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SULFATO DK FERRO K PKROXIDO DK HIDROGKHIO 
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Luiz Alberto Teixeira 
Helio Marques Kholer 

RKSUKO 
Foi realizado um estudo experimental da cinética de 
oxidafão de As(III) com H20~ em efluentes liquides 
~iqté icos, ~eguida ~a preclpitacão. de compostos 
Fe/As V) . As var1áve1s 1nvest1gadas foram : 
concentração de As (200 - 3000 ppm), pH de oxidação 
(2.0 - 11.0), temp~ratura de oxidação (25 - 80 °C), 
exce~so estequiométr1co de H202 (50% -100%), pH de 
prec1pitação (5 . 0 - 7 . 0) , agente (Fe2+- FeS+) e 
temperatura de precipitação (25 - 80°C). A razão 
mol~r Fe/As (6:1) ~ a velocidade de agitação (560 
rpm) foram mantidas f1xas. Os precipitados obt1dos 
são amorfos . O processo combinado de detoxificação 
Fe/H202 ,en condições selecionadas foi capaz de 
reduzir as concentrações de As em efluentes contendo 
1600 ppm do elemento para concentraçõ~s da ordem de 
0.1 ppm, em cerca de 2 1/2 horas de processamento 
total . 

ABSTRACT 
An experimental investigation on the kinetics of 
oxidation of As(III) with H202 in synthetic effluent 
solutions followed by precipitation of Fe/As(V) 
conpounds . was carried out. The variables 
investigated were: As concentration (200 - 3000mg/l), 
oxidation pH (2.0 - 11.0), oxidation temperatura 
(25oC - BOoC) H202 stoichiometric excess (50 % - 100 
%), frecipitation pH (5.0 - 7.0), precipitation agent 
(Fe2 - Fe3+). Fixed conditions were Fe/As molar 
ratio (6:1) and stirring speed (566 rpn). The 
precipitates obtained were amorphous. The combined 
Fe/H~O~ detoxification process, in selected 
cond1t1ons, was able to reduce the As contents of 
effluents containing 1600 ns/1 As to 0 . 1 mS/1, in 
about 2 1/2 hours of total processing tine . 
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1. IMTRODUCAO 

O presente trabalho relata uma investigação sobre a 

cinética da oxidação de arsênio (III) a arsênio (V) com 

peróxido de hidrogênio e da precipitação de compostos Fe/As(V) 

em soluções aquosas . 

O objetivo da pesquisa 

conhecimento da fisico-quimica 

foi adquirir , com base no 

de soluções aquosas contendo 

arsenio [1-11], informações visando o projeto e a melhoria dos 

processos para remoção de As de efluentes industriais por 

precipitação de compostos Fe/As. 

Neste estudo foi adotada uma abordagem semi-empirica. 

As condições experimentais investigadas foram escolhidas de 

modo a cobrir passiveis situações industriais. 

O trabalho teve como meta principal obter altos 

indices de eficiência de processo com tempos de reação 

razoáveis, 

ambiental. 

gerando residuos estáveis do ponto de vista 

2.PRBCIPITACAO DB COMPOSTOS ARSBlHACAIS VISAR DO A 

DBSCORTAKIRACAO DB RFLURRTRS 
As caracteristicas desejáveis em um processo de 

precipitação de ars@nio de efluentes industriais são as 

seguintes: 

- Ser altamente eficiente. 

Na prática isto significa ser capaz de reduzir a concentração 

de ars@nio de algo em torno de algumas granas por litro para 

concentrações abaixo de 0.5 ou O. 2 mlit/1. dependendo dos limites 

impostos pela legislação. 

- Produzir residuos sólidos estáveis e concentrados. 

Isto é particularmente relevante no caso de plantas antigas 

onde não foi previsto o reprocessamento de águas pluviais 

contaminadas drenadas dos valOes de contenção dos ·residuos 

sólidos . Também é importante que os residuos tenham uma alta 

concentração de As para minimizar os gastos com reagentes de 

precipitação, floculação,transporte e deposição da lama gerada. 
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- Ser rápido a um custo razoável. 

Este requisito se refere ao tipo e porte do equipamento 

utilizado condições operacionais e em última análise a custos 

operacionais, incluindo manutenção, reagentes e energia. 

3.TECHOLOGIA ATUAL 

Atualmente a tecnologia disponível para remoção de 

arsênio por precipitação envolve o uso de ar como oxidante, de 

leite de cal para para controle de pH e precipitação, e na 

maioria dos casos sulfato ferroso para a precipitação de 

compostos arseniacais insolúveis. Outros cátions, tais como Ba, 

Pb, Cd e Mn, formam arseniatos de maior insolubilidade [2]. 

Outrossim, no conhecimento dos autores, à excecão do Ba para a 

finalização do processo [12], estes elementos não têm sido 

utilizados em escala industrial devido ao custo de seus sais e 

ao ônus adicional que poderiam trazer à toxicidade dos 

efluentes. 

Os resíduos sólidos produzidos nas várias versões da 

tecnologia vigente s~o normalmente uma mistura de óxidos Ca-As, 

óxidos Fe-As, CaSO• e hidróxidos de ferro com qu&ntidades 

variáveis de arsênio adsorvidas. 

Do ponto de vista da remoção de arsênio de efluentes, 

acredita-se que os processos utilizados respondam 

satisfatoriamente. Certamente. em parte, devido à conhecida 

capacidade de adsorcão de ions que possuem os hidróxidos de 

ferro. 

Não obstante, em vista do número de reacões que 

competem entre si e da sua dependência das variáveis de 

processo, em particular do pH, se faz sentir a necessidade de 

um melhor conhecimento da cinética destas reacões para otimizar 

instalações existentes e projetar novas unidades. 

Quanto à estabilidade ambiental dos resíduos sólidos 

produzidos nas processos atuais, vários pesquisadores concordam 

que este é um ponto que carece de melhorias. 
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4.FISICO-QUIHICA DH SOLUÇOHS AQUOSAS CONTENDO ARSENIO H OS 
PROCESSOS DH DESCONTAHINACAO DE EFLUENTES 

Um sumário da informação relevante para os processos 

de descontaminação de efluentes, em parte só disponivel 

recentemente, é apresentada a seguir. 

a. A necessidade de oxidar As(III) a As(V): 

Robins [2] calculou as solubilidades de óxidos mistos de 

arsênio e vários ions metálicos e demonstrou por meio de 

diagramas solubilidade - pH que os coDpostos de As(V) sao mais 

insolúveis do que os de As(III). Isto tem um efeito direto 

tanto sobre a eficiência de precipitação coDo 

estabilidade do residuo. 

b. Agentes oxidantes : 

sobre a 

Embora os processos atuais utilizem ar para oxidar o arsênio 

em tanques abertos, recentes trabalhos afirmam que esta reaçao 

é bastante ineficiente [2,13,14,15,16]. 

Tozawa e Nishimura [15] compararam a eficiência de oxidação 

de As(III) com ar, ozônio e peróxido de hidrogênio e concluiram 

que a oxidação com ar só é razoavelmente eficiente a pH>11 e 

catalisada por ions Cu2+. Nestas condições foi obtida uma 

conversão máxima de 75% após 8 horas de reação. O ozônio 

mostrou-se bastante eficiente em um amplo espectro de condições 

e o peróxido de hidroganio foi especialmente eficaz em meio 

básico, sendo afetado negativamente pelo aumento da acidez . 

Estes resultados indicam a necessidade da substituição do ar 

por um oxidante mais enérgico. 

c. Agentes de precipitação: 

Os óxidos Fe-As são uma ordem de grandeza mais insolúveis do 

que os Ca-As [2], por iss~ ions Fe ~ao os preferidos para a 

precipitação do As. Além disso, os óxidos Ca-As são instáveis 

na presença do C02 atmosférico [2,17] o que reforça a 

impropriedade destes óxidos como residuos arseniacais. 

d. Estabilidade ambiental: 

Vários pesquisadores [14,18,19] concluiram que para 

assegurar alta insolubilidade do arsênio nos residuos é 
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necessário utilizar uma razão molar Fe/ As maior que 4 na etapa 

de precipitação. 

Com respeito à composição destes residuos existe uma 

discordancia entre as conclusões dos trabalhos de Stefanakis e 

Kontopoulos [20] e Krause e Ettel [18] que defendem a 

existência de compostos d o tipo FeAS04 . XFe(OH)a e Robins e co-

autores[21] que refutam esta hipótese e baseiam a sua 

interpretação na quimissorção de ions arseniato em Fe(OH)s 

amorfo . 

5.PROCBDIHRHTO RXPRRIKRHTAL 

O estudo da cinética de oxidação de As(III) à As(V) 

um com peróxido 

planejamento 

de hidrogênio 

fatorial. As 

foi realizado 

variáveis foram 

segundo 

estudadas nos 

seguintes níveis : 

A - Excesso Estequiomjtrico de H202: SOX - 100X (*) 

B - Temperatura : 25°C - 80°C 

C - [As]o : 200 mg/1 - 3000 mg/1 

D - pH: 2 - 11 

(*) a relação estequiométrica é: 1 As ( Ill) + 1 H202 ~ 1 As(V) 

Os experimentos foram realizados em um reatar de 

vidro, cilíndrico, 

agitador mecAnico , 

com volume de 1.3 litros equipado com um 

um condensador para evitar a evoluç ã o de 

vapores, um eletrodo de pH e uma manta aquecedora . A velocidade 

de agitação foi mantida em 560 rpm. O pH foi mantido constante 

durante as experiências pela adição de soluções de NaOH ou 

H2S04 quando necessário. Eram retiradas seis amostras ao longo 

de cada ensaio e analisadas para As(V) usando um método 

colorimétrico. 

Visando a comparação entre a efeciência de oxidação 

obtida com H202 e obtida com ar , foram realizados dois 

experimentos adicionais utilizando ar como oxidante. Para estes 

ensaios as condições foram as seguintes: 



pH : 2 - 11 

[As]o: 1600 mg/1 

vazão de ar: 5 l/min 

temperatura: 25oC 
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velocidade de agitação: 560 rpm 

Precipitação 

O estudo da precipitação foi 

sistemas : Fe(II)/As(V) e Fe(Ill)/As(V) . 

realizadas no mesmo equipamento utilizado 

oxidaçao. 

Precipitação Fe(Il)/As(V) 

realizado em dois 

As experiencias foram 

para os testes de 

Na tentativa de reduzir a concentração de As aos 

níveis impostos pela legislação, foram realizados três grupos 

de experiências p1anejados fatoria1mente nas seguintes 

condições: 

lo. Grupo: 

A - [As]o : 200 mg/1 - 3000 mg/1 

B - pH de precipitação: 4 - 8 . 5 

Velocidade de agitação: 560 rpm 

Excesso Estequiométrico de Fe(Il): 50 X 

Temperatura: 25°C 

2o. Grupo: 

A - [As]o : 200 mg/1 - 3000 mg/1 

B - pH de precipitação : 4 - 8 . 5 

Velocidade de agitação: 560 rpm 

Excesso Estequiométrico de Fe(Il): 50 X 

Temperatura: SOoC 

Adição de sementes : 10 g Fe(OH)a 

3o. Grupo: 

A - [AB]o : 200 mg/1 - 3000 mg/1 

B - pH de precipitação: 4 - 8 . 5 

Velocidade de agitação: 560 rpm 

Excesso Estequiométrico de Fe(II): 50 X 

Temperatura: 80°C 

Adição de sementes: 10 g Fea(As04)2 
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Os resultados dos experimentos acima descritos foram 

inadequados em termos da remoção de arsênio . Testes realizados 

entre o 2o. Grupo e o 3o. Grupo (PTA e PTB), executados para 

comparar a desempenho das sementes de Fe3(As04)2 com o das 

sementes de Fe(OH)3, indicaram o uso de Fe3(As04)2 como melhor 

semente de precipitação. 

Precipitação Fe(III)/As(V) 

Para este sistema foram seguidas duas estratégias: 

adição direta de ions férricos e alternativamente adição de 

ions ferrosos com injecão de ar. 

Durante estas experiências a solução sofreu duas 

alterações de pH : no começo da experiência, para 

condicionamento, o pH era mantido em 2. Após 10 minutos 

ajustava-se para 5 ou 7 para precipitação . Ao final de 2.5 

horas de reação o pH era elevado para 9, para avaliar a 

estabilidade dos precipitados durante a neutralização. 

Fe(!II )/As( V): 

Variáveis: 

A - Temperatura: 25oC - 80oC 

B - pH de Precipitação: 5 - 7 

Condições fixas: 

Razão molar Fe:As: 6 : 1 

[As]o: 1600 mg/1 

Velocidade de Agitação: 560 rpm 

Fe(II)/As(V) com injeção de ar: 

pH de precipitação: 5 - 7 

Para as experiências com aspersão de ar as condições 

foram as mesmas e a vazão de ar foi 5 1/min. 

6.RBSULTADOS 

Os resultados obtidos no estudo da cinética de 

oxidação de As(III) com H202 foram modelados pela seguinte 

equação: 
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-r = Kr[As(!II))0.6[H202]o . s + Krr[As(V)] (1) 
As3+ 

Esta expressão foi obtida usando-se o método 

integral, testado em várias possíveis equações e selecionado 

por métodos estatísticos padrão. 

A integração da expressão (1) fornece a relação 

conversão-tempo: 

X = A -{exp[B(t-C)]}/B 

Onde : 

Kr. 
[H202)o 

A 
[As (III) ]o 

B [KII 
[H202]o ] = - Kr.[As(II!)]o 

[ [H202]o 
KII] Kr. -

[As(III)]o 
1 

c - log IA . BI 
B 

As curvas obtidas pelo modelo são apresentadas, 

juntamente com os pontos experimentais, nas Figuras 1 a 8. 

As conversões obtidas experimentalmente e seus 

valores correspondentes previstos pelo modelo estão 

representados graficamente, para ambos os valores de pH, nas 

Figuras 9 e 10. 

Os resíduos foram submetidos a uma análise de 

variancia para verificar o ajuste do modelo . As razões das 

vari!ncias (ERRO/FALTA DE AJUSTE) para ambos valores de pH não 

foram considerados significativas ao nível de 95X. Esta análise 

demonstra a adequação do model~ proposto aos pontos 

experimentais obtidos . 

Os valores das conversões obtidas a 60 minutos também 

foram submetidos a análise estatística, através do cálculo dos 

principais efeitos das variáveis estudadas e de suas 

interações. A magnitude dos efeitos roi testada com relacão ao 

erro experimental, estimado por 3 replicatas no ponto central, 

por meio do teste T de Student. Os efeitos considerados 

significativos foram : 

-Concentração inicial de As(III) - positivo 

-pH - positivo 

-Excesso estequiométrico de H202 - positivo 

-Interação entre pH a concentração inicial de As(!!!) -negativo 
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(50% Exc H202, 80°C, ZOO mgAs/1 
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Figura 2 : Curvas conversão-tempo 

(100%Exc H202, 25°C, 200 mgAs/1 

para EA 2 pH=Z e EB 2 pH=ll) 
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Figura 4:Curvas conversão-tempo 

(100%Exc H202, 80°C, ZOO mgAs/1 

para EA 4 pH=2 e EB 4 pH=ll) 
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para EA 6 pH=2 e EB 6 pH=ll) 
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Figura 8:Curvas conversão-tempo 

(lOOXExc H202, 80°C,3000 mgAs/1 

para EA 8 pH=2 e EB 8 pH=ll) 
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Figura 9:Conversões calculadas Figura 10:Conversões calculadas 

versus conversões observadas versus conversões observadas 

para pH = 2 para pH = 11 

O aumento na conversão a 60 minutos devido ao aumento 

na concentração inicial de As ( III) era esperado já que a 

concentração de H202 era proporcional a esta. 

O fato de que a pH=ll altas conversões foram obtidas 

mais facilmente do que a pH=2 pode ser explicado pelo consumo 

contínuo de íons H+ gerados pela reação mantida a pH constante. 

Os parâmetros A e B foram interpolados em função de 

variáveis reduzidas de excesso estequiométrico de H202, 

temperatura, e concentração inicial de As(III) para ambos os 

valores de pH estudados <22> _ As expressões de A e B obtidas 

foram: 

pH=2 : A= 90 - {exp[(-0.38).(Pr.Tr.[As]r- 9.3)]}/0.38 

B = -(0 . 30- {exp[( - 0.045).(Pr . Tr . [As]r + 96)]}/0.045} 

pH=10 : A= 87- {exp[(-2 . 2) . (Pr.Tr . [As]r- 2 . 4)]}/2 . 2 

B = -{0.74- {exp[(-0.08).(Pr . Tr.[As]r + 35 . 3))}/0 . 08} 

As conversões obtidas usando ar como oxidante foram 

da ordem de 2X . Estes resultados confirmam o atual estado de 

conhecimento sobre a oxidação com ar . Consequentemente o uso de 

ar para oxidar soluções de As(III) não é aconselhável, tendo em 

vista que compostos de As(III) não fornecem meios adequados 

para a remoção de arsênio. 

A oxidação com H202 apresentou conversões expressivas 

para ambos os pH estudados. Em meio ácido os melhores 
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resultados (tào bons quanto os conseguidos em pH=11) foram 

alcançados quando a concentração de As estava no seu nivel 

superior. Isto parece indicar que para oxidar As(III) em baixas 

concentrações e meio ácido é necessário utilizar um maior 

excesso de H202. 

As curvas obtidas em pH=11 parecem mostrar que um 

maior excesso de H202 (para compensar a decomposiçao) poderia 

aumentar as conversões à 100% . 

PRECIPITACAO DE COMPOSTOS Fe/As 

Fe(II)/As(V) 

Os resultados obtidos na precipitação de compostos 

Fe(II)/As(V) estão resumidos na Tabela 1. Nesta tabela vê-se 

que a maioria dos experimentos resultou em remoçao insuficiente 

de arsênio e também em redissolução de alguns dos precipitados. 

Somente dois ensaios (PCP 01 e PTB) resultaram em renoçao de 

arsênio satisfatória, e além disso os precipitado~ se mostraram 

ambientalmente estáveis de acordo com o teste E . P.A . <23>. 

No entanto, foi considerado que mesmo os bons 

resultados ficaram muito próximos ao limite máximo permitido 

(0.5 mg/1). Devido a isto decidiu-se estudar a precipitação no 

sistema Fe(III)/As(V), na tentativa de obter melhor rendimento 

nesta operação. 

Tabela 1: Resultados dos testes no sistema Fe(II)/As(V) 

CONDI COES EXPERIMENTAIS 

[As i o pH T Adiçao de f~~J!~n f~~JBnaJ. código (mg/ ) (oC) Sementes 

EP01 200 4 65 32 32 
1oGrupo EP02 3000 4 65 0.9 0.9 

EP03 200 8.5 65 nenhum 63 114 
EP04 3000 8.5 65 100 100 
PCP01 1600 6.3 65 0.2 0 . 2 
PCP02 1600 6.3 65 2.4 20 

EPS01 200 4 80 48 50 
EPS02 3000 4 80 2.0 29 
EPS03 200 8.5 80 24 74 

2°Grupo EPS04 3000 8.5 80 10g Fe(OH)3 0.9 180 
PCPS01 1600 6.3 80 0.1 2.2 
PCPS02 1600 6 . 3 80 0.05 9.5 
PCPS03 1600 6 . 3 80 0.05 3.8 

Testes PTA 1600 6.3 ~[r 10!1 Fe(OH)3 0.3 0.7 
Com~_> a-

PTB 1600 6.3 25 'l:gFe(As0 .... )2 0.2 0:-!~ ratlVOS 

FPFOJ. 200 4 25 0.5 0.6 
3°Grupo EPF02 200 8 . 5 25 lOgFe(As0...,)2 60 75 

EPF04 3000 8.5 25 0.1 33 
·------
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Fe(III)/As(V) 

Os resultados dos testes usando ions férricos para 

precipitacao de compostos As(V) estão reportados nas Figuras 11 

e 12. As concentrações finais de arsênio, antes do ajuste do 

pH para 9 a 25°C, estão bem dentro dos limites usuais para 

descarte ( < 0.5 mg/1 ) . A análise 

revelou que os precipitados obtidos 

por difracão de raios-X 

foram amorfos . 

O modelamento empiric o 

obtidas envolveu dois estágios : 

das curvas de precipitação 

uma etapa inicial de 

condicionamento (com nucleação homogênea e precipitação 

incipiente) seguida de crescimento heterogGneo. Foi 

estabelecido que a fase inicial duraria 10 minutos, a pH = 2 . 

10 
I PFOI 

11-+----=:::....-----...... rs.....t....--0.5 '""' 
r6' ]-f5::~==~·2':::::~t-- o. 2 '""' 

o 40 80 120 160 200 
TEIIIPO (MINUTOS) 

Figura 11:Curvas de precipitação para as experiências 

no sistema Fe(III)/As(V) a : 25oC , [As)o= 1800 mg/1. 

Para 1PF01 pH = 5 e para 1PF02 pH = 7 . 

10 

1-~---------------------0. 5~ 
Mf ~-----------0.2~ 

~~~~~~~~~~~ 
o 40 .o 120 teo zoo 

Tt:MI"' (...UTOI) 

Figura 12:Curvas de precipitaçao para as experiências 

no sistema Fe(III)/As(V) a: 80°C , [As]o= 1800 mg/1 . 

Para 1PF03 pH = 5 e para 1PF04 pH = 7 . 
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Após esta etapa, a fase heterogênea, que se realizava a 
pH=5 ou 7, controlava o processo. Para esta etapa a reacão 

teve a sua taxa modelada pela seguinte expressão: 

~ 
-rAe = K ' .6t .[As(V)]2 

Na forma integral: 

[As]t 

[As]10 = 
1 

1 + { K ' [As]lo/ (~+1)} .6t~+l 

Foram obtidos, por regressão matemática, os seguintes 

para.metros : 

para pH = 5 ~ = 0.0 

pH = 7 ~ = - 0.7 
K , = 1 . 6 X 10-11 exp ( 6.976 T) 

As Figuras 13 e 14 mostram a adequacão do modelo 

proposto, especialmente para concentracões mais baixas. A 

Figura 13 mostra a curvas de precipitacao calculadas pelo 

modelo e a Figura 14 o gráfico das concentracões calculadas 

versus as observadas, abaixo de 1 ppm. 

As curvas de precipitacão obtidas nas experiências no 

sistema Fe ( ll)/As(V) com aspersão de ar são mostradas na Figura 

15 . Estes resultados são semelhantes aos obtidos nas 

experiências de precipitacão Fe(ll)/As(V), indicando que os 

ions ferrosos não foram eficientemente oxidados. Esta oxidacão 

ineficiente foi, possivelmente, resultante do fato de que a 

distribuicão de ar no reator não foi a ideal. 
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Figura 13 : Curvas de preci~itacão calculadas pelo modelo. 
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Figura 14:Conversões calculadas 

observadas, abaixo de 1 ppm. 

versus conversões 

10
4 

40 80 
TEMPO (MINUTOS) 

Figura 15:Curvas de precipitação das experiências no 

sistema Fe(II)/As(V) com aspersão de ar: 80°C , 

[As]o = 1600 mg/1, fluxo de ar 5 1/min. 2PF01 pH = 5 

e 2PF02 pH = 7. 

Testes de Estabilidade 

Todos os precipitados gerados nos ensaios 

Fe(III)/As(V) foram submetidos a teste de estabilidade 

ambiental segundo a norma E.P.A.<23>. Os resultados mostrados 

na Tabela 2 mostram que os precipitados obtidos com a adicao de 

Fe(III) a temperatura ambiente são adequados para remoção de 

arsênio de efluentes industriais . Os autores acreditam que esta 

rota seja mais adequada à prática industrial, pois as condições 

operacionais são mais flexiveis do que no caso de precipit a ção 

no sistema Fe(I!)/As(V) e os niveis de arsênio obtidos 
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(O.lmg/1) são mais baixos. 

Tabela 2: Resultados dos testes de estabilidade 

Experiência 

lPFOl 
1PF02 
1PF03 
1PF04 
2PF01 
2PF02 

7.COHCLUSOES 

Resultado 
[AS]tota1 [Fe]tota1 

5.00 
4.17 
1.12 
4.17 

25 . 00 
100.00 

1.40 
0.40 
0.40 
0.01 
8jê 

Classificação 

N!lo perigoso 
Nâ;o per~goso 
Não per1goso 
Não perigoso 

Perütoso 
Per1goso 

Os resultados da investigação acerca da cinética de 

oxidação de As(III) e da precipitação de óxidos mistos Fe/As(V) 

conduzida no presente trabalho mostraram que: 

1)0 peróxido de hidrogénio é um reagente eficiente para a 

oxidação de As(III) e o ar não é. 

A cinética de oxidação foi modelada pela seguinte equação semi

empirica (para cada pH) : 

-r = KI[As(III)JO . ~[H202]o . ~ + KII[As(V)J (1) 
As3+ 

Em meio alcalino a reação é favorecida tanto em velocidade 

quanto em conversão. Comparativamente, para se obter altas 

conversões em condições ácidas, t necessário operar com maiores 

concentrações (excesso) de peróxido de hidrogênio. Em condições 

favoráveis, soluções contendo 3 g/1 de As podem ser oxidadas em 

cerca de 1 hora. 

2)A remoção 

Fe( II)/ As( V) é 

de 

um 

arsênio por 

processo 

precipitação de compostos 

factivel . Entretanto, as 

concentrações residuais de As obtidas não foram suficientemente 

abaixo de 0.5 mg/1 para assegurar uma operação industrial 

segura. 

3)A precipitação de compostos Fe(III)/As(V) parece ser a melhor 

rota para a remoção de arsênio de efluentes industriais. Em 

condições selecionadas as [As] obtidas foram da ordem de 

O .lmg/1. 

A cinética da reação de precipitação foi modelada pela seguinte 

expressão semi-empirica : 

.13 
-r4• =! '.6t .[As(V))2 

A precipitação a partir de uma solução com concentração inicial 
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de arsênio de 1.6 g; l, entre pH=ó e pH=7, a temperatura 

ambiente, leva cerca de 1 1/2 horas. 

Visando evitar a competição prematura da precipitação de 

hidróxido férrico e assim reduzir a quantidade de As adsorvido 

no precipitado, é recomendável o condicionamento da solução 

contendo As com Fe(III) em um valor de pH abaixo daquele de 

precipitação da Fe ( OH)s. Todos os precipitados obtidos de 

acordo com este 

segundo o teste 

E .P .A . ). 

procedimento foram considerados estáveis 

de estabilidade ambiental realizado (teste 

4)0 fluxograma conceitua! apresentada na Figura 16, resume as 

conclusões obtidas no presente trabalho. 

IIJ'LU.IIT. 
Til ATADO 

, .. : ·-· 
Figura 16: Fluxograma conceitua! resumindo as conclu-

sões do presente trabalho. 
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