcl amc nto mntcmático do complexo adsorvido por DFT (Density Functiona /

Calcu/alio ns) apontam para a form ação do complexo bidcntado-mononuclcar. A distãncia intcmtômica de 3Á obtida
por EXA FS é característica do complexo bidcntndo-mononuclcar. A rcação descrita abaixo é sugerida para descrever
a adsorção da espécie trivalente na supcrficic protonada c neutra. A rcação (5) descreve n adsorção ocorrida após o
estágio de protonação (rcação 2) c considera a fonnação da es pécie bidcntada-mononuclcar c a liberação de umn
mo lécula de úgua. Para a espécie trivalente o carrega mento da g ibbsitn é de I ,44x I

o-2

mmol de As(III)/g .

Cont rariamente à espécie penta va lcnte, a adsorção da espécie tri va lente nos sítios neutros leva ndo a

form:~ção

do

comp lexo bidcntado-mononuclcar c a liberação de uma molécu la de água não é viável do ponto de vista
tcm1odiniimico. i\ não adsorção nos sítios neutros explicn cm parte o baixa carregamento da espécie trivalente
co mparativamente a espécie pcntavalcntc neste valor de pi I (Ladeira, I 998).
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ll
t I. .·2

/o,
Al-01~2~' 1:2

+ 11 3 As0 3

~

AI

'

As-011

+ IV)

(5)

o/
li

O mecanismo descrito pela rcação (5) mostra o porquê da não alteração de pll durante o processo de
adsorção do arscnito, cm contrapartida com o processo de adsorção do arscnato. Além disso, os dados aqui obtidos
confirmam os resultados da espectroscopia de EXAFS c DFT que apontaram para a fonnação dos complexos
b id cntado-mono n uc lc ar.

CONCLUSÕES
A amostra mostrou uma capacidade máxima de adsorção de arsénio, cm pH 5,5, de 3.3 a 4.6mg de arsênio/g
de gibbsita cm relação às espécies pcntavalcntc c trivalente, respectivamente. A adsorção do As(V) ocoiTC através do
mecanismo de troca de ligantes com a liberação de uma hidroxila para a formação do complexo bidentado binuclear.
A adsorção do As(! I!) fonna um complexo bidentado mononuclcar c não envolve a liberação de íons hidroxila.
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