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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados experimentais obtidos para a remoção de arsénio, manganês , ferro c cobrt:.
presentes cm soluções aquosas puras com concent rações relativas superiores às concentrações daqudas espéc ies cm
amos tras de águas brutas do Rio das Velhas (MG). pelo contato com pisolito que é um estéril de mineração de óxidos
de manganês. Essas águas brutas do Rio das Yclh as( MG) alimentam as unidades de tratamento de úguas que abastecem
a cidade de Belo Horizontc(MG) c municípios vizinhos.
Testes ao nível de bancada de laboratóri o cm co luna e cm batelada para contatação de pisolito e solução aquosa de
alimentação foram realizados para ava liação do desempenho do pisolito como sorvcntc inorgânico natura l.
Os resultados experimentai s mostraram que 3, I% de Cu. li ,0% de Mn. 3J'X, de Fe e 66.6°/,, de As foram remov idos da
solução aq uosa de alimentação pelo cont:tto com o pi sol ito no sistema cm co luna vertical. Para o sistema em batelada,
os resultados para a remoção de Cu , Mn . Fc c As foram 3,0% . 4,'1% , 1,2% c 71.g%, respecti vamente. Esses valores
obtidos podem ser considerados pnHn isson::s. uma vez que a concentração das espéc ies adsorvidas no pi solito foi mui to
superior às concentrações de C u, Mn, Fc e As presentes nas águas do Rio das Vel has (MG).

PA LAVRAS-C HA VE: arsênio. meta is pesados, adsorção.
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!.INTRODUÇÃO
O envenenamento do meio ambiente por metais vem ot:nrrcndo de fonna crescente nos llhimos anos. dentre o ulros
tà torcs igualmente importan tes, dev ido à ação das ind ústrias tle proccssamcnlo mineral. Por o utro latlo, a polít ica
ambie nta l está se to rna ndo cada Wl. mais severa, impondo padrões rígidos de lança me ntos de e flu entes industriais
sólidos. liquidas o u gasosos. que sej am danosos ao me io amhicntc.
Metais como chumbo, niquel cromo c o utros meta is pesados são agen tes ex trema mente prejudiciai s ao meio ambiente.
visto que eles contaminam o so lo, a água c o biosistema, provocando doenças graves no homem. como por exemplo,
di versos tipos de câncer. O a rsênio é outra es pécie contaminante com e levado potencial de dano ao meio ambi ente. Na
última década, a discussão sobre a presença de arsênio c de metais pesados c m concentraçôcs de traços em ág ua potóvc l
fo i posta cm evidenci a. No Estado de Minas Gerais. o Projeto Ág uas de Minas. cm execução há três anos. vem
permitindo a identifi cação da situação de qua lidade das ág uas no Eswdo. No caso de alguns metai s pesados e do
arsénio, detectou-se uma elevação preocupante da concentraçüo cm águas brutas que abastecem as unidades de
tn.1 ta mc nto para fo rnec imento aos centros urb<mos.
1

Em função da rea lidade a mbienta l da sol.' iedade modema . a procura de procedime ntos c produtos pa ra e nquad rar cssc:s
e le me ntos tóx icos aos ní veis estabelecidos atua lmentc pe la legislação ass ume es pec ial relevânc ia. Nesse contex to,
insere-se a busca de sorventes natura is capazes de redu zir a con cc nt ra~t ão d..:sscs ele me ntos nas águas aos n íveis
decrescentes de tolerânc ia estabelec idos e com re la tivo ba ixos custo de prod uto c de processo.
O p iso lito é um dos so rve ntcs naturais inorgâni cos com potenc ia l de uso . O p iso lito é um estéril da mineração de
ma nganês da Cia. Vale do Rio Doce, co nsistindo de um agregado mineral composto po r óxidos de manganês c de fe rro.
Em !unção da presença de óxidos de fe rro c de manganês que confere m ao materi a l elevado potencial de so r~ào ió ni ca,
o pisolito vem mostrando, cm estudos preliminares. potencial para emprego como material sorventc para trata mento de
ág uas. especialmente. para a remoçiio de a lguns metais pesados c de arsên io. Destaque-se o fato do pi solito ser mu ito
menos oneroso do que os rcagcntes/sorven tes atualmentc empregados nas un idades de tratamento de águas no Brasi l.
Este trabalho aprese nt a os resultados ex perimenta is. ao nível de bancada de labo rató ri o. para a remoção de ;usên io,
cobre. ferro c manganês com n e mprego do pisoli to como sorvc ntc inorgünico na tu ra l, nos siste mas cm ha tc lada c cm
coluna vertica l de adsorçào. Um grupo de eleme ntos com ma io r COIH.:c nt nu;üo c m.:ontrado nas águas do Rio das Ve lhas.
no rma lme nte utili zadas como abas tecedoras das unidades de tra tame nto no Estado de Mi nas Ge ra is, fo i ut ili zado no
A composição qu ímica de C u. Mn, Fc c As nas soluçôcs aquosas dos testes foi
pre paro das soluções.
consideravelmente supe ri or às respecti vas concentrações na úgua do Rio das Vclhas(MG), c m fun ção do estudo sobre a
capac idade de satu ração do pisolito.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A amostra de pisolito emp regada nos ensaios deste trabalho experimen tal tl1i cedida pela Cia. Vale do Rio Doce
(CV RD) c foi co lctada. origina lmen te, cm uma área de di sposição de cstcreis da mineração de óxido de manga nês
daquela empresa. A amostra de pisoli to foi submetida à caracterização tis ica c quími ca cujos resultados encontram-se
no trabal ho de Pi res ct ai. (2004 ).
A a ná li se química por via úmida fo i utili7ada . cm geral. para a dctc nnin a~üo qua ntitati va da concentração das espéc ies
de Mn, Fc. S iO, AI,0 1. K, O . CaO c MgO na amostra de pisolíto . O manganês te ve sua concentração de te rminada
atravcs do mé todo de espcctrofo tometria de absorção atómica ( AA) empregando o equipame nto Pcrk in-Eime r. mode lo
Ana list 300. A amil ise química do pisolito por es pectroli>tme tria de abso rção atiimica (AA) apresento u os segu intes
resultados mostrados na Tabela I.
Tabela 1- Concentração de algumas es pécies na amostra de pi solito
Espécie
Mn
Fc
1-·- --·
Si0 1
A I, O ,
K10
C aO
MgO

Percentua l ('X,)
12,1i0

I O,OH________
2007
27,42
0 , 12
0. 11
0,()2
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Os valores das concentrações das espécies nas soluções aquosas empregadas nos experimentos foram baseados na
composição química de amostras de águas brutas do Rio das Velhas, que são utilizadas como abastecedoras das
unidades de tratamento de água no Estado de Mi nas Gerais. A composição química dessas águas brutas foi obtida a
partir de dados disponibilizados pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas do Governo do Estado de Minas Gerais
(ww\v.igam.mg.gov.br/aguas). As espécies metálicas encontradas <.:om concentrações superiores àquelas permitidas pela
legislação vigente foram cobre, arsênio, manganês c ferro. O limite de tolcrància para essas espécies, segundo a
legislação vigente é 0,02 mg/1 de cobre, O, I mg/1 de manganês, 0,3 mg/1 de ferro e 0,05 mg/1 de arsenio.

A concentração adotada para o preparo das soluções aquosas utilizadas nos experimentos em coluna c cm batelada foi
450 mg/1 de Cu, 450 mg/1 de Mn, 16XO mg/1 de Fc c 50 mg/1 de As. Assim, utilizaram-se concentrações muito acima
daquelas encontradas na água do Rio das Velhas. Considerou-se que o emprego dessas soluções aquosas com
concentrações mais elevadas possibilitaria avaliar o desempenho do pisolito como sorventc para a remoção daquelas
espécies presentes cm solução aquosa sob condições de saturação. A Tabela 11 mostra os valores das concentrações de
Cu, Mn, Fc c As na amostra de água do Rio das Velhas c nas soluções aquosas dos experimentos. Nos experimentos
realizados, a solução aquosa de alimentação continha apenas uma única espécie presente.

Tabela 11 - Concentrações de espécies das soluções aquosas
Espécie
Mn
Fc
Cu
As

Concentração da água do
Rio das Velhas (mg/1)
0,5
5,0
0,5
0,05

Concentração empregada nos
experimentos (mg/1)
450
1680
450
50

Os experimentos cm coluna vertical consistiram no emprego de uma bureta de vidro borosilicato com capacidade

nominal de 25 mi, 4X cm de altura c 0,9 cm de diâmetro interno. O leito lixo da coluna continha I ,O grama de pisolito
na taixa granulométrica abaixo de 0,600 mm c acima de 0,425 mm. Essa tàixa de tamanhos foi empregada visando
preservar a capacidade de pcrcolaçào da coluna. Os experimentos deste trabalho foram realizados mantendo as soluções
aquosas portadoras de espécies em um pH igual a 6,5±0,2.
Um volume de 2,0 litros de solução aquosa contendo Cu, Mn, Fe c As pcrcolou o leito fixo de pisolito por 160 minutos
cm uma vazão aproximada de 12,5 mllmin c impulsionada por meio de uma bomba peristáltica da marca MILAN,
modelo 204 com controle de vazão. As amostras de solução aquosa foram coletadas em intervalos de tempo de 40
minutos e enviadas para detenninaçào das concentrações das espécies cm solução. A remoção de Cu, Mn, Fe e As foi
determinada em função da diferença de concentrações das espécies antes c depois do contato com a amostra de pisolito.
Os experimentos cm batclada tlnam efetuados empregando frascos Erlcnmeyers de vidro borosilicato com 250 mi de
capacidade nominal. A cada frasco t(mun adicionados 0,5 g de pisolito na tàixa granulométrica acima de 0,425 mm e
abaixo de 0,600 mm c I 00 mi da solução aquosa de alimentação contendo as espécies. A densidade de polpa (relação
sólido/liquido) c a intensidade de agitação fóram mantidas constantes. A intensidade de agitação foi promovida pelo uso
de um shaker da marca New Brunswick Scicntific. lnc.(USA) modelo G-25KC com agitação mecânica orbital
controlada. Os experimentos foram efctuados à temperatura ambiente.
Amostras da solução aquosa cm cantata com pisolito foram coletadas aos I O, 20, 50, 80, 120 e 160 minutos de
experimento. Os procedimentos analíticos utilizados foram similares aos empregados para os experimentos em coluna.
A remoção de Cu, Mn, Fc c As foi determinada em função da diferença de concentrações das espécies antes e depois do
contato com a amostra de pisolito.

3. RESULTADOS
A caracterização da amostra de pisolito foi efctuada por Pires et al.(2004 ). Alguns dos principais resultados da
caracterização do pisolito são apresentados a seguir.

A análise de tamanho de partícula por pcneiramento combinado da amostra de pisolito mostrou que cerca de 71,7X'Yo
estava com granulomctria acima de 2,36mm, isto é, consideravelmente grosseira. A área superficial da amostra foi
determinada pelo método Brunauer-Emmett-Te !ler (BET) utilizando o equipamento da marca Quantachrome(USA),
modelo Nova-1200 foi de 61,40 m'/g. Esse valor pode ser considerado satisfatório quando comparado com os valores
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de ârea superficial para ourros sorventes inorgfuucos normalmente empregados para a remoção de espécies em solução
aquosa (Carneiro, 2003).
A caracterização da amostra de pisolito por difrotometria de raios X foi cfctuada com o espectrometro da marca Pbilips
(USA). modelo PWJ 710 e identificou as espéc•es quartzo, silicatos hidratados e hidróxidos de ferro, magnésio e
aluminio. A presença de óxido~ de ferro c de manganês disseminados na matriz mineral da amostra confere um

potencial de aplicaçao como sorvcnte para a remoçllo de espécies metálicas solúveis cm soluções aquosas.
A análise da amostrd de pisolito por fluorescência de raios X foi reali7.3da utilizando-se o equipamento da marca Philips
(\jSA), modelo PW2400. Através da análise foram idenhficados os seguintes elementos presentes na amostra de
pisohto: elementos de maior conccmmção: Fe, Mn, Si, AI; elementos de menor concentração: Ni, Ti; traços: Ca, K, Mg,
Rh, Cd. Os resultados mostraram que não há a presença de espécies que possam perturbar o potencial de sorção do
pisolito para a remoção de arsenio e de metais pesados. Além disso, não foram detectadas espécies contaminadoras que
poderiam ser liberadas para o meio ambiente ao contatatr-sc o pisolito com as soluções aquosas.

Para a determinação do potencial 7-Cta foi utili7ado o método ESA empregando o equipamento Matec, modelo 8050. A
determinação do J)Otcncial Lel.lt du amostra de pisolito possibilitou identificar as características preferenciais de sorção
de copécies presentes na solução :aquosa. Assim. no valor de pH da solução aquosa dos experimentos, isto é, pH&6.5. o
pisolito se comportaria como um sorvente catiônico, removendo espécies inocgânica.~ catiônicas presentes na solução
aquosa. A diminuição do valor de pH da solução elevou o potencial zeta, favorecendo a sorção de espécies catiônicas
presentes na solução aquosa.
I'

A Figura I mostra os resultados experimentais obtidos para a remoção individual de Cu, Mn, Fe e As em função do
tempo de contato com a amostra de pisolito para o sistema em coluna pela passagem de soluções aquosas de
alimentação contendo apenas uma única espécie presente.
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Figura 1- Remoçl!o de Cobre, Manganês. Ferro c Arsenio pelo contato com 1,0 g de pisolito no sistema cm coluna.
Concentração das soluções aquosas com apenas uma única espécie presente: 450 mg/1 Cu. 435 mg/1 Mn. I 680 mg/1 Fe c
50 mg/1 As.
Os resultados mostraram que nos primeiros quarenta minutos de contato entre a soluçllo portadora da espécie e o Jeito
de pisolito, houve uma remoç!lo de aproximadamente 9,0 mg/1 de Cu, I3 mg/1 de Mn, 60 mg/1 de Fe c 30 mg/1 de As.
Contudo, a partir dos 40 minutos de tempo de contato bouve uma queda na remoção das espécies, provavelmente,
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devido à saturação das posições de adsorção presentes no písolíto. Os resultados finais mostraram que 3, 1% de Cu,
J 1,0% de Mn, 3,3% de Fc c 66,6% de As foram removidos pelo conlalo com o pisolito em coluna. Pode-se concluir que
o piso li to apresentou grande afinidade qui mica para remover Mn, Fe e As, mas relativamente pouco cobre foi removido
do sistema. Observou-se, também, que a tendência de saturação do pisolito com Cu, Mn, Fe e As deve ocorrer para
tempos de contato solução aquosa/sorvente superiores a 160 minutos de teste.
A Figura 2 mostra os resultados obtidos pam a remoção de Cu, Mn, Fe e As contidos na solução aquosa de alimentação
pelo contato com 0,5g de pisolito no sistema em batelada, sob a fonna de concentração das espécies nas amostms
coletadas. Os resultados cm termos de percentual de remoção de espécies mostraram que 3,0% de Cu, 4,9% de Mn,
I,2% de Fe e 71,8% de As foram removidos oo sistema em batclada.
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Figura 2 - Resultados experimentais para a remoção de Cu, Mn, Fe e As pela contataçilo com 0,5g de pisolito no
sistema em batelada. Concentração das soluções aquosas com apenas uma única espécie presente: 450 mg/1 Cu,
450 mg/1 Mn, 1680 mg/1 Fe e 50 mg/1 As.

Os resultados obtidos para remoção das espécies sob estudo podem ser considerados satisfatórios, uma vez que as
concentrações iniciais de Cu, Mn, Fe e As nas soluções aquosas de alimentação fomm, respectivamente, 890, 880 , 332
e 771 vezes maiores do que as concentrações daquelas espécies nas águas do Rio das Velhas. Assim, o pisolito mostrou
ser capaz de atuar na remoção daquelas espécies mesmo em concentrações elevadas na solução aquosa.
A Tabela III mostra os resultados obtidos experimentalmente para o percentual de remoção de cobre, manganês, ferro e
arsênio para os sistemas em coluna e em batelada. A faixa granulométrica da amostra de pisolito utilizada nos
experimentos, tanto em coluna quanto em batelada, foi acima de 0,425 mm e abaixo de 0,600 mm.
Os resultados indicaram que o ars<:nio foi a espécie com o maior percentual de remoção, tanto no sistema em coluna
(66,6%) quanto no sistema em batelada (71 ,8%). Desse modo, pode-se atlrmar que existe um.a grande afinidade qutmica
do písolito pelas espécies de arsênio presentes em solução aquosa o que credencia o pisolito como sorvente inorgânico
natural com potencial de uso na remoção de arsênio. Deve-se, também, levar em consideração que os resultados para os
demais elementos pode ser considerado satistàtório em função das concentrações levadas utilizadas nas soluções
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aquosas de alimentação c que foram muito superiores às concentrações normalmente encontradas na água do Rio das
Velhas.
Tabela III -Resultados obtidos para o percentual de exlraçào de Cu, Mn, Fc c As pelo conlalll com pisolito para os

sistemas cm coluna c cm batel ada
Espécies

Percentual de extraçào no

sistema em coluna
Cu
Mn
Fe
As

(~lo)

3, I
11.0
3.3
6ó.6

Pcrccnlllal de cxlraçào no
sistema cm batclada ('X.)
3,0
4.9
1.2
71.X

4. CONCLUSÕES
Em função dos resultados experimentais, as seguintes conclusões toram obtidas:
I)

2)
3)

O pisolilo apresentou grande afinidade química para remover As, lanlo no sis tema cm coluna quanto no sistema
cm batclada. Os resultados de remoção de Cu. Mn c Fe lmnbém podem ser considerados potencialmente
satisfatórios em função da concentração empregada nos experimentos ter sido muito superior às concentrações
daquelas espéc ies na agua do Rio das Velhas,
No sistema em coluna, 0,8'% de Cu, 6,0%, de Fc, I J'V., de Mn c I .3% de As toram removidos das soluções
aquosas de alimentação com o emprego de 1.0 g de piso! ito,
No sistema cm batclada. 4,0% de Cu, IH.O% de Fc. X, I% de Mn c 3,X% de As i(mun removidos pelo contalo
com a amostra de 0.5g de piso lito.
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ABSTRACT
This papcr presents the experimental rcsults for arsenic, manganesc. irnn and wppcr remo va ! from aqucous solutions,
which lhe concentration was based o n thc ehemieal compositi on of Velhas River walers (Minas Gerais- Brazi l), for
contacting with pisolite. a byproducl from the manganese oxide ore mining. These river watcrs are uscd to teed waler
treatment plants for supplying thc Belo Horizonte C ity (Capital of Minas Gerais Stalc-Brazil) and neighbor counties.
Column and bateh tests for eontact ing piso lite and aqucous solutions were carried out for cvaluation of the pisolite
pertormance as natural sorbent. The ex perimental rcsults for the column sorption system showed that 66.6% arsenic,
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3_ 1c% coppc-r. J.J%1 iron and 11 .0'% mangancsc wcrc cx tnu.:lcd from thc aqucou s solutions. Thc ex traction rcsulls for

batch cx p~ rimcnls wcrc 7 1.X% As, 3.0% Cu, 1.2%, Fc and 4 .9% Mn. These experimcmal rcsuhs can be cons idercd
sati s h1ctory bccausc lhe spccics conccnlralion sorhcd inlo lhe pisolilc samplc wcrc much highcr than lhe speci cs
conccntration fOund in thc Velha s Ri ver watl!rs.

KEYWORDS:

arscnic, hcavy melais, adsorplion.
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