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RESUMO 
 
O sal xantato é um dos mais comuns coletores utilizados nos processos de flotação 
de minerais sulfetados.  Por conta da sua toxicidade à vida aquática, tem que ser 
removido de efluentes de processo antes de lançamento em rios. No presente 
trabalho foi estudada a degradação do xantato em soluções com pH 5 a 9, por 
oxidação direta com peróxido de hidrogênio, além dos processos Fenton e foto-
Fenton, comparando as velocidades e eficiências dos processos. Para simulação do 
processo foto-Fenton solar, foi utilizado um foto-reator de fonte LED com irradiância 
similar à da luz solar em comprimento de onda maior que 400 nm. Experimentos 
cinéticos foram realizados em batelada com efluente sintético de concentração inicial 
100 mg/L de ânion etil xantato (C2H5OCS2 ̄ ), simulando um efluente real lançado em 
barragens de rejeitos. A dose aplicada de H2O2 correspondeu à estequiométrica 
para mineralização total do xantato, ou seja, 14 moles de H2O2 para 1 mol de 
xantato. A razão molar entre o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio, no caso dos 
processos Fenton e foto-Fenton, foi de [Fe2+]:[H2O2] = 0 e 1:40. Os resultados 
mostraram que nas condições estudadas a luz não causa efeito significativo no 
processo. A maior eficiência na degradação do xantato é causada pela sinergia do 
íon ferroso com o peróxido de hidrogênio, atingindo 99 % de remoção do grupo 
funcional xantato em apenas 5 minutos; embora que, para 2 horas de reação, o 
decaimento da concentração de carbono orgânico total (COT) e a formação de 
sulfato, ambos indicadores do grau de mineralização do contaminante-alvo, tenha 
sido limitado a cerca de 47 %, o que evidencia a presença de subprodutos orgânicos 
da reação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: processo oxidativo avançado; POA; Foto-Fenton; Fenton; 
peróxido de hidrogênio; etil xantato; tratamento de efluentes 
 
ABSTRACT 
 
Ethyl xanthate is one of the most common collectors employed in flotation of 
sulphidic ores. Due to its toxicity to aquatic life xanthate must be removed from 
process effluents prior discharge in rivers. The present work reports the findings of a 
study of xanthate degradation in solutions in pH 5 to 9, by means of direct oxidation 
with hydrogen peroxide, in addition to the Fenton and Photo-Fenton processes, 
comparing the speed and efficiency of these processes. For the simulation of a solar-
induced photo-Fenton ptocess a photo-reactor iluminated by a LED lamp with 
radiance density similar to that of sunlight in wavelength higher than 400 nm was 
used. Kinetic runs were conducted in batch using synthetic effluent solution with 
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initial xanthate concentration (C2H5OCS2 ̄ ) = 100 mg/L in an attempt to simulate a 
real flotation effluent discharged in a waste pond. The applied dose of H2O2 was the 
stoichiometric dose for complete mineralization of xanthate, i.e. 14 moles of H2O2 
per 1 mole of xanthate. The molar ratio between the ferrous ion and hydrogen 
peroxide was [Fe2+]:[H2O2] = 0 e 1:40. The results shown that in the studied 
conditions, the light does not have a significant effect on the process. The highest 
effect on the process is caused by the synergy of the ferrous ion with H2O2, leading 
to 99 % of removal of the xanthate functional group in 5 minutes; although for 2 hours 
of reaction time, the decay in organic carbon content (TOC) and the formation of 
sulphate, both indicators of the extent of mineralization of the target contaminant, 
have been limited to approximately 47 %. That indicates the formation of organic 
reaction by products. 
 
KEYWORDS: advanced oxidation process; AOP; photo-Fenton; Fenton; hydrogen 
peroxide; ethyl xanthate; effluent treatment 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Efluentes líquidos com variados graus de toxicidade são gerados nas operações de 
concentração de minerais nos processos de beneficiamento. A flotação é a mais 
abrangente e versátil técnica de beneficiamento de minérios, o sucesso do método 
de flotação na indústria mineral se deve à sua ampla aplicabilidade, precisão na 
separação, maior tolerância aos finos e a possibilidade de produção em larga escala 
(Baltar, 2010). Estima-se que, cerca de 2 bilhões de toneladas anuais de minérios 
são tratados por o método de flotação (Pearse, 2005), incluindo quase todo cobre, 
chumbo, zinco, níquel e molibdênio. O sal xantato é um reagente coletor dos mais 
utilizados nas operações de flotação.  
 
As águas residuais do processo de flotação coletadas em barragens podem conter 
tanto xantato residual como metais e não-metais dissolvidos, incluindo espécies de 
drenagem ácida de mina. No contato com o meio externo podem ocasionar poluição 
das águas superficiais e subterrâneas. De acordo a literatura o xantato apresenta, 
principalmente, alta toxicidade ao encontrar-se em meio aquoso. O maior risco de 
toxidez está relacionado ao seu derivado bissulfeto de carbono (CS2). Isso, no 
contexto geral, se traduz em uma potencial degradação do meio ambiente, razão 
pela qual constitui o interesse de estudar possíveis tratamentos técnica e 
economicamente viáveis para remoção / degradação de xantato residual em 
efluentes. Na atualidade existem algumas técnicas para remover o xantato residual. 
Como exemplos pode-se citar a remoção por oxidação, por precipitação, por 
decomposição, por neutralização da acidez do rejeito e por biodegradação. Algumas 
limitações que esses métodos ainda apresentam são os altos custos e 
potencialidade de gerar subprodutos (ainda tóxicos) (Ai & Tu 2011). 
 
Outro aspecto importante que desperta o interesse de estudo na degradação do 
xantato residual em efluentes de flotação é possibilidade da reutilização dos 
efluentes nas deferentes etapas nos processos de beneficiamento mineral. 
Preservar o recurso hídrico minimizando o impacto ambiental sobre ele pode ser 
alcançado também através de uma menor captação de água dos corpos hídricos, 
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assim como também de uma menor geração de efluentes despejados nos 
mananciais.  
 
Nesse contexto, o emprego dos conhecidos processos oxidativos avançados (POA), 
pelo seu alto poder oxidante, surgem atrativamente como opção para a remoção de 
xantato residual usualmente presente nos processos de flotação dos minerais.  
 
 
1.1 Xantato em efluentes de plantas de flotação e sua toxicidade 
 
Os xantatos são usados no processo de flotação para a maioria dos minérios 
sulfetados e para metais como o cobre, níquel, chumbo, zinco, prata e ouro (Alto et 
al., 1977). Caracterizam-se por um odor bastante forte e desagradável. Em geral, 
são comercializados em estado sólido, com cor variando de branca a amarela 
dependendo do grupo álcool de origem e do metal de sua composição (Baltar, 
2010). E segundo Guerrero Garate (2010), dentro dos tipos de xantato, o etil xantato 
de potássio é o reagente de maior seletividade pela sua pequena cadeia 
hidrocarbonada. 
 
O xantato, tanto de sódio quanto de potássio, é bastante solúvel em água. Com a 
liberação do metal potássio (ou do sódio), surge o íon xantato ou íon coletor (Baltar, 
2010). Para o presente estudo, o etil xantato, tem a fórmula C2H5OCS2

-. Segundo 
Sun & Forsling (1997), a concentração do xantato residual em barragens de rejeitos 
de flotação pode ter consequências ambientais já que o xantato é tóxico para a 
biota. Os xantatos são bastante tóxicos para organismos aquáticos e 
moderadamente tóxicos para animais e humanos, podendo provocar irritações nos 
olhos e na pele. O maior risco de toxidez está relacionado ao bissulfeto de carbono, 
intermediário da sua oxidação natural (Mustafa 2004) (NICNAS, 2000). Segundo a 
associação russa de consultores e especialistas independentes em recursos 
minerais, metalúrgicos e químicos industriais, a concentração máxima permissível 
de butil xantato na forma de material particulado em instalações industriais é de 10 
mg/m3 (10 partes por bilhão) (Info Mine, 2012). 
 
Na ficha de Emergência do reagente etil xantato de potássio (Sigma-Aldrich) usado 
para a presente investigação, descreve-se o xantato no item “Riscos para o Meio 
Ambiente” como: “reagente nocivo para organismos aquáticos. Pode provocar 
efeitos adversos ao meio ambiente aquático. Evite a contaminação com esse 
material dos esgotos e cursos de água. Não deixar que o material se incorpore á 
drenagem e correntes de água.”  
 
Estudos de toxicidade indicam que uma solução aquosa de 10 % de etil xantato de 
sódio apresenta uma DL50 (Dose Letal 50%) oral = 730 mg/kg em ratos. Os órgãos 
que são atingidos pela via oral são o sistema nervoso central, o fígado e o baço 
(Guerrero Garate, 2010). E segundo o mesmo autor, o etil xantato de sódio não se 
acumula no organismo. Guerrero Garate (2010) nos seus estudos com amil xantato 
de potássio, também realizou análises de toxicidade aguda com peixes Guppy e 
determinou: CL50 para 48 horas= 10 mg/L e CL50 para 96 horas = 1,5 mg/L. 
Apresentam-se na Tabela 1 valores de toxicidade aguda (CL50) para diferentes 
espécies, publicados por Alto et al. (1977). 
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Tabela 1: Valores de toxicidade aguda (Concentração Letal 50 % ou CL50) para um tempo de 

exposição de 4 dias em diferentes espécies. 
 

Espécies 
Concentração 
Letal 50 em 96 
horas (mg/L) 

Daphnia magna 0,1 -  1 
Notropis 
anterinoides 0,01 - 0,1 

Pimephales 
promelas 0,32 - 5,6 

Peixe-gato 
(siluriformes) >10 

Caracol 10 - 100 
Girinos 10 - 100 
Truta-arco-íris 100 - 180 

 
Fonte: Adaptado de Alto et al. (1977). 
 
Listam-se a seguir algumas características físico-químicas dos xantatos: 
 

1. Praticamente não apresentam ação espumante. 
2. São coletores muito seletivos; o xantato forma compostos solúveis com os 

metais alcalinos K e Na, e com os alcalinos terrosos: Ca, Mg, Ba e Sr. Forma 
compostos moderadamente solúveis com os metais intermediários: Fe, Mn e 
Zn. E compostos praticamente insolúveis com os metais pesados: Cu, Pb, Au, 
Ag, Hg e outros.  

3. A maior aplicação do uso do xantato é para flotação de sulfetos. 
4. A adsorção é de natureza química ou eletroquímica. 
5. Devem ser usados em meio levemente alcalino. Em meio ácido o xantato 

sofre hidrólise retornado à forma de ácido xântico. Em meio fortemente 
alcalino (pH ≥ 11) predomina a estabilidade do hidróxido metálico na 
superfície do mineral, dificultando a adsorção do xantato (Baltar, 2010). 

 
 
1.2 Degradação / remoção do xantato pelos POA Fenton e Foto-Fenton 
 
A reação de Fenton foi descoberta pelo cientista Henry John Horstman Fenton em 
1894 na University Chemical Laboratory em Cambridge. (Fenton, 1894). De forma 
não planejada misturou ácido tartárico, peróxido de hidrogênio, sais de ferro e uma 
base. Logo das suas investigações Fenton chegou à conclusão de que o ácido 
tartárico tinha-se oxidado. Experimentou com outras substancias orgânicas em 
presença dos mesmos reagentes e da mesma forma, os compostos orgânicos eram 
oxidados, e deu seu nome ao sistema de “Fenton reagent” (Barbusinski, 2009). 
Porém, foi 40 anos depois que os pesquisadores Haber e Weiss, em 1934, 
postularam o principal agente oxidante na reação de Fenton que seria o radical 
hidroxila HO˙(Rodríguez, 2003). 
 
Apresentam-se as reações do processo Fenton com suas respetivas constantes 
cinéticas a seguir:  
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Fe2+  +  H2O2  → Fe3+   +  HO˙  + OH ̄  k4 = 76 L/mol·s   (1) 
Fe3+  +  H2O2 → Fe2+  +  HO2˙ +  H+ k5 = 0,001 até  0,01 L/mol·s   (2) 

 
Uma vez que a redução do Fe3+ pelo peróxido de hidrogênio (equação (5)) é cerca 
de 7000 vezes mais lenta do que a oxidação do Fe2+ (Observe as constantes 
cinéticas k4 e k5); a eficiência para a degradação de compostos da reação Fenton irá 
diminuir com o decorrer do tempo, atribuindo-se principalmente à acumulação de 
íons Fe3+ na solução. 
 
Foram os pesquisadores Ruppert et al. (1993) e Sun & Pignatello, (1993) que 
começaram a experimentar com radiação, acrescentando fótons ao processo 
Fenton. O resultado: as taxas das reações de Fenton eram  fortemente aumentadas 
pela radiação na faixa ultravioleta-visível. (Ruppert et al., 1993; Pignatello, 1992; Sun 
& Pignatello, 1993)(Zepp et al., 1992).  
 
Chong et al., (2010) propuseram a fotocatálise homogênea do foto-Fenton, segundo 
as equações (3) e (4), combinando o reagente Fenton com a luz UV/VIS no 
comprimento de onda menor a 580 nanômetros (λ<580 nm). 
 

H2O2 + Fe2+ +  hv =  Fe3+  +  OH ̄  +  HO˙  (3) 
Fe3+ + H2O +  hv =  Fe2+  +  HO˙ +   H+  (4) 

 
A maior relevância da luz está na promoção da foto-redução do íon Fe3+ pela ação 
dos fótons, reduzindo os íons férricos ao estado de oxidação inicial (Fe2+). Estes 
podem reagir novamente com o H2O2 promovendo uma contínua fonte de radicais 
HO˙, tornando o processo foto-Fenton mais rápido e eficiente em relação ao 
processo Fenton porque produz continuamente uma maior taxa de radicais hidroxila 
(Chong et al., 2010). 
 
Na medida em que na presente investigação, visou-se a simular as características 
de uma barragem de rejeito, é relevante levar em consideração a atenuação da 
radiação incidente em relação à profundidade na água. A atenuação da radiação 
solar visível e UV dependem da composição do corpo hídrico e especialmente da 
turbidez (Morris et al., 1995).  Reporta–se um estudo feito na região do Bariloche, 
Argentina, onde de 100 % da Irradiância Relativa que atinge na superfície da Terra 
nessa região, no espectro de onda de 400 a 700 nm (comprimento de onda 
correspondente ao PAR= Photosynthetically Active Radiation), 90% da radiação é 
atenuado a uma profundidade de 23 metros (vide Figura 1). Já para o caso de 
radiação ultravioleta a atenuação é muito maior para os primeiros metros de 
profundidade do lago. Por exemplo, no caso da irradiância em λ=320 nm (Kd=0,44), 
a perda de radiação UV é de 99 % a uma profundidade de 10 metros:  
 
Observe-se que, para o caso da oxidação do xantato pelo processo Fenton e foto-
Fenton do presente estudo, deve-se considerar a possibilidade de precipitação de 
xantato insolúvel, já que o produto de solubilidade do metal Fe2+˗xantato é igual a 
8,0x10-8.  
 
Em solução aquosa também acontece a reação do íon Fe3+ com o ânion xantato, 
porém forma-se uma espécie instável, durando intervalos de tempos muito curtos. 
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Em meio ácido e razão molar de [Etil xantato]:[Fe3+]=2:1, o íon férrico pode oxidar o 
xantato até o dímero dixantógeno [(C2H5OCS2)2] (Fuerstenau, 1982). 
 
É assim que diante do contexto acima apresentado, que no presente trabalho 
propõe-se avaliar a remoção / degradação do xantato pelos processos oxidativos 
avançados Fenton e foto-Fenton solar-simulado com vistas a aplicação em 
barragens de rejeitos, além de avaliar suas principais diferenças em comparação 
com a oxidação direta com peróxido de hidrogênio somente.  
 
 
1.3 Considerações mecanísticas 
 
As pesquisas anteriores reportadas na literatura (Molina 2012), propõe mecanismos 
de reação donde pode-se resumir que a degradação do ânion xantato pelo peróxido 
de hidrogênio poderá ocorrer em duas etapas: 
 
Em um primeiro momento o ânion xantato oxida-se formando etil perxantato 
(C2H5OCS2O-) conforme equação (5). O etil perxantato oxida-se em ânion tiossulfato 
e bicarbonato conforme a equação (6) (Chen et al., 2015). No entanto, Iwasaki & 
Cooke (1958) propõem também a hidrólise do etil xantato em etanol (C2H5OH) e 
dissulfeto de carbono (CS2), pelo mecanismo da equação (7): 
 

C2H5OCS2
-    + H2O2  = H2O + C2H5OCS2O-  (Chen et al. 2015) (5) 

C2H5OCS2O- + H2O2  = S2O3
2-  + 3HCO3 ̄  +  4H+  (Chen et al. 2015) (6) 

C2H5OCS2
-  + H+  =  C2H5OH  +  CS2   (Iwasaki & Cooke 1958) (7) 

 
Em seguida, o tiossulfato pode percorrer dois caminhos de oxidação, conforme a 
equação (19) ou a equação (20), em função do meio ser básico ou ácido: 
 

S2O3
2-  + H2O2  =  SO4

2-  ; para pH > 7    (Chen et al. 2015) (8) 
S2O3

2-  +  H+  =  SO2 +S   ; para pH < 7   (Chen et al. 2015) (9) 
 
Porém como reação global, para pH  > 4  o etil xantato pode ser mineralizado de 
acordo com a seguinte equação: 
 

C2H5OCS2
- + 14 H2O2 + 6 OH- = 18 H2O + 3 HCO3

- + 2 SO4
2- (10) 

 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O estudo foi conduzido segundo um plano fatorial 23 de três variáveis em dois níveis 
e três replicatas em ponto central, conforme a Tabela 2 .   
 
 

 

 

Tabela 2: Planejamento experimental final com os valores das variáveis independentes e os pontos 

centrais (EPC). 
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Experimento 

VARIÁVEIS 

pH 

Fe2+ : 
H2O2 

(Razão 
Molar) 

Irradiância 
(mW/cm2) 

Ex1 5 0 : 40 0 
Ex2 9 0 : 40 0 
Ex3 5 1 : 40 0 
Ex4 9 1 : 40 0 
Ex5 5 0 : 40 30 
Ex6 9 0 : 40 30 
Ex7 5 1 : 40 30 
Ex8 9 1 : 40 30 

EPC1 7 0,5 : 40 15 
EPC2 7 0,5 : 40 15 
EPC3 7 0,5 : 40 15 

 

Todos os experimentos da degradação de xantato em solução aquosa tanto por 
oxidação direta com peróxido de hidrogênio quanto pelos processos Fenton e foto-
Fenton, foram realizados em béquer de vidro em sistema de batelada. O volume 
inicial do efluente sintético foi de 500 mL, com concentração de 100 mg/L de etil 
xantato de potássio. As experiências foram realizadas a temperatura ambiente 
(T=25ºC +/- 1 oC) e com agitação intensa com barra magnética de 3 cm. 
 
Inicialmente, o pH era ajustado ao valor programado com (não mais do que 10 
gotas) de ácido sulfúrico (0,1M) ou hidróxido de sódio (0,1M). Nos experimentos com 
Fenton e foto-Fenton, era adicionado o sulfato de ferro II heptahidratado, 
previamente pesado, para compor a concentração de 16,1 mg/L de íons Fe2+ . 
 
Em seguida, o peróxido de hidrogênio era adicionado simultaneamente ao disparo 
do cronômetro. Iniciada a reação, alíquotas eram retiradas em tempos de 5, 30 e 
120 minutos de reação e imediatamente interrompidas com adição de tiossulfato de 
sódio até zerar o H2O2 presente na amostra, congelando assim o andamento da 
reação para a realização das determinações de concentração de xantato via 
espectrofotometria a 301 nm, peróxido de hidrogênio residual e carbono orgânico 
total (COT), ao longo da reação, além de sulfato e ferro dissolvido ao final de 120 
min. Ao final de cada experimento eram realizadas leituras de pH e temperatura para 
registro da variação destes parâmetros. 
 
Em relação aos experimentos realizados sob radiação incidente, utilizou-se como 
fonte de luz uma lâmpada LED de 8 W marca Osram cônica com ângulo de abertura 
de 25o, com distância vertical de 13 cm sobre a superfície da solução no béquer 
reator, correspondente a uma irradiância de 30 mW/cm2, comparável a irradiância 
solar média. Para as experiências do ponto central a distância vertical foi de 20 cm. 
 
 
2.1 Estabelecimento da Dose de H2O2 
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A dose aplicada de peróxido de hidrogênio foi mantida fixada para todos os 
experimentos tendo sido estabelecida em função da equação química de hipotética 
mineralização total do xantato (eq. 10). 
 

C2H5OCS2
- +14 H2O2 + 6 OH- = 18 H2O + 3 HCO3

- + 2 SO4
2-     (10) 

 
Essa equação indica que o avanço da reação de mineralização deve ser 
acompanhado por diminuição na concentração de OH-, ou seja, redução no pH da 
solução tratada além de produção de carbonato e sulfato. 
 
Pela estequiometria da reação são necessários 14 moles de H2O2 para mineralizar 
cada 1 mol de xantato, o que para a oxidação de 100 mg/L de etil xantato equivale à 
Dose de H2O2 = 392,9 mg/L.  
 
 
2.2 Estabelecimento da faixa de variação da Relação Molar Fe2+ : H2O2 
 
Um conjunto de experimentos preliminares foi realizado para identificar uma faixa de 
variação da Relação Molar Fe2+ : H2O2, sensível e viável para uma eventual futura 
aplicação industrial do processo estudado. Na Tabela 3 apresenta-se os valores de 
[Fe2+] correspondentes para cada relação testada, de 1;10 a 1:160: 
 
Mantiveram-se fixados os parâmetros: concentração inicial de etil xantato em 100 
mg/L; pH=5 e irradiância zero (0 mW/cm2). A dose aplicada do peróxido de 
hidrogênio em 392,9 mg/L (correspondente a razão molar (estequiométrica) de 
[C2H5OCS2 ̄]:[H2O2]=1:14); e tempo de reação de 30 minutos  
 

Tabela 3: Relação entre a razão molar e as concentrações dos íon ferroso. 
 

Fe2+ : 
H2O2 

[Fe 2+] 
(mg/L) 

1 : 10 64,50 
1 : 20 32,25 
1 : 40 16,13 
1 : 80 8,06 

1 : 160 4,03 
 
A Figura 1 indica pela concentração de xantato residual, o grau de remoção do etil 
xantato para as diferentes razões molares testadas em 30 minutos de reação: 
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Figura 1: Degradação do xantato versus diversas concentrações de íons Ferrosos. Fixou-se os 

parâmetros: [xantato]=100 mg/L; pH=5; [H2O2]=393 mg/L; Irradiância=0 e tempo de reação de 30 
minutos. 

 
Obteve-se 98 % de remoção do ânion etil xantato, nas condições estabelecidas, 
para 8,06 mg/L de Fe2+; e 97% de remoção para 16,13 mg/L de Fe2+. Observando a 
mínima diferença na degradação do etil xantato que se atinge para as 
concentrações de 8,06 e 16,13 mg/L de Fe2+, estabeleceu-se, então, a concentração 
de 16,13 mg/L de Fe2+ correspondente à Relação Molar Fe2+:H2O2 = 1:40, para o 
plano fatorial, e [Fe2+] = 0 como valor mínimo (correspondendo à oxidação direta 
(não-catalisada) por H2O2 somente). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 4 são apresentados os resultados da remoção do etil xantato nos 
experimentos do planejamento fatorial. As experiências 1, 2, 5 e 6 correspondem à 
oxidação direta do xantato por peróxido de hidrogênio somente. As experiências 3 e 
4 correspondem a oxidação do etil xantato pelo processo Fenton e as experiências 7 
e 8 são os experimentos da oxidação do xantato pela reação de foto-Fenton. 
 
A ANOVA (não apresentada), executada para o grau de confiança de 95 % (alfa = 
0,05) e levando em consideração a estimativa de erro experimental fornecido pelas 
replicatas do ponto central foi feita para o valor da velocidade inicial de reação 
(linearizada no intervalo de t = 0 a t = 5 min), e apontou como única variável 
significativa a Relação Molar Fe2+ : H2O2.  
 
Sendo assim, conclui-se que, nas faixas investigadas, a variável pH não apresentou 
efeito significativo e tampouco a foto-irradiação. Apenas a presença do catalisador 
Fe2+ do processo Fenton e foto-Fenton mostrou efeito sobre a velocidade da reação. 
 
Tais resultados estão em razoável acordo com o reportado por Chen et al (2015) 
quanto aos tempos de reação da ordem de 120 minutos para se alcançar cerca de 
90 % de degradação do xantato usando somente H2O2 como oxidante. Quanto ao 
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alto desempenho do processo Fenton (% Remoção xantato cerca de 99 %) , os 
resultados do presente trabalho encontram-se também em razoável acordo com os 
resultados do estudo de Ai et al (2011) conduzido com efluente sintético com [etil 
xantato] = 120 mg/L. 
 
Tabela 4: Resultados da degradação do etil xantato do planejamento fatorial para tempos de reação 

de 5, 30 e 120 minutos; expressa em mg/L e em porcentagem de remoção. 
 

   

Experimento 

[etil xantato] (mg/L) % Remoção xantato 
A B C Tempo (min) Tempo (min) 

pH 

Fe2+ : 
H2O2 

(Razão 
Molar) 

Irradiância 
(mW/cm2) 0 5 30 120 0 5 30 120 

5 0 : 40 0 Ex1 100 31,15 10,05 11,74 0 68,9 90,0 88,3 
9 0 : 40 0 Ex2 100 32,94 8,21 9,72 0 67,1 91,8 90,3 
5 1 : 40 0 Ex3 100 0,48 0,72 1,04 0 99,5 99,3 99,0 
9 1 : 40 0 Ex4 100 2,53 1,18 1,13 0 97,5 98,8 98,9 
5 0 : 40 30 Ex5 100 30,35 10,50 11,15 0 69,7 89,5 88,9 
9 0 : 40 30 Ex6 100 30,24 8,52 10,30 0 69,8 91,5 89,7 
5 1 : 40 30 Ex7 100 1,39 0,97 1,38 0 98,6 99,0 98,6 
9 1 : 40 30 Ex8 100 0,87 1,01 0,96 0 99,1 99,0 99,0 

7 0,5 : 
40 15 EPC1 100 9,57 0,88 1,23 0 90,4 99,1 98,8 

7 0,5 : 
40 15 EPC2 100 4,73 0,93 1,27 0 95,3 99,1 98,7 

7 0,5 : 
40 15 EPC3 100 10,37 0,95 0,98 0 89,6 99,1 99,0 

 
 
 
3.1 Resultados de análises complementares: COT 
 
O abatimento de Carbono Orgânico Total (COT) é um indicador da extensão de 
mineralização alcançada na oxidação do xantato além de ser uma indicação 
proporcional do abatimento da DQO de um efluente.  
 
Na Tabela 5 apresentam-se os resultados do abatimento de COT para o tempo de 
reação de 120 min.  
 
Para a ANOVA do decaimento de COT, determinou-se que as três variáveis 
estudadas manifestam efeitos estatisticamente significativos, e também duas 
interações entre elas AB e AC.  
 
Neste caso pode-se observar que, além da variável [Fe2+]:[H2O2] que era o único 
fator significativo na degradação do etil de xantato, para o caso do decaimento do 
COT acrescentam-se mais quatro fatores os quais em ordem de significância são: o 
fator AC: que é a combinação das variáveis de pH com a Irradiância. Em terceiro 
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lugar o fator AB que é a interação entre o pH e a razão molar [Fe2+]:[H2O2]. O quarto 
fator em ordem de importância foi a irradiância. 
 
 
Tabela 5: Resultados das análises de COT das experiências do plano fatorial para o tempo de reação 

de 120 min. 
 
   

Experimento 

Tempo (min) 
A B C COT (mg/L) Decaimento 

de COT em % 

pH 
Fe2+ : H2O2 

(Razão 
Molar) 

Irradiância 
(mW/cm2) 0 120 

min 0 120 min 

5 0 : 40 0 Ex1 29,8 25,5 0 14,6 
9 0 : 40 0 Ex2 29,8 25,3 0 15,0 
5 1 : 40 0 Ex3 29,8 16,0 0 46,4 
9 1 : 40 0 Ex4 29,8 20,5 0 31,3 
5 0 : 40 30 Ex5 29,8 ------ 0 ------ 
9 0 : 40 30 Ex6 29,8 20,1 0 32,7 
5 1 : 40 30 Ex7 29,8 18,1 0 39,2 
9 1 : 40 30 Ex8 29,8 15,5 0 48,0 
7 0,5 : 40 15 EPC1 29,8 21,1 0 29,4 
7 0,5 : 40 15 EPC2 29,8 21,3 0 28,6 
7 0,5 : 40 15 EPC3 29,8 21,0 0 29,4 

 
 
 
3.2 Resultados de análises complementares: sulfato 
 
Além da extensão do abatimento de COT, o acompanhamento da extensão na 
formação do ânion sulfato é também um indicador proporcional do progresso da 
mineralização do xantato nas reações de oxidação com peróxido de hidrogênio e 
nos processos Fenton e foto-Fenton. 
 
Apresentam-se os resultados da geração do ânion sulfato SO4

2-, na Tabela 6. Os 
resultados das três replicatas no ponto central indicaram diferenças grandes para 
sustentar uma ANOVA confiável. 
 
A maior formação do ânion sulfato foi de 72,2 mg/L (Exp 2), o que corresponde a 
uma eficiência de oxidação de 46%, considerando que para a oxidação completa de 
um mol de xantato gerando dois moles de sulfato, segundo a equação (10), o valor 
teórico é de 158,5 mg/L.  
 
C2H5OCS2

- + 14 H2O2 + 6 OH- = 18 H2O + 3 HCO3
- + 2 SO4

2-     (10) 
 
Assim, pode-se inferir que o mais alto grau de mineralização do xantato observado 
medindo a geração de sulfato foi de 46 % do valor máximo teórico alcançável. 
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Tabela 6: Resultados das análises de formação do ânion sulfato para as condições estabelecidas no 

planejamento fatorial. Em mg/L e porcentagem; onde o 100% corresponde ao valor do máximo 
teórico formado de SO4

2- = 158,5 mg/L correspondente a mineralização total do xantato. 
 

   

Experimento 

Tempo (min) 
A B C Formação de 

Sulfato (mg/L) 
Formação de 
Sulfato % 

pH 

Fe2+ : 
H2O2 

(Razão 
Molar) 

Irradiância 
(mW/cm2) 0 30 min 120 

min 0 30 
min 120 min 

5 0 : 40 0 Ex1 0 40,9 61,6 0 25,8 38,9 
9 0 : 40 0 Ex2 0 32,1 ----- 0 20,3 45,6 
5 1 : 40 0 Ex3 0 45,5 55,2 0 28,7 34,8 
9 1 : 40 0 Ex4 0 52,5 55,4 0 33,1 35,0 
5 0 : 40 30 Ex5 0 32,0 60,5 0 20,2 38,2 
9 0 : 40 30 Ex6 0 31,6 42,0 0 19,9 26,5 
5 1 : 40 30 Ex7 0 71,2 68,3 0 44,9 43,1 
9 1 : 40 30 Ex8 0 34,0 44,1 0 21,5 27,8 
7 0,5 : 40 15 EPC1 0 16,5 ----- 0 10,4 51,3 
7 0,5 : 40 15 EPC2 0 25,4 34,8 0 16,0 22,0 
7 0,5 : 40 15 EPC3 0 28,4 25,6 0 17,9 16,2 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Um estudo cinético de degradação oxidante com H2O2 foi realizado em batelada 
com efluente sintético de concentração inicial 100 mg/L de ânion etil xantato 
(C2H5OCS2 ̄ ), a temperatura de 25 oC, simulando um efluente real de alta 
concentração em barragens de rejeitos. A dose aplicada de H2O2 correspondeu à 
estequiométrica para mineralização total do xantato, ou seja 14 moles de H2O2 para 
1 mol de xantato. A razão molar entre o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio, nos 
experimentos com os processos Fenton e foto-Fenton, foi de [Fe2+]:[H2O2]=1:40. 
Nessas condições experimentais, as conclusões obtidas foram: 
 
A luz em irradiância comparável à da luz solar não causa efeito significativo no 
processo.  
 
A maior eficiência na degradação do xantato é obtida com o processo Fenton pela 
sinergia do íon ferroso com o peróxido de hidrogênio, levando a 99 % de 
degradação do grupo funcional xantato em apenas 5 minutos. 
 
No entanto, para 2 horas de reação, observou-se que o decaimento de COT e a 
formação de sulfato (ambos indicadores do progresso da oxidação completa do 
xantato) foi limitado a cerca de 47 %, o que evidencia uma destruição apenas parcial 
do conteúdo orgânico do xantato e consequente geração de subprodutos da reação 
– sugere-se que tais subprodutos, em eventuais trabalhos futuros possam vir a ser 
identificados e ter sua toxicidade avaliada.  
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