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Os métodos tradicionalmente empregados para remoção de metais de efluentes aquosos em mineração envolvem
a neutralização, seguida de hidrólise e precipitação, com o uso de alcali. A remoção de manganês destes
efluentes aos níveis exigidos pela legislação brasileira deve ser feita até que seja atingida a concentração máxima
de I ppm deste elemento. Este valor usualmente só é atingido mediante elevado consumo de agentes
neutralizantes. O presente trabalho inicialmente apresenta e discute os problemas associados à remoção de
manganês solúvel residual (I 0-30ppm) contido em efluentes de mineração. Em seguida são apresentados os
resultados de ensaios, realizados com soluções sintéticas contendo manganês, cujo objetivo é determinar uma
rota que favoreça a remoção desse meta l, pennitindo o descarte do efluente de acordo com os padrões exigidos
pela legislação brasileira. Os ensaios envolveram o uso de agentes oxidantes e neutralizantes e substâncias com
sítios superficiais ativos capazes de adsorver o metal. As substâncias utilizadas nesse caso foram a alga

Sargassum sp e as cinzas provenientes de processo industrial em usina tennelétrica. Os resultados indicam que a
adsorção de manganês cm cinzas pode ser uma interessante alternativa ao tratamento final de efluentes
industriais, como drenagem ácida de minas (DAM), contendo manganês residual.
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INTRODUÇÃO

A remoção de metais pesados de efluentes líquidos é atualmcnte uma importante etapa das atividadcs
industriais. A presença e a concentração de metais como Cu, Zn e sobretudo Mn são regulamentadas pela
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N •.20, de 18 de junho de 1986, a qual
estabelece, além de valores de pH final entre 5 e 9, a concentração máxima admissível desses e outros elementos
em efluentes de qualquer fonte poluidora. Para o Zn o limite é de 5 ppm e para Cu e Mn de I ppm. Efluentes
industriais como por exemplo a drenagem ácida de minas (DAM) ou o chorume gerado em aterros sanitários
podem conter tipicamente de 5 a 10 ppm Mn, mas valores superiores a 50 ppm não são incomuns. Os métodos
tradicionalmente empregados para remoção de metais de efluentes aquosos, provenientes de atividades de
mineração ou não, envolvem a neutralização, seguida de hidrólise e precipitação, com o uso de álcali. O
manganês apresenta-se como um dos mais recalcitrantes elementos presentes em vários efluentes. Uma das
razões desse comportamento é o manganês ser termodinamicamente estável cm valores de pH superiores a 8,0 e
em potenciais de até cerca de 300m V ou mais, conforme o valor do pH . A maior parte dos tratamentos emprega
a elevação do valor de pH do efluente para cerca de 9,5 - 10,0 para precipitar o manganês como óxido ou
hidróxido (Mn0 2 ou Mn(OH)2). O descarte do efluente, porém, não pode ser feito se o valor do pH for superior a
9. Um auxiliar a esse tratamento de neutralização e precipitação é o uso de oxidantes, os quais podem
transformar o manganês solúvel em óxidos insolúveis, cm valores de pH compatíveis com o estabelecido pela
Resolução CONAMA. Outras possibilidades para eliminação ou diminuição da concentração de manganês
incluem ainda o tratamento passivo (biológico ou não), a adsorção em superficies com sítios ati vos c a flotação
iônica.
Em áreas urbanas, o chorume é um efluente comum provindo de aterros sanitários. O chorume é um
líquido escuro contendo altos teores de matéria orgânica e inorgânica. O potencial de impacto ambiental deste
efluente está relacionado com a concentração de matéria orgânica, redu zida biodcgradabilidadc c presença de
metais pesados. A decomposição dos resíduos sólidos, depositados em aterros sanitários, é um processo
dinâmico provocado e/ou catalisado por microrganismos (bactéria, leveduras e/ou fungos filamentosos) com
habilidade de degradação da matéria orgânica presente nestes resíduos. Esta decomposição pode ocorrer tanto
em condições aeróbias quanto em anaerobiose. A presença de cloretos e de magnésio, ferro c manganês no
chorume é comum. A concentração do manganês, por exemplo, pode ser superior a I 00 ppm. O valor do pH
varia com a idade do aterro e pode situar-se ente 4,5 e I O.
Outro efluente causador de impacto ambiental é a drenagem ácida de minas (DAM). Trata-se de uma
solução (ácida) gerada quando minerais sulfetados presentes em resíduos de mineração (rejeito ou estéril) são
oxidados em presença de água. A solução age como um agente lixiviante dos minerais presentes no resíduo
produzindo um percolado rico em metais dissolvidos e ácido sulfúrico. Caso o pcrcolado alcance corpos hídricos
próximos pode ocorrer contaminação dessas águas tornando-as impróprias para uso por muito tempo, mesmo
após cessadas as atividades de mineração.
A geração de DAM pode ocorrer em operações de extração de carvão, ouro cobre, zinco ou urânio.
Evitar que rejeitas e/ou estéreis fiquem expostos à condições oxidantes em presença de água é fundamental para
a prevenção e minimização da DAM.
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Além de ocorrerem em pilhas e depósitos (barragens) de resíduos, drenagens ácidas em instalações de
mineração podem também se dar em galerias de minas subterrâneas , pilhas de lixiviação, pilhas de estoque de
minério e cavas de mina a céu aberto.
A denominação drenagem ácida de rochas (DAR) é algumas vezes empregada em lugar de DAM. Isto
ocorre particularmente quando se faz referência a drenagens ácidas geradas a partir de depósitos ou pilhas de
material estéril produ zido nas operações de lavra. DAR é também usada para denominar a drenagem ácida
oriunda de atividades não relacionadas à mineração, como por exemplo de um material rico em sulfetos em um
trabalho de construção civil.
A geração de drenagem ácida de minas (DAM) pode ser representada genericamente por:

água + oxigénio + su/fcto metálico

=

metal solúvel +sulfato + H + (acidez)

A oxidação dos sulfetos é inicialmente uma reação de cinética lenta e tem como consequência a
acidificação das águas que percolam as áreas de disposição de resíduos. É, porém, catalisada por processos
microbiológicos que atuam principalmente quando o pH da água atinge valores inferiores a 3,5. A produção de
ácido durante a oxidação pode ser inibida pela reação com outros componentes naturais presentes no resíduo, tais
como os carbonatos c aluminosilicatos (Dias, Mello; 1998; Bonna, Soares; 2002)
A matéria orgânica eventualmente presente nos estéreis e rejeitas de mineração tem também potencial
para retardar a DAM. Além de competir com os sulfctos pelo consumo de oxigênio, a matéria orgânica, ao se
oxidar, produz gás carbônico (C0 2 ), que tende a expulsar o oxigênio dos poros do resíduo. A reduzida
precipitação pluviométrica é também um fator inibidor da DAM .
Uma das formas de prevenir, ou minimizar, a geração de DAM é cobrir o material gerador com
ban·eiras gcoquímicas (cobertura seca) ou inundando a região permanentemente (cobertura úmida). Uma vez
deflagrado o processo de geração DAM, os efluentes ácidos produzidos podem ser tratados pelas formas físicoquímicas tradicionais com o objetivo de diminuir o nível de materiais poluente naquele efluente. Os chamados
sistemas passivos são geralmente escolhidos como um tratamento final, complementar, que devem garantir um
efluente final apto a ser descartado, dentro das exigências legais. Os sistemas passivos caracterizam-se pela
reduzida necessidade de manutenção, mínimo consumo de reagentes e de energia.
A presença de metais di ssolvidos nesses efluentes é comum e sua remoção, ou pelo menos diminuição
da concentração, apresenta-se algumas vezes como um interessante desafio tecnológico . O tratamento de
efluentes contendo metais em baixas concentração, sobretudo o manganês, é, portanto, relevante e apresenta
pot enci al para pesquisa básica e aplicada.
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O presente trabalho apresenta resultados de ensaios exploratórios com soluções produzidas em
laboratório, contendo inicialmente baixas concentrações de manganês. O objetivo inicial é promover a remoção
deste metal e identificar possíve is alternati vas nesse processo. Posterionnente, outros metais serão introduzidos,
também em baixa concentração, a fim de que se estabeleça semelhança com um efluente industrial.

MATERIAL EMPREGADO E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os ensaios foram realizados em esca la de bancada com soluções, preparadas com água bidestilada,
contendo manganês dissolvido a partir de sulfato de manganês (MnS0 4 .H 20), grau analítico. Para os ensaios
envolvendo correção de pH e elevação do potencial de oxi-rcduçào foram utilizadas soluções de hidróxido de
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sódio (NaOH) O, I M e peróxido de hidrogénio (H 20 2) 20%, respectivamente. As soluções foram preparadas cm
balão volumétrico de 250 mi e transferidas para um becher de 500 mi de capacidade. Os ensaios de adsorção
foram realizados em uma mesa agitadora de bancada, adaptável para uso com vários tipos de frascos. Nesse
caso, as soluções foram colhidas após I ,5h e, em outro frasco, após 24 h. Para os testes com adição de oxidante e
solução alcalina, as amostras finais foram colhidas cerca de I O minutos após a adição c agitação branda desses
reagentes e enviadas à análise. A avaliação de todos os ensaios foi feita pela dosagem de manganês em solução
por espectrometria de absorção atômica.
O material biológico utilizado no presente estudo foi uma alga marrom do gênero Sargassum sp. cedida
por uma indústria de extração de alginato, localizada no estado do Rio de Janeiro. Originalmente, a alga é
proveniente da costa nordeste do litoral brasileiro e foi previamente submetida a um tratamento alcalino para fins
comerciais (extração de alginato) (Fernandes, 2003). A biomassa foi inicialmente submetida a moagem em
moinho de bolas de porcelana sendo utilizada a fração abaixo de I 00 #. A cinza, empregada nos ensaios sem
qualquer tratamento prévio, é resíduo do processo de queima de carvão mineral em usina termelétrica. Em
ambos os casos (alga e cinza) foi utili zada uma massa de I ,25 g em 250 mL de solução contendo o manganês
dissolvido e a temperatura utilizada foi a ambiente, sem controle externo. Após o tempo es pecificado para cada
ensaio de adsorção (I ,5 h e 24 h) a suspensão foi filtrada com funil de Buchner e a solução enviada à análise
quantitativa de manganês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A química envolvida na remoção do manganês, pelo ajuste do pH, é semelhante à do ferro . Entretanto,
a oxidação do Mnlt para Mn4 + demanda potenciais mais elevados do que a oxidação de íon ferroso a férrico.
Além disso o manganês pode ser solúvel cm valores de pH acima de 9. A Figura I apresenta o diagrama de
equilíbrio do potencial- pH para o sistema mangan ês-enxofre-água, a 25 ' C.

2,0

t5

l fj

LO

..:!::

0,5 ,_ .

..s:

0,0

~

w

:MJ10~f:

__

. ..

.· :::::::::: :::: .: ::::::'
·.·.·~

-0,5 ,_

N1n 22+

Mn2+

MnOH2

. .....................

-LO ·-

1• I . I . 1•1 •1 • • • • • • • • • • • • • • •1•1 . , . , • • • • • • • • • • • • • • •

-L5 ·-2,0

Mn

L - - - - ' - - - - - ' - - - ' - _ _ _ J l - _ L_

o

2

4

_ J _ ._

_ J _ _ . I_

6

8

___.__

_ _ , _ _ _ . . . _ _ _ ._

10

pH
Figura I - Diagrama potencial- pH do sistema manganês-enxofre-água a 25 ' C.
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A área sombreada indica a região de estabilidade termodinâmica da água. As linhas tracejadas
de limitam as regiões de estabilidade das espécies solúveis. Observa-se que o manganês pode permanecer
dissolvido em soluções ácidas ou neutras, com a formação do Mn2t ou Mn 22+ até valores de pH superiores a 10.
Para remoção deste metal, reaçõcs como as seguintes devem ser promovidas:
Mn 2+ + 1/2 0 2 + 2H+ = Mn 4 ' + H20
Mn

4

+ 2H 2 0

'

(I)

+ 4H "

= Mn0 2

(2)

A geração de acidez, observada na reação 2, pode provocar a ressolubilização do manganês,
prejudicando o processo global de remoção desse metal. A taxa de oxidação do manganês depende do pH da
solução, sendo extremamente baixa em valores de pH inferiores a cerca de 8 (Sawyer, McCarty, 1978; Watzlaf,
1985). Parece interessante, portanto, adicionar uma solução alcalina previamente ao oxidante, a fim de favorecer
a oxidação do manganês para espécies insolúveis. A Tabela I apresenta os resultados de amostras submetidas a
aumento do valor de pH c de potencial de oxi-reduçào. As soluções continham inicialmente 4,4 e 9,7 mg/L de
manganês e os reagentes foram adicionados ora inicialmente o peróxido, ora o hidróxido de sódio, conforme
indicado na Tabela I.

Tabela I - Ordem de adição de H 2 0 2 e de NaOH e concentração final de manganês em soluções
contendo inicialmente diferentes concentrações deste metal
Ordem de

Cone.

pH

inicial Mn

inie.

ENSAIO

adição de H 20

Eh

Ordem de

pH final

adição de NaOH

2

20%

Cone.
final Mn

0, 1M

I

4,4 ppm

5,2

)O

655 mV

20

7,6

4,5 ppm

II

4.4 ppm

6,4

20

582 mV

]o

8,9

4,3 ppm

111

9,7 ppm

5,5

lo

614mV

20

7,8

9,2 ppm

IV

9,7 ppm

5,7

20

619 mV

)O

8,1

8,7 ppm

Embora os resultados não tenham apresentado variações significativas quanto à concentração final de
manganês, o aumento do valor de pH, com a adição da solução alcalina, previamente à elevação do valor de Eh
(ensaios II e IV), parece favorecer a precipitação e remoção de manganês, já que nesses dois casos a
concentração final de manganês em solução foi a mais baixa (4,3 e 8,7 ppm, respectivamente). Nos ensaios I, JJI
e IV os valores de pl-1 final poderiam ainda ser elevados até próximo de 9, limite máximo admitido para o
descarte, o que poderia favorecer uma precipitação adicional de manganês. Observe-se, porém que em nenhum
dos ensaios foi atingida a concentração limite de I ppm estabelecida pela Resolução CONAMA de 1986.
As Tabela 2 e 3 apresentam os resultados dos ensaios de adsorção em alga Sargassum sp e em cinzas,
respectivamente . Em todos os casos, o valor final do pl-1 ficou entre 8 e 9.

Tabela 2 - Resultados obtidos com os ensaios de adsorção de manganês em alga Sargassum sp
ENSAIO

Cone.inieial Mn

Tempo de Contato

Conc.final de Mn

I

12,3 ppm

1,5 h

5,6 ppm

li

12,3 ppm

24 h

4,0 ppm
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Tabela 3 - Resultados obtidos com os ensaios de adsorção de manga nês em cinzas

ENSAIO
1!1

JV
'--

___ L _ _

Conc.inicial Mn

Tempo de Contato

Conc.final Mn

12,3 ppm

1,5 h

O, 12 ppm

12,3 ppm

24 h

0,04 ppm

-

-

A concentração final de manganês na solução subm etida ao contato com a alga diminui cerca de 54%
em 1,5h e cerca de 67% após 24 h. A concentração de equilíbrio com a alga atingiu I ,34 mg/g no primeiro caso,
subindo para I ,66 mg/g no segundo. Em ambos, porém, a concentração fina l de manganês pcnnaneceu ac ima da
estabelecida pela Resolução CONAMA de 1986 (I ppm).
Nos ensaios realizados com cinzas como material adsorvente, a concentração de manganês em solução
diminuiu mais de 99% em I ,5h, mostrando ainda uma tendência de adsorção ao longo do ensaio at é 24h (quando
a concentração de manganês passou de O, 12 ppm para 0,04 ppm) . Em ambos os casos (I ,5h c 24h), a
concentração fin al de manganês ficou aba ixo de I ppm , tornando-se possível, ao menos teori camente, o descarte
do efluente. A concentração de equilíbrio ating iu 2,43 mg/g em I ,5h, com um cresc imento marginal para 2,45
mg/g após 24h de agitação. Possivelmente, esta última é a concentração de equilíbrio para a c inza. Neste caso, os
resultados, ainda que preliminares, mostraram-se interessantes e indicam que a cinza apresenta potencial para ser
empregada em tratamento de efluentes industriai s contendo manga nês residual A adsorção, bem como uma
possível dcssorção, do manganês, tanto na cin za quanto na alga, deverá ser investi gada quando outros metais
comuns em efluentes industri ais, como zi nco, ferro e cádmio, entre outros, estão também presentes .

CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou um resumo sobre a importância da remoção de metais pesados contidos
em efluentes líquidos industriais. Em particul ar, destacou-se o manganês, presente em baixas concentrações, pela
dificuldade técni ca cm diminuir a concentração desse metal em efluentes até o limite de I ppm, estabelecido pela
resolução N" 20 de 18 de julho de 1986 do Conse lho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. A literatura
pertinente e os resultados obtidos no presente trabalho indicam ainda que:
• O manganês pode ser dissolvido em soluções ácidas, neutras e alcalinas até valores de pH próximo a

lO com a form ação do Mn 2 " e Mn 22 +.
• A química envolvida na remoção do manganês é semelhante à do ferro, com oxidação e elevação do
valor do pH da solução. Esse procedimento gera acidez c pode provocar a ressolubilização do
manganês dificultando sua remoção da solução.
• A taxa de oxidação do manganês depende do pH, sendo baixa em va lores de pH inferiores a 8.
• A elevação do pH para valores entre 7,6 e 8,9 e do potenc ial de oxi-rcdução da solução contendo
manganês provocou remoção apenas marg inal deste metal. É possíve l que valores de pH próximos a 9
possam provocar redução mais significativa da concentração de manganês no efluente.
• A elevação do valor de pH , previamente à adição de oxidante, parece ser favorável à precipitação e
consequente remoção do manganês residual
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• O contato da solução, contendo manganês, com uma alga man·om Sargassum sp diminuiu a
concentração deste met al em cerca de 54'Yo após I ,5h e cerca de 67% após 24h. A concentração de
equilíbrio foi I ,34 mg/g no prime iro caso subindo para 1,66 mg/g após 24 horas.
• Após contato com a alga marrom Sargassum sp a concentração de manganês em solução permaneceu
ac ima da estabelecida pe la Resolução CONAMA de 1986.
• O contato com as cinzas provenientes de queima de carvão mineral em usina termelétrica, provocou a
diminuição da concentração de manganês, em solução, cm mais de 99% após I ,5h. A concentração de
equilíbrio foi 2,43 mg/g em I ,5h alcançando 2,45 mg/g após 24 horas.
• Os resultados de adsorção do manganês em cinzas, ainda que preliminares, indicam que este material
apresenta potenci al para ser empregado no tratamento de efluentes contendo manganês residuaL Essa
possibilidade merece, portanto, ser investigada mais profundamente.
• A presença de o utros metais como zi nco, ferro e cobre pode alterar os resultados obtidos, em todos os
casos investigados no presente trabalho. Essa possibilidade será investigada e os resultados
apresentados posteriormente.
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