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RESUMO 

 

A elevada toxicidade e potencial de acumulação de arsênio em diversos ambientes têm 

incentivado pesquisas de novos métodos de remoção desse íon em águas contaminadas. 

Dentre os diversos processos utilizados, a adsorção contendo óxidos de ferro tem apresentado 

bons resultados na remediação de ambientes aquáticos contaminados por arsênio. Entretanto, 

muito do arsênio liberado no ambiente aquático é proveniente de efluentes de mineração, que 

apresenta meio extremamente ácido, o que impossibilita a ação da maioria dos adsorventes 

utilizados. Neste contexto, a K-jarosita surge como alternativa na remoção de arsênio em 

ambientes contaminados devido sua estabilidade neste âmbito de baixo pH. Os estudos deste 

trabalho foram realizados no campus do Mucuri da UFVJM e tiveram como objetivo 

sintetizar, caracterizar e avaliar através de ensaios de adsorção a efetividade de nanopartículas 

de k-jarosita na remoção de arsênio inorgânico (III e V) e arsênio orgânico (ácido 

monometilarsônico-MMA) em água contaminada, bem como a dessorção destes elementos 

promovendo a liberação dos sítios de adsorção dos nanomateriais. A K-jarosita foi 

caracterizada através da difratometria de raios-X, com seus pontos de reflexão estando de 

acordo com o arquivo padrão JCPDS 36-427. Seus dados difratométricos foram refinados 

pelo método de Rietveld, caracterizando sua estrutura como romboédrica de densidade 3,045g 

cm
-3

. Apresenta uma área superficial de 9 m
2
 determinada através do método BET, sendo uma 

estrutura mesoporosa, com poros apresentando volume de 0,034 cm
3
 g

-1
 e tamanho médio de 

90Å, determinados pelo método BJH. Nos testes de adsorção, os estudos cinéticos 

demonstraram que a K-jarosita apresenta uma rápida adsorção, tendo o As(V)
 
sido mais 

adsorvido que os demais. Com relação ao efeito de competição de ânions, foram realizados 

ensaios com NO3
-
, PO4

3-
 e SO4

2-
, sendo observada pouca interferência dos íons nitrato e 

fosfato, e um efeito de aumento de adsorção do íon sulfato com relação ao As (V). No caso do 

pH, foram avaliadas as faixas de pH do meio ácido ao meio alcalino, sendo que nestas foi 

verificada maior estabilidade da K-jarosita em pH próximo de 3, fora do qual ocorre sua 

desestabilização com formação de outros óxidos de ferro. A dessorção ocorre em pH acima de 

12, sendo o As-i
 
(V) e o As-o MMA os mais facilmente liberados. Foram avaliadas isotermas 

de Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson, sendo todas adequadas à 

adsorção de arsênio pela K-jarosita, tendo o modelo de Langmuir-Freundlich apresentado um 

melhor ajuste. A capacidade máxima de adsorção pelas nanopartículas de K-jarosita foi de 

11,12 mg g
-1

 para As (III), de 18,26 mg g
-1

  para As (V) e de 13,35 mg g
-1

 para MMA. Em 

análise de amostras de águas superficiais de rios contaminados por arsênio, provenientes do 

município de Paracatu/MG, todas ficaram após a adsorção por K-jarosita abaixo dos limites 

estabelecidos pela legislação vigente. Foi realizada também a recuperação do arsênio após 

dessorção na forma de Ag3AsO4, o qual apresentou grande eficiência em ensaios de 

fotocatálise, que também foram realizados. E como forma de funcionalizar o uso das 

nanopartículas de K-jarosita, foram desenvolvidos protótipos de filtros que apresentaram 

grande eficiência na remoção do arsênio em amostras de água. Através deste estudo, foi 

possível verificar que a K-jarosita apresenta grande potencial de ser utilizada como forma de 

remediação ambiental em ambientes aquosos contaminados por arsênio.  

 

Palavras-chave: K-jarosita, Arsênio, Adsorção, Remediação ambiental 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The high toxicity and potential of arsenic accumulation in different environments have 

encouraged works of new ion removal methods in contaminated water. Among the various 

processes used, the adsorption containing iron oxides has shown good results in the 

remediation of aquatic environments contaminated by arsenic. However, much of the arsenic 

is released into the aquatic environment from mining waste, which presents extremely acid 

medium, which prevents the action of most adsorbents used. In this context, the K-jarosite is 

an alternative in the removal of arsenic in contaminated environments due to its stability in 

the context of low pH. Studies of this work were carried out in the Mucuri campus from 

UFVJM and aimed to synthesize, characterize and evaluate through adsorption tests the 

effectiveness of K-jarosite nanoparticles in inorganic arsenic removal (III and V) and organic 

arsenic (monometilarsônic acid -MMA) in contaminated water and desorption of these 

elements promoting the release of nanomaterials adsorption sites. The K-jarosite was 

characterized by diffraction of X-rays, with their reflection points are in accordance with the 

standard file JCPDS 36-427. Its difratométrics data were refined by the Rietveld method, 

characterizing its structure and density of rhombohedral 3,045g cm
-3

. Having a surface area of 

9 m
2
 determined by the BET method, being a mesoporous structure with pores having volume 

of 0.034 cm
3
 g-1 and 90 Å average size determined by the BJH method. In adsorption tests, 

kinetic studies have shown that K-jarosite has a rapid adsorption, and the As (V) was 

adsorbed more than the others. With respect to anions competition effect, tests were 

performed with NO3
-
, PO4

3-
 and SO4

2-
, and observed little interference of nitrate and 

phosphate ions, and sulfate ion adsorption increased effect with respect to As (V). In the case 

of pH, the pH ranges from acid to alkaline medium were evaluated, and these were verified 

increased stability of K-jarosite at pH around 3, out of which a destabilization occurs with 

formation of other iron oxides. The desorption occurs at pH above 12 and the As-i (V) and o-

MMA to more easily released. Langmuir isotherms were evaluated, Freundlich, Langmuir-

Freundlich and Redlich-Peterson, all being suitable for the adsorption of arsenic by K-jarosite 

having the model of Langmuir-Freundlich presented a better fit. The maximum adsorption 

capacity for K-jarosite nanoparticles was 11.12 mg g
-1

 for As (III) 18.26 mg g
-1

 to As (V) and 

13.35 mg g
-1

 for MMA . In analysis of surface water samples from contaminated rivers by 

arsenic, from the Paracatu city / MG, all they were after adsorption by K-jarosite below the 

limits established by law. It also performed the recovery of arsenic desorbed in the form of 

Ag3AsO4, which showed great efficiency in photocatalysis tests were also performed. And as 

a way to functionalize the use of K-jarosite nanoparticles filter prototypes were developed that 

showed high efficiency in the removal of arsenic in water samples. Through this study, we 

found that K-jarosite has potential to be used as a form of environmental remediation in 

aqueous environments contaminated by arsenic. 

 

Keywords: K-jarosite, Arsenic, Adsorption, Environmental Remediation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial para o planeta, sendo indispensável no 

desenvolvimento de várias atividades, como transporte, geração de energia, processamento de 

alimentos e principalmente para o consumo humano. Dentre os resíduos que causam a 

poluição dos recursos hídricos, os metais tóxicos geram grande preocupação a nível mundial, 

pois possuem efeitos nocivos sobre várias formas de vida, originando diversos problemas à 

saúde humana, tais como severos danos aos rins, fígado, sistema reprodutivo e sistema 

nervoso central (SARI; TUZEN, 2009). 

Dentre os metais e semimetais tóxicos responsáveis pela poluição das águas, a 

contaminação por arsênio (As) tem despertado atenção devido às concentrações encontradas 

em águas de várias regiões do mundo, com valores bem superiores ao máximo permitido (10 

µg L
-1

) (YAO et al., 2014) em água potável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O As é também considerado, desde 1997, como sendo o elemento mais tóxico à saúde 

humana segundo a Lista de Prioridade de Substâncias Perigosas da Agency for Toxic 

Substances e Disease Registry (ATSDR, 2015). Também apresenta grande risco de causar 

câncer de pele, rim, pulmão e bexiga (LIU et al., 2011). 

No Brasil, a mineração de ouro e ferro tem contribuído para a dispersão de arsênio 

e sua entrada na cadeia alimentar. Um exemplo disso é a concentração de 300 µg L
-1

 de As 

encontrado em águas superficiais no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais (CAMPOS et 

al., 2007), valor muito acima do limite estabelecido pelo CONAMA, RDC 357, para a 

presença deste elemento, com valor máximo de 10 µg L
-1

 (BRASIL, 2005). 

Diante de um cenário de elevado risco à saúde humana, pela exposição cada vez 

maior ao arsênio, métodos eficazes para remover este elemento a partir de água contaminada 

têm sido desenvolvidos com a finalidade de alcançar os limites estabelecidos pela legislação. 

Tais métodos incluem precipitação/coagulação ou filtração, separação por membrana, troca 

iônica e adsorção. Paralelamente, o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para 

remover metais e semimetais tóxicos de soluções aquosas tem atraído muita atenção nos 

últimos 20 anos, sendo a adsorção fortemente utilizada como forma de retenção desses 

elementos em óxidos de ferro, hidróxidos de ferro e oxi-hidróxidos de ferro (LIU et al., 2011). 

No entanto, a oxidação de minerais que contêm arsênio, tais como a arsenopirita, 

libera uma quantidade considerável de arsênio em soluções de lixiviação. Grandes volumes, 

alta acidez (pH < 3) e presença de sulfato e metais em efluentes de mineração tornam as 

tecnologias de remoção de arsênio convencionais economicamente inviáveis para serem 
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utilizadas (EPA, 2000). Óxidos de ferro, tais como a jarosita ([K, Na, NH4] Fe3(SO4)2(OH6)), 

schwertmannita (Fe8O8(OH)5,5(SO4)1,25) e goethita (FeOOH) são naturalmente formados em 

ambientes de mineração, e portanto, podem ser empregados como opção na remoção de 

arsênio desses efluentes (AHORANTA et al., 2016).  

Dentre as nanopartículas compostas pelo ferro, a K-jarosita é formada em 

ambientes ácidos, oxidantes e ricos em ferro, sendo a velocidade de formação maior em 

temperaturas mais elevadas, que, segundo Ferreira (2010), é maior acima de 80°C.  A K-

jarosita apresenta fórmula estrutural geral AB3(TO4)2(OH)6, onde A contém elementos 

monovalentes com número de coordenação igual ou superior a 9, como K
+
, Na

+
 e H3O

+ 

(PAPIKE et al., 2006), podendo também ser incorporados com menor frequência o Pb
2+

, Ca
2+

 

e NH4
+ 

(BASCIANO; PETERSON, 2007). No sítio B, de coordenação octaédrica, possui o 

Fe
3+

 no grupo da jarosita e Al
3+

 na alunita. Em T, de coordenação tetraédrica, possui o S
6+

 

como íon dominante, podendo também apresentar As
5+

, P
5+

, Cr
6+

 e Se
6+

 (ZAHRAI et al., 

2013). 

Segundo Asta et al. (2009), a K-jarosita apresenta uma boa adsorção de arsênio 

em meios ácidos, ocorrendo à troca do íon sulfato pelo arsênio, sendo esta capacidade 

também verificada por Kendall et al. (2013), onde a retirada de arsênio de meios altamente 

ácidos, com pH < 3,4; é favorecida pela K-jarosita. A mesma eficiência não foi observada 

quando a K-jarosita foi utilizada em pH maior, como observado por Alarcón et al. (2014), ao 

analisar o efeito de adsorção em águas do mar, indicando a necessidade de mais estudos 

utilizando a K-jarosita como nanopartícula adsorvente.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar a síntese e a caracterização de nanopartículas de K-Jarosita, usadas para 

adsorção de arsênio inorgânico (III e V) e arsênio orgânico (ácido monometilarsônico-MMA) 

em água contaminada, como proposta de remediação ambiental.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar e caracterizar as nanopartículas de K-Jarosita, de modo a determinar sua área 

específica superficial, diâmetro e distribuição dos poros e sua cristalinidade. 

 Estudar os parâmetros da capacidade de adsorção: isotermas de adsorção, cinética de 

adsorção, efeito da competição de ânions e efeito do pH. 

 Aplicar o material em amostras de águas superficiais de rios contaminados por arsênio 

devido a atividades mineradoras.  

 Realizar estudos de dessorção de As, promovendo a liberação dos sítios de adsorção dos 

nanomateriais. 

 Reutilizar o arsênio dessorvido em processos de fotocatálise. 

 Funcionalizar o uso de nanopartículas de K-jarosita com o desenvolvimento de filtros 

para retirada de As presente em amostras de água.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Arsênio 

 

O arsênio (As) é um elemento químico de massa atômica 75, considerado um 

semimetal por possuir características físico-químicas tanto de metais quanto de ametais. É 

considerado tóxico e amplamente distribuído na biosfera, podendo ser encontrado na 

atmosfera, água, solos, sedimentos e organismos (PAULELLI, 2015).  

Na natureza, o As é encontrado em espécies orgânicas (As-o) e inorgânicas (As-i). 

Espécies inorgânicas de As podem apresentar cinco estados de oxidação (-III, -I, 0, III e V), 

embora não seja comumente encontrado em sua forma elementar fora dos depósitos de 

minério. Em arsenopirita temos o As no estado de oxidação –I. Na forma trivalente temos o 

arsenito, encontrado como trióxido de As (As2O3) ou arsenito de sódio (NaAsO2) e na forma 

pentavalente como arsenato de sódio (Na2AsO4), pentóxido arsênico (As2O5) ou ácido 

arsênico (H3AsO4) (SOUZA et al., 2015). Já na forma orgânica ele pode se apresentar como 

ácido monometilarsônico (MMA), ácido dimetilarsínico (DMA), ácido arsenílico, óxido de 

trimetilarsina (TMAO), arsênioaçúcares, arsenobetaína (AsB), arsenocolina (AsC) e 

arsenolipídeos (AsLip) (FAITA et al., 2013).  

A forma predominante de As-i em ambientes aquáticos e oxidantes é o arsenato 

(As V). Já em ambientes redutores, como águas subterrâneas, o arsenito (As III) passa a ser a 

forma predominante (MENDES et al., 2009).  

 

3.1.1 Ocorrência do arsênio 

 

O As é um elemento de ocorrência natural ou oriundo da atividade humana, 

podendo estar presente no solo, na água, no ar e nos alimentos.  

Na natureza, existem mais de 200 espécies minerais em que o As está presente, 

podendo ser obtido como subproduto no tratamento de minérios de ouro, prata, cobalto, 

níquel, chumbo, cobre e antimônio.  Alguns compostos arsenicais são relativamente voláteis e 

contribuem para a contaminação ambiental. Cerca de 73.540 toneladas de As são liberadas 

anualmente para o meio ambiente, das quais 60% são de origem natural, principalmente das 

erupções vulcânicas, e o restante de fontes antropogênicas (WHO, 2001).  

As principais fontes antropogênicas de As decorrem da fundição de metais não 

ferrosos, produção de energia pela combustão de combustíveis fósseis ou carvão, produção e 
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uso de agrotóxicos e compostos arsenicais para preservação da madeira e das atividades de 

mineração (SILVA, 2013).  

Em águas naturais, a presença de arsênio está relacionada a processos de 

lixiviação de rochas e sedimentos que contém arsênio, podendo esta contaminação ocorrer 

tanto em solos como em águas subterrâneas (ZHANG et al., 2013). A presença de arsênio em 

águas naturais pode ser associada a ambientes geoquímicos, como depósitos formados por 

sedimentos aluviais lacustres, depósitos vulcânicos, e rejeitos de minerações (SILVA, 2013).  

O risco de contato com áreas contaminadas por As tem aumentado devido à 

expansão de áreas residenciais em direção a áreas agrícolas, regiões com atividade de 

mineração e beneficiamento de metais. Nesses casos, a geração de grandes quantidades de 

rejeitos e seu inadequado manejo podem contaminar a região e levar à entrada do elemento na 

cadeia atrófica (ONO, 2009). 

 

3.1.2 Aspectos tóxicos do arsênio 

 

As exposições crônicas e agudas ao As têm sido associadas com o aparecimento 

de cânceres, doenças cardiovasculares (hipertensão e aterosclerose), desordens neurológicas, 

distúrbios gastrointestinais, doenças renais e hepáticas, efeitos reprodutivos e outros (DA 

SILVA; BARRIO; MOREIRA, 2014) 

O ser humano pode absorver facilmente compostos de As tanto pela inalação 

quanto pela ingestão. Pela via inalatória ocorre com maior frequência absorção de As-i, 

embora o As-o também possa ser absorvido por esta via. Com relação à ingestão de As, sua 

absorção se dá em grande parte no trato gastrointestinal, sendo absorvidos mais de 90 % do 

As-i e entre 75 e 80 % do As-o. A absorção cutânea também ocorre, apesar do pequeno 

número de estudos realizados, podendo esta via estar sendo subestimada (SOUZA et al., 

2015).   

A distribuição do arsênio pelo organismo é feita pelos eritrócitos, ligado 

principalmente à hemoglobina e em menor escala aos leucócitos e às proteínas do plasma. O 

As é distribuído à maioria dos tecidos em menos de 24 horas, apresentando maior afinidade 

por regiões ricas em grupos sulfidrilas, como fígado, rins, baço e glândulas adrenais 

(JOLLIFFE; BUDD; GWILT, 1991). Essa alta afinidade por grupos sulfidrilas permite que os 

compostos de As sejam detectados em altas concentrações no cabelo, unhas e pele de 2 a 4 

semanas da exposição. Após quatro semanas ocorre uma redução de As no fígado e acúmulo 

nos ossos (QUATREHOMME et al., 1992).  
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A metabolização do As ocorre principalmente no fígado, e se dá pela conversão 

de As-i em As-o, que é excretado na urina. De forma geral, o As (V) é rapidamente reduzido 

pela ação da enzima arsenato-redutase a As (III), que é metilado a MMA(V) e 

sequencialmente a DMA(V) pela enzima As-metil-transferase (LIU; GOYER; WAALKES, 

2008).  

Após a metabolização, a excreção ocorre através da via urinária, podendo ser 

eliminadas espécies inorgânicas e orgânicas de As, as quais podem variar de acordo com as 

condições de exposição, vias de administração e dose (ATSDR, 2015). Geralmente, após 

longo período de exposição, o DMA é o metabólito em maior proporção (60 a 80 %), seguido 

pelo MMA (10 a 20 %) e As-i (10 a 20 %) (SOUZA et al., 2015).  Os compostos orgânicos 

AsB e AsC, encontrados em alimentos de origem marinha, não são biotransformados, sendo 

excretados inalterados na urina (LEFFERS et al., 2013). 

Segundo Borba et al. (2009), a toxicidade dos compostos de arsênio pode ser 

resumida na seguinte ordem: arsina > compostos de As (III) inorgânico > compostos de As 

(V) inorgânico > compostos de As (III) orgânico > compostos de As (V) orgânico. Os 

compostos de arsênio inorgânico são 100 vezes mais tóxicos do que as espécies químicas 

parcialmente metiladas, como MMA e DMA. Mesmo entre as espécies inorgânicas a 

toxicidade não é igual, apresentando a forma de arsênio trivalente (arsenito) toxicidade 60 

vezes maior do que a forma oxidada pentavalente (arsenato). 

A exposição ao As está associada a vários problemas de saúde, entre os quais 

podemos citar diversas desordens cardiovasculares, como hipertensão e arritmias, disfunção 

vascular endotelial, indução do estresse oxidativo e indução da aterosclerose 

(BALAKUMAR; KAUR, 2009). Também são relatados casos de conjuntivite, hiperqueratose, 

hiperpigmentação e gangrena nos membros. Além disso, espécies inorgânicas de As estão 

associadas ao desenvolvimento de cânceres de pele, pulmão, bexiga e rim, sendo consideradas 

carcinógenos humanos classe I, pela Agência Internacional de Pesquisas do Câncer (IARC, 

2004).  

Dos mecanismos conhecidos para a ação do As no organismo é verificado que o 

As (III) é capaz de reagir com grupamentos tiol de resíduos de cisteína, formando uma 

estrutura estável e levando a inativação de proteínas e enzimas cujas funções se baseiem na 

química desse grupamento. O DMA (III) também é capaz de reagir com grupamentos tiol em 

proteínas ricas nesses grupos (VENTURA; BOGO; MONSERRAT, 2011).  
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O As também possui a habilidade de inibir a replicação e o reparo do DNA, bem 

como participar de processos de fosforilação devido à analogia química entre os íons arsenato 

e fosfato, dificultando a síntese de ATP.  

 

3.1.3 Presença de arsênio na água 

 

Em fontes hídricas é verificada a presença de As de forma disseminada, quer seja 

por processos naturais como a erosão de rochas superficiais e vulcânicas, ou por ação 

antropogênica. Nessas fontes tem sido encontrado até 14 mg L
-1

 de As segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2008).  

Em águas naturais o As pode ser encontrado na forma de compostos inorgânicos e 

orgânicos. Os compostos de As-o são mais comuns em lagos e em locais poluídos por 

herbicidas arseníferos ou com elevada atividade biológica. Suas espécies orgânicas mais 

comuns são os compostos metilados MMA e DMA. Na presença de microrganismos pode 

ocorrer a biometilação dos oxiânions levando à formação dos compostos organometálicos, 

como ácido monometilarsônico (H2AsO3CH3) e ácido dimetilarsínico [(CH3)2AsO2H], o que 

ocorre com frequência em lagos (BORBA et al., 2009) 

Nos rios e nas águas subterrâneas predominam as formas inorgânicas de As, 

sendo que as espécies presentes na água são determinadas pelas condições de pH e de óxido-

redução do meio. Em condições redutoras, como encontradas em águas subterrâneas, ocorre o 

predomínio de As (III), que passa a As (V) à medida que o meio se torna mais oxidante. Já em 

águas superficiais é mais comum a presença de As (V) (IRGOLIC, 1994). 

Em Bangladesh e no estado de Bengala Ocidental da Índia, a água subterrânea, 

extraída principalmente de aquíferos aluviais rasos, é utilizada para consumo e irrigação, 

podendo conter presença de As em concentrações superiores às estabelecidas pela OMS, que 

é de 10 μg L
-1

, gerando grande preocupação com relação à saúde pública (RAVENSCROFT 

et al., 2005). Tal fato se torna mais preocupante pelo fato de terem sido perfurados por volta 

de 10 milhões de poços em Bangladesh, desde 1970, permitindo o acesso de mais de 35 

milhões de pessoas a águas subterrâneas com mais de 50 μg L
-1

 de As (WHO, 2011).  

Em outros países como Argentina, Taiwan, México e Chile são comuns 

concentrações de As, na água para consumo, superiores a 300 μg L
-1

 estando, muitas vezes, 

ligadas à presença de rochas vulcânicas na região (RAHMAN et al., 2015).  

Até 1963, a OMS recomendou um limite máximo para a concentração de As na 

água superficial de 50 μg L
-1

. No entanto, as conclusões de vários estudos epidemiológicos 



20 

 

vieram confirmar o potencial efeito cancerígeno de algumas espécies inorgânicas de As, 

quando presentes em concentrações elevadas, levando a OMS, em 1993, a recomendar um 

valor mais restritivo de 10 µg L
-1

. Este valor passou a ser usado como norma de qualidade das 

águas destinadas ao consumo humano, obrigando a um maior controle deste parâmetro por 

parte das entidades responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água (SUÁREZ et al., 

2004).  

No entanto, nem todos os países adotaram esta recomendação da OMS. Países 

como o Bahrein, a Bolívia, o Egito, a Arábia Saudita, a Indonésia e o Vietnam mantiveram o 

anterior limite recomendado (50 μg L
-1

). Já Na Austrália, em 1996, o Medical Research 

Committee (NHMRC) recomendou o valor de 7 μg L
-1

 como limite máximo da concentração 

de arsênio nas águas para consumo humano (CUNHA; DUARTE, 2008). 

No Brasil, a presença de altas concentrações de As está intimamente ligada à 

atividade mineradora, podendo ser verificadas concentrações por volta de 300 μg L
-1

 em 

águas superficiais no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais (CAMPOS et al., 2007). Esse 

valor está muito acima do que é estabelecido pelo CONAMA na resolução nº 357 de 17 de 

março de 2005 e pelo Ministério da Saúde (MS) na portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 

2011, com limite de 10 μg L
-1

 para As em águas superficiais e potáveis, respectivamente.  

 

3.2 Adsorção 

 

A adsorção é um processo de acumulação e concentração seletiva de um ou mais 

constituintes contidos num gás ou líquido sobre superfícies sólidas. O material sobre o qual 

ocorre a adsorção chama-se adsorvente, e a substância adsorvida é o adsorbato (COELHO, 

2006). 

A adsorção pode ser um processo de natureza física ou química. A adsorção física 

(fisissorção) é causada principalmente por forças de Van der Waals ou forças eletrostáticas 

entre as moléculas do adsorbato e os átomos que compõem a superfície do absorvente, ou 

seja, as moléculas encontram-se fracamente ligadas à superfície (COELHO, 2006). Devido ao 

decréscimo da energia livre e entropia, trata-se de um processo exotérmico que é reversível 

uma vez que a energia requerida para dessorção é pequena (BORBA et al., 2009). 

Na adsorção química, ou quimissorção, há o envolvimento de interações químicas 

entre o fluido adsorvido e o sólido adsorvente. Neste tipo de adsorção há a transferência de 

elétrons, levando à formação de ligações químicas entre o adsorbato e a superfície do sólido. 

Neste caso, o calor de adsorção é da mesma ordem de grandeza dos calores de reações 
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químicas. Na adsorção física podem formar-se camadas moleculares sobrepostas, enquanto 

que na adsorção química se forma uma única camada molecular adsorvida (monocamada), 

após a qual, a superfície torna-se saturada (MEZZARI, 2002).  

Vários fatores afetam a adsorção, tais como a estrutura molecular, o tamanho da 

partícula do material adsorvente, a solubilidade do soluto, o pH do meio, o tempo de contato e 

a temperatura. 

Num sistema de adsorção, o conhecimento das propriedades de equilíbrio e de 

cinética é importante para a determinação das condições do processo (concentração, 

temperatura e pressão), do melhor adsorvente e do tempo para saturação e regeneração para 

cada sistema (VIEIRA, 2004). 

 

3.2.1 Cinética de adsorção 

 

O estudo da cinética de adsorção mostra a influência do tempo de contato sobre as 

quantidades de adsorbato adsorvidas por um determinado adsorvente. As interações entre 

adsorvente-adsorbato são determinadas por vários fatores, como: difusão das espécies 

químicas do adsorbato da fase aquosa para a interface sólido-solução (difusão externa); 

difusão das moléculas na superfície (difusão superficial) e difusão das moléculas no interior 

dos poros (difusão interna) (MOTA, 2012).  

Fatores como capacidade de adsorção, superfície de contato do adsorvente e a 

concentração do adsorbato em solução influenciam diretamente o mecanismo cinético, 

determinando a transferência de massa da solução ao adsorvente (ANTUNES, 2012). 

Para descrever tais mecanismos de adsorção de metais em solução foram 

desenvolvidos alguns modelos cinéticos. Neste trabalho foram utilizados os modelos cinéticos 

de pseudo-primeira ordem de Lagergren, pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay e difusão 

intrapartícula de Webwr e Morris.  

 

3.2.1.1 Modelos cinéticos 

 

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem, descrito por Lagergren (1898), para 

a adsorção em sistema líquido-sólido é baseado na capacidade de adsorção do sólido. 

Lagergren assumiu que a velocidade de remoção do adsorbato com o tempo é diretamente 

proporcional à diferença na concentração de saturação e ao número de sítios ativos de sólido. 

A forma linear da equação de pseudo-primeira ordem é dada pela equação (1): 
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ln(qe – qt) = lnqe – K1t                  (1) 

 

onde, qe e qt são as quantidades de arsênio adsorvido (mg g
-1

) no equilíbrio e num tempo t 

(minutos), respectivamente.  K1 (min
1

) é a constante de velocidade de adsorção. A constante 

K1 pode ser calculada a partir da inclinação da reta do gráfico log (qe - qt) versus t. 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem descrito por Ho e Mckay (1999) tem 

a velocidade de reação dependente da quantidade de soluto adsorvido na superfície do 

adsorvente e da quantidade adsorvida no equilíbrio. O modelo linear de pseudo-segunda 

ordem é dado pela equação (2):  

 

t/qt = t 1/qe + 1/K2qe
2
                      (2) 

 

onde, qe e qt são as quantidades de arsênio adsorvido (mg g
-1

) no equilíbrio e num tempo t 

(minutos), respectivamente.  K2 (g mg
1

 min
1

) é a constante de velocidade de adsorção de 

pseudo-segunda ordem.  

O gráfico de t/qt em função de t é uma reta com inclinação 1/qe e interseção 1/(K2 

qe
2
). Os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem ou pseudo-segunda ordem serão 

aplicáveis, quando o coeficiente de correlação (R
2
) apresentar um valor próximo a 1, como 

também o valor de qe calculado seja próximo ao qe experimental (RADHIKA; 

PALANIVELU, 2006). 

A constante K2 é usada para calcular a velocidade de adsorção inicial h0 (mg g
-1 

min
-1

), para t0, como segue (Eq. 3): 

 

h0 = K2 qe
2
                     (3) 

 

O processo de adsorção envolve também a difusão do adsorbato pelos poros do 

adsorvente caracterizado como difusão intrapartícula. Este fenômeno é bem caracterizado nos 

instantes iniciais da adsorção, onde se observa um comportamento linear da curva de 

equilíbrio, sendo que, em alguns casos de adsorção, podem-se apresentar duas regiões lineares 

distintas. 

De acordo com Weber e Morris (1963) se a difusão intrapartícula é o fator 

determinante da velocidade, a remoção do adsorbato varia com a raiz quadrada do tempo. 

Assim, o coeficiente de difusão intrapartícula (Kint) pode ser determinado pela Equação (4): 
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qt = Kint t
1/2

 + C
       

              (4)
 

 

onde, Kint é o coeficiente de difusão intrapartícula, determinada no início da adsorção, qt a 

quantidade de arsênio adsorvida (mg g
-1

), t o tempo de agitação (min) e C uma constante 

relacionada com a resistência à adsorção (mg g
-1

) e dá uma ideia da espessura da camada 

limite, isto é, quanto maior for o valor de C maior será o efeito da camada limite (DIZGE et 

al., 2008).  

O valor de Kint (mg g
-1 

min
-1/2

) e C podem ser obtidos pela inclinação e interseção 

da curva do gráfico qt versus t
1/2

, respectivamente. Há estudos que mostraram que o gráfico 

pode apresentar uma multilinearidade, a qual caracteriza os diferentes estágios na adsorção: 

transferência de massa externa seguida por difusão intrapartícula no macro, meso e microporo 

(DIZGE et al., 2008).  

 

3.2.2 Isotermas de adsorção 

 

Os dados de adsorção são representados por uma isoterma de adsorção, a qual 

mostra relação de equilíbrio entre a quantidade do material adsorvido e a concentração na fase 

fluida em temperatura constante. A forma do gráfico da isoterma é determinada pelo 

mecanismo de adsorção e pode ser usada para sugerir o tipo de adsorção que ocorre entre o 

adsorvente e o adsorbato.  

As isotermas de adsorção são curvas extremamente úteis, indicando a forma como 

o adsorvente efetivamente adsorverá o soluto, se a purificação requerida pode ser obtida, além 

de estimar a quantidade máxima de soluto que o adsorvente adsorverá e fornecer informações 

que determinam se o adsorvente pode ser economicamente viável para a purificação do 

líquido (RIBEIRO et al., 2015). 

Para obter bons resultados na adsorção é importante que seja feita uma análise 

detalhada dos fatores que podem influenciar nos dados de equilíbrio, tais como o pH da 

solução, temperatura de operação e velocidade de agitação, além das propriedades físicas e 

químicas do adsorvente e do adsorvato (MARIN et al., 2014).  

A isoterma de adsorção representa a relação de equilíbrio entre as partículas que 

permanecem em solução e as que se encontram nos poros do adsorvente. As isotermas de 

adsorção podem ser irreversíveis, favoráveis, lineares ou desfavoráveis, como pode ser 

observado na Figura 1. 



24 

 

Quando a isoterma é de forma linear, indica que a quantidade adsorvida é 

proporcional à concentração da solução, não sendo possível identificar a capacidade máxima 

de adsorção. As isotermas de formas côncavas indicam que o processo de adsorção é 

favorável, pois em pequenas concentrações de solução valores altos de remoção do adsorvato 

são obtidos. Já para as isotermas convexas o processo é não favorável, sendo importante para 

o estudo do processo inverso da adsorção, a dessorção, onde o produto adsorvido pode ser 

recuperado (MCCBE et al., 2001). 

 

FIGURA 1 – Classificação das isotermas com relação à capacidade de adsorção.  

 

FONTE: Adaptado de CUSSLER, 1997. 

 

A isoterma de adsorção para solução pode ser classificada em quatro principais 

classes, as quais são relacionadas de acordo com suas formas como, S, L, H e C e subgrupos 

1, 2, 3, 4 ou mx (Figura 2). 

A isoterma do tipo S sugere ―adsorção cooperativa‖, a qual ocorre se a interação 

adsorbato-adsorbato é mais forte que a interação adsorbato-adsorvente; a do tipo L 

(Langmuir) reflete uma afinidade relativamente alta entre o adsorbato e o adsorvente e, 

normalmente, é indicativa de processo de quimissorção. A isoterma do tipo H indica forte 

interação entre o adsorbato e o adsorvente (isto é, quimissorção) e ocorre em casos extremos 

da isoterma do tipo L. A isoterma do tipo C (constante de partição) sugere uma afinidade 

relativa constante das moléculas do adsorbato com o adsorvente (DE CARVALHO; 

FUNGARO; IZIDORO, 2010).  
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No subgrupo 1 a quantidade adsorvida é proporcional à concentração da solução 

no início da curva. No subgrupo 2 indica-se a saturação da superfície em que o adsorbato tem 

mais afinidade pelo solvente do que pelas moléculas já adsorvidas. O subgrupo 3 é 

caracterizado por uma subida após um ponto de inflexão. O subgrupo 4 indica a formação de 

camadas múltiplas de adsorbato adsorvido. Já no subgrupo mx a isoterma apresenta um 

máximo a altas concentrações. É um caso raro e indica que em altas concentrações do 

adsorbato as interações adsorbato-adsorbato aumentam muito mais rapidamente do que as 

atrações adsorbato–adsorvente (DE CARVALHO; FUNGARO; IZIDORO, 2010).  

 

FIGURA 2 - Classificação das isotermas, seguindo o modelo de Giles, em grupos (S, L, H e C) e subgrupos (1, 

2, 3, 4 e mx).  

 

FONTE: GILES et al., 1970. 

 

Na literatura existem relatos de vários modelos de isotermas convexas para ajustar 

os dados de adsorção em solução aquosa. No entanto, as isotermas de Langmuir, Freundlich, 

Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson são as mais empregadas. 

O modelo de Langmuir é utilizado para processos de adsorção de monocamada 

em superfícies homogêneas, nas quais a adsorção ocorre em sítios específicos do adsorvente. 

A equação para isoterma de Langmuir é dada na sequência (Eq. (5)): 

 

L m e
eq

L e

k Q C
q =

1 + k C
 

(5) 
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onde, qeq (mg g
-1

) é a quantidade de arsênio adsorvido no equilíbrio, Qm (mg g
-1

) e Ce (mg L
-1

) 

são a capacidade máxima de adsorção e a concentração no equilíbrio respectivamente, KL é a 

constante de Langmuir, que representa a energia de adsorção (L mg
-1

).  

Outra característica importante da isoterma de Langmuir é o parâmetro de 

equilíbrio (RL), definido pela Equação (6). Dependendo do valor de RL é possível tirar 

conclusões sobre o processo de adsorção, uma vez que para RL > 1, o processo é não 

favorável, para RL = 1 é linear, para 0 < RL < 1 é favorável e para RL = 0 é irreversível.  

 

RL = 1/ 1 + KLCo                        (6) 

 

onde, Co é a concentração inicial do soluto em solução (mg L
-1

).  

Outro modelo frequentemente aplicado é a isoterma de Freundlich, representada 

pela equação empírica (Eq. (7)), e empregada para descrever sistemas em que a adsorção 

ocorre em multicamadas em superfícies heterogêneas e a capacidade de adsorção está 

relacionada com a concentração dos íons no equilíbrio. Este modelo de isoterma prevê a 

distribuição exponencial de vários sítios de adsorção com energias diferentes (ELWAKEEL; 

EL-SAYED; DARWEESH, 2013). 

  

qeq = KF Ce
1/n

                                     (7) 

 

onde qeq (mg g
-1

) é a quantidade de arsênio adsorvido no equilíbrio, Ce representa a 

concentração de equilíbrio do adsorbato (mg L
-1

), e KF e n são constantes de Freundlich que 

representam a capacidade de adsorção e a intensidade de adsorção, respectivamente. O 

expoente ―n‖ indica se a isoterma é favorável ou desfavorável. Valores de n no intervalo de 1 

a 10 representam condições de adsorção favorável.  

O gráfico experimental é obtido plotando qe versus Ce e os valores das constantes 

de Freundlich (KF e n) obtidos pelo método da regressão não linear (TOLEDO et al., 2013).  

A combinação dos modelos de Langmuir e Freundlich deu origem ao modelo de 

Langmuir-Freundlich, também conhecido como modelo de Sips (SIPS, 1948), representado 

pela Equação (8):               

 

qe = KLF Qmáx Ce
n
 / 1 + KLF Ce

n
                   (8) 
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onde qe é a quantidade adsorvida de arsênio no equilíbrio (mg g
-1

), Ce é a concentração de 

arsênio no equilíbrio (mg L
-1

), KLF é a constante de adsorção de Langmuir-Freundlich (L mg
-

1
), Qmáx. é a capacidade máxima de adsorção (mg g

-1
) e n é o parâmetro de heterogeneidade. 

Quando n tende a zero o modelo indica que o sistema é heterogêneo, e quando o valor de n 

tende a um, o modelo indica que o sistema é homogêneo e nesse caso a isoterma de Sips se 

reduz a isoterma de Langmuir.  

Redlich e Peterson em 1959 desenvolveram um modelo de isoterma contendo três 

parâmetros empíricos. A ideia era melhorar as isotermas de Langmuir e Freundlich. Nesta 

isoterma, o parâmetro α está relacionado com a heterogeneidade do sistema. Quando assume 

valores próximos a zero o modelo indica que o sistema é heterogêneo, já para valores 

próximos de um o modelo se reduz a isoterma de Langmuir, indicando que o sistema é 

homogêneo (REDLICH; PETERSON, 1959). 

 

3.2.2.1 Isotermas de adsorção e dessorção de Nitrogênio (N2) 

 

As isotermas de adsorção / dessorção de N2 permitem a caracterização da textura 

de materiais porosos por meio da determinação da área superficial (S), volume de poros (Vp) e 

distribuição do tamanho de poros.  

A isoterma é uma representação gráfica que relaciona a quantidade de N2 

adsorvido em equilíbrio com sua pressão. A determinação experimental ocorre pela adição 

sucessiva de N2 a ser adsorvida num volume previamente evacuado, onde se encontra a 

amostra. A quantidade adsorvida é geralmente representada em unidades de volume da 

substância adsorvida por grama de material nas condições padrões de temperatura e pressão 

(273,15 K a 100 kPa). A pressão é dada na forma de pressão relativa (P/Po), onde Po é a 

pressão de saturação da substância adsorvida (DE CARVALHO; FUNGARO; IZIDORO, 

2010). 

Além dos parâmetros numéricos, acima mencionados, os formatos das isotermas 

indicam também as características dos materiais. As isotermas agrupadas de I a V pela 

classificação proposta por BET (Brunauer, Emmett e Teller) (GREGG et al., 1982) e por 

PIERCE enquadrada o tipo VI (ALVES, 2013). Na Figura 3 é apresentado um esboço destes 

tipos de isotermas. 

A isoterma do tipo I é característica de sólidos com microporosidade. Isotermas 

do tipo II ocorre em sistema não poroso ou com macroporos. O ponto de inflexão da isoterma 

corresponde à ocorrência da formação da primeira camada adsorvida que recobre toda a 
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superfície do material. A isoterma do tipo III caracteriza sistemas onde as moléculas do 

adsorvato apresentam maior interação entre si do que com o sólido. Estes dois últimos tipos 

não são de interesse para a análise da estrutura porosa. A isoterma do tipo VI é obtida a partir 

da adsorção por um sólido não poroso de superfície quase uniforme, o que representa um caso 

muito raro entre os materiais mais comuns (ALVES, 2013).  

 

FIGURA 3 - Isotermas de adsorção (N2 versus P/Po) segundo a classificação de BET, Tipo I – V, e segundo 

PIERCE, Tipo VI. 

 

FONTE: Adaptado de ALVES, 2013. 

 

Nas isotermas dos tipos IV e V, são observados dois ramos distintos. Os 

diferentes caminhos caracterizam uma histerese entre os processos de adsorção e dessorção. O 

inferior mostra a quantidade de gás adsorvida com o aumento da pressão relativa, enquanto 

que o ramo superior representa a quantidade de gás dessorvida no processo inverso 

(TEIXEIRA; COUTINHO; GOMES, 2001). 

A isoterma do tipo IV nada mais é do que a isoterma do tipo II com o fenômeno 

de histerese, que será mais pronunciado quanto maior for a dispersão de tamanhos de poro. A 

ausência de histerese não significa a ausência de porosidade, já que alguns formatos de poros 

podem levar a processos iguais de adsorção e dessorção (ALVES, 2013).  

De acordo com o tipo de isoterma verificado é que se define o melhor modelo 

matemático para obtenção dos parâmetros S, Vp e distribuição de tamanhos de poros. O 

método mais empregado para determinação da área superficial é o BET (Brunauer-Emmett-
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Teller), e consiste em obter a capacidade de adsorção da monocamada, considerando-se que 

as velocidades de dessorção e adsorção são iguais (DE CARVALHO; FUNGARO; 

IZIDORO, 2010). 

Para o cálculo da distribuição dos tamanhos de poro foi proposto em 1951, por 

Barret, Joyner e Halenda um método matemático denominado BJH que é utilizado até hoje. O 

método assume o esvaziamento progressivo dos poros cheios de líquido com o decréscimo da 

pressão. Pode ser aplicado tanto ao ramo de adsorção como ao de dessorção da isoterma, 

desde que o decréscimo da pressão se inicie do ponto onde os poros sejam considerados 

totalmente preenchidos, normalmente para P/P0 igual a 0,95 ou uma pressão igual a 95% da 

pressão de saturação (TEIXEIRA; COUTINHO; GOMES, 2001). 

Poros mesoporosos, com diâmetro entre 20 e 500 Å, apresentam isotermas do tipo 

IV, onde a histerese está relacionada com diferenças entre os processos de adsorção e 

dessorção. Esse comportamento está associado ao fenômeno de condensação capilar, que 

justifica o aumento da adsorção em sólidos mesoporosos quando comparados a sólidos não 

porosos. Esse fenômeno pode ser utilizado na determinação da distribuição do tamanho de 

poros na faixa mesoporosa (TEIXEIRA; COUTINHO; GOMES, 2001). 

 

3.2.3 Adsorção de arsênio 

 

Processos adsortivos de As utilizando diferentes materiais vêm sendo amplamente 

investigados, não somente porque desempenham um papel importante na determinação e 

especiação de As nos ambientes, mas também porque são uma importante ferramenta na 

remediação de áreas contaminadas por As (SHARMA; SOHN, 2009). Adsorventes como 

óxidos de ferro, óxidos e hidróxidos de ferro modificados, óxidos e hidróxidos de alumínio, 

óxidos de manganês, argilas e hidróxidos duplos lamelares vem sendo utilizados com 

frequência na adsorção de As (GALLEGOS; RAMIREZ; SONG, 2012).  

O ferro (Fe) é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, e é o 

principal metal citado nas interações com arsênio, devido à alta reatividade entre eles 

(POITRASSON et al., 2008). Hidróxidos e óxidos de ferro possuem um importante papel no 

ciclo e transporte de muitos metais devido as suas elevadas áreas superficiais, alta capacidade 

de sorção e precipitação (LIANG et al., 2013).  

Alguns estudos mostram que a adsorção de arsênio é um processo endotérmico e 

espontâneo, dependendo do teor de ferro nos adsorventes e do pH (MAMINDDY- PAJANY 

et al., 2011). A presença de ânions como os fosfatos (PO4
3-

), silicatos (SiO3
2-

), carbonatos 
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(CO3
2-

) e sulfatos (SO4
2-

) também afetam as adsorções das espécies de As (V) e As (III) não 

somente pela competição dos sítios ativos dos adsorventes, mas também pelos processos 

redox e co-precipitações (PARTEY et al., 2009). Outros trabalhos mostram que As (V) é 

adsorvida em maiores proporções que As (III), especialmente em pH < 7,0. Em valores de pH 

superiores a este as capacidades de adsorção de As (V) e As (III) são similares (GALLEGOS; 

RAMIREZ; SONG, 2012). 

 

3.3 Nanopartículas de K-jarosita 

 

3.3.1 Nanomateriais 

 

Tecnologias emergentes como a nanotecnologia têm sido incorporadas às 

tecnologias ambientais atualmente disponíveis, e pode ser aplicada para a remediação de uma 

grande variedade de contaminantes, promovendo reduções nos custos e com maiores 

eficiências de remediação. 

Recentemente, houve um aumento nos investimentos em nanotecnologia para 

proteção ambiental, utilizando-a principalmente na prevenção da poluição e no tratamento e 

descontaminação de áreas contaminadas, apresentando uma série de vantagens quando 

comparada aos métodos tradicionais de remediação. No entanto, foram realizados poucos 

estudos de avaliação dos seus riscos ao ambiente, o que leva a algumas incertezas sobre a 

utilização desse tipo de tratamento (KARN; KUIKEN; OTTO, 2009).  

Os primeiros estudos realizados com partículas metálicas focavam na utilização 

de macro partículas como base para a remediação química. Essas macropartículas 

apresentavam como vantagem o fato de serem facilmente obtidas e com menores custos de 

produção. A partir dos resultados apresentados, novos estudos foram realizados centrados na 

utilização de menores tamanhos de partículas, chegando, atualmente, ao uso de partículas na 

nanoescala (10 m
-9

).  

Com relação às nanopartículas de ferro, além de possuírem maiores taxas de 

descontaminação, elas também apresentam outras vantagens: (1) as partículas nanométricas 

de ferro são redutores eficientes, e conseguem promover a redução de uma grande quantidade 

de contaminantes; (2) possuem uma grande área de contato que favorece sua alta energia e 

reatividade superficial; (3) por possuírem um pequeno tamanho, apresentam uma maior 
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mobilidade, permanecendo em suspensão por um longo período de tempo, dessa forma, 

estabilizando uma maior zona de tratamento (LI; ELLIOT; ZHANG, 2006).  

 

3.3.2 K-jarosita 

 

A K-jarosita, KFe3(SO4)2(OH)6, é um mineral de hidróxisulfato férrico, que foi 

descrito pela primeira vez em 1852 pelo mineralogista alemão August Breithaupt na serra 

Almagrera, no sudoeste da Espanha (DUTRIZAC, 1982). A K-jarosita faz parte do super 

grupo da alunita, formado por 40 minerais que apresentam formula geral AB3(TO4)2(OH)6. 

Há uma grande variedade de substituintes nos sítios A, B e T deste grupo de minerais, onde 

A, pode ter como componente H3O
+
, Na

+
, K

+
, Rb

+
, Ag

+
, Tl

+
, NH4

+
, 

½
Ca2

+
, ou 

½
Pb2

+
. Já B 

pode conter Fe
3+

 ou Al
3+ 

e T pode ser SO4
2–

, PO4
3–

, ou AsO4
3–

. O grupo jarosita é 

caracterizado por apresentar B = Fe
3+

 e T = S, sendo chamada de K-jarosita se A = K e 

Natrojarosita se A = Na, ocorrendo ainda, de forma menos frequente a hidronium jarosita, que 

tem A = H3O
+
 (BASCIANO; PETERSON, 2007).  

Este mineral tem estrutura romboédrica (GREY et al., 2011), onde o íon Fe
3+

 está 

localizado no centro de cada octaedro, ladeado por quatro grupos OH
-
, e por dois átomos de 

oxigênio nos ápices. Cada octaedro é ligado pelos vértices a outros quatro octaedros através 

dos grupos OH
-
, e a dois tetraedros através dos átomos de oxigênio (PAPIKE et al., 2006), 

conforme observado na figura 4. 

 

FIGURA 4 - Estrutura cristalina de K-jarosita. Com base na formula geral estrutural, AB3(TO4)2(OH)6, o sítio A 

é representado por átomos magenta (K). O sítio B por átomos vermelhos (Fe
3+

), o T por amarelo (S). (a) projeção 

do eixo c, (b) projeção do eixo a, (c) o sítio A separado da estrutura cristalina (1).  

Estrutura da K-jarosita, vista em paralelo com o eixo-a (2). 

 

FONTE: (1) copiada de BURGER et al., 2009. (2) Copiado de STOFFREGEN; ALPERS; JAMBOR, 2000. 
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A K-jarosita se forma em ambientes ácidos, oxidantes e ricos em ferro, como 

drenagem ácida, regiões vulcânicas e solos ácidos (ZAHRAI et al., 2013).  

Sua presença em alguns ambientes pode ser estimulada por processo de 

mineração, onde a exposição de alguns minerais, como pirita (FeS2), a água e ao ar  formam 

sulfatos metálicos hidróxidos e óxidos hidratados, tornando o meio ácido. Essa acidez acarreta 

na oxidação do ferro, e comumente, na formação de jarosita (BASCIANO; PETERSON, 

2007). Tais condições também podem ser encontradas em soluções ácidas de lixiviação da 

indústria metalúrgica, onde a jarosita é formada como um subproduto para eliminação do 

excesso de ferro, zinco, cobre, arsênio e cádmio (DUTRIZAC; JAMBOR, 2000).  A formação 

da jarosita pode ser visualizada na equação (9):  

 

3 Fe
3+

(aq) + 5 SO4
2-

(aq) + Me
+

(aq) + 6 H2O(l)  →  MeFe3(SO4)2(OH)6(s) + 3H2SO4(l)               (9) 

onde Me pode ser: K
+
, Na

+
 ou H3O

+
. 

Sua estabilidade em ambientes aquáticos é dependente do pH, sendo estável em 

meio ácido, em pH em torno de 3,0 a 3,5, abaixo do qual, é menos estável, sofrendo perda de 

ferro por dissolução. Em meio com pH mais elevado é verificada a formação de vários óxidos 

de ferro como  schwertmannite, hematita, magnetita, goethita e ferridrita (ELWOOD 

MADDEN et al., 2012). 

A estabilidade da K-jarosita é importante na adsorção de As em solução. Essa 

adsorção pode ocorrer tanto pela ação da K-jarosita em sua forma estável, como pelos óxidos 

de ferro formados com o aumento do pH no meio. A redução de As em solução também pode 

ocorrer por co-preciptação com os óxidos de ferro formados em solução, verificando dessa 

forma que a K-jarosita pode servir como dissipador do As em ambientes ácidos enquanto os 

óxidos de ferro recém formados, em condições desfavoráveis à K-jarosita (pH > 3,4), podem 

atuar como dissipadores adicionais de As (KENDALL et al., 2013). 

Em ambientes extremamente ácidos (pH < 2) ou muito alcalinos (pH > 11) pode 

ocorrer o lançamento de As em solução pela dissolução do ferro ou dessorção.  

Estudos têm demonstrado que 30 % do sulfato da K-jarosita pode ser substituído 

por As quando precipitado em solução. A quantidade de As que entra na estrutura da K- 

jarosita varia amplamente na natureza, a partir de algumas centenas de ppm a vários por cento 

em peso, o que torna importante a estabilidade em resíduos de minas, pois a dissolução deste 

mineral pode ser uma importante fonte de As dissolvido em ambientes ricos em As 

(KENDALL et al., 2013).  
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A ligação de As-Fe é muito mais forte do que As-S, favorecendo a troca de S por 

As na molécula de K-jarosita. (ELWOOD MADDEN; MADDEN; RIMSTIDT, 2009).  

 

3.3.3 Condições para formação de K-jarosita  

 

Diversas condições influenciam na formação de K-jarosita em um sistema aquoso. 

Segundo Papike et al. (2006) a formação da K-jarosita é influenciada pela temperatura, pH e 

concentração do cátion K
+
.  

A temperatura exerce grande influencia na cinética de formação do mineral. Para 

a K-jarosita, a 25ºC, a partir de soluções de Fe2(SO4)3 e KOH, atinge-se o equilíbrio 

lentamente, de 4 a 24 semanas. A precipitação deste mineral torna-se mais rápida em 

temperaturas acima de 80°C, sendo maior à mediada que se aumenta a temperatura. Em 

experimentos realizados por Burger at al. (2004) foi observado que a taxa de precipitação de 

K-jarosita chega a triplicar com uma temperatura de 100°C, em comparação com experimento 

realizado a 90°C, atingindo-se assim uma energia de ativação na ordem de 100 KJ/mol.  

O pH do sistema tem grande influencia na extensão da precipitação da K-jarosita. 

Estudos realizados por Casas et al. (2007) demonstram a existência de regiões de estabilidade 

para a formação deste mineral. Para experimentos realizados a baixa temperatura a região de 

estabilidade para a formação da K-jarosita compreende valores de pH entre 2,0 e 3,0. Já para 

temperaturas maiores, em torno de 100°C, a faixa de pH cai para a região entre 1,0 e 2,3, 

verificando-se que o pH reduz a medida que a temperatura de formação é aumentada.  

A temperatura e o pH são provavelmente as duas principais variáveis para 

formação da K-jarosita. Mantendo-se o pH abaixo de 2 (para evitar a formação de outras fases 

de ferro), e a temperatura acima de 90°C, obtém-se bons rendimentos de precipitação deste 

mineral.  

Outro fator que influencia diretamente na formação de K-jarosita é a concentração 

de K
+
. Há um aumento na extensão de precipitação com o aumento da razão K

+
/Fe

3+
. Devido 

ao baixo pH do meio pela presença de H
+
, conforme equação (8), teremos a presença de 

H3O
+
, que, de certa forma, irá competir com K

+
 na formação da jarosita, devendo este 

elemento estar em concentrações acima dos valores estequiométricos. (FERREIRA, 2010).  

 

3.4 ICP-MS 
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Valores de concentração para elementos-traço presentes em águas, solos, 

sedimentos e materiais orgânicos são importantes para garantir e monitorar a qualidade 

ambiental de sistemas aquáticos e terrestres. A espectrometria de massas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) se destaca dentre as técnicas instrumentais disponíveis 

para tais fins quando os limites de detecção, rapidez e diversidade de elementos determináveis 

numa única análise são considerados.  

O ICP-MS concilia a alta eficiência e estabilidade do plasma de argônio na 

produção de íons monopositivos com a simplicidade de interpretação do espectro de massas. 

Líquidos, gases e sólidos podem ser analisados diretamente empregando diferentes técnicas 

de introdução de amostra, das quais a nebulização é a mais simples (TAYLOR et al., 2001). 

Começou a ser estudada no início dos anos 70, e apresenta uma combinação da tecnologia do 

plasma indutivamente acoplado com as características analíticas da espectrometria de massas. 

O espectrômetro de massas é um instrumento que separa íons em movimento, com base em 

suas razões massa-carga (m/z) (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009).  

Pode ser utilizada para análise industrial de metais e semi-metais, produtos 

químicos, análise ambiental, de materiais clínicos, biológicos, alimentos e bebidas (TAYLOR 

et al., 2003). O ICP-MS oferece baixos limites de detecção, alta sensibilidade, capacidade de 

análise multielementar e seletividade quando comparada a outras técnicas como 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), 

espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) e 

espectroscopia de absorção atômica (AAS), que são menos sensíveis e não fornecem detecção 

múltiplas e simultâneas de elementos (SOODAN et al., 2014).  

As análises realizadas por um ICP-MS, em geral, compreendem as seguintes 

etapas: introdução da amostra; ionização dos átomos pelo ICP (fonte de íons); passagem por 

um analisador que irá separar os íons de acordo com sua razão m/z; detecção e 

processamento, que irá converter o feixe de íons em um sinal elétrico que será processado e 

exibido em um computador. Um diagrama esquemático do ICP-MS é apresentado na Figura 5 

(GERVASIO et al., 2003). 
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FIGURA 5 - Diagrama esquemático do ICP-MS. 

 

FONTE: Adaptado de GERVASIO et al. 2003. 

 

As amostras são normalmente introduzidas na forma líquida, passando pelo 

nebulizador, o qual produz um aerossol que é introduzido juntamente com o gás argônio no 

plasma através do tubo interno da tocha. Uma descarga elétrica de uma bobina de tesla gera os 

primeiros íons e elétrons. Esses íons e elétrons sofrem influência do campo magnético gerado 

por uma bobina de radiofrequência (RF) presente no final da tocha, sofrendo aceleração e 

rápidas mudanças de direção. Isso leva à ocorrência de colisões dos íons e elétrons com os 

átomos de argônio, provocando ionização e formação do plasma (gás parcialmente ionizado).  

Elevadas temperaturas e alta densidade eletrônica associada a um ambiente 

relativamente inerte, permite uma total dessolvatação e vaporização da amostra, gerando 

assim uma alta eficiência na excitação e ionização dos átomos livres, no estado gasoso. Os 

íons produzidos no plasma são introduzidos no espectrômetro de massas (Figura 7 B), por 

diferença de pressão (vácuo), passando por uma interface composta por dois ou três cones. 

Inicialmente os íons passam por um orifício < 1 mm do cone amostrador. O gás sofre uma 

expansão após passar por esse orifício e uma fração selecionada passa pelo segundo orifício 

do cone separador (GERVASIO et al., 2003).  

Uma série de lentes iônicas, submetidas a diferenças adequadas de potencial, 

conduz os íons na direção do quadrupolo, o analisador de massas. O quadrupolo é composto 

por dois pares de cilindros (FIG. 6), paralelos e equidistantes, aos quais são aplicadas 

diferenças de potencial (ddp) alternadas e contínuas. As ddp fazem com que um dos pares 

apresente potencial elétrico positivo e o outro negativo. Os íons positivos de massas (m) são 

atraídos no quadrupolo, com força proporcional a sua carga (z) e à intensidade do campo 

elétrico, adquirindo movimento acelerado para o cilindro de potencial negativo. Ao mudar a 
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ddp alternada para o semiciclo positivo, o íon se afasta e assim avança seguindo trajetória 

espiral.  

 

FIGURA 6 – Filtro quadrupolar de massas do ICP-MS. 

 
FONTE: PESTANA, 2013.  

 

Deste modo, ao selecionar uma combinação de potenciais alternados e contínuos 

apropriados, apenas íons de interesse serão capazes de percorrer todo quadrupolo e alcançar o 

detector. Assim, os íons são selecionados sequencialmente pelo quadrupolo, com base na 

razão massa/carga e, em seguida, enviados ao multiplicador de elétrons para detecção. 

(HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009).  

O ICP-MS utilizado neste experimento é do modelo NexION 300D da Perkin 

Elmer (Figura 7 A), lançado em 2010, apresentando um defletor de íons com geometria 

ortogonal (Figura 7 C), que impede a entrada de espécies indesejadas na célula de 

reação/colisão (CRC) quadrupolar (Figura 6), a qual pode ser pressurizada com gases reativos 

(por exemplo NH3 ou O2) ou inerte (He), sendo o único instrumento projetado para operação 

em três modos a depender da CRC (PRUSZKOWSKI; BOSNAK, 2014): 

a) Modo padrão – sem adição de gás na CRC. O gás da célula é desligado de forma que 

não haja prejuízo na sensibilidade da análise. O desenho da célula com vazão ativa 

garante que nenhum gás residual seja acumulado, eliminando possíveis interferências. 

Para elementos que não exigem correção de interferência este modo de operação pode 

oferecer uma alta sensibilidade;  

b) Modo de reação – com adição de gás reativo na CRC. Remove toda e qualquer 

interferência através da ação de um quadrupolo de varredura, com pouca ou nenhuma 

perda de sensibilidade analítica. Este modo de operação proporciona os limites mais 

baixos de detecção; 
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c) Modo de colisão – com adição de gás inerte na CRC. O gás não reativo é introduzido 

na célula para colidir com os íons interferentes com diâmetros maiores, reduzindo sua 

energia cinética para que eles possam ser removidos através da Discriminação por 

Energia Cinética (KED).  

  

FIGURA 7 - Ilustração do NexION da Perkin Elmer (A); esquema interno do espectrômetro com geometria 

ortogonal (B); defletor de íons ortogonal (C); foto dos três cones usados para extração dos íons (D). 

 
FONTE: Copiado de COTTA, 2010. 

 

3.5 Difração de Raios X 

 

A técnica de difração de raios X mede o efeito causado por um feixe de radiação 

X ao incidir através de uma camada muito fina de material cristalino. Os raios X são radiações 

eletromagnéticas, cujo comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza das distâncias 

interatômicas. A incidência dos raios X sobre a matéria provoca o espalhamento da radiação, 

uma vez que, os elétrons dos átomos são excitados emitindo a radiação na mesma frequência 

dos raios incidentes, porém em várias direções.  

No caso dos compostos cristalinos que possuem um arranjo de átomos periódico e 

definido, esse espalhamento da radiação ocorre em direções preferenciais, nas quais ocorre a 

interferência construtiva dos raios espalhados. O espalhamento elástico dos raios X para um 

conjunto de planos cristalinos (Figura 8) ocorre segundo a lei de Bragg (Eq. (10)): 
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nλ = 2 d senθ                                                                                                                          (10) 

 

onde, n representa a ordem de difração (número inteiro), λ é o comprimento de onda da 

radiação incidente, d a distância interplanar e θ o ângulo entre os raios X incidentes e 

espalhados.  

 

FIGURA 8 – Ilustração do fenômeno de raios X segundo a lei de Bragg.  

 
FONTE: Copiado de ANTONIASSI, 2010.  

 

Os valores de d são conhecidos e indexados. Relacionando-se λ com o ângulo θ de 

difração dos raios X, por meio da lei de Bragg, é possível determinar um conjunto de 

espalhamentos d, permitindo a identificação da estrutura cristalina (OLIVEIRA, 2014).  

O instrumento de medida da difração de raios X é o difratômetro, com análise 

pelo método do pó, onde um fino feixe de raios X gerados em um tubo de raios catódicos e 

filtrados para obtenção de uma radiação monocromática (CuKα) é focalizado sobre uma 

amostra. Os feixes difratados sensibilizam um filme fotográfico e é registrados por um 

detector em função do ângulo 2θ. O difratograma apresenta picos em ângulos e intensidades 

características. No caso da mistura de mais de uma estrutura observa-se a soma dos picos 

individuais (ANTONIASSI, 2010).  

A principal aplicação da difração de raios X refere-se à identificação de 

compostos cristalinos. Os planos de difração e suas respectivas distâncias interplanares, bem 

como as densidades de átomos (elétrons) ao longo de cada plano cristalino, são características 

específicas e únicas de cada substância cristalina, da mesma forma que o padrão 

difratométrico gerado por ela.  
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A análise qualitativa de uma amostra é feita pela comparação de seu padrão 

difratométrico com padrões de referência, disponíveis em bancos de dados de difração de 

raios X, como o International Centre for Diffration Data (ICDD) (ANTONIASSI, 2010). 

 

3.5.1 Refinamento de Rietveld 

 

O método de refinamento de estrutura chamado Rietveld (mais conhecido como 

Método Rietveld) é o método desenvolvido por Hugo Rietveld e utilizado mundialmente na 

caracterização de materiais cristalinos na forma de pó. Os padrões de difração de raios X são 

constituídos por reflexões (picos de difração) que se encontram em posições angulares 2. A 

altura, largura e as posições dessas reflexões podem ser usados para determinar de forma 

precisa a estrutura do material.  

O método de Rietveld faz uso do método matemático de mínimos quadrados para 

refinar os perfis teóricos dos picos de difração até que esses perfis apresentem muito 

próximos dos perfis medidos. A introdução desta técnica no meio científico foi um importante 

avanço na análise de padrões de difração de amostras que, ao contrário de outras técnicas 

naquele tempo, era capaz de lidar de forma confiável com a forte sobreposição de reflexões.  

O modelo estrutural adaptado por Rietveld (YOUNG et al., 1995) inclui vários 

tipos de parâmetros, entre os quais: parâmetros da estrutura cristalina, parâmetros do perfil 

das reflexões, parâmetros globais e parâmetros da intensidade.  

Os parâmetros da estrutura cristalina incluem: as coordenadas (x,y,z) da posição 

dos átomos na célula unitária; os deslocamentos atômicos; a densidade ocupacional das 

posições atômicas; as dimensões (a,b,c) da célula unitária e os ângulos (α,β,γ) entre os 

vetores; tensões e deformações; textura; tamanhos de cristalitos; discordância e defeitos 

planares.  

Os parâmetros do perfil das reflexões englobam: a largura das reflexões e a forma 

do pico.  

Os parâmetros globais incluem: função da radiação de fundo e parâmetros de 

correção que incluem o zero da escala 2θ, deslocamento da amostra e absorção.  

Os parâmetros de intensidade incluem o fator de escala que ajusta a altura de 

todas as reflexões do padrão difratométrico às do difratograma.  

Esses parâmetros permitem calcular, através de um algoritmo, um padrão 

difratométrico adequado à fase que se pretende estudar, o qual é comparado com o 

difratograma observado. A diferença entre ambos é então minimizada fazendo variar os 
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parâmetros no modelo estabelecido, utilizando um processo de minimização baseado no 

princípio dos mínimos quadrados. Esta operação é denominada de refinamento estrutural 

(YOUNG et al., 1995). 

Desta forma, o método de Rietveld é um método interativo que envolve o 

refinamento de um difratograma a partir do ajuste do padrão difratométrico, registrado na 

forma digitalizada de uma amostra experimental simples ou com várias fases.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Local de Estudo 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório Multiusuário de Pesquisa do 

Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia da UFVJM, Campus do Mucuri.  

 

4.2 Sínteses das nanopartículas de K-Jarosita 

 

A síntese de K-Jarosita foi realizada segundo o método de Barão e Palmer (1996) 

adaptado por DRISCOLL & LEINZ, (2005). Foi preparada pela dissolução de 51,6 g de 

Fe2(SO4)35H2O e 16,8 g de KOH em 300 mL de água ultra pura (18 MΩ cm
-1

). Os reagentes 

em solução aquosa foram aquecidos a 95°C por 4 horas, sob agitação contínua, em agitador 

magnético com aquecimento Thermo Scientific (Figura 1). Após esse período, a fase sólida 

foi decantada e lavada com água destilada, para em seguida ser seca a 110 °C por 24 horas.  

Obteve-se um rendimento de 41,26 g de K-jarosita após secagem do material.  

 

FIGURA 9 - Foto do experimento de síntese de nanopartículas de K-jarosita. Material sob agitação e 

aquecimento 95ºC por 4 horas. 

 

Fonte: Arquivo do autor.  
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4.3 Caracterização das nanopartículas de K-jarosita 

 

A K-jarosita sintetizada foi caracterizada por técnicas de difratometria de raios X 

(DRX), associada ao refinamento de Rietveld, pelo método de BET (Brunauer, Emmett e 

Teller) e BJH (Barret, Joyner e Halenda).  

As análises de difração de raios-X foram realizadas pelo método do pó, com um 

difratômetro Rigaku modelo Geigerflex (radiação CuKα), dotado de um monocromador de 

grafite, para o feixe difratado. A varredura foi 2θ, de 10° até 90°, com passo 0,02 e com 

radiação Cu K ( = 1.540560 Å). Os parâmetros de rede a°, b° e c°, foram calculados com o 

método de refinamento de Rietveld. O programa utilizando para esse ajuste de dados foi o 

Toolbar Fullprof Suite (2.05), versão 2011, e os difratogramas obtidos experimentalmente 

foram comparados com a ficha padrão JCPDS, arquivo 36-427.  

A área de superfície das nanopartículas de K-jarosita foi determinada pelo método 

de BET pela adsorção/dessorção de N2 usando o instrumento Autosorb-1 da Quantachrome. 

Para determinação do diâmetro e distribuição de poros foi usado o método BJH.  

 

4.4 Quantificação do Arsênio nas amostras coletadas utilizando a espectrometria de 

massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). 

 

A concentração dos metais usados nos testes de adsorção foram analisados por 

ICP-MS, modelo Nexion 300D da PerkinElmer (USA). Um sistema que proporciona uma 

ótima exatidão e precisão na análise de elementos químicos em concentrações inferiores a 1 

μg L
-1

 (PASONS & BARBOSA, 2007), sendo o limite de detecção do Arsênio, obtido nesta 

análise para o ICP-MS, de 0,009 μg L
-1

, utilizando o protocolo estabelecido pelo método 

200.8 (PRUSZKOWSKI; BOSNAK, 2014). 

As análises foram realizadas em uma sala limpa Classe 1.000 no Laboratório 

Multiusuário de Pesquisa do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia da UFVJM, 

Campus do Mucuri. Foi utilizado o método EPA 200.8, adaptado por Pruszkowski e Bosnak 

(2012) para o NexION 300D ICP-MS PerkinElmer (USA), cujas condições de análise são 

apresentadas na tabela 1. Todas as amostras analisadas foram submetidas à diluição, em 

solução de ácido Nítrico (HNO3) a 2 %, preparada com água ultra pura (18 MΩ cm
-1

) 

deionizada em sistema de ultra purificação (Thermo Scientific).   O HNO3 utilizado foi 

previamente sub-destilado em sub-boiling (sub-destilador) de ácido Marconi, modelo MA-

075.  
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Tabela 1 – Condições de análise do ICP-MS NexION 300D. 

Parâmetro Valor 

Nebulizador Meinhard® concêntrico de vidro 

Potência RF 1600 W 

Plasma (vazão de gás) 16,0 L min
-1 

Nebulizador (vazão de gás) 1,00 – 1,05 L min
-1

 

Taxa de captação da amostra 250 μL min
-1

 

Tempo de espera (Dwell time) 500 ms 

Isótopo utilizado 
75

As 

Réplicas  3 

Modo de operação Padrão 

 

4.5 Testes de adsorção 

 

4.5.1 Reagentes, soluções e equipamentos 

 

Todas as soluções foram preparadas usando água ultrapura, deionizada em 

sistema de ultra purificação (Thermo Scientific). Os reagentes foram adquiridos da empresa 

Merck e utilizados dentro dos respectivos prazos de validade. Solução analítica contendo 

arsênio foi preparada pela diluição da solução estoque, contendo 1 000 mg L
-1

 de As (H3 

AsO4 ) para As (V), de NaAsO2 para As (V) e de CH3AsO(ONa)2.6H2O para MMA.  

Para ajuste do pH das soluções foram utilizados NaOH 0,1 M e HNO3 0,1 M. Nos 

ensaios de competição de ânions foram utilizados Ca(NO3)2 para o ânion NO3
-
, Na2SO4 para 

SO4
2-

 e NaH2PO4 para PO4
3-

. Os pHs foram medidos em pHmetro Digimed, modelo DM-22. 

Os experimentos foram realizados em tubos cônicos de polietileno, modelo 

Falcon BD
®
, com volume de 50 mL. Agitação realizada em agitador Thermo Scientific 

modelo MaxQ 600. Os reagentes utilizados foram pesados em balança analítica Shimadzu, 

modelo AUY220. A centrifugação das amostras foram realizadas em centrífuga refrigerada 

Cientec, modelo CT-6000R.  

 

4.5.2 Cinética de adsorção 

 

O estudo da cinética de adsorção foi realizado em batelada, sob agitação à 

temperatura de 25 ± 1°C e pH de 3,4 ± 0,1. Foi utilizado 10 mg do adsorvente (K-jarosita) e 
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20 ml de solução de As (III), As (V) e MMA, nas concentrações de 20 mg L
-1

. Os materiais 

ficaram em contato por uma variação de tempo entre 0-180 min. Após esse período, a solução 

foi separada da amostra por centrifugação a 6000 rpm (5232 g).    

 

4.5.3 Efeito da competição de ânions. 

  

Os estudos do efeito da competição de ânions foram realizados em batelada, onde 

10 mg do adsorvente (K-jarosita) foram adicionados a 20 mL de soluções de As (III), As (V) 

e MMA, em concentrações de 20 mg L
-1

, contendo os ânions NO3
-
, SO4

2-
 e PO4

3-
, em 

concentrações de 0, 50 e 500 mg L
-1

. As amostras foram mantidas sob agitação a 25 ± 1 °C, 

por 24 horas em pH 3,4 ± 0,1. Após esse período, a solução foi separada da amostra por 

centrifugação a 6000 rpm (5232 g).  Os dados foram analisados estatisticamente pela análise 

de variância ANOVA (Office Excel 2010) com intervalo de confiança de 95% e teste de 

Tukey com nível de significância α = 0,05 utilizando o aplicativo PAST 2015.  

 

4.5.4 Efeito do pH  

 

A avaliação do efeito do pH no processo de adsorção foi feito em batelada, a 

partir de 20 mL de soluções de As (III), As (V) e MMA, na concentrações de 20 mg L
-1

, com 

utilização de 10 mg do adsorvente (K-jarosita) sob agitação constante a 25 ± 1°C, por um 

período de 24 horas. Os valores de pH analisados foram de 2; 3; 7; 9; 11 e 12. Após esse 

período, a solução foi separada da amostra por centrifugação a 6000 rpm (5232 g). Os dados 

foram analisados estatisticamente pela análise de variância ANOVA (Office Excel 2010) com 

intervalo de confiança de 95% e teste de Tukey com nível de significância α = 0,05 utilizando 

o aplicativo PAST 2015. 

 

4.5.5 Isotermas de adsorção 

 

Para obtenção das isotermas de adsorção os testes foram realizados à temperatura 

de 25 ± 1ºC e pH de 3,4 ± 0,1, sendo estes testes feitos em batelada, a partir de 20 mL de 

soluções de As (III), As (V)
 
e MMA, com um intervalo de concentração de 0-20 mg L

-1
. 

Foram utilizados 10 mg do adsorvente, sob agitação constante, durante 24 horas. Após esse 

período, a solução foi separada da amostra por centrifugação a 6000 rpm (5232 g). A 

quantidade adsorvida de arsênio foi estimada a partir da seguinte (11): 
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q
e
=

V(c0ce)

m
 

                     (11) 

 

onde qe (mg g
1

) é a quantidade de arsênio adsorvido pela K-jarosita, c0 e ce (mg L
1

) são a 

concentração inicial e equilíbrio do adsorbato em solução, respectivamente, V é o volume (L) 

da solução e m é a massa (g) de adsorvente utilizado nas experiências. 

 

4.6 Coleta de água contaminada por arsênio para ensaio de adsorção por nanopartículas 

de K-jarosita 

 

A coleta de água contaminada com As foi realizada na cidade de Paracatu-MG, no 

estado de Minas Gerais, Brasil. Cinco diferentes pontos de coleta de água foram feitas ao 

longo do Córrego Rico (Figura 10), cuja latitude e longitude são descritos da seguinte forma: 

Ponto 1- 17°12'41.9''(S) 46°53'27.3''(W); Ponto 2- 17°12'55.8 ''(S) 46°53'26.2''(W); Ponto 3- 

17°13'24.5''(S) 46°52'52.3''(W); Ponto 4- 17°14'24.8''(S) 46°52'1.3''(W) e Ponto 5- 

17°14'44.6''(S) 46°51'56.0''(W). O primeiro ponto está localizado próximo a área de 

mineração; os pontos 2, 3 e 4 dentro dos limites da cidade de Paracatu e o ponto 5 após o 

perímetro urbano.  

 

FIGURA 10 - Localização do córrego Rico na Bacia do rio Paracatu. Córrego Rico indicado no mapa pelo 

número 22 e localizado na porção sudoeste da bacia do rio Paracatu. 

 
FONTE: Adaptado de Barbosa (2015).  
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A coleta das amostras de água foi realizada de acordo com o procedimento 

adotado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2010). 

Resumidamente, frascos de 1000 mL de polipropileno modelo Falcom BD
®
 (Becton 

Dickinson), livres de contaminantes foram utilizados para a coleta. Amostras duplicadas 

foram coletados em cada ponto de coleta. As concentrações de arsênio nas amostras foram 

determinadas utilizando um equipamento de ICP-MS de acordo com o método EPA 200.8, 

adaptado por Pruszowski e Bosnak, (2012) para o Nexion 300D IC-MS Instruments 

PerkinElmer (USA).  

 

4.7 Testes de recuperação do arsênio adsorvido por nanopartículas de K-jarosita 

 

Um volume de 40 mL de solução de As (V) a 1000 mg L
-1

 foi misturado a 1,0 g 

de K-jarosita sob agitação magnética durante 24 horas. O experimento foi realizado à 

temperatura de 25 ± 1ºC e pH de 3,4 ± 0,3. Após esse período, o adsorvente foi separado da 

solução por centrifugação, a 6000 rpm (5232 g).  

As nanopartículas de K-jarosita recuperadas, contendo As (V)
 
adsorvido, foram 

secas à temperatura de 40 ± 1ºC durante 24 horas. O As (V)
 
adsorvido em K-jarosita foi 

dessorvido em 40 mL de uma solução de NaOH 1,0 M sob agitação constante, durante 24 

horas à temperatura de 25 ± 1ºC. Em seguida, a solução foi separada do adsorvente por 

centrifugação a 6000 rpm (5232 g) e a concentração de As (V) em solução foi determinada 

por ICP-MS. 

O sobrenadante contendo As (V) foi tratado com HNO3 0,1 M até atingir pH de 5 

± 0,3. Em seguida, foi adicionado AgNO3 em excesso ao sobrenadante, formando o arsenato 

de prata sólido (Ag3AsO4). O precipitado castanho avermelhado foi separado por 

centrifugação a 6000 rpm (5232 g) e seco a uma temperatura de 35 ± 1 ºC por 24 horas. 

 

4.8 Testes fotocatalíticos 

 

A atividade fotocatalítica do Ag3AsO4, obtido no experimento anterior, foi monitorada 

pela oxidação fotocatalítica do corante rodamina B (RhB), sob a irradiação de uma luz LED 

(> 450 nm, 0.55 mW cm
2
). Uma massa de 80 mg de Ag3AsO4 foi adicionado a 80 mL de 

uma solução aquosa de RhB (5 mg L
-1

). Antes da irradiação, o fotocatalisador foi mantido em 

suspensão por agitação magnética no escuro, durante 30 minutos, para obter o equilíbrio de 

adsorção-dessorção entre o fotocatalisador e a solução RhB. Em seguida, a suspensão foi 
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irradiada com luz visível. Alíquotas foram coletadas a cada 5 minutos e centrifugadas a 6000 

rpm (5232 g) para separar o fotocatalisador da amostra. Por fim, os sobrenadantes foram 

analisados por varredura de 700 a 400 mm, utilizando um espectrofotômetro de feixe duplo, 

modelo AJX-6100PC da Miccional, para determinar a concentração residual RhB. 

 

4.9 Desenvolvimento de um filtro para adsorção de arsênio presente em amostras de 

água contaminada. 

 

Foram desenvolvidas duas unidades filtrantes utilizando as nanopartículas de K-

jarosita como adsorvente para remoção de arsênio de amostras de água contaminadas. Os 

filtros foram preparados com a utilização de seringas BD
®

 de 3,0 mL e 5,0 mL, as quais 

foram preenchidas com 0,5g de adsorvente (filtro (a)) e 1,0 g de adsorvente (filtro (b)) 

respectivamente. As nanoparticulas foram empacotadas com a utilização de lã de vido na 

porção inferior e superior das seringas. 

Foi aplicado a cada filtro um volume de 100 mL de solução contendo 1000 µg L
-1

 

de As (V), com vazão de 0,5 mL / minuto pela ação da gravidade. A coleta das amostras 

filtradas se iniciou após 3 minutos das mesmas terem sido colocadas em contato com o 

material filtrante, mantendo-se um fluxo contínuo durante todo o processo de filtração, em 

ambos os filtros.  As amostras filtradas nos filtros ―a‖ e ―b‖ foram analisadas em triplicata no 

ICP-MS para determinação do arsênio residual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização 

 

A amostra de K-jarosita sintetizada foi submetida ao DRX, obtendo-se um padrão 

de difração típico da K-jarosita (Figura 11). A análise qualitativa (Figura 11 (a)) indicou que a 

síntese da K-jarosita foi bem sucedida, sendo identificada pelas reflexões (101) em 15º, (003) 

em 16º, (012) em 17º, (110) em 25º, (021) em 28º, (113) em 29º, (006) em 32º, (024) em 35º, 

(107) em 40º, (033) em 45º, (027) em 47º, (220) em 50º, (226) em 60º, (0110) em 62º, (143) 

em 70º, (327) em 77º, (330) em 78º, (333) em 80º, (2113) em 84º e (425) em 87º, que são 

consistentes com a ficha padrão JCPDS, arquivo 36-427 (Figura 11 (b)). 

 

FIGURA 11 - Difratograma de raios X para, (a) amostra de nanopartícula K-jarosita e (b) padrão de 

referência da K-jarosita segundo ficha cristalográfica JCPDS 36-427. Varredura 2θ, de 10° até 90°, 

com radiação Cu K ( = 1.540560 Å). 
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O refinamento de Rietveld da amostra de K-jarosita sintetizada neste experimento 

foi realizado em uma fase, sendo determinados os parâmetros de rede a° = 7,3115 (0) Å e b° = 

17,0407 (4) Å, e densidade cristalográfica de 3,045 g cm
-3

. Tais valores estão de acordo com 

os estudos de Stoffregen; Alpers e Jambor (2000), que encontraram parâmetros de rede 

similares, onde a° = 7,31 Å e b° = 17,04 Å para amostras de K-jarosita sintetizadas à 95ºC. 

Tais valores são condizentes com uma estrutura romboédrica característica da K-jarosita.  

A isoterma de adsorção-dessorção de nitrogênio para as nanopartículas de K-

jarosita (Figura 12 (a)) apresentou-se como do tipo IV, sendo observada quando ocorre 

condensação capilar, com formação de monocamada seguida de adsorção de multicamadas 

até inflexão e saturação da isoterma. É uma isoterma típica para amostras com mesoporos, em 

que a formação de multicamadas de adsorção é possível, porém limitada a dimensão das 

porosidades do material, ficando pouco evidenciado nesta análise, prevalecendo a adsorção 

em monocamadas. O ponto de inflexão da isoterma corresponde à ocorrência de completa 

formação da primeira camada.  

A área específica das nanopartículas de K-jarosita foi calculada a partir da 

isoterma de adsorção pela teoria de BET (BRUNAUER, et al., 1938), estimada como sendo 

de 9 m
2
 g

-1
. A distribuição do tamanho do poro (FIG. 12 (b)) calculada pelo método BJH 

(BARRETT et al., 1951)  apresentou volume de a 0,034 cm
3
g

-1
. Trata-se de uma estrutura 

contendo mesoporos (2 a 50 nm (20 a 500 Å)), tendo tamanho médio de poro de 90Å. 

 

FIGURA 12 - (a) Isoterma de adsorção-dessorção de nitrogênio segundo BET para determinação da área 

superficial da nanopartícula de K-jarosita e (b) curva de distribuição do tamanho do poro segundo BJH para 

nonopartícula de K-jarosita. 

 
(a)                                                                         (b) 
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5.2 Testes de adsorção 

 

5.2.1 Cinética de adsorção 

 

A cinética de adsorção das espécies de As-i (III
 

e V) e As-o MMA em 

nanopartículas de K-jarosita é apresentada na Figura 13. Os resultados obtidos em pH 3,4 

indicaram que aproximadamente 75 % do As (III) adsorvido foi removido da água nos 

primeiros 10 minutos de adsorção, ao passo que 82 % do As (V) e 85 % do MMA foram 

adsorvidos nas mesmas condições (Figura 13 (a)). Isto sugere que a adsorção das espécies As 

(III), As (V) e MMA pela K-jarosita é extremamente rápida nas fases iniciais devido ao 

elevado número de sítios de adsorção disponíveis na superfície do nanocompósito, 

diminuindo gradualmente com o tempo, até que o equilíbrio seja atingido, indicando que a 

adsorção ocorre para as três espécies de arsênio analisadas na superfície da K-jarosita.  

Os dados cinéticos de adsorção foram ajustados com um modelo de pseudo-

primeira ordem (LAGERGREN, 1898) (Eq. (1)) e modelo pseudo segunda-ordem (HO e 

MCKAY, 1999) (Eq. (2)):  

O modelo cinético pseudo-primeira ordem não se ajusta à adsorção de arsênio 

pela K-jarosita. Já o modelo pseudo-segunda ordem baseado na capacidade de adsorção da 

fase sólida mostra o processo de adsorção da K-jarosita em toda faixa de tempo.  

Os dados cinéticos apresentam-se com grande linearidade (Figura 13 (b)), com 

coeficiente de correlação próximo de 1 e qe cal. com valores próximos de qe exp..Tais dados 

indicam que o fenômeno de adsorção é preferencialmente governado pela adsorção química 

envolvendo forças de valência do compartilhamento e troca de elétrons entre o adsorvente e o 

adsorbato com formação de monocamada sobre a superfície da jarosita. (HO e MCKAY, 

1999). Os valores qe e K2 foram obtidos a partir da inclinação e interseção da reta do gráfico 

t/qt em função de t, conforme Figura 13 (b), sendo descritos na Tabela 2.  
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FIGURA 13 - (a) Cinética de adsorção do As (III), As (V) e MMA em nanopartículas de K-jarosita e (b) modelo 

de pseudo segunda-ordem  para adsorção de As (III), As (V) e MMA em nanopartículas de K-jarosita. 

Concentração de As (III), As (V) e MMA de 20 mg L
1 

em 10mg de adsorvente à 25 ± 1 °C, ao longo de 180 

minutos.  

  

 

Tabela 2 – Parâmetros de cinética de adsorção para 20 mg L
-1

 de As (III), As (V) e MMA, adsorvidos por 10mg 

de nanopartículas de K-jarosita em pH 3,4 a 25°C. h0 = k2qe
2
 = taxa inicial de adsorção com t tendendo a 0. 

 

Espécies Pseudo segunda-ordem 

k2 

(g mg
-1 

min
-1

) 

qe cal. 

(mg g
-1

) 

qe exp. 

(mg g
-1

) 

h0 

(g mg
-1 

min
-1

) 

R
2 

As (III) 0,017751 6.712 6,641 0.79968 0.9938 

As (V) 0.026617 10.26 10,174 2.801905 0.9993 

MMA 0.039481 9.98 9,86 3.932363 0.9999 

 

Os dados cinéticos de adsorção foram ajustados ao modelo de Weber-Morris 

(WEBER e MORRIS, 1963) (Eq. 4) para determinar o controle da velocidade durante a 

adsorção de arsênio pela K-jarosita, onde a difusão intrapartícula é o fator determinante da 

velocidade e a remoção do adsorbato varia com a raiz quadrada do tempo.  

De acordo com esse modelo, obtendo-se uma reta, no gráfico qt versus t
1/2

, que 

passa pela origem, indica que a difusão ocorre na superfície do adsorvente, sendo o único 

fator limitante na velocidade. No caso de uma não linearidade, tem-se o indício de que vários 

processos estão a limitar a taxa global de adsorção, e que estes processos de limitação de 



52 

 

velocidade podem ser distinguidos como porções lineares distintas ao longo do período de 

tempo em que elas estão a exercer o controle sobre o processo global (BELESSI et al ., 2009). 

Pode ser visto na Figura 14 que a adsorção do As (V) e do MMA pelas 

nanopartículas de K-jarosita ocorre em mais de uma etapa, apresentando duas retas distintas. 

A primeira parte linear, de maior prevalência, corresponde à difusão de arsênio à superfície da 

K-jarosita. A segunda parte linear, de menor prevalência, é devido à difusão intrapartículas de 

arsênio aos poros do adsorvente. Já o As (III) apresenta uma reta que não passa pela origem, 

indicando que o mecanismo de difusão intrapartícula não é a única etapa limitante do 

processo de adsorção e que outros mecanismos de interação devem estar atuando 

simultaneamente, sendo que a difusão ocorre preferencialmente na superfície do adsorvente e 

em menor escala nos poros.  

 

FIGURA 14 - Modelagem de difusão intrapartícula, segundo modelo de Weber e Morris, para as espécies de As 

(III), As (V) e MMA em nanopartículas de K-jarosita. Concentração de As (III), As (V) e MMA de 20 mg L
1 

em 10mg de adsorvente à 25 ± 1 °C, ao longo de 180 minutos.  

 

 

5.2.2 Efeito da competição de ânions 

 

O efeito da força iônica na remoção de espécies As (III), As (V) e MMA por 

nanopartículas de K-jarosita é ilustrado nas Figuras 15, 16 e 17. Todos os dados foram 

analisados estatisticamente pelo teste de Tukey (P < 0,05).  
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Ao verificar a capacidade de adsorção na presença de íons nitrato (NO3
-
), Figura 

15, observou-se que não houve interferência relevante na espécie de As (III) em 50 mg L
-1

 de 

nitrato apresentando pequena interferência o com aumento na adsorção de 11,4% em 500 mg 

L
-1

. No As (V) não houve interferência estatisticamente relevante segundo teste de Tukey. Já 

na espécie de As-o MMA houve um aumento maior na adsorção, sendo este de 

aproximadamente 30% em 50 mg L
-1

 de (NO3
-
) e de  40% em 500 mg L

-1
 de (NO3

-
), podendo 

ter ocorrido alguma interação entre o grupamento metil presente nesta espécie e o nitrato, 

necessitando de estudos complementares.  

 

FIGURA 15 - Efeito do ânion nitrato na adsorção de As (III), As (V) e MMA pelas nanopartículas de K-

Jarosita, onde se tem NO3
-
 0 mg L

-1
, NO3

-
 50 mg L

-1
 e NO3

-
 500 mg L

-1
. Concentração inicial de As (III), As (V) 

e MMA = 20 mg L
-1

. Adsorvente = 0,5 g L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 25,0 ± 

0,5 ºC, pH = 3,4. 

 

 

Com relação ao íon fosfato (PO4
3-

), Figura 16, houve uma pequena redução de 

aproximadamente 12 % na adsorção de As (III), tanto em meio com 50 mg L
-1

 como  em 500 

mg L
-1

 de fosfato. O As-o MMA apresentou um pequeno aumento de 7% e 12% 

respectivamente, em 50 mg L
-1

 e 500 mg L
-1

 de fosfato. Já para As (V) foi observada uma 

redução de aproximadamente 15 % em 50 mg L
-1

 e de 30 % em 500 mg L
-1

 de fosfato. Esta 

redução na adsorção do As (V)
 
pode ser explicada pela similaridade química dos ânions As e 

fosfato, conferindo semelhante capacidade de competição pelos sítios de adsorção do 
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adsorvente. Em estudo realizado por Ali et al. (2014) foi verificado uma redução de 23,8 % na 

adsorção de As (V), quando em presença de 500 mg L
-1

 de fosfato.  

 

FIGURA 16 - Efeito do ânion fosfato na adsorção de As (III), As (V) e MMA pelas nanopartículas de K-

Jarosita, onde se tem PO4
3-

 0 mg L
-1

, PO4
3-

 50 mg L
-1

 e PO4
3-

 500 mg L
-1

. Concentração inicial de As (III), As 

(V) e MMA = 20 mg L
-1

. Adsorvente = 0,5 g L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 

25,0 ± 0,5 ºC, pH = 3,4. 

 

Na presença de íons sulfato (SO4
2-

), Figura 17, não foi verificada interferência 

significativa na adsorção de As (III). Para o MMA foi observado um aumento de 

aproximadamente 15% e 28% em 50 mg L
-1

 e 500 mg L
-1

 respectivamente. Já com o As (V) 

foi observado um grande aumento na adsorção, que varia de 30 % na presença de em 50 mg 

L
-1

 (SO4
2-

) a 70% na presença de 500 mg L
-1

 (SO4
2-

).   

Apesar de muitos trabalhos indicarem que óxidos de ferro apresentam uma 

redução de adsorção do As na presença de sulfato, foi observado por Rochette et al. (2000) e 

Bostick et al. (2005) a possibilidade de associação entre enxofre e As (V) em meio ácido para 

formação de um co-precipitado, gerando desta forma uma redução do arsênio em solução. 

Tais autores, contudo, não conseguirem elucidar tal processo, havendo a necessidade de 

outros estudos.  
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FIGURA 17 - Efeito do ânion fosfato na adsorção de As (III), As (V) e MMA pelas nanopartículas de K-

Jarosita, onde se tem SO4
2-

 0 mg L
-1

, SO4
2-

 50 mg L
-1

 e SO4
2-

 500 mg L
-1

. Concentração inicial de As (III), As 

(V) e MMA = 20 mg L
-1

. Adsorvente = 0,5 g L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 

25,0 ± 0,5 ºC, pH = 3,4. 

 

5.2.3 Efeito do pH 

 

O efeito do pH sobre a adsorção das espécies de As (III), As (V) e MMA, a partir 

de soluções aquosas com a utilização de nanopartículas de K-jarosita está demonstrado na 

Figura 18. Todos os dados foram analisados estatisticamente pelo teste de Tukey (P < 0,05).  

A capacidade de adsorção pelas nanopartículas de K-jarosita é maior em pH 3,0 

do que em pH 2,0 para as espécies de As (III), As (V) e MMA. É observada uma redução de 

6,48 para 6,11 mg g
-1

, (5,7%) na adsorção de As (III); de 7,65 para 6,23 mg g
-1

, (18,5%) na 

adsorção de As (V) e de 8,44 para 6,44 mg g
-1

, (23,7%) na adsorção de MMA (Figura 18).  

Segundo Ahoranta et al. (2016), a adsorção de arsênio ocorre principalmente na 

superfície da K-jarosita, em meio ácido (ZHANG; ITOH, 2005), sendo mais estável em pH de 

3,0 a 3,5, ocorre uma maior protonação na superfície da K-jarosita, aumentando o número de 

locais carregados positivamente, o que promove um aumento na força de atração entre ânions 

de arsênio e o ferro.  

Com a redução do pH ocorre uma maior solubilização do ferro causando uma 

desestabilização na estrutura, o que reduz a adsorção do arsênio, como observado por 

Ahoranta et al. (2016), que verificou uma redução em torno de 20% na adsorção de arsênio na 
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redução do pH de 3,0 para 2,4  e de mais de 90% na redução do pH de 3,0 para 1,6, sendo 

também observado, no mesmo estudo, um grande aumento na concentração de ferro na 

solução do pH 3,0 para o pH 1,6. Estas observações sugerem que a dissolução de K-jarosita a 

pH < 3,5 segue um mecanismo de reação que consome prótons e produz espécies de ferro 

aquoso conforme equação (12): 

 

KFe3(SO4)2(OH)6(S) + 6H
+

(aq) = K
+

(aq) + 3Fe
3+

(aq) + 2SO4
2-

(aq) + 6H2O(l)                                (12) 

 

Outro fator que se deve levar em consideração é a maior remoção do MMA > As 

(V) > As (III). Alguns trabalhos mostram que o arsênio As (V) é mais adsorvido que o As 

(III), principalmente em pH menor que 7,0. Um dos fatores que favorece essa maior adsorção 

é que a presença de As (V) é favorecida em meio ácido, sendo este melhor adsorvido que o As 

(III) em vários adsorventes (ZHANG; ITOH, 2005). 

De uma forma geral, verificou-se que a adsorção de arsênio foi maior em pH 

alcalino nas três espécies testadas (Figura 18), sendo encontrado valores de 11,63; 8,56 e 

13,01 mg g
-1

 de As (III), As (V)
 
e MMA  respectivamente em pH 9,0 e valores de 36,81; 

24,38 e 28,05 mg g
-1

 de As (III), As (V)
 
e MMA respectivamente em pH 11,0.  

Segundo Elwood Madden et al. (2012), em pH > 3,5 começam a ser observadas 

alterações na estrutura da K-jarosita, ocorrendo inicialmente a formação de schwertmannita, 

hematita, magnetita e em menor quantidade goethita. A partir do pH 7,5 passa a ser 

predominante a formação de ferrihidrita (Figura 20). Estas alterações que se dão pelo aumento 

no consumo de OH
-
, podem ser observadas através das seguintes reações:  

- para hidróxido férrico (análogo à ferrihidrita) (Eq. 13):  

KFe3(SO4)2(OH)6(s)  + 3OH
-
(aq) = 3Fe(OH)3(s)(Ferrihidrita) + K

+
(aq)  + 2SO4

2-
(aq)               (13) 

- para goethita (Eq. 14):  

KFe3(SO4)2(OH)6(s) + 3OH
-
(aq) = 3FeOOH(s)(Goethita) + K

+
(aq) + 2SO4

2-
(aq) + 3H2O(l)     (14) 

- para hematita (Eq. 15):  

2KFe3(SO4)2(OH)6(s)  + 6OH
-
(aq) = 3Fe2O3(s)(Hematita) + 2K

+
(aq)

 
+ 4SO4

2-
(aq) + 9H2O(l)   (15) 

Segundo Campbell e Nordstrom (2014), em óxidos de ferro como ferridrita, 

goethita e hematita a adsorção de As (V) diminui com aumento de pH, especialmente acima 

de pH 7-8, com máxima adsorção em pH~3,0, ao passo que o As (III) é melhor adsorvido em 
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pH mais alcalino, sendo reduzida essa adsorção em pH muito baixo e muito elevado. Sabendo 

disso, é possível verificar que a goethita que é um oxi-hidróxido de ferro FeO(OH), e que 

apresenta grande capacidade de adsorção de As em solução aquosa, principalmente em pH 

próximo de 5,0 (MOHAN; PITTMAN, 2007), tendo mais afinidade pelo As (V), mas 

podendo também adsorver As (III).  

Já a Hematita, um óxido de ferro de fórmula Fe2O3, tem uma boa adsorção de As 

(V) que é favorecida eletrostaticamente em pH próximo de 7,0, sendo reduzida em pH abaixo 

de 4,2.  

Outro óxido de ferro que atua na adsorção do As é a ferridrita, que segundo 

Gallegos-Garcia et al. (2012), age num pH de 3,0 a 11,0 e apresenta uma maior capacidade de 

remoção de As (III) em relação ao As (V), sendo que esta capacidade aumenta com o aumento 

do pH. Tais adsorções podem ser explicadas pelas espécies de arsênio que são totalmente 

dependentes do pH, pois o As (III) existe em solução como H3AsO3 para pH 0-9 e como 

H2AsO3
-
 em pH 7-11, enquanto o As (V) existe como H3AsO4 para pH 0-2, H2AsO4

-
 para pH 

3-6 e como HAsO4
2-

 para pH 7-11 (YUTTASAK et al., 2014). 

É verificado também por Gallegos-Garcia et al. (2012), que a adsorção reduz 

drasticamente em valores de pH maiores que 11,0, ocorrendo uma dessorção do arsênio 

adsorvido que é maior para o As (V). Resultados similares foram observados neste trabalho 

(Figura 18), com valores de adsorção de 21,13; 0,08 e 4,47 mg g
-1

 para As (III), As (V)
 
e 

MMA  respectivamente em pH 12,0. Tais resultados demonstram uma menor afinidade do As 

(V) e MMA pelos óxidos férricos em altos valores de pH, sendo estes quase que totalmente 

dessorvidos na solução.  

Lafferty e Loeppert (2005), avaliaram o perfil de adsorção e dessorção de espécies 

orgânicas e inorgânicas de arsênio, sendo verificado que tanto o As (V)
 
quanto o MMA 

apresentam capacidades elevadas de adsorção em ferridrita e goethita nas faixas de pH 3-10. 

Tal similaridade apresentada por ambos os compostos devido ao fato de terem pelo menos 

dois átomos de oxigênio disponíveis para ligação com a superfície do óxido, embora 

apresentem tamanhos diferentes.  
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FIGURA 18 - Efeito da variação do pH (2; 3; 7; 9; 11  e 12) na adsorção das espécies de As (III), As (V) e 

MMA pelas nanopartículas de K-jarosita. Concentração inicial de As (III), As (V) e MMA = 20 mg L
-1

. 

Adsorvente = 0,5 g L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 25,0 ± 0,5 ºC. 

 

 

A alteração na estrutura das K-jarosita pode ser observada na mudança de 

coloração em função da mudança de pH na amostra pesquisada (Figura 19). A alteração da 

coloração da amostra em função da mudança de pH indica a formação de diferentes óxidos de 

ferro como a ferrihidrita, hematita, magnetita e goethita, como observado por experimentos de 

Barrón et al. (2006), em que se verificou a formação de coloração amarelo acastanhado para 

K-jarosita em pH ácido, castanho avermelhado para goethita, vermelho para hematita e 

marrom avermelhado para ferrihidrita. 

  

FIGURA 19 - Fotografia das amostras de K-jarosita sob influencia de meios com diferente valores de pH. 

Foram avaliados os pHs 2; 3; 7; 9; 11. Adsorvente = 20,0 g L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); 

temperatura  = 25,0 ± 0,5 ºC. 

pH2 pH3 pH7 pH9 pH11 
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FIGURA 20 - Diagrama mostrando a relativa estabilidade da K-jarosita frente à alteração de pH com a formação 

de eventuais produtos de reação.  

 
FONTE: Copiado de ELWOOD MADDEN et al. (2012). 

 

5.2.4 Isotermas de adsorção 

 

Para se determinar a capacidade de adsorção das nanopartículas de K-jarosita, o 

equilíbrio da adsorção de As em função da concentração de As em solução é apresentado na 

Figura 21 (a) (b) (c), que mostra, inicialmente, um aumento acentuado na isoterma, indicando 

que os sítios livres de K-jarosita estão disponíveis para adsorção das espécies de As (III), As 

(V) e MMA. No entanto, à medida que a concentração de As aumenta, ocorre saturação da 

superfície de K-jarosita, sendo atingido um patamar onde todos os sítios ativos do adsorvente 

estão ocupados. A capacidade de adsorção de As (III) pelas nanopartículas de K-jarosita foi 

de 11,12 mg g
-1

.  Já para o As (V) obteve-se um valor de 18,26 mg g
-1

, e para a espécie 

orgânica MMA o valor de 13,35 mg g
-1

.   

Para obtenção de mais informações sobre a adsorção de As através das 

nanopartículas de K-jarosita foram testados modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich, 

Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson, que são fundamentais para descrever como o 

adsorbato interage com o adsorvente, de forma que, compreendendo a natureza da interação, 

seja possível realizar o melhor uso do adsorvente. O modelo de Langmuir é utilizado para 
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processos de adsorção de monocamada em superfícies homogêneas, nas quais a adsorção 

ocorre em sítios específicos do adsorvente.  

Com base nos parâmetros encontrados neste estudo, onde o valor de RL das três 

espécies de arsênio analisadas se encontram entre, 0 < RL < 1, determinando assim que o 

modelo de Langmuir é considerado favorável.   

No modelo de Freundlich, usado para descrever processos de adsorção em 

superfícies heterogêneas, considera-se que os sítios de adsorção possuem energias de 

adsorção diferentes, que apresentam variação em função da cobertura da superfície. Quando o 

valor do expoente 1/n para este modelo é igual a 1, a adsorção é considerada linear, com 

energias de adsorção idênticas em todos os sítios. Quanto maior o valor de 1/n, mais forte é a 

interação entre o adsorvente e o adsorbato. Os valores de 1/n encontrados neste estudo e 

descritos na Tabela 3 são menores que 1, caracterizando adsorção favorável e indicando uma 

isotérmica de Langmuir normal.  

A combinação dos modelos de Langmuir e Freundlich deu origem ao modelo de 

Langmuir-Freundlich, que em baixas concentrações, segue o comportamento do modelo de 

Freundlich, considerando a adsorção em multicamadas, enquanto que em altas concentrações 

segue o modelo de Langmuir, considerando a existência de um ponto de saturação. Quando o 

valor do parâmetro de heterogeneidade é 1, o modelo assume a Equação de Langmuir, já para 

0 < n > 1, é esperado um sistema heterogêneo (JEPPU; CLEMENT, 2012). Os dados obtidos 

neste estudo indicam a existência de um sistema heterogêneo, conforme observado na Tabela 

3.   

A isoterma de Redlich-Peterson é outro modelo matemático utilizado para 

caracterizar processos de adsorção. Se o valor de α é igual a 1, a isoterma de Redlich-Peterson 

é reduzida para a de Langmuir e, quando o termo K2.Ce
α
 é muito maior que um, o modelo 

aproxima-se da Equação de Freundlich. Os dados deste experimento encontraram valores de α 

menores que 1 e valores de K2.Ce
α
 maiores que 1 (Tabela 3), indicando uma maior 

aproximação do modelo de Freundlich.   

Os resultados dos modelos de isotermas testados estão descritos na Tabela 3, 

sendo observado que as quatro isotermas apresentadas mostraram-se adequadas à adsorção de 

arsênio pala K-jarosita. Destes modelos, o de Langmuir-Freundlich apresenta uma maior 

relação de equilíbrio do valor de máxima adsorção pelas nanopartículas, tendo um Kl positivo, 

que favorece a adsorção e parâmetro de heterogeneidade 0 < n > 1, demonstrando ser um 

sistema heterogêneo, que está de acordo com uma estrutura mesoporosa como a da K-jarosita. 
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Não houve discrepância entre os dados apresentados pelas isotermas para as três espécies de 

arsênio estudadas.  

 

FIGURA 21 - Isotermas de Adsorção de Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson para 

(a) As (III), (b) As (V) e (c) MMA em nanopartículas de K-Jarosita.  
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Tabela 3 – Parâmetros obtidos por ajuste de regressão não linear das isotermas Langmuir, Freundlich, 

Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson para As (III), As (V) e MMA por adsorção em nanopartículas de K-

jarosita. 

Isoterma Parâmetros Espécies 

  As (III)
 

As (V) MMA
 

Langmuir 

Qm (mg g
-1

) 8,641 11,897 8,613 

KL (L mg
-1

) 0,245 0,365 0,138 

R
2

  0,934 0,960 0,970 
 RL 0,169 0,120 0,265 

     

Freundlich 

KF (L g
-1

) 1,823 3,240 1,350 

1/n 0,502 0,448 0,541 

R
2

  0,926 0,966 0,971 
     

Langmuir - 

Freundlich 

Qm (mg g
-1

) 11,124 18,260 13,358 

KLF (L mg
-1

) 0,188 0,219 0,102 

n 0,8 0,67 0,746 

R
2
 0,919 0,971 0,970 

     

Redlich-

Peterson 

K1 (L g
-1

) 3,113 9,022 2,360 

K2 (L mg
-1

) 0,715 1,648 0,867 

α  0,768 0,728 0,654 

R
2
 0,926 0,975 0,967 

 K2 Ce
α
 3,311 9,166 2,817 
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5.3 Adsorção de arsênio em amostras de águas contaminadas 

 

A K-jarosita foi utilizada como adsorvente na purificação de amostras de águas 

contaminadas com arsênico de uma região de mineração. Essas amostras foram coletadas de 

cinco pontos diferentes (P1, P2, P3, P4 e P5), ao longo do Córrego Rico, na cidade de 

Paracatu, Brasil.  

O pH das amostras foi analisado, verificando valores de 6,8 para P1, 7,2 para P2, 

7,2 para P3, 6,9 para P4 e 6,7 para P5.  

A concentração de As em todas estas amostras estava acima da concentração 

máxima estabelecida pela EPA (10 μg L
-1

) e resolução CONAMA 357 de 2005 (CAMPOS et 

al., 2007). A amostra do ponto P5 foi a mais contaminada, sendo que a concentração de 

arsênio encontrada foi superior a 70 μg L
-1

. No entanto, após o tratamento da água 

contaminada por arsênio (amostras P1 a P4, Figura 22) com o adsorvente K-jarosita, a 

concentração de arsênio foi reduzida a valores de concentração perto do limite de detecção 

(0,01 μg L
-1

). Para a água mais contaminada (amostra P5, Figura 22), após o tratamento com 

K-jarosita, a concentração de arsênio foi menor do que a concentração máxima estabelecida 

pela EPA e CONAMA. Estes resultados indicam a K-jarosita é um adsorvente promissor a ser 

utilizado na purificação de água contaminada com arsênio. 

 

FIGURA 22 - Adsorção de arsênio por nanopartículas de K-jarosita de amostras coletadas de cinco pontos (P1, 

P2, P3, P4 e P5) no córrego Rico na cidade de Paracatu, no estado de Minas Gerais, Brasil. Adsorvente = 0,5 g 

L
1

; velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 25,0 ± 0,5 ºC. 
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5.4 Testes de recuperação do arsênio adsorvido por nanopartículas de K-jarosita 

 

Para o uso funcional e aplicação das nanoparticulas em sistemas de filtragem 

eficientes é necessário que as mesmas possam ser reutilizadas e que o material adsorvido 

tenha um destino seguro. A questão principal é que os processos de adsorção servem apenas 

com base na transferência de contaminantes da água para as fases sólidas. Isso faz com que 

surja um novo problema, que consiste no destino dos absorventes contaminados por arsênico. 

Portanto, antes do adsorvente ser descarregado o arsênio adsorvido deve ser recuperado como 

um material útil. 

Neste estudo, a partir de 1 g K-jarosita que foi adicionada a 40 mL de uma 

solução de As (V) a 1000 mg L
-1

, obteve-se uma adsorção de 13,01 mg g
-1

 ( cerca de 32%) do 

arsênio em solução.  

Posteriormente, as nanopartículas de K-jarosita utilizadas na adsorção foram 

submetidas a um tratamento com NaOH (obtendo-se um pH 13,00) para extrair o As 

adsorvido. Neste pH elevado, as nanopartículas de K-jarosita sofrem alterações em suas 

estruturas, gerando óxidos de ferro, como a ferridrita, que por alteração em sua carga 

superficial, favorecem a dessorção do arsênio em solução.  

O tratamento com NaOH resultou na dessorção de cerca de 99,3% do As 

adsorvido, o que corresponde a uma dessorção de 12,90 mg g
-1

 de todo o As adsorvido pelos 

nano compósitos. 

O sobrenadante contendo As foi então tratado com excesso de AgNO3 para 

recuperação do As como Ag3AsO4. Os resultados revelaram que 76,45 mg de Ag3AsO4 foram 

produzidos, sugerindo que 96% de todo o As dessorvido na solução foi recuperado na forma 

de arseniato de prata. 

 

5.5 Atividade fotocatalítica do Ag3AsO4 reciclável 

 

A atividade fotocatalítica do Ag3AsO4, produzido a partir de resíduos de As 

dessorvidos na água, foi avaliada através da degradação da RhB sob luz visível (Figura 23).  

Pode ser observado a partir da Figura 23 que apenas 10 min de reação foram 

suficientes para que todo o corante RhB fosse completamente degradado. Esse resultado 

sugere que o Ag3AsO4 é um excelente fotocatalisador para reações de oxidação. 

Os experimentos de degradação da RhB apresentaram resultados (Figura 23) que 

indicaram que o Ag3AsO4  pode ser utilizado por cinco reações consecutivas sem perda 
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significativa de atividade, sugerindo que o Ag3AsO4 preparado a partir de resíduos de As tem 

uma elevada capacidade de reciclagem. 

Foi possível constatar que o Ag3AsO4, além de formar um precipitado, facilitando 

a remoção do arsênio dissolvido na solução, também apresenta um grande potencial 

fotocatalítico, sendo assim, uma alternativa eficiente e ecologicamente correta na remoção de 

contaminantes nocivos presentes na água e no ar, além de poder ser utilizado na confecção de 

células solares (TANG et al,. 2013). 

 

FIGURA 23 - Cinética de degradação da RhB catalisada por Ag3AsO4 sob irradiação de luz visível  (λ>450 nm). 

Reutilização do catalizador em cinco ciclos. Cada ciclo apresenta 30min na ausência de luz e amostragens a cada 

5 min. de irradiação de luz visível. Velocidade de agitação de 100 rpm (872 g); temperatura  = 25,0 ± 0,5 ºC e 

pH 7 ± 0,3. 

 
 

5.6 Desenvolvimento de filtros para adsorção de arsênio presente em amostras de água 

 

Os protótipos desenvolvidos com a utilização de nanopartículas de K-jarosita em 

sistemas que simulam um processo de filtração mostraram ser eficientes na remoção de uma 

grande quantidade do As em amostras água contaminadas com AS (V). 

Com a utilização do filtro (a) (Figura 25 (a)) contendo 0,5 g de adsorvente e 

partindo de uma solução com aproximadamente 1000 µg L
-1

 de As (V), obteve-se uma 
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remoção quase total do As em solução (21,45 µg g
-1

), restando apenas 3,69 µg L
-1

 de As (V) 

residual em solução. Resultados similares também foram encontrados com a utilização do 

filtro (b) (Figura 25 (b)) contendo 1,0 g de K-jarosita, e com o qual se obteve uma quase que 

total remoção de As da amostra analisada (10,74 µg g
-1

) restando apenas 2,51 µg L
-1

 de As 

(V) residual em solução (Figura 24). 

Os valores de arsênio observados nas amostras de água após a utilização dos 

filtros (a) e (b) então dentro do que é preconizado pelo EPA e CONAMA, que é de 10 µg L
-1

 

(CAMPOS et al., 2007).  Tal estudo teve como objetivo a sugestão de uma alternativa 

eficiente e de baixo custo para aplicação da K-jarosita como forma de remediação ambiental.  

 

Figura 24 - Remoção de As (V) em amostras de água em filtros de nanopartículas de K-jarosita. Filtro (a) 

preenchido com 0,5 g de K-jarosita e filtro (b) preenchido com 1,0 g de K-Jarosita. Vazão de 0,5 ml por min. 

Temperatura  = 25,0 ± 0,5 ºC e pH 3,4 ± 0,3. 

 

O desenvolvimento de sistemas de filtragem com utilização de K-jarosita 

apresenta as seguintes vantagens:  

a) Utilização de nanopartículas de K-jarosita obtidas através de um método simples 

(adaptação de BARAO; PALMER, 1996), a partir de materiais de baixo custo (sulfato 

férrico e hidróxido de Potássio) e sendo sintetizadas em curto espaço de tempo 

(aproximadamente 28 horas) permite que seja utilizada em larga escala em ambientes 

aquáticos; 
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b) Apresenta uma rápida adsorção de arsênio, mesmo que o contato seja de pouca 

duração, sendo capaz de remover este contaminante em solução aquosa, a partir de um 

fluxo contínuo, no qual o arsênio fica retido nos sítios livres presentes na superfície da 

K-jarosita; 

c) Apresenta boa capacidade de retenção de arsênio, tendo, segundo estudos cinéticos 

apresentados neste trabalho uma capacidade superior a 18.000 µg g
-1

. Tal valor 

permite a filtração de grande volume de água contaminada sem que haja saturação do 

adsorvente utilizado.  

d) Apresenta total dessorção do arsênio adsorvido pelas nanopartículas de K-jarosita 

quando se aumenta o pH da solução para valores próximo de 12, permitindo não 

somente a transferência do contaminante para o adsorvente, mas sua utilização em 

processos alternativos, como a produção de fotocatalizadores.  

 

FIGURA 25 – Fotos dos filtros produzidos por sistema de empacotamento de nanopartículas de K-jarosita. 

Filtro (a) apresenta 0,5 g de adsorvente e filtro (b) apresenta 1,0 g de adsorvente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de um cenário de escassez água potável em várias partes do mundo, é de vital 

importância o desenvolvimento de mecanismos que possam prover de forma eficiente e com 

baixo custo a recuperação de áreas contaminadas, como aquelas que recebem resíduos 

provenientes do processo de mineração, de indústrias químicas ou até mesmo de uma 

contaminação acidental.  

Neste cenário, a nanopartícula de k-jarosita, sintetizada e caracterizada neste trabalho, 

apresentou um bom desempenho em ambientes cujo meio seja muito ácido para outros 

adsorventes, obtendo-se uma adsorção de 11,12 mg L
-1

 para As (III), de 18,26 mg L
-1

 para As 

(V) e de 13,35 mg L
-1

 para MMA. Foi observado também grande eficiência na purificação de 

água de um rio contaminada por arsênio, reduzindo sua concentração para próximo de zero. 

Além disso, o arsênio adsorvido pode ser eficientemente extraído e recuperado como 

Ag3AsO4, que apresenta excelente atividade fotocatalítica, sendo, portanto uma alternativa 

eficiente na remediação ambiental, evitando-se assim apenas a transferência do contaminante 

e dando-o um destino adequado. 

Como forma de funcionalizar o uso das nanopartículas de K-jarosita, foram 

desenvolvidos protótipos de filtros que se mostraram extremamente eficientes, reduzindo uma 

alta concentração de arsênio para níveis próximos de zero na água após a filtração.  

Com base nos ótimos resultados apresentado pelas nanopartículas de K-jarosita na 

adsorção de arsênio, verifica-se a necessidade de implementação deste estudo com o 

desenvolvimento de um sistema de filtragem a ser utilizado em escala para fluxo de grande 

volume de água contaminada, contribuindo como uma forma de remediação ambiental de 

baixo custo, gerando grandes benefícios à regiões afetadas pela contaminação de arsênio.  
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