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RESUMO 

O problema de drenagem ácida de minas (DAM) toma-se mais severo na presença de mi nerais como arscnopirita que 
sob condições ox idantes , alem de gerar acidez. promove também a liberação de arsênio. Em geral , o arsênio liberado 
está na fonna J e arscn ito, que é altamente tóxica. Os processos de remoção de arsênio envolvem usualmente a 
ox idação do As(lll}, seguida pela fix.wào do As(V) cm uma h1sc sólida de arscnatos férricos cristalinos. como por 
exemplo escorodita (FeAs04.2H 20) através de precipitação hidrotérmica, ou como ferridrita arsenical obtida através de 
coprccipitaçào/adsorção. A imobilização de arsênio através de prec ipitação de cscorod ita a 95°C c pressão ambiente 
tem sido apresentada como uma alternativa promissora pela : (i) utili zação de condições mais amenas, (ii) formação de 
uma fase cristalina que toma o resíduo potencialmente mais estável. ( iii) menor geração de volume de sólidos para 
descarte, o que impli ca cm áreas menores para disposição. O presente trabalho discute a aplicação desse processo para 
soluções industriais contendo 1,5 g As,.,,1/L. De modo a se obter a razão molar FeiAs igual a I , requerida para 
precipitaçiio de escorodita, su lfato de ferro (11) fo i adicionado, seguido da oxidação de As( lll) c Fc( ll) com H20,. A 
precipitação de escorodita foi conduzida à temperatura de 95"C c na presença de sementes. O controle de pH apresenta
se como finor importante para eficiência do processo, uma vc7 que o pH de precipitação de cscorod ita é dependente da 
concentração inic ial de arsénio c deve ser mantido ligeiramente abaixo do chamado pH de indução. Em cond içôes 
oti mizadas, a remoção de arsênio de ctlucnte industrial na forma de cscorodi ta alcançou um rendimento de cerca de 
XO'X,, resultando numa solução com teor residual de arsênio igual a 0.2 As g/L. 

PALAVRAS-CHAVE: arsénio. precipitaçiio, cscorod ita, drenagem úcida de minas. 
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I. INTRODUÇÃO 

A maioria dos processos para remoção de arsênio envolve a oxidaçlo do As(lll), seguida pela fuação do As(V) 
resultante numa fase sólida como arsenato férrico cristalino obtido através de pn:cipitação bidroténnica. ou como 
ferridrita arsenical produ1ida por copn:cipitação/adsorção. Este último consiste na neutralização de soluções ácidas 
contendo arsênio, o que implica na geração de grandes volumes de lama contendo hidróxido férrico, gesso c teores 
típicos de 3-6% de arsenio. A ímobiliLação de arsêoio através de prccipitnçao de escorodita a 95 •c e pressão ambiente 
é apresentada como uma alternativa promissora, considerando que o sólido gerado contém cerca de 30% de arsênio, 
gerando um volume menor a ser descartado. No entanto, a maioria dos estudos de precipitação de escorodita envolve 
soluções concentrndas de arsenio (I OgAs/L), o que não representa as concentrações típicas encontradas em alguma> 
soluções industriais. 

A escorodita é um minernl de estrutura cristalina que ocorre naturalmente na narureza. No processo de precipitação 
pretende-se obter uma fase cristalina de arsenato férrico dihidratndo (FeAs0 •. 2H20}, correspondente ao mineral 
escorodita. A pn:cipitação de cscorodita em temperatura controlada e pressllo ambiente foi investigada por Fillipou c 
Demopoulos (1997) c Dcbclalussen et ai. (2001). Nesse processo, a eseoroditn cristalina é produzida a partir do trióx.ido 
de arsenio gerado nos processos de ustulação de sulfetos metálicos. O processo é conduzido em uma única cta~ a 
95°C c a partir de soluções contendo elevadas concentrações de arsênio (33 g/L As(V)). De acordo com a literarura 
(Demopoulos, 2005), alguns requisitos devem ser atendidos para a precipitação de escorodita cristalina: uso de 

,. sementes, controle adequado da supersaturação. e razão molar Fe(IIlYAs(V) entre 1.0-1.2. Para atender essa nuao 
molar, é necessário a adiçlo de ferro ao sistema, usualmente na forma de sulfato férrico ou sulfato ferroso. e 
óxidos/hidróxidos de ferro, como goethita (Fillipou e Demopoulos, 1997). O controle de pH apresenta-se como fator 
importante para eficiência do processo, uma vez que o pH de precipitaçllo de cscorodita é dependente da concentração 
inicial de arsênio (Figura I). Esse pH deve ser mantido ligeimmcntc abaixo do chamado pH de indução, c acima do pH 
indicado na curva de solubilidade, ou seja, na região de supcrsaturaçao onde ocorre a formação de escoroditn. Se o pH é 
mantido acima do pH indução, ocorre a nucleação homogênca que leva a formação de arsenato férrico amorfo. Outro 
fator importante na preciJlitaçi!o de cscorodita é que o arsênio deve estar na forma peotavalente. Dessa fonna, a soluç§o 
deve ser previamente oxidada. Vários reagentes têm sido usados como oxidantes tais como ácido nítrico, clorato de 
sódio. ozônio e peróxido de hidrogênio (Pestine et al., 1999). Considerando-se a questão de impacto ambient.al, o 
peróxido de hidrogênio apresenta-se como o melhor agente. No presente trabalho. propõe-se a remoção de an.ênio 
através da precipitação de escorodita a partir de soluções contendo baixas concentrações de arsên.io total (( 1-2 giL As,}. 
O efeito do pH, concentração inicial de arsênio e adição de ácido sulfúrico na remoção de arsên.io serão discutidos . 
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Figure I - Desenho esquemático mostrando o conceito de controle da supersaturaçilo no processo de precipitnçllo de 
cscorodita. C• • concentração de equilíbrio; Cc - supersuturaçno critica; e Se - razão de supcrsaturaçllo 
critica (adaJltado de Fillipou c Dcmopoulos, 1997). 
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2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os ex perimentos foram conduzidos com so lução industrial que apresenta as seguintes carac terísticas: 1,5 g/L As total 
( 1, 1 g/L As(ll l )), pH 1,5, e razão molar Fc/As igual a 0.2. Para se atingir essa razão molar Fel As igual a I, adicionou-se 
ferro ao sistema na forma de sult~1to krroso. Os l;!nsaios de oxidação foram conduzidos em rcator com agitação 
continua, imerso cm um banho com controle de temperatura (25-H0°C). Adicionou-se peróxido de hidrogênio em 
quantidade cstcq uiométrica suficiente para ox idação total do Fc(ll) e As( III) presentes no sistema. com excesso de 20%. 
Não houve o controle do pH durante os ensaios tlc oxidação. Após a etapa de oxitlação, os ensaios de precipitação 
foram conduzidos no mesmo sistema à temperatura de 95 oe, pressão ambiente. tempo de 2 horas. com adição de 
sementes de cscorodita (200 g/L) c razão mol ar Fc/As mantida entre 0,9-1 ,2 . Essas sementes fo ram. previamente, 
obtidas a partir de soluções sintéticas. Ao 1im do ensa io , a polpa toi filtrada , o sólido secado a 60 "C e o filtrado enviado 
para anâliscs químicas. As variáveis concentração inicial de arsénio e adição de ác ido sulfürico foram investigadas. 

As concentraçôcs de arsénio tota l ti>ram determinadas por espectro fotometria de absorção atóm ica Perkin Elmer (l'erkin 
Eloncr AA nalyst 300), com chama de Ar/Acetileno ou Forno de Gratite (l'crkin Elmcr II GA -XOO). A determinação da 
concentração de As( lll) foi rea li zada por titulomctria por oxircd ução, com KBrO , adaptada para soluçôcs aquosas. O 
contro le das co ncentrações de ferro total e t<.:rro (II I) i()ram realizadas por titulomctri a por ox ircduçào, com K2Cr,O, . c 
para os licores em baixa concentração de ferro total as determinações toram reali zadas por cspcctrofotometria de 
absorção atómica Pcrkin Elmcr (Pcrkin Elmcr Ai\nalyst 300). com chama de Ar/Acetileno. 

A escorod ita cristalina foi caracterizada por difraçiio de Raios- X (Philíps modelo PW 171 0); microscopia elctrônica de 
varredura acoplada a espectroscopia de energ ia dispcrsiva (MEV/EDS) (JEOL modelo JSM-636ULYI); c espectroscopia 
Micro-Raman (Jobin Yvon/ Horiba modelo LahRaon HR ROO). Esse equipamento possui laser HeNc com potência na 
sa ída do fe ixe de 20 mW c detctor CCD resfriada a nitrogénio liquido. Através de um microscópio ótico (objctiva IOOx, 
0.90 NA), sclcc iona-sc a região para incidência do feixe laser. que corresponde a uma área de cerca de 2 ~m2 . O Ensaio 
de eswbilidade química do prec ipitado t(mmdo foi reali zado confimnc proposto pela Nom 111 ABNT N BR-10005 :2004 

Li xiviaçào de resíduos. cujo procedimento é igual ao ensaio TCLP (To.ricity clwracterization o(/eaching procedure) 
recomendado pela USE PA (Em'irmunental Protection Agencl' o{ United States). Entretanto. a norma brasileira 
cswbe lccc o limite máx imo de As no ex trato igual a I ,O mg/L, cinco vezes menor do que o permitido pela legislação 
americana. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diagrama Eh-pi! para o sistema As-Fe-S-11 20 (Figura I) mostra que duas tàses sólidas contendo arsênio podem ser 
tonnadas em condições bem distintas a partir de ox idação da arscnopirita. A fonnação de escorodí ta, bem como sua 
região de estabilidade. ocorre cm pH entre 0-R c cond ições oxidantes. Além desta, observa-se a tonnação de arsenato 
ferroso (Fe ,(As04 ),) na faixa de pH neutro-alcalino c condições redutoras. O diagrama apresenta ainda a região de 
estab ilidade da fcrridrita (Fc(OII h). coex istindo com a escorodita. As regiões indicando a especiaçào dos ions contendo 
arsênio, arsenato (As( V)) c arsenito (As(l ll )), com o pll c po tenc ial redox podem ser observadas no diagrama (Figura 2 
regiões tracejadas). 

Nos ensaios de oxidação, util izou-se uma solução contendo baixa concentração de arsênio (As( lll )= l , l g/L) e razão 
molar Fc/As em torno de 1,0. O peróxido de hidrogênio foi utilizado como ox idante com 20"!., de excesso 
estequiométrico. Investigou-se a ad ição de peróx ido de hidrogênio total no tempo zero e estagiada, bem como a 
temperatura. A adição de peróxido de hid rogênio no tempo zero resultou na oxidação completa c imediata do Fe(ll) a 
Fc(lll) c As( III) a As( V). Nos ensaios com adição estagiada de peróxido de hidrogênio, observou-se que a oxidação 
completa de Fe(ll) a Fc(lll) c As(lll) a As(Y) ocorreu com cerca de 20 minutos de rcação. A temperatura não 
apresentou nenhum efeito significativo. De acortlo com a literatura (Debekausscn ct ai., 200 1; Wang et ai., 2000), a 
baixa concentração de arsénio inicial e pi! ácido (I ,5) desse sistema não tàvoreceriam a oxidação de As(lll). Entretanto, 
a taxa de ox idação As(lll) pelo peróxido de hidrogênio é acelerada na presença de ions ferrosos (Pestinc et ai. , 1999). 
O ion ferroso a tua como catalisador da rcaçiío de ox itlação. A mistura Fe(ll) e H20 2 é conhecida corno reagente Fenton. 
Para obtenção de sementes de escorodita, os ensa ios de precipitação foram conduzidos a partir de soluções sintéticas 
concentradas de Fc(lll)( 35 g/L) e As( V) (50 g/L), à 95 °C e tempo de 12 horas. 
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Figura 2 - Diagrama Eh-pH para o sistema As Fe- S-I fzO, a 25°C, mostrando a região de estabilidade de escorodita 
c fcrridrita (Fe(OU))). As regiões de predominância indicando as espécies de arsênio aparecem ern tracejado 
e itálico. [Fc] • [As] • 0,01 moi/L e [S] = 0,02 moVL. A região de estabilidade da água está limitada pelas 
linhas paralelas. 

Após a obtenção de sementes c a oxidação da solução industrial, foram conduzidos os ensaios de precipitação. Os 
resultados estão apresentados na Figura 3. O rendimento do processo de precipitação foi calculado a partir das 
concentrações iniciais e finais de Fe(total) e As( total). Observa-se que os maiores rendimentos (>70"/o) no processo de 
precipitação foram obtidos para pU entre I ,5·1 ,6 e adição mínima de ácido sulfúrico. Durante o aquecimento, observou
se a formação de uma fase sólida, provavelmente amorfa, indesejada no processo. Por isso, adicionou-se ácido sulfúrico 
em quantidade suficiente para manter a solução clarificada até se atingir a temperamra de 95°C. É importante discutir o 
efeito do pH no processo de precipitaçao de e~corodita. Para concentração do As inicial menor que I g/L, a dcpendCncia 
do pH de indução com a concentraçl!o inicial de As foi calculada a partir dos dados apresentados por Debekausscn ct ui. 
(2001) (Figura 4). Para as condições iniciais encontradas no presente trabalho ([As);;: 1 g/L), o pH de precipitação deve 
ser mantido ligeiramente abaixo de 1.6, que corresponde ao pU de indução para essa concentração de arsênio. Para 
menores concentrações iniciais de As, maiores valores de pH de prccipitaçllo são requeridos. Conforme mostrado na 
Figura 3, o pH de precipitação manteve-se mais elevado no ensaio com menor concentração inicial de As. Isto sugere 
que a solução atinge um pH de equilibrio conforme a concentração de wnio c, esse pH deve ser próximo ao pH de 
indução. Os baixos rendimentos de precipitação obtidos nos ensaios conduzidos em pH 1,4, se devem, provavelmente, à 
resolubilizaçào da escorodita. Isto porque os valores de pH desses ensaios encontram-se abaixo do pH de indução, 
conforme previsto pela Figura 4 para a concentração inicial de As. Os ensaios sem o controle do pH apresentaram 
maior remoção de arsênio da solução. Resultados similares também foram obtidos por Demopoulos (2005). Como 
desvantagens da aplicação desse processo cm nível industrial podem ser citadas as dificuldades operacionais para 
controle de pH e a operação de sistemas abertos a temperaturas tão elevadas. No entanto, para soluções dilufdas de 
arsênio (J -2 As g/L) a possibilidade de não se controlar o pH, uma vez que o processo ajusta-se naturalmente às 
flutuações de pU (atinge-se um pH de equilibrio à medida que a concentruçl!o de arsênio diminui) pode tomar o 
processo mais viável pa.ra nplicaçllo industrial. Em condições otimizadas, a remoção de arsênio de etlucntc industrial na 
forma de cscorodita teve um rendimento de cerca de 80%, resulhmdo numa solução com teor residual de arsênio de 0,2 
Asg!L 
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A análise do precipitado foi realizada através c.k difraçtlo de raios-X. espectroscopia micro-Raman c microscop ia 
elctrônica de varredura/ microssonda. De aeordo com a anúlisc micro-Raman (Figura 5), o espectro mostra todas as 
bandas características de escorodita criswlina (Farmcr. 1976), não indicando a presença de outras li!Scs, inclu indo-se 
fases amorfas. Esses resultados também t<mun confirmados pela análise de dilraçiio de Rai os-X (Figura 6) . A t(mnação 
da tase cscorod ita é indicada pela presença de todos os picos característicos de escorodi ta cri stalina (IC DD # 37-046X -
ver linhas verticais Figura 6). As imagens obtidas por microscopia clctrônica revel am qw.: o precipitado é formado de 
partículas densas c esféricas. com diámctro médio de 45 !l111 (Figura 7). Nota-se a t<mnaçào de camadas de precipitado 
sobre as sementes, bem como partículas fraturadas. Considera ndo que a amostra anali sada é resultado th: sucessivos 
ensa ios de precipitação, a fórmação de camadas c a esfericidade podem ind it:ar que houve algum processo de 
envelhecimento das partículas, tomando-as mais densas. A aná li se quí mica qualitativa por EDS ind icou 44-46% de As, 
35-28% de Fc, o que corresponde a re lação Fel As cstcquiométrica de arscnato férrit:o. 
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O precipitado obtido foi submetido aos ensaios de lixiviação de resíduos segundo a nomta ABNT NBRI0005:2004. A 
análise química do cxtrato indicou uma concentração de arsênio igual a 0,9 mg/L, cujo valor é inferior àquele 
estabelecido na nonna (limite máximo pennitido 1,0 mg/L de As). Diante disso, a escorodita fonnada apresenta 
estabilidade química para disposição segura em valas. 

Figure 7- Fotomicrografia obtida por microscopia elctrônica de varredura mostrando as partículas de escorodita obtidas 
por precipitação. 

CONCLUSÕES 

A precipitação de escorodita a 95 •c e pressão ambiente mostrou-se como uma alternativa viável para remoção de 
arsênio de soluções industriais. Através da otimizaçilo das condições operacionais, a remoção de arsênio na fonna de 
escorodita teve um rendimento de cerca de 80%, resultando numa solução com teor residual de arsênio igual a 
0,2 As g/L. Isto indica que etapas subseqüentes (polimento) são necessárias, de modo a se atingir os níveis de arsênio 
permitidos pela legislação para descarte de efluentes industriais. A escorodita cristalina foi identificada como a única 
fase formada durante o processo. Segundo o critério de ensaio de estabilidade química, descrito na Norma ABNT 
10005:2004, o precipitado formado é estável para descarte cm valas de rejeito. 
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