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"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE As(V) DE ÁGUAS CONTAMINADAS E
SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS
FOTOCALÍTICOS ATIVOS"
[1]

A matéria desta invenção refere-se ao desenvolvimento de um

processo para remoção de espécies de As(V) presentes em águas
contaminadas através de sua adsorção na superfície de óxidos ou oxidróxidos
de ferro (i.e. -FeOOH, -Fe203, -Fe203, Fe304, -FeOOH, -FeOOH, -FeOOH, 'FeOOH, puros ou dopados com puros, dopados com Co, Mn, Ni, Cr, V, Ti, Cu,
Zn, Zr, Nb, Al, Si, Ge, Sn, Sb, Bi, Sr, Au, Mg e Ca, suportados ou não sobre
A1203, TiO2, Zr02, Si02, Nb205, Fe203, NiO, SnO e Bi203, grafite, nanotubos de
carbono, óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido, grafeno, carvão ativado),
seguido de dessorção do As(V) usando uma solução extratora "A" e
recuperação do As(V) dessorvido usando uma solução coletora "B" na forma de
um material fotocatalítico ativo, aqui denominado NalloMat#1. Essa tecnologia
pode ser aplicada na purificação de águas contaminadas com As(V) com
simultânea recuperação do contaminante para uso como precursor na
fabricação de materiais fotocatalíticos ativos que podem posteriormente serem
utilizados em processos de descontaminação ambiental de águas
contaminadas com compostos orgânicos ou inorgânicos.
[2]

No Brasil, as atividades de mineração têm contribuído para a

dispersão ambiental de As e de outros elementos químicos tóxicos no
ambiente. Um exemplo disso é a alta concentração de arsênio em regiões de
mineração como o quadrilátero ferrífero, Amazônia e Serra do Navio
(MATSCHULLAT, J. Arsenic in the geosphere — a review. Science of the Total
Environmental,

V.

249, p. 297312, 2000; SANTOS, E.C.O.; JESUS, I.M.;

BRABO, E.S.; FAYAL, K.F.; FILHO, G.C.S.; LIMA, M.O.; MIRANDA, A.M.M.;
MASCARENHAS, A.S.; SÁ, L.L.C.; SILVA, A.P.; CÂMARA, V.M. Exposição ao
mercúrio e ao arsênio em Estados da Amazônia: síntese dos estudos do
Instituto Evandro Chagas/FUNASA. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 6, p.
71185, 2003).
[3]

Devido à atividade mineradora de manganês no Amapá, foram

US
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encontrados valores de As em água potável em torno de 8,43 pg L-',
excetuando-se os valores nos pontos de descarte da mineradora (SANTOS,
E.C.O.; JESUS, l.M.; BRABO, E.S.; FAYAL, K.F.; FILHO, G.C.S.; LIMA, M.O.;
MIRANDA, A.M.M.; MASCARENHAS, A.S.; SÁ, L.L.C.; SILVA, A.P.; CÂMARA,
V.M. Exposição ao mercúrio e ao arsênio em Estados da Amazônia: síntese
dos estudos do Instituto Evandro Chagas/FUNASA. Revista Brasileira de

Epidemiologia, v. 6, p. 171185, 2003).
[4]

Em outras cidades do Estado de Minas Gerais, foram constatadas

nas cidades de Nova Lima, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara cursos de
água e aquíferos com elevadas concentrações de As (até 7000 pg L-'). Ainda
em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Paracatu, a extração
mineral de ouro iniciou suas atividades em meados de 1987 e, durante sua
extração, são gerados rejeitos que podem contribuir com a contaminação
ambiental por As (BUNDSCHUH, J.; LITTER, M.I.; PARVEZ, F.; ROMANROSS, G.; NICOLLI, H.B.; JEAN, J.S.; LIU, C.W.; LÓPEZK, D.; ARMIENTA,
M.A.; GUILHERME, L.R.; CUEVAS, A.G.; CORNEJO, L.; CUMBAL, L.;
Toujaguez, R. One century of arsenic exposure in Latin America: A review of
history and occurrence from 14 countries. Science of the Total Environment, v.
429, p. 235, 2012).
[5]

0 processo de mineração que ocorre na cidade de Paracatu,

realizado por uma empresa multinacional, conta com minérios que possuem
um teor muito baixo de ouro, sendo aproximadamente 0,44 g de ouro por
tonelada de minério. A composição mineral é formada principalmente por
sulfetos como arsenopirita (FeAsS), pirita (FeS2), pirrotita (Fe(1 _X)S; x = 00.2) e
quantidades menores de calcopirita (CuFeS2 ), esfalerita (ZnS) e galena (PbS).
Para a recuperação do ouro, o minério é britado, finamente moído e depois
submetido a processos de separação gravimétrica e flotação, que produzem
um concentrado com a composição média de 58,3 g de Au/tonelada, 15.2% em
massa de Fe, 21.9% S e 11% As. Esse concentrado é submetido a processos
de hidrometalurgia, eletrólise e refino. Assim sendo, no processo de
beneficiamento para obtenção do ouro haverá sempre uma grande quantidade

dç
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de As no rejeito gerado. A quantidade de As liberado das rochas da mina de
ouro foi estimada em 300 mil toneladas, onde cerca de 70% estão em duas
grandes barragens de rejeitos. Além disso, em 2008 as concentrações de As
detectadas no solo de diferentes locais da cidade de Paracatu variaram entre
32 mg kg-1 a 2980 mg kg-1 (ONO, F.B.; GUILHERME, L.R.; PENIDO, E.S.;
CARVALHO, G.S.; HALE, B.; TOUJAGUEZ, R.; BUNDSCHUH, J. Arsenic
bioaccessibility in a gold mining area: a health risk assessment for children.

Environmental Geochemistry and Health, p. 34, v. 457465, 2012). Esta
concentração é expressivamente superior ao estabelecido pela Companhia de
Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, que preconiza
como valor de referência para As em solo 3,5 mg kg-1 e valores de intervenção
em áreas residenciais, agrícolas e industriais de 35, 55 e 100 mg kg-1 ,
respectivamente (CETESB. 2005. Relatório de estabelecimento de valores
orientadores para solos e águas subterrâneas do Estado de São Paulo.
DECISÃO DE DIRETORIA N° 195-2005, de 23 de novembro de 2005.
Disponível em www.cetesb.sp.qov.br. Acesso em maio de 2015). Essas
elevadas concentrações podem aumentar o risco da contaminação do ar, solo,
água e alimentos, comprometendo a saúde da população local.
[06]

Atualmente, várias tecnologias para remoção de As de águas

contaminadas como oxidação e filtração (LEUPIN, O.X.; HUG, S.J. Oxidation
and removal of arsenic (III) from aerated groundwater by filtration through sand
and zero-valent iron. Water Research, v. 39, p. 17291740, 2005), oxidação
biológica seguida

de

remoção por óxidos

de

ferro

e

manganês

(KATSOYIANNIS, l.A.; ZOUBOULIS, A.I. Application of biological processes for
the removal of arsenic from groundwaters. Water Research, v. 38, p. 17-26,
2004; KATSOYIANNIS, I.A.; ZOUBOULIS, A. I.; JEKEL, M. Kinetics of bacterial
As(III) oxidation and subsequent As(V) removal by sorption onto biogenic
manganese oxides during Groundwater Treatment. Industrial and Engineering

Chemistry Research, v. 43, p. 486-493, 2004), co-precipitação seguida por
coagulação (MENG, X.; KORFIATIS, G.P.; CHRISTODOULATOS, C.; BANG, S.
Treatment of arsenic in Bangladesh well water using a household co-
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precipitation and filtration system. Water Research, v. 35, p. 2805-2810, 2001),
sedimentação e filtração (SHEORAN, A.S.; SHEORAN, V. Heavy metal removal
mechanism of acid mine drainage in wetlands: A critical review. Minerals

Engineering, v. 19, p. 105116, 2006), resinas de troca de ions (GREENLEAF,
J.E.; LIN, J.; SENGUPTA, A.K. Two novel applications of ion exchange fibers:
Arsenic removal and chemical-free softening of hard water. Environmental
Progress, v. 25, p. 300311, 2006), adsorção (MOHAN, D.; PITTMAN Jr, C. U.
Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents—A critical review.
Journal of Hazardous Materials, v. 142, p. 153, 2007), e tecnologia de
membrana incluindo osmose reversa (NING, R.Y. Arsenic removal by reverse
osmosis. Desalination, v. 143, p. 237-241, 2002), nanofiltração (SATO, Y.;
KANG, M.; KAMEI, T.; MAGARA, Y. Performance of nanofiltration for arsenic
removal. Water Research, v. 36, p. 33713377,.2002) e eletrodiálise (RIBEIRO,
A.B.; MATEUS, E.P.; OTTOSEN, L.M.; BECH-NIELSEN, G. Electrodialytic
Removal of Cu, Cr, and As from Chromated Copper Arsenate-Treated Timber
Waste. Environmental Science and Technology, v. 34, 784-788, 2000) têm sido
desenvolvidas.
[07] Entre as várias tecnologias existentes para remoção de As de
águas contaminadas destacam-se os processos de adsorção devido a elevada
eficiência para remoção de metais tóxicos, fácil operação, baixo custo e não
formação de lodos durante o processo. Recentemente, vários estudos têm
focado no desenvolvimento de novos materiais adsorventes baseados em
óxidos de ferro (GIMÉNEZ, J.; PABLO, J.; MARTINEZ, M.; ROVIRA, M.;
VALDERRAMA, C. Reactive transport of arsenic(III) and arsenic(V) on natural
hematite: Experimental and modeling. Journal of Colloid and Interface Science,
v. 348, p. 293-297, 2010), carbono ativado (ZHANG, Q.L.; LIN, Y.C.; CHEN, X.;
GAO, N.Y. A method for preparing ferric activated carbon composites
adsorbents to remove arsenic from drinking water. Journal of Hazardous
Materials, v. 148, p. 671678, 2007; OLIVEIRA, D.Q.L.; GONÇALVES, M.;
OLIVEIRA, L.C.A.; GUILHERME, L.R.G. Removal of As(V) and Cr(VI) from
aqueous solutions using solid waste from leather industry. Journal of Hazardous
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Materials, v. 151, p. 280-284, 2008), alumina (Han, C.; Li, H.; Pu, H.; Yu, H.;
Deng, L.; Huang, S.; Lua, Y. Synthesis and characterization of mesoporous
alumina and their performances for removing arsenic(V). Chemical Engineering
Journal, v. 217, p. 19, 2013), zeólitas (SWARNKAR, V.; TOMAR, R. Use of
Surfactant-Modified Zeolites for Arsenate Removal from Pollutant Water.
Journal of Dispersion Science and Technology, v. 33, p. 913-918, 2012), argilas
(ANJUM, A.; LOKESWARI, P.; KAUR, M.; DATTA, M. Removal of As (III) from
aqueous solutions using montmorillonite. Journal of Analytical Sciences,
Methods and Instrumentation, v. 1, P. 25-30, 2011) para remover As de águas
contaminadas.
[08]

Entre aqueles materiais, os óxidos de ferro tem atraído atenção

especial devido ao seu baixo custo e boa capacidade de adsorção das
espécies de As. Polimorfos de FeOOH como goethita (-FeOOH), lepidocrocita
(-FeOOH) e akaganèita (-FeOOH) têm sido descritos como bons adsorventes
para As (GALLEGOS-GARCIA, M.; RAMÍREZ-MUNIZ, K.; SONG, S. Arsenic
removal from water by adsorption using iron oxide minerals as adsorbents: A
review. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, v. 33, p. 301315,
2014). MOHAPATRA et ai. (2006) prepararam goethita pura e com diferentes
cátions dopantes (Cu, Ni e Co) para uso como adsorventes de As. A maior
capacidade de adsorção foi obtida com a goethita dopada com 2,7% de Cu
(19,55 mg g-') em pH 2, enquanto a goethita pura mostrou capacidade de
adsorção igual a 3,32 mg g-' em pH 7 ((MOHAPATRA, M.; SAHOO, S.K.;
ANAND, S.; DAS. R.P. Removal of As(V) by Cu(ll)-, Ni(II)-, or Co(II)-doped
goethite samples. Journal of Colloid and Interface Science, v. 298, P. 6-12,
2006). Akaganèita com área específica de 330 m2 g"' apresentou capacidade
de adsorção de As(V) de 120 mg g-' (DELIYANNI, F_.A.; BAKOYANNAKIS,
D.N.; ZOUBOULIS, A.I.; MATIS, K.A. Sorption of As(V) ions by akaganèite-type
nanocrystals. Chemosphere, v. 50, p.155-163, 2003). Capacidade de adsorção
de até 25,17 mg g-' foram descritas para lepidocrocita com área específica de
103,9 m2 g' (Repo, E.; Makinen, M.; Rengaraj, S.; Natarajan, G.; Bhatnagard,
A.; Sillanpaa, M. Lepidocrocite and its heat-treated forms as effective arsenic

o,
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adsorbents in aqueous medium, Chem. Eng. J. 180, 159-169, 2013).
[9]

Outro polimorfo, apesar de ser menos conhecido, é o b-FeOOH, um

oxidróxido de ferro que pode ser facilmente sintetizado em laboratório em
tamanho nanométrico, com alta área superficial e estreita distribuição no
tamanho dos poros. Ele é o único polimorfo de FeOOH que pode ser atraído
por um ímã, o que torna fácil sua separação do meio aquoso. Estas
características fazem do ó -FeOOH um candidato promissor para uso como
adsorvente de metais tóxicos em meio aquoso. Recentemente, o nosso grupo
de pesquisa reportou que a capacidade de adsorção do -FeOOH com
135 m2 g-1 foi de 37.3 mg g-1 (FARIA, M.C.S.; ROSEMBERG, R.S.; BOMFETI,
C.A.; MONTEIRO, D.S.; BARBOSA, F.; OLIVEIRA, L.C.A.; RODRIGUEZ, M.;
PEREIRA, M.C.; RODRIGUES, J.R.. Arsenic removal from contaminated water
by ultrafine -FeOOH adsorbents. Chemical Engineering Journal, v. 237, p. 4754,
2014).
[10]

A literatura descreve vários métodos de adsorção de As por

diferentes nanomateriais, porém, de nosso conhecimento todos os artigos e
patentes reportados descrevem apenas a tentativa de remoção de As de águas
contaminadas. Isso gera um outro grande problema porque neste tipo de
tecnologia ocorre apenas a transferência do As presente na água para a fase
sólida do adsorvente, gerando assim resíduos sólidos contaminados com As.
Assim, o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser, de fato,
ambientalmente sustentáveis pelo reaproveitamento do As adsorvido no
nanomaterial sólido e reutilização do adsorvente por vários ciclos de adsorção
é de extrema importância.
[11]

Entre os documentos encontrados em hercúleo labor de busca de

anterioridade, podem-se citar os seguintes.
[12]

0 trabalho de Mohapatra e colaboradores descreve um método de

adsorção de As (V) em amostras de águas contaminadas com o uso da
goethita dopada com alguns cátions. A capacidade de adsorção máxima dos
nanomateriais sintetizados foram de até 19,55 mg g-1 (MOHAPATRA, M.;
SAHOO, S.K.; ANAND, S.; DAS, R.P. Removal of As(V) by Cu(II)-, Ni(II)-, or

(O
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Co(ll)-doped goethite samples, Journal of Colloid and Interface Sciences, v.
298, p. 6-12, 2006).
[13]

0 trabalho de Repo e colaboradores reporta um método de

adsorção de As com capacidade de adsorção de 25,17 mg g-.(REPO, E.;
MAKINEN, M.; RENGARAJ, S.; NATARAJAN, G.; BHATNAGARD, A.;
SILLANPAA, M. Lepidocrocite and its heat-treated forms as effective arsenic
adsorbents in aqueous medium, Chemical Engineering Journal, v. 180, p. 159-169, 2012).
[14]

0 trabalho de Muller e colaboradores descreve o uso do õ—FeOOH

como adsorvente para remoção de As(Ill) e As(V) (MOLLER, K.; CIMINELLI,
V.S.T.; DANTAS, M.S.S.; WILLSCHER, S. A comparative study of As (Ill) and As
(V) in aqueous solution and adsorbed on iron oxy-hydroxides by Raman
spectroscopy, Water Research, v. 44, p. 5660-5672, 2010).
[15]

0 documento de patente WO 2010003267 Al (Water treatment

system with adsorbent material based on mineral grains for removal of arsenic
and methods of production, recycling and use) descreve um sistema para
purificação de água contaminada com As, utilizando materiais adsorventes à
base de lateritas contendo óxidos de manganês e oxidróxidos de Fe(III).
[16]

0 documento de patente US 20050247636 Al (Decontamination of

water, drinking water; iron oxide and/or iron oxyhydroxide; mechanical stability)
descreve um método de remoção de As em água potável, utilizando óxidos ou
oxidróxidos de Fe granular preferencialmente constituídos de -FeOOH,
Fe(OH)2, ferridrita e mistura daqueles compostos.
[17]

0 documento de patente US7445718 B2 descreve um método de

remoção de As de soluções aquosas e água de beber usando hidrogéis de sais
metálicos.
[18]

0 documento de patente US 8475658 B2 (Water purification device

for arsenic removal) apresenta um método de remoção de arsênio em amostras
de água utilizando para isso um óxido de cério. No processo ocorre
precipitação do sal de arsênio formado.
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[19]

0 documento de patente CA 1067627 Al (Removal of arsenic from

water) apresenta um método de remoção de arsênio de amostras aquosas
através de reação com hidróxido de ferro.
[20]

0 documento de patente US 6368510 B2 (Method and apparatus

for the removal of arsenic from water) apresenta um método de remoção de
arsênio de amostras de água, através da passagem da amostra por uma resina
aniônica, após tratamento com sal de manganês.
[21]

0 documento de patente CN104478155 (A) (Device for performing

composite removal of arsenic by using nano-magnetic chitosan and iron
powder) apresenta um método de remoção de As em água utilizando um
compósito de Ferro e o polissacarídeo modificado quitosana.
[22]

0 documento de patente CN102941057 (B) (Magnetic composite

arsenic adsorbent preparation method and use thereof) descreve o preparo de
um compósito contendo manganês e ferro para ser utilizado na remoção de As
III em amostras de água.
[23]

0 documento de patente (CN102188948) (Method for preparing

Mn02/Fe3O4 composite adsorbent and method for removing arsenic (As) from
water by using Mn02 /Fe3O4 composite adsorbent) descreve o preparo de um
material constituído por Mn02 /Fe304 para ser utilizado na remoção de As em
amostras de água.
[24]

0 documento de patente CN 102188949 (Method for preparing

Mn02/Fe3O4 composite adsorbent and method for removing arsenic (Ill) in
water by utilizing composite) descreve o prepare de um material constituído por
Mn02/Fe304 para remoção específica de As III com separação magnética.
[25]

Em nenhum dos documentos citados anteriormente observa-se

processos de recuperação do As adsorvido das amostras de água
contaminada.
[26]

Os principais problemas nos métodos atuais de processos de

remoção de As de águas contaminadas reportados nos artigos ou em
documentos de patentes, citados acima, são: (i) Nos processos de adsorção

'7-
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ocorre apenas a transferência do arsênio presente na água para o adsorvente
(sólido). Isso gera novos resíduos sólidos contaminados com As; (ii) Uma vez
que os adsorventes são utilizados pela primeira vez, eles não podem ser
reutilizados porque a capacidade máxima de adsorção é atingida; nesse caso,
seria preciso dessorver o arsênio da superfície do sólido para posterior
reutilização. (iii) O arsênio adsorvido no adsorvente não é recuperado;
[27]

A invenção ora proposta relata um método para adsorção de As(V)

de forma simples, rápida, ambientalmente segura e com baixo gasto
energético. Após a adsorção, o As pode ser dessorvido da superfície do
adsorvente e recuperado para a produção de um material com alta atividade
fotocatalítica para uso em processos de descontaminação ambiental. A
tecnologia descrita aqui apresenta várias vantagens em relação aos métodos
existentes, tais como: (i) Como o adsorvente utilizado é magnético, a etapa de
separação do material nanoparticulado da fase aquosa pode ser realizada por
simples atração magnética utilizando um ímã de mão; (ii) O arsênio adsorvido
pode ser facilmente dessorvido do adsorvente na presença de uma solução
extratora; (iii) O arsênio dessorvido pode ser recuperado para produção de um
material que pode ser usado em processos fotocatalíticos de remediação
ambiental. (iv) O adsorvente pode ser reutilizado por diversos ciclos de
adsorção sem perdas significativas na sua capacidade de adsorção de As.
[28]

Por todas essas razões citadas acima, nós ressaltamos que a

presente proposta de invenção preenche cumulativamente todos os requisitos
de patenteabilidade previstos na lei federal n° 9.27911996: lei de propriedade
industrial — LPI, a saber: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O
método de remoção de As(V) de águas contaminadas seguido do
aproveitamento do arsênio dessorvido e reutilização do adsorvente
nanoparticulado apresenta várias vantagens em relação aos métodos de
remoção de As descritos no estado da arte, configurando novidade (atendendo
a esse requisito de patenteabilidade vislumbrado no art. 11 da LPI). Ademais, o
método aqui descrito, é completamente distinto dos outros métodos até agora
reportados, nos documentos disponíveis em bancos de dados científicos ou de
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patentes, atendendo também ao requisito da atividade inventiva para fins de
patenteamento (art. 80 da LPI), e tem real aplicabilidade em processos de
purificação de águas contaminadas com As(V), com possibilidade de
recuperação do elemento adsorvido para produção de materiais que podem ser
utilizados em processos de remediação ambiental, sendo pois, passível de
aplicação industrial, em conformidade com esse requisito de patenteabilidade
elencado no art. 15 da LPI.
[0291 DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
[30]

FIGURA 1: mostra a representação esquemática do processo de

adsorção, extração e recuperação de As(V) de águas contaminadas;
[31]

FIGURA 2: mostra a isoterma de adsorção de As(V) sobre

nanopartículas de óxido de ferro. Os dados foram ajustados com o modelo de
Langmuir;
[32]

FIGURA 3: mostra a cinética de degradação do corante Rodamina

B na presença do NalloMat#1 e luz branca (>450 nm) durantes vários ciclos de
reuso.
[33]

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[34]

Nesta invenção é descrito um processo para remoção de As(V) de

águas contaminadas, seguido da recuperação do As(V) adsorvido na superfície
do adsorvente e recuperação do As(V) adsorvido na forma de um material
fotocatalítico ativo que pode ser aplicado em processos de purificação de
águas contaminadas com poluentes orgânicos ou inorgânicos. Neste processo,
foi usado o -FeOOH como um adsorvente modelo, mas o processo descrito
aqui pode ser aplicado a qualquer óxido ou oxidróxido de ferro incluindo
hematita (-Fe203 ),

maghemita (-Fe203),

magnetita (Fe304),

ferridrita

(Fe5HO8.4H20), feroxita ('-FeOOH), goethita (-FeOOH), lepidocrocita (FeOOH), akaganeita (-FeOOH), puros ou dopados com diferentes metais (i.e.
(i.e. Co, Mn, Ni, Cr, V, Ti, Cu, Zn, Zr, Nb, AI, Si, Ge, Sn, Sb, Bi, Sr, Au, Mg e Ca),
suportados ou não sobre A1203, TiO2, Zr02, Si02, Nb205, Fe203, NiO, SnO e
Bi203, grafite, nanotubos de carbono, óxido de grafeno, óxido de grafeno

Y

If

11/13

reduzido, grafeno, carvão ativado. A novidade do processo consiste em extrair
o As(V) adsorvido do adsorvente e recuperá-lo na forma de um material sólido
que pode ser aplicado em processos fotocatalíticos de limpeza ambiental. Uma
representação esquemática do processo desenvolvido é mostrada na Figura 1.
[35]

A presente invenção pode ser melhor compreendida através dos

seguintes exemplos, todavia não limitantes.

°C

[36]

Exemplo 1

[37]

Os ensaios de adsorção foram realizados em temperaturas de 25

em diferentes valores de pH (410). Foram utilizados 10-80 mL de solução de

As(V) com um intervalo de concentração de 20-1000 mg L-'. Em seguida, cerca
501000 mg do adsorvente -FeOOH foram adicionados às soluções contendo
As(V). O sistema foi mantido sob agitação por um período entre 1 h e 24 h,
para que o equilíbrio de adsorção fosse alcançado. Em seguida, o adsorvente
foi separado da solução usando um ímã. As concentrações iniciais e finais
(concentração após o processo de adsorção) de As(V) em solução foram
determinadas utilizando um espectrômetro de massas com plasma acoplado
indutivamente (ICP-MS). A capacidade de adsorção do adsorvente foi calculada
a partir da seguinte equação (Eq.1):
qe —

[38]

V(Cú

Ce )

(Eq. 1)

m

onde qe (mg g"') é a capacidade de adsorção de equilíbrio, co e

Ge

(mg L-') são as concentrações iniciais e de equilíbrio do adsorvente em
solução, respectivamente, V é o volume (L) de solução de As(V) utilizado e m é
a massa (g) do adsorvente.
[39]

A capacidade de adsorção máxima (ge(max) ) do adsorvente estudado

foi de 30,35 mg de As(V)Ig de adsorvente (Figura 2).
[40]

Exemplo 2

[41]

Os experimentos de dessorção do As(V) do adsorvente foram
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realizados à temperatura de 25 ± 1 ° C usando de 50 - 1000 mg de adsorvente,
1080 mL de uma solução extratora "A" a 0,011 mou1L sob agitação constante,
durante 1-24 h para que o equilíbrio de dessorção fosse atingido.
Posteriormente, o adsorvente foi separado da solução por centrifugação a
2000-6000 rpm. O adsorvente foi lavado várias vezes com água destilada até
que o pH da solução estivesse entre 59, seco a temperatura ambiente e
estocada para posterior reuso. O sobrenadante contendo As(V) dessorvido foi
analisado por ICP-MS e os resultados indicaram que cerca 85% do As(V) total
adsorvido foi dessorvido. Este fato mostra que a solução extratora "A" foi
altamente eficiente na extração de As(V) do adsorvente.
[42]

Exemplo 3

[43]

0 pH do sobrenadante contendo As(V) dessorvido foi ajustado para

valores entre 410 usando uma solução a 0,1 moi L"1 de NaOH ou HNO3. Então,
um excesso de solução coletora "B" foi adicionada à solução contendo As(V)
até a formação de um composto sólido de As(V) de coloração castanhoavermelhado, aqui denominado de NalloMat#1. O percentual de recuperação
do As(V) na forma do composto NalloMat#1 foi entre 95 - 100%, sugerindo que
a rota proposta para adsorção, dessorção e recuperação de As(V) é altamente
eficiente.
[44]

Exemplo 4

[45]

A aplicação do NalloMat#1 como fotocatalisador em processos de

remediação ambiental foi estudada, usando o corante Rodamina B como uma
molécula modelo para simular corantes têxteis em efluentes contaminados. Os
resultados obtidos (Figura 3) indicaram que em presença de luz visível (LED
branco 0,55 mW cm"2 , > 450 nm, o NalloMat#1 é capaz de degradar 5 mg
de Rodamina em aproxidamente 10 minutos de reação., Para testar a
viabilidade de uso do NalloMat#1 como um fotocatalisador em processos de
remediação ambiental, vários ciclos de reuso do catalisador foram realizados.
Os resultados mostraram (Figura 3) que mesmo após o quarto ciclo de reuso o
fotocatalisador permanece ativo, sugerindo que o processo aqui descrito é
altamente eficiente para remover As(V) de águas contaminadas, extraí-lo do
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adsorvente e recuperá-lo na forma de fotocatalisador altamente ativo para
degradação

de

contaminantes

em

meio

aquoso.
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REIVINDICAÇÕES
1.

"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE AS(V) DE ÁGUAS

CONTAMINADAS E SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCALÍTICOS ATIVOS" caracterizado por
ser um processo de descontaminação em três etapas. Etapa (a) - Extração do
As(V) do adsorvente; Etapa (b) - Recuperação do As(V) para produção de um
fotocatalisador; e Etapa (c) - Aplicação do fotocatalisador em processos de
descontaminação ambiental.
2.

"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE AS(V) DE ÁGUAS

CONTAMINADAS E SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCALÍTICOS ATIVOS", considerando a
reivindicação 1, caracterizado pela Etapa "a" compreender de uma solução
extratora "A" constituída de um sal com caráter básico (e.g. NaHCO3, Na2CO3,
KHCO3, K2CO3, K2HPO4, Na2HPO4, CH3COONa), uma base (NH3.H20, NaOH,
KOH , Ca(OH)2) ou uma mistura daqueles, cujas concentrações variam entre
0,012 a 1,0 moi L-'.
3.

"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE AS(V) DE ÁGUAS

CONTAMINADAS E SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCALITICOS ATIVOS", considerando a
reivindicação 1, caracterizado pela Etapa "b", compreender uma solução
coletora "B" constituída de nitratos, cloretos ou sulfatos de Cri+ Mn2+ Fe3+
Fee, Co2+, Ni2+, Cu2+, Cu+, Zn2+, Bi3+, Cd2+, Ag, Pb2+ puros ou uma mistura

deles, cujas concentrações podem estar entre 0,0011 a 1,0 moi L-', os
materiais formados neste processo são denominados NalloMat#1.
4.

"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE AS(V) DE ÁGUAS

CONTAMINADAS E SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCALÍTICOS ATIVOS", considerando a
reivindicação 1, caracterizado pela Etapa "c", compreendendo o uso do
fotocatalisador NalloMat#1 produzido na Etapa "b" em processos
fotocatalíticos de descontaminação efluentes contendo contaminantes
orgânicos e inorgânicos.

ci
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5. "PROCESSO PARA REMOÇÃO DE AS(V) DE ÁGUAS
CONTAMINADAS E SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCALÍTICOS ATIVOS", considerando as
reivindicações 1 a 4,

caracterizado pelo

descontaminação de águas contendo As(V).

uso em processos de

w
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RESUMO
"PROCESSO PARA REMOÇÃO DE As(V) DE ÁGUAS CONTAMINADAS E
SUA UTILIZAÇÃO COMO PRECURSOR NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS
FOTOCALÍTICOS ATIVOS"
A tecnologia consiste no processo para purificação de águas contaminadas
com As(V) e no reaproveitamento do As(V) como um precursor para a
fabricação de materiais fotocatalíticos que podem ser aplicados em processos
de remediação ambiental de sistemas aquosos contaminados com poluentes
orgânicos ou inorgânicos. O processo pode ser entendido em 3 etapas: (i) o
As(V) presente em sistemas aquosos contaminados é adsorvido na superfície
de óxidos ou oxidróxidos de ferro. Posteriormente, o adsorvente contendo
As(V) é separado da solução aquosa, por atração magnética, centrifugação ou
filtração, produzindo água sem As(V); (ii) o adsorvente contendo As(V) é
submetido a tratamento com solução extratora "A" a fim de remover o As(V) do
adsorvente para a solução. O adsorvente pode ser recuperado e estocado para
posterior uso em novos ciclos de adsorção. (iii) A solução resultante contendo o
As(V) dessorvido é submetida a tratamento com uma solução coletora "B".
Após o tratamento, um composto sólido de cor castanho-avermelhado é
formado. A suspensão é centrifugada e o sólido resultante à base de As(V) é
lavado várias vezes com água destilada e seco a temperatura ambiente. O
Material formado apresenta alta atividade fotocatalítica sendo aplicável na
descontaminação ambiental de sistemas aquosos.

