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RESUMO 
O pn.:scnte arti go apresenta os estudos realizados com a utili zação de bactérias redutoras de sulfato (BRS) para o tratamento da 
drenagem ácida de mina (DAM). Mesmo após sofrer um tratamento químico inicial , estes efluentes apresentam freqüentcmen
tc concentrações elevadas de íons sulfato (aproximadamente 1200mg/L), as quais devem ser reduzidas a 250mg/L para o seu 
lançamento de acordo com a legislação vigente (CONAMA, 2005). Para a realização deste estudo foi montada uma unidade ex
perimental contendo inicialmente um reator do tipo UASB (reator anaeróbio de Huxo ascendente e leito de lodo). O estudo foi 
dividido cm duas etapas. A primeira consistiu na bioativação das BRS. EHuentcs sintéticos contendo quantidades crescentes de 
sulfato foram utilizados empregando-se o lactato como fonte de carbono/energia, o qual foi utilizado para garantir um cresci
mento rúpido das BRS. Posteriormente, o lac ta to foi substituído gradualmente por dcjetos suínos, uma fonte de carbono econo
micamente mais viáv~..:l. A composição das so luções sintéticas utilizadas nos experimentos foi similar à encontrada em efluen
tes da DAM da regi ão carbonífera de Santa Catarina. A utilização dos dcj etos suínos deve-se ao fato de Santa Catarina ser um 
dos maiores produtores de suínos do país. A segunda etapa do trabalho consistiu na introdução de um segundo reator ao siste
ma (ligado cm séri~..: ao prim~..:iro rcator). AHucntcs de ~..:omposiçào idêntica aos da etapa final da bioati vação foram utilizados 
para a alimentação dos dois r~..:ator~..:s. Os resultados obtidos na bioativaçào revelaram uma diminuição progressiva na eficiência 
de redução de sui1:1to devido :i substituição grada tiva do lacta to por dejctos suínos, e ao aumento progressivo da concentração 
de sulfàto na solução de alim~..:ntaçiio. Apesar dos resultados ainda niio demonstrarem uma efi ciência de redução de sultàto sa
tislàtória, valores múximos Lk reduçüo obtidos com os dois rcatorcs cm operação sugerem a possibilidade de se alcançar efic i
ências superiores cm decorrência de um maior tempo de adaptação do inóculo. 

PALAVRAS-CHAVE: tratamento de cHucntcs, bactérias redutoras de sultàto, bioativação, drenagem ácida de minas, 
dcjctos suinos. 

ABSTRACT 
This papcr prescnts thc studics carri~..:d out with the use ofsulphatc reducing bactcria for lhe treatmcnt of thc acid mine draina
gc. Aticr an initial chcmical trcatment. thesc cfflucnts still prcsent high concentration of sulphate ions (about 1200mg/ L), whi
ch nced to bc r~..:duccd to 250mg/L acCllrding to thc currcnt cnvironmcntal law. For this study an experimental unit was sel up 
initially using an upt1ow anacrobic sludgc blankct (UASB). Thc study was di vided in two stages. The first one consisted ofthc 

BRS bioactivation. Synthctic clllucnt solution containing increasing amounts of sulphate havc been cmploycd and the lacta
te was uscd as soun.:c of carbon/cnçrgy, to guarantcc a fast growth of thc BRS. Late r, lacta te was gradually substitutcd by swi
nc cxcrcmcnts an cconomically more viablc carbon sourcc. Thc composition of thc synthetic so lutions uscd in the cxperiments 
was similar to that ofan cfftucnt ofthc acid min~..: drainagc ofthc coalmining rcgion ofthe state ofSanta Catarina. The option 
for th~..: use of thc sw inc ~..:xcrcmcnts is r~..:latcd to the fact that thc statc of Santa Catarina is a major swinc producer. Thc sccond 
stage ofthc rcs~..:arch was thc introduction ofa sceond reactor UAS B to thc systcm (in linc with thc first reactor). A synthetic so
lution ofthc samc compositillll ofthe onc ofthc final stagc ofthc bioactivation has becn used to fecd thc two rcactors. The rc

sults of the bioacti vation lcd to a gradual reduction in thc etlic icncy of sulphatc rcduction duc to the substitution of lacta te for 
swi nc cxcrcmcnts. and to thc gradual incrcasc nf th~..: sulphatc concentration of thc fccd solution . Although thc rcsults do not 
show a satisÜH.:tory sulphatc r~..:duction d!icicncy yet, thc maximum values of reduction obtaincd with two reactors suggcst the 
possibility of rcaching bettcr ct1icicncics alie r a largcr time of adaptation of thc sludgc. 

KEY WORDS: ctllucnt treatmcnt, rcducing sulphatc bacteria, bioactivation, acid mine drainagc. 
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L INTRODUÇÃO 

ADAM (drenagem ácida de mina) é reconhecida mundialmente como um sério problema ambiental associa
do a ati v idades de mineração. De acordo com Thomas c outros (I 994 ), a DAM consiste de uma solução ácida que 
atua como agente lixiviante dos minera is presentes nos resíduos de mineração, cuja origem está assoc iada à oxi
dação dos minerai s sulfetados presentes quando expostos ao ox igênio ;.~tmoslcrico cm presença de água. dissemi
nando em solução íons metálicos e sulfato. Como citado na literatura (Luptakova c Kushicra, 2002; .long c Parry, 
2003) o método mais utili zado para o tratamento da DAM é o da ncutralizaçüo por cal ou outro composto alcali
no, resultando na precipitação de íons sulfato c metais sob a form a de gesso c hidróxidos, respectivamente. Entre
tanto, os custos operacionais são elevados c a eficiência na remoção de sul fato c metais é relativamente baixa de 
acordo com Boonstra e outros ( 1999), podendo apresentar níveis de sulfato c metais acima dos permitidos por lei. 
Assim, a aplicação de um processo biológico complementar aos processos existentes poderia se tornar viável de
vido principalmente ao baixo custo associado. 

O tratamento de efluentes provenientes da DAM com a utilização de bactérias redutoras de sulfato (BRS) pode 
ser citado como uma possível a lternativa principalmente devido ao baixo custo operacional. Segundo Kaprálek 
( 1986) este método consiste no fato de que, cm condições anacróbias, os íons suli~Jto são reduzidos a sul feto pc
las BRS. Como citado na literatura (Odom e outros, 1993), durante a respiração anacróbia das BRS, os íons sultà
to são usados como accptorcs finais de elétrons com a produção de ácido sullldrico (H~S), como mostram as Equa
ções I e 2. Esta produção de H2S deve ocorrer rapidamente, desde que o pH adequado seja atingido. Os doadores 
de elétrons nesse processo são geralmente substratos como lactato, maiato ou hidrogênio gasoso. 

(I) 

(2) 

A remoção de metais na forma de sulfetos, de acordo com a Eq uação 3, consiste cm uma alternativa interes
sante devido à solubilidade dos mesmos ser muito menor que a de seu respectivos hidróxidos: 

Me" '+ ~hS -> McS + 2H . (3) 

Este trabalho consiste no tratamento de efluentes de mineração sintéticos com a utilização de bactérias redu
toras de sultàto (BRS) . O estudo desse tratamento encontra-se inserido no âmbito dos trabalhos de controle c aba
timento da drenagem ác ida de mina na região carbonífera do Estado de Santa Catarina presentemente cm realiza
ção no Centro de Tecnologia Minera l. Desta forma , foram utili zadas soluções aquosas sintéticas com composições 
similares aos efluentes provenientes de minerações daquela região. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A unidade experimental consiste cm quatro componentes principais: tanque de alimentação, bomba rotati va 
dosadora, rcator anaeróbio de fluxo ascendente c leito de lodo (UASR) c um sistema de colcta de biogás (gasóme
tro). O reator foi inoculado (parte inferior do biorreator UASB) com 5 litros de lodo anaeróbio procedente do Cen
tro Experimental de Tratamento de Esgotos da UFRJ (CETE/UFRJ). Os parilmctros físicos c químicos analisados 
foram: pH, Eh, DQO total, sulfato em solução, acidez volátil c alcalinidade total. O parâmetro operacional avalia
do foi a vazão. As análises foram rea lizadas de acordo com a metodologia do Standard Mcthods and Examination 
of Watcr and Wastewater ( 1989). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa de bioativação consiste cm estimular o crescimento do consórcio de RRS presente no lodo anaeróbio e 
elevar sua densidade num curto período de tempo. Além disso, a bioativação visa a aclimatação do inóculo à con
centração de sulfato e à fonte de carbono/energia empregada. Durante a bioativaçüo, a alimentação do reator con
sistiu de efluente sintético contendo sultàto (na forma de sulü1to de sódio), uma fonte de carbono/energia (lacta to e 
dcjetos suínos) c macronutrientes necessários ao desenvolvimento do inóculo (uréia c ácido orto-fósfórico, fontes 
de nitrogênio c fósforo , respectivamente). A e tapa de aclimatação das BRS pode ser di vidida cm três fàses: A. B, 
C. A Tabela I descreve a composição da so lução de alimentação durante estas t;Jscs. Veritica-sc que a concentração 
de sulfàto foi gradativamcnte aumentada de forma a adequar as BRS aos teores de sull~1to reais do efluente ( 1200 
mg/L). A utili zação do lactato como fonte de energia predominante na fase A está relacionada à sua fa cilidade de 
assimilação pelas BRS, o que fàvorcceu o seu desenvolvimento c prcdominúncia nesta 1;1sc inicia l. 
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Tabela L Condições experimentais do processo de bioativação nas fases A, B e C. 

Fase Lacta to de sódio (mJ) Dejetos suínos (g) Sulfato de sódio (mg!L) Tempo (dias) 

A 125 6 400 26 

63 9 400 7 

B 63 9 800 23 

63 13 1200 5 

65 200 1200 6 

33 300 1200 4 c 
16 470 1200 3 

o 500 1200 35 

As concentrações de lactato c de dejetos suínos estão expressas cm termo de DQO. 

A Figura I A mostra o aspecto inicial do reator e a Figura lB mostra a aparência do reato r após as duas primei
ras semanas de operação. A coloração rosada apresentada na Figura J B revela o surgimento de bactérias púrpura
sulfurosas no lodo anaeróbio. Estas bactérias vivem em simbiose com as BRS, oxidando o H2S produzido a enxo
fre elementar (S<), fato que é confinnado também pela constatação de um material esbranquiçado na superflcie do 
líquido de saída do rcator, e que se acumulou na mangueira de saída do efluente. 

Figura 1: Fotos do reator UASB inoculado com lodo anaeróbio, sendo lA aspecto inicial do reator, 
c I B aspecto do rcator após duas semanas de operação. 

A Figura 2 apresenta os resullados de consumo de matéria orgânica (DQO) e de sulfato durante as fases A, B e 
C. Observa-se uma redução média de 81% (325mg!L) de sulfato em relação a sua concentração inicial. Durante as 
fases B e C, onde a substituição do lactato pelos dejetos su[nos foi acentuada, foram observadas reduções médias 
de sulfato de 39% (3 16mg!L) e 22% (345mg/L), respectivamente. Esta maior redução de sulfato na fase A pode 
ser explicada devido ao fato do lactato ser uma fonte de energia de mais facilmente assimilável peJas BRS cm re
lação aos dcjetos suínos, c devido à baixa concentração de sulfato inicial. 

1200 

~1000 

.§. 800 

% 600 
::I 

~ 400 

200 

o 
o 20 40 60 

Tempo (dias) 

80 100 120 

Figura 2: DQO c sulfatos consumidos (mg/L) nas fase A, B c C com o tempo de bioativaçào. 
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De acordo com Anderson c outros ( 1988), para cada moi de SO/ reduzido (96 g/mol), oxida-se 64 g de ma
téria orgânica (expressa em termos de DQO), revelando uma rcla<;ão DQO/SO/tcórica de 0,67 (64/96) para uma 
completa redução de sulfato. Como citado na literatura (Omil c outros, 199X; Gon<;alvcs, 200 I), valores acima de 
0,67 indicam uma quantidade de sulfato insuficiente para oxidar toda a matéria orgânica, enquanto valores abaixo 
deste indicam uma quantidade de matéria orgânica insuficiente para reduzir o sulfato presente. No caso de valo
res acima de 0,67 a oxidação total da matéria orgânica pode ser realizada por bactérias mctanogénicas com a pro
dução de metano. 

Os valores médios para a rela<;ão DQO/ SO/ medidos durante as fases A, H c C foram 0,99; 0,52 c 2,08, res
pectivamente. A redução da rel ação DQO/ SO/ na tàsc H está relacionada à diminuição da quantidade de lactato 
inicial associada a maior concentração de sultàto utilizada cm rcla<;ão a f:tsc anterior. Na f~tsc C, o reduzido consu
mo de sulfato pode estar relacionado à baixa capacidade das BRS de utilizar os dcjctos suínos como fonte de car
bono, além da maior concentração de sulfato empregada ( 1200 mg/L). 

A Tabela II apresenta os resultados de acidez volátil c alcalinidade total das amostras durante as f~tscs A, B c 
C. A acidez volátil (AV) foi expressa em mg ácido acético/L (oriundo do acetato proveniente da oxidação parcial 
da fonte de carbono/energia), c a alcalinidade total (ALT) foi medida cm mg CaCO\/L (forma precipitada do car
bonato oriundo do processo de redução realizado pelas BRS). Por meio da análise da Tabela ll observa-se que a 
AV no efiuente durante as três fases, com raras cxcc<;ões, é menor do que a AV do afluente, enquanto para a ALTo 
oposto foi observado. Os maiores teores de AV na fase A podem ser explicados pelo consumo de lactato por BRS 
no interior do tanque de alimentação (antes da entrada no rcator), gerando acetato pela oxida<;ão parcial deste subs
trato. Na fase B, a AV no afluente foi reduzida provavelmente devido à diminui<;ão na quantidade de lactato asso
ciado ao aumento da concentração de sulfato, além da diminui<;ão dos efeitos da ati v idade bacteriana no tanque de 
alimentação (diminuído por meio da implcmenta<;ào de um menor tempo de permanência da solução no tanque de 
alimentação). Na tàse C, os valores de AV do afluente foram verificados devido à digestão anacróbia dos dcjctos 
suínos, apresentando-se muito próximos aos valores da f~tsc B. 

Fase 

A 

B 

c 

Tabela 11. Valores médios de Acidez Volátil (AV), Alcalinidade Total (ALT) c 
relação AV/ALT no afluente c ctlucntc durante as fases A, B c C. 

AV ALT AV/ALT 

Afiuentc Efluente Afiuente Efiuentc Afluente Efluente 

372 134 754 11 xo 0,57 O, 11 

110 56 613 872 O, IX 0,06 

145 104 520 791 0,29 O, 13 

No caso da AV total ser maior do que a ALT pode ocorrer o acúmulo de úcidos graxos voláteis c hidrogénio 
do sistema. Segundo Chcmicharo ( 1997), esta situa<;ào acarretaria a aciditica<;ào do rcator, conduzindo a falhas no 
processo. A determinação da relação AV/ ALT pode prever c evitar a rcdu<;üo do pH. Logo, notou-se que tal relação 
no efluente foi mantida pelos processos biológicos sempre abaixo do recomendável para a operação estável do rc
ator (< O, 15), indicando que o sistema se encontra tamponado c sem risco de acidifica<;ão do rcator. Os resultados 
revelaram que o pH do efluente manteve-se, cm média, similar ao pH do afluente (8,3), durante todo o processo, 
confirmando o tamponamcnto do meio reacional. 

A Figura 3 apresenta os valores de potencial de óxi-rcdução medidos durante a bioativação. Foram observados 
valores de potencial de óxi-rcdução do efluente abaixo de -170m V durante as f~tscs A, H c C, apresentando varia
ção de -170m V até -400m V. Estes valores confirmam as condi<;õcs redutoras no interior do reato r. 

498 

~ 

o 
-100 

;:;:: -200 
~ 

~ -300 
WJ 

-400 

-500 I 

o 

A 

20 

B c 

40 60 80 100 120 140 

Tempo (dias) 
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3.2. Etapa 2: Sistema com dois reatores em operação (resultados preliminares) 

A Tabela III apresenta os valores médios de redução de DQO e sultàto durante a tàse C da bioativação e nos 
rcatorcs I c 2 (após a etapa de bioativação). 

Tabela III. Valores médios de redução de DQO c sulfato durante a tàsc C da bioativaçào 
c nos rcatorcs I c 2 após a etapa de bioativaçào. 

Redução média 
Bioativação Após a bioativação 

Fase C Reatar I Rcator 2 Redução média total (RI + R2) 

DQO (mg/L) 594,0 23X,O 205,0 443,0 

DQO ('%) 44,0 24,4 30,6 55 ,0 

Sulfato (mg/ L) 345 ,0 110,0 50,0 160,0 

Sulfato ('Y.,) 22,0 X,3 5,2 13,5 

Ao final da etapa de bioativaçào, eram esperados valores de redução dos teores de sulfato ainda superiores ao 
da fase C devido principalmente ao maior tempo de adaptação do inóculo. Mas, ao contrário, os resultados pre
liminares apresentados na Tabela III revelaram valores de redução média de sulfato na etapa final de bioativação 
(22%) superiores aos valores médios observados para os rcatorcs I (8,3 % ) e 2 (5,2%). Apesar dos resultados ain
da não demonstrarem uma eficiência de redução de sulfato satishltória, os valores máximos de redução de sulfa
to obtidos ao final deste período (26,5'Yo para o rcator I c 17,6% para o rcator 2) sugerem a possibilidade de se al
cançar eficiências de rcduçüo superiores cm decorrência de um maior tempo de adaptação do inóculo nos dois re
atores. Comparando-se as eficiências de redução das BRS nos rcatores I e 2, menores eficiências eram esperadas 
para o reator 2, devido provavelmente a dois fatores: a não realização da etapa de bioativação c o menor tempo de 
adaptação das BRS neste rcator. 

A Tabela IV apresenta os resultados de acidez volátil c alcalinidade total das amostras do afluente c do 
efluente dos rcatorcs I c 2. Observa-se que a AV no efluente nos dois rcatores é menor do que a AV do afluente. 
Para a ALTo oposto foi observado nos resultados dos dois rcatorcs. Os valores de AV I ALT indicam que o siste
ma se encontra tamponado, como o observado na t~1sc de bioativação. Além disso, os resultados revelaram que 
o pH do efluente (7,9) manteve-se, cm média. similar ao pH do afluente (8, I) durante todo o período de opera
ção elos dois rcatorcs. 

Os valores médios para a relação DQO/SO/ medidos nos reatorcs I c 2 foram 0,67 e 0,50, respectivamen
te. O menor valor para a relação DQO/SO ~ no rcator 2 está relacionada ao menor tempo de adaptação do inócu
lo no mesmo. 

Tabela IV. Valon;s médios de Acidez Volátil (AV), Alcalinidade Tota l (ALT) c relação AV/ALT 

no afluente e efluente dos rcatorcs I e 2. 

AV ALT AV/ALT 

Afluente Efluente Efluente Afluente Efluente Efluente Afluente Efluente Efluente 
RI R2 RI R2 RI R2 

62 ,5 59,5 60,5 403 ,7 455,6 474,3 0,15 0,13 0, 12 

4. CONCLUSÕES 

O presente artigo demonstrou o processo de bioativação das BRS às condições de um efluente contendo cer
ca de 1200mg/ L de sulfato. O processo de bioativação foi realizado cm três tàses denominadas corno A, B c C. Os 
resultados revelaram reduções médias de su lfato da ordem de X I, 39 e 22% nas tàses A, B e C, respectivamente. 
Esta diminuição da rcduçüo de sulntto ao longo das três fases pode estar relacionada a gradua l substituição do Jae
talo de sódio por clcjctos suínos como fonte de carbono, bem como ao gradativo aumento da concentração de sul
tàto na solução de alimentação do rcator. Os va lores de pH , acidez volátil, alcalinidade total c potencial de óxi-re
dução medidos indicam condiçôcs favoráveis ao desenvol vimento c atuaçâo das BRS. 

Na etapa posterior da pesquisa , valores médios de redução dos teores de sulfato superiores ao da fase C eram 
esperados devido principalmente a dois l~ttorcs : a introdução de um segundo reator ao processo (ligado em série ao 
primeiro rcator) c o maior tempo de adaptação do inóculo. Mas, ao contrário, os resultados revelaram valores de 
rcduçüo média de suln1to inferiores aos valores obtidos na etapa final da bioativação. Cabe ressaltar que os dois re
atores funcionaram cm condiçôcs de alimentação idênticas a da fase C ela bioativação. Apesar dos resultados· ainda 
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não demonstrarem uma eficiência de redução de sultàto satisfatória , os valores máximos de redw,:ào de sulfato ob
tidos ao final deste período (26,5% para o reator I c 17,6%, para o reator 2 sugerem a possibilidade de se alcançar 
eficiências de redução superiores em decorrência de um maior tempo de adaptação do inóculo nos dois reatares. 
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