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RESUMO 

A drenagem ácida de minas gerada na região carbonifera do sul do Estado de Santa Catarina apresenta como 
características uma alta acidez. elevado teor de !Crro e sulfato. Os métodos neutralização comumcnte empregados sào 
eficientes na corrcção do pH c precipitação dos metais, porém o sultitto pcm1anece solúvel. Assim. o objctivo do 
presente trabalho foi avaliar o tratamento da drenagem ácida de mina com o uso de bactérias redutoras de su ltilto. 
Amostras de DAM foram obtidas de duas unidades mineradoras de carvão da Empresa Carbonífera Criciúma: a 
primeira proveniente da Unidade Mineira 11 situada no Munidpio de Fo rquilhinha e a segunda proveniente da Unidade 
Mineira VI situada no Município de Santa Rosa. As bactérias. nutrientes c matcria orgânica para o processo anaeróbio 
foram obtidas através de dejetos de suínos coletados cm uma granja a 18,5 km da UM VI. Os ex perimentos foram 
realizados em Erlenmcyers de 2 litros. hermeticamente vedados para ev itar a entrada de ar e ligados por uma mangueira 
a um ti-asco preenchido com água para verificar a formação de gás. Manteve-se constante as relações cstequiométrica de 
N/DQO cm 0,012; P/N cm 0,14 c variou-se a relação cstcquiométrica DQO/SO;'~ 0.67 cm 0,5.x. I,Ox c 2,0x. A 
temperatura foi mantida constante cm 30"C c os experimentos foram conduzidos por um período de 28 dias, onde 
monitorou-se os seguintes parâmetros: ferro, oxigênio, sulfato, DQO. pH e potencial redox. Durante a evolução dos 
experimentos observou-se um aumento do pH. uma redução do potencial redox (passando de oxidante para redutor logo 
nos primeiros dias) c a formação de um precipitado de escuro pela presença de sulfctos metálicos . Os resultados obtidos 
pem1itiram observar que o tratamento anaeróbio com a relação estequiométrica DQ0~2x0,67xS0,-2 reduziu cm 40% a 
concentração de sul!àto. em 90% o teor de ferro c cm até 90%, a matéria orgânica adicionada. 

PALAVRAS-CHA VES: drenagem ácida de minas, carvão. tratamento de efluentes, bactérias redutoras de sulfato 

L INTRODUÇÃO 

O carvão mineral de Santa Catarina apresenta um grande teor de minerais sulfetados, tais como a pirita, 
marcassita, a pirolusita c a cakopirita . Estes minerais, por possuírem um poder calorítico mais baixo do que o carvão, c 
por produzirem grande quantidade de SO, na combustão. são denominados rejcitos c, como tais, devem ser descartados 

sob condições especificas. 

Considerando-se uma recuperação média de 50'% do carvão bruto após o beneficiamento. operações unitárias 
que visam separar o rejeito do carvão mineral c cominuir as particu las na granulometria definida pelo mercado, c 
partindo-se da produção média de I 00.000,00 ton/mês na Região Carbonífera de Santa Catarina, (Informativo Anual da 
Indústria Carbonífera, 2000). tem-se a geração de aproximadamente 50.000,00 ton/mês de rejeito sulfctado. Isto atenta 
para o grande impacto ambiental causado mensa lmente na regiiio Carbonifera de Santa Catarina 

O rejeito obtido após o beneficiamento do carvão mineral é descartado em módulos controlados (pilhas de 
rejeito piritoso). O contato desse rejeito com água e ar. provoca a lixi viação das pilhas, resultando na drenagem ác ida de 
minas (DAM). Uma vez que o mineral sulfctado predominante é a pirita, FcS,, os componentes majoritários da so lução 
aquosa que é obtida por pcrcolação no módulo de rejeitas são ferro c o sultàto. 

A bioremediaçào anaeróbia com o uso de bactérias redutoras de sulfato (SRB) é um método de 
descontaminação da drenagem ácida de minas em biorreatores ou cm banhados construídos. Esse processo é capaz de 
remover metais como ferro, zinco, cobre, entre outros, baixar a concentração de sulfatos e elevar o pH da água. Com a 
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biorcmcdiaçào anacróbia, há a redução do sultàto para sul fetos como parte da ati v idade metabólica dos microrganismos. 
Os sul fetos metálicos precipitam, sendo removidos da água (Hard ct ai, 1997; Kontopoulos, 199X). 

Assim, o objctivo do presente trabalho foi avaliar o tratamento da drenagem ácida de mina com o uso de 
bactérias redutoras de sultàto. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.0xidação da pirita 

A oxidação da pirita é um processo complexo no qual participam diversos tipos de reaçõcs de oxi-redução, 
hidrólise e formação de íons complexos. Mecanismos químicos c biológicos participam da oxidação da pirita, porém em 
condições ótimas de temperatura c pH, as rcaçõcs assistidas pelas bactérias são muito mais rápidas do que aquelas 
promovidas pelo mecanismo químico. 

De uma forma geraL o processo de lixiviaçào bacteriana consiste de uma série de reaçôes bioquímicas c 
químicas que solubilizam o metal de uma fonna dircta, quando a própria hadéria ataca o sulfeto, ou de uma fonna 
indircta, quando os produtos do metabolismo bacteriano atuam sobre o sul feto metálico (Sand ct a!, 200 I). Dentre os 
agentes que podem participar da oxidação da pirita, destacam-se: o oxigénio, o sultàto férrico, o Thiobacillus 
.ferroxidans e o Thiohacillus thiooxidans. As reaçõcs químicas responsáveis pela oxidação da pirita foram pesquisadas 
por diversos autores (Herbert, 1999; Crundwcll. 1996; Cabral e lgnatiadis, 200 I; Fowler et ai, 2000) c atualmcntc são 
bastante conhecidas. As reações responsáveis pela oxidação da pirita podem ser descritas como: 

Oxidação di reta da pirita: 
A oxidação di reta da pi ri ta pelo oxigênio oconc abioticamentc e/ou por ação oxidante di reta das bactérias. 

FeS2+7/202+H 20=> Fe' 2+2S0;'+2H (I) 

Oxidação e hidrólise do ferro~ 
A velocidade de oxidação de ferro ferroso cm condições abióticas é extremamente dependente do pll. 

diminuindo bruscamente à medida que o pH diminui. A velocidade da rcaçào de oxidação abiótica cm função do pH foi 
detenninada por Stumm c Morgan (I 'IX I), apresentada abaixo. 

d[Fe''] • ,, . , 
~ ~ ~ kl *[Fe ]*[0/1 ]· * pO, => p!I :> 4,5; 

d[Fe''] , . 
~-d-1- ~ k2*1 Fe ·r• pO. => p/1,; 3.5; 

onde k I ~ 8* 10 11 e k2 = I* J(f7 (L2*mor'*atm. 1*min·' ), as concentrações são dadas em moi/L c a pressão parcial de 0 2 

é expressa cm atm. 

Pode-se observar que cm pH :> 4,5 a oxidação é praticamente independente das bactérias. Entretanto, cm 2,5 $ 

pH $ 4,5 a reação ocorre a uma velocidade totalmente determina pela atividadc das bactérias Thiobacillusferrooxidans, 
as quais podem acelerar a oxidação do ferro em até I O'' vezes. Além da oxidação, cm pH 3,0 inicia-se também a 
hidrólise c precipitação de ferro férrico. As rcaçõcs de oxidação c hidrólise cstào apresentadas abaixo. 

Fc' 2+1/402+H.=>Fc''+ 1/211 20 (2) 

Fc. 1+ 3H 20=>Fc(OH)J,, 1+ 311 (3) 

Oxidação indireta da pirita c metais stiifctados~ 
Em pll $ 4,5 o ferro férrico formado pode oxidar diretamente a pirita c outros metais associados ao carvão, 

sendo rapidamente convertido ao Fe'' e gerando mais acidez c suiEtto solúvel. 

FeS2+ 13Fc' 1+8H 20=> 15Fc' 2 
t 2SO/ + 1611 (4) 

2Fe '+MS=>M' 2+2Fc''+S" (5) 

O enxofre elementar produzido é oxidado pelo íon férrico e/ou pelo 0 2, sendo convertido rapidamente á 
sultàto. A reaçào é acelerada na presença de bactérias oxidantes, principalmente a espécie Thiohacillus thiooxidans. 
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2S11+ 12Fc '+XH 20 => 12Fe' 2+2SO;' + l6H' (6) 
2S0

t 30,+2 H,0 =>2S04 ' +4H ' (7) 

relas rcacyõcs apresentadas acima, pode-se concluir que a drenagem ácida de mina, (acid mine drainagc -
AM D), c uma água ácida extremamente contaminada com metais dissolvidos c ions sulfato. Na Tabela l , apresenta-se 
uma análi se da so lução obtida após percolaçào num módulo de rejeito pi ri toso e uma análise da drenagem ácida de mina 
gerada cm uma mina de carvão cm operação da empresa Carbonífera Criciúma S.A., (AMO ccsA). 

Tabela I - Solução obtida após infiltração numa pilha de reje ito piritoso - solução li xiviante. Drenagem ácida de mina 
de uma mina de carvào em operação- AM DccsA· 

Parâmetro Solução lixi viantc AMDcc s,, 

·--
PH 2,89 4,42 
so, 2 14.920,0 969.0 
AI 800,0 4,94 
Fc 4.537,0 2 1,79 
Cu 73,0 0,10 
Zn 0,01 0,10 
Mn 155,0 2,20 

2.2.Bactérias redutoras de sulfato 

Nas reações de oxidação da matcria orgânica presente na água, sob condições aeróbias, o ox igenio di ssolvido e 
utilizado como aceptor terminal de clétrons. Porém. quando o oxigénio dissolvido não está presente, (condições 
anacróbias), outras moléculas podem agir como accptores de elétrons, co mo o sultàto e o nitrato. Nas reações de oxi
rcdução ocorre transferência de elétrons de um doador para um receptor. sendo que, cm um grande número de 
oxidações bioq uímicas os clétrons são transferidos através dos átomos de hidrogênio. Na respiração anaeróbi a, há 
transferência de hidrogênio da matéria orgânica para o su lfato, utilizando ox igênio combinado como aecptor de elétrons 
e formando produtos ainda oxidáveis. como o HC0,-1 c o CH, . Quando há vários receptores de elétrons predominando 
no meio. as oxidações bioquímicas ocorrem na ordem em que primeiro se realiza aquela que produza maior quantidade 
de energia. Inicialmente é utilizado o oxigênio dissolvido como receptor de elétrons; quando este se encontrar cm 
concentrações muito baixas. ou quando for totalmente extinto, o nitrato passa a ser utili zado. quando o nitrato se 
extingue e o oxigênio dissolvido encontrar-se totalmente extinto, passa a ser utilizado o sulfato, (Nunes A. J.. 200 I) . 

Oxidação anacróbia da matéria orgân ica 
Como descrito no item anterior, a oxidação anaenibia da matéria orgânica só ocorreni quando não estiver 

presente no meio o ox igênio di ssolvido. Neste contexto, as bacterias redutoras de sulfato (SRB) são bactérias anaeróbias 
estritas. Estas bactérias reduzem o sulftllo á sultCto utilizando compostos orgânicos como doadores de clétrons 
conforme descrito nas Rcaçõcs H c 9, (Gazca B. et al, ! 995). 

2CH,O+SO/=> l-I, S+2HC01 (H) 
pH<6,0 

2CH ,o~so;~=> II S. 1 +2Hco,-+H ' 1 (9) 
pH > 6,0 

Os íons sultdo, obtidos tanto na Rcação X quanto na Reação IJ, combinam-se com os metais dissolvidos na 
água precipit ando sul fetos metáli cos. Rcaçõcs I O c li . 

Pb ' ' + HS.1=> PbS(s)+2!1 ' 1 (10) 
Fc ' '+H2S=>FeS(s)+2 H · I (li) 

Os ions de bicarbonato obtidos nas Rcaçõcs 8 c 9, aumentam a alca linidade do meio o que também resulta na 
precipitação de íons metálicos dissolvidos. De uma forma geral, podemos escrever a redução bacteriana de sulfato da 
seguinte maneira: 
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SO;'+(doador de c) + H20 => H2S I IICO_-' ( 12) 
M 2 + H2S=> MS(s) + 2H' 1 (13) 

Caracterí sticas das SRI:l 
Dentre as caracterí sti cas principais das bactérias redutoras de sulbto- SRI:l, pode-se citar: 

- aumentam o pH do meio, rcmov~ndo sultàto c metai s pesados; 
- o vol ume de lodo produzido por SRI:l é muito menor do que o volume de lodo produzido por precipitação 
química ; 
- hactérias anacróbias que utili zam compostos orgánicos como doadores de détrons; 
- os nutrientes essenciais são o nitrogênio c o fósforo: 
- as condições ólimas requeridas potencial redox: 100 á 300 mV; temperatura : 25 ú :lO"C; pH : ó,S-7 ,5: relações 
cstequiométrícas: DQO I S0,=0,67; N, I DQ0 -0,012; P ! N2 = 0.14 (Canmct Mining and Mineral Sciences 
Laboratories, 2002). 

3. EXPERIMENTAL 

O presente estudo experimental visa a aplicação Oa técnica de tratamento passivo da drenagem ácida de mina, 
através das SRBs. Para tanto. foram con sideradas as seguintes condições: 

condições anacróbias da DAM; 
disponibilidade de bactérias redutoras de sulfato c nutrientes; 
di sponibilidade de matéria orgânica . 

As amostras da drenagem ácidas de mina foram provenientes de duas unidades mincradoras de ~:a rvào da empresa 
Carbonifera Criciinna S.A .. situada no su l do estado de Santa Catarina . A amostras denominada UM 11 foi coletada da 
unidade mineira 11 situada na cidade de Forquilhinha!SC. A amostra denominadas SR veio da unidade mineira VI no 
município de Santa Rosa/SC. As bactérias, nutrientes c a matéria orgânica necessária, estão presentes nos dejetos 
líquidos e só lidos de suínos. O dcjcto de suínos foi colctado cm uma granja de su ínos situada a I S.5 km da UM VI. 
Foram progmmadas 2 baterias de testes (SR e UM 11), tendo sido definidos 4 pontos cm cada bateria conforme descrito 
na Tabela 2. 

Tabela 2- Pontos estudados nas baterias I (SR) e 2 (UM 11) . 

Pto Condições CJ(!'Crimentais 
Ptol DQO=O,Sx0.67xS04-2 

Pto2 DQ0 =0,67xS04-2 

Pto3 DQ0=2x0,67xS04-2 

Pto4 DQ0=2x0,67xS04-2; 

pH=5,5; T= 30°(' 

Os parâmetros analisados foram : ferro , oxigênio, nitrato. sulfato, DQO, pH c potencia l redox. As análises foram 
realizadas segundo o "Standard Methods For The Ex amination ofWatcr and Wastewater" (APHA, 1995). 

Os cx perimcmos foram conduzidos em frascos fechados, cuja saída esta va acoplada a uma garrafa t:om águt.i 
destilada para evitar a introdução de nxigênio nas amostras, bem como para prover a saída de gases f()nnados. caso 
necessário. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de drenagem ácida de mina fi.l ram anali sadas segundo o Standard Mcthods (APHA, 1995), ev itando
se ao máxi mo a introdução de oxigênio devida coleta. A caracterização das drenagens esta apresentada na Tabela 3. 

\ 
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Tabela 3 - Caracteri7~çlo da água da mina de Santa Rosa, SR, e UMII - Venlinho. 

Parâmetro SR UMII 
pH. 21•c 2,9 6,5 
Acidez, mg!L CaCOJ 28,8 5,8 
Ferro, mg/L 43,0 13.7 
Alumfnio, mg!L 24,5 0,4 
Manganês, rng!L 1,7 1,5 
Zinco, mg!L 0,4 0,0 
Cobre, mg/L 0,1 0,1 
Sulfato, mg/L 818,9 1.100,0 
Nitrato, mg!L 36,2 O, I 
OD,mi1.0,/ L 4,0 1,2 

Comparando-se as duas drenagens, observa-se que a água pro,·eoientc da mina da Santa Rosa, SR, apresenta 
maior acidez, maior contaminação com metais. principalmente ferro, e maiores teores de agentes oxidantes. como o 
oxigênio dissolvido e o nitrato. Entretanto, o teor de sulfato da água da mina UM 11 é ligeiramente maior do que o teor 
de sulfato da água da mina Santa Rosa. 

Entre os indicativos de sucesso na aplicação da técnica de redução bacteriana de sulfato pode-se citar a remoção 
de metais pesados, a redução na DQO, a redução do potencial redox, a fonnaç~o de urn precipitado escuro e a presença 
de sul feto na fase aquosa. 

Confonne indicado na literatura (llard et al, 1997), durante a reação anaeróbica de redução bacteriana de sulfàto 
pode ocorrer a fol'IIlllÇão de um precipitado escuro. Uma coloração escura das amostras foi observada após 5 dias de 
reação, para a água da mina UM 11, (bateria 2), e após 20 dias de rcação para a água da mina SR (bateria 1). A coloração 
pode ser observada na Figura I. 

(bateria I) (bateria 2) 

Figura I Aspecto do efluente após 5 dias de reaçllo. 

O pH dos pontos I á 4 das duas baterias de teste esta apresentado na Figura 2. Observa-se que o pU das 
amostras aumentou consideravelmente com o tempo de reação, principalmente para as amostras da bateria I, SR, 
inicialmente mais ácidas. 

A variação do potencial redox dos pontos I á 4 das duas baterias em função do tempo está apresentada na 
Figura 3. Observa-se que, confonne o esperado, o potencial redox diminui consideravelmente durante a reação, 
pas;ando o meio de oxidante, no primeiro dia de contato, para redutor após 20 dias de reaçilo. 

Passados li dias de experimento, o oxigênio dissolvido das amostras da bateria 2, UM 11, extinguiu-se 
totalmente. I': a bateria I, isto ocorreu somente com os pontos 3 e 4 e com aproximadamente 28 dias de experimento. 
Isto ocorreu provavelmente devido ao maior teor inicial de oxigênio dissolvido presente na amostra da mina da Santa 
Rosa. 
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Figura 2- Variação no pi I da água durante a rcação: (a) bateria I; (b) bateria 2. 
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Figura 3 - Potencial redox da água cm função do tempo de reação: (a) bateria I ; (b) bateria 2. 

Com relação ao nitrato, observa-se na Tabela 3 que o teor inicial de nitrato na água da mina UM 11 é muito 
baixo, O, lO mg/L. Já para a água da mina da Santa Rosa, este teor é mais elevado, 36,2 mg/L. Assim, após li dias de 
experimento, o nitrato da água da mina UM 11, bateria 2, já se encontrava totalmente e"<tinto em todos os pontos. Isto 
nAo ooorreu na água da mina de Santa Rosa. Neste caso, após 7 dias de reaçllo, ainda foram detectados teores 
significativos deste contaminante. 

A variação nos teores de sulfato solúvel esta apresentada nu Figura 4. Observ11-se que para as duas drenagens 
ácidas de mina analisadas. obteve-se uma rcduçllo significante do bulfato. As máximas reduções observadas foram de 
55% no ponto 3 da bateria 2 com 80 dias de rcação, e 61% no ponto 4 da bateria I com 80 dias de reação. 

A variação nos teores de ferro solúvel para os pontos I á 4 das baterias I e 2, esta apresentada na Figura 5. 
Observa-se para as duas amostras de drenagem ácida de mina avaliadas, que o teor de ferro solúvel reduz sensivelmente 
logo no~ primeiros dias de reação, isto ocorre provavelmente devida fom1ação de sul feto de ferro (Reação 11). 

A variação na DQO das amostras estâ apresentada na Figura 6. Observa-se que em todos os pontos das duas 
baterias houve um grande consumo da matéria orgânica adicionada, ressaltando que a adição periódica da matéria 
orgânica será requerida neste processo. 

Comparando-se os pontos 3 e 4, (mesma OQO inicial porém diferentes valores de pH c temperatura), da bateria 
I c da bateria 2, conclui-se que a diferença de temperatura c pH foi bastante sigoiucante para a Bateria I, entretanto não 
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alterou muito a eficiência na remoção de sulfato na bateria 2. Isto pode ser explicado em parte devida grande diferença 
de pH nos pontos 3 e 4 da bateria I (4,5 c 5,5 respectivamente) c devido ao menor potencial redox do ponto 4 também 
tia bateria I (· 200 mV do pontos 3 contra -300 mV do ponto 4). 

~=~~· E 100 

~ "" . 
i ... 
t : . 
! 

i 

tempo de reaçlo, dias tempo de reaç&o, dias 

(a) (b) 

Figura 4 - Redução no sulfato em função do tempo de reação: (a) bateria I; (b) bateria 2. 
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Figura 5- Remoção do ferro solúvel em função do tempo de reação: bateria I (a) e bateria 2 (b). 

20 .. .. .. 
1empo O& ~•açao. ®l$ 

(a) 

~r---------~~~~~ 

1

8atena2:UMU I 

(b) 

• Pro1 : -o- Pio2 
-A- pto3 ; ._..._ PI04 

Figura 6 - Variação na DQO cm função do tempo de reação: (a) bateria I ; (b) bateria 2. 
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5. CONCLUSÃO 

Os testes experimentais permitiram a observação dos seguintes fenômenos: formou-se nos frascos um 
precipitado escuro: o pot encial rctlox reduziu bruscamente: o oxigénio dissolv ido extinguiu-se durante a rcaçào ~ 

obtiveram-se reduções da ordem de 40%, tio sulfato solú vel ; houve um grande consumo da matéria orgdnica ad icionada; 
obteve-se uma grande rcdu çiio do ferro solúve l. 

A possibilidade de tratamento de drenagem ãc ida via redução badcriana, portanto. exige co1H.Iições anacróbias do 
meio. Esse método de tmtamcnto podcrú ser uma alternati va para o tratamento de águas cm minas Ucsativadas. através 
da in sta lação de um "selo hidráulico" capaz de impedir o ingresso de ar para o interior das galerias. 

Desta maneira. foi estabelec ida a condição básica para o tratamento anaeróbio da drenagem a~ ida tle mina. o que se 
dará pela introdu~ào dir~ta de reskluo de suinocultura (bactéria + nutrientes) no interior de galerias de mina 
abandonadas c inundadas. Como nào ~xistcm dados referen tes a aplicação desta técnica em escala reaL considerando 
que as cond ições de laboratório dificilmente serão reproduzidas cm ca mpo. estima-se. 4uc os tempos de rcaçào (mínimo 
tlc 60 dias) serão mais lentos cm relação aos testes de laboratório. até porque. a mistura dos compostos realizada cm 
laboratório difi cilmente scrú reproduzida cm campo. 
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