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RESUMO 
 
Quando os minerais sulfetados são expostos a condições oxidantes, na presença de 
água e oxigênio, ocorre a formação de uma solução denominada drenagem ácida de 
mina (DAM). Dessa exposição ocorre a oxidação dos minérios sulfetados, gerando 
sulfato dissolvido, com consequente formação de ácido sulfúrico, acarretando 
aumento da acidez (baixo pH) da solução formada, dissolvendo sais e metais 
pesados. Este processo é auxiliado pela ação de bactérias que ocorrem 
naturalmente e participam na oxidação dos minerais sulfetados, ou seja, a DAM se 
origina através de processos químicos e biológicos naturais que são catalisados 
pelas condições de armazenagem/ empilhamento do grande volume de rejeito de 
minério sulfetado que, por sua vez, fica exposto à água e ao oxigênio. Este trabalho 
mostra os resultados decorrentes da operação de um reator anaeróbio operado em 
bateladas sequenciais (ASBR), com ciclo de operação de 24 horas, e adição dos 
metais Fe2+, Zn2+ e Cu2+. Em todo o trabalho a relação entre demanda química de 
oxigênio (DQO) e SO4

2- foi de 1,0, com ambas concentrações iguais a1500 mg.L-1. 
Foram obtidos os seguintes valores para eficiência de remoção: SO4

2- 43 – 58 %, 
Fe2+ 97,4 – 99,9 %, Zn2+ 99,2 – 99,5 % e Cu2+ 99,2 – 99,3 %. O pH final foi de 6,6 ± 
0,22, sendo pH inicial 4,0. Estes valores associados à geração de sulfeto se 
mostraram consistentes e como indicativo de que a aplicação do ASBR pode ser 
uma tecnologia aplicada com sucesso para o tratamento de DAM. 
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ABSTRACT 
 

When sulfide minerals are exposed to environment in presence of water and oxygen 
they form a solution named acid mine drainage (AMD). In this process there is 
generation of solved sulfate and as a consequence the production of sulfuric acid 
drives to acidity increase (low pH) of the formed solution, solving salts and heavy 
metals. This process is also supported by the bacteria occurring naturally in the 
environment and take part in the oxidation of sulfide minerals, that is, the AMD 
comes from natural chemical and biological processes which are catalyzed by the 
storage conditions of sulfide minerals exposed to oxygen and water. This work shows 
the results from the operation of an anaerobic sequential batch reactor (ASBR), with 
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operation cycle of 24 hours and metal addition of Fe2+, Zn2+ and Cu2+. Along this 
work the ratio between chemical oxygen demand (COD) and SO4

2- was 1.0 with both 
concentrations equals to 1500 mg.L-1. The values achieved for removal efficiencies 
were: SO4

2- 43 – 58 %, Fe2+ 97.4 – 99.9 %, Zn2+ 99.2 – 99.5 % and Cu2+ 99.2 – 99.3 
%. The final pH was 6.6 ± 0.22, while the initial value was 4.0. These values 
associated with sulfide generation were very consistent and a good reference that 
the ASBR can be a successful technology used to AMD treatment. 
 

KEYWORDS: AMD; ASBR; sulfate; metals. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A preservação ambiental e a mitigação de impactos negativos causados pela 
atividade antropogênica são aspectos que ao longo do tempo têm se tornado de 
grande importância, principalmente para as atividades industriais, devido à 
legislação cada vez mais restritiva e, como consequência, os custos mais elevados 
para cumprir as normas existentes. 
 
Assim, considerando como base os sulfetos de ferro que são os minerais sulfetados 
mais comuns e destacando a pirita (Fe2S) que é o mais abundante, verifica-se que 
estes minerais oxidam-se na presença de água e oxigênio, acarretando a formação 
de uma solução denominada drenagem ácida de mina (DAM). 
 
A geração da DAM ocorre naturalmente e a mineração pode acelerar o processo 
através do aumento da quantidade exposta de sulfeto. O processo também é 
auxiliado pela ação de bactérias que ocorrem naturalmente e, em condições 
favoráveis, auxiliam na oxidação dos minerais sulfetados. Cada mina é única em 
termos de seu potencial de geração de DAM (Akcil, 2006). 
 
A DAM é uma água residuária ácida contendo sulfato e metais dissolvidos que 
apresenta grande potencial poluidor, cujas características principais são o baixo pH, 
a existência de SO4

2- e metais dissolvidos e a baixa quantidade de matéria orgânica 
e, por isso, para evitar sérios problemas de poluição, não pode ser lançada 
diretamente em corpos d’água e/ou áreas que possam atingir aqüíferos existentes. 
 
Dentre os vários processos utilizados para a redução do sulfato, está a precipitação 
química com cálcio ou sais de bário. Neste caso, existem custos referentes aos 
sistemas de separação sólido-líquido e, correspondentes à disposição do sólido 
gerado que, em geral, são elevados. Porém, uma alternativa para o tratamento da 
DAM é a utilização das bactérias redutoras de sulfato (BRS) (RODRIGUEZ, 2011). 
 
O tratamento biológico como alternativa aos processos convencionais de tratamento 
elimina as elevadas cargas de sulfato nas águas residuárias, e eleva o pH através 
da geração de alcalinidade decorrente do metabolismo dissimilatório das BRS. Além 
disso, permite a precipitação de metais pesados dissolvidos através da combinação 
com o sulfeto biogênico gerado, possibilitando a recuperação de tais metais, como 
sulfetos metálicos, gerando assim, uma potencial fonte de receita. Ou seja, o 
tratamento da DAM pelas BRS é baseado na capacidade das BRS de reduzir 
sulfatos para sulfeto de hidrogênio, que se une facilmente com metais para formar 
precipitados insolúveis de metais bivalentes como sulfetos metálicos e, também gera 
alcalinidade, que contribui para a neutralização da DAM (LUPTAKOVA, 2005). 
 
A operação em batelada permite um bom controle da qualidade do efluente, desde 
que a descarga do reator possa ser realizada somente quando o nível padrão de 
emissão for atingido (ZAIAT, 2001). 
 
Este trabalho analisou a remoção de SO4

2- e metais Fe2+, Zn2+ e Cu2+.provenientes 
de DAM utilizando reator em batelada (ASBR), considerando dois níveis de 
concentração de SO4

2-, 1000 e 1500 mg.L-1, assegurando a relação DQO/SO4
2- igual 

a 1,0 em todas as etapas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Reator ASBR 
 
Neste trabalho foi utilizado um reator (volume útil de 7,0 litros) com corpo cilíndrico e 
parte inferior cônica para permitir a drenagem completa do mesmo durante a troca 
da solução, ilustrado pela Figura 1. O equipamento possuía um cesto metálico 
construído em chapa de aço inox perfurada (2 mm) com volume equivalente de 0,5 
litro e um sistema mecânico de agitação (hélice com três pás). 
 
Para a operação adicionou-se um litro de inóculo e 5,5 litros de solução de DAM 
sintética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema geral do corpo do reator. 

 
2.2. Inóculo  
 
O inóculo utilizado foi lodo proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo 
(UASB), aplicado ao tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves 
(Avicola Dacar, Tiête - SP -Brasil). 
 
2.3. Drenagem ácida de mina e fonte de carbono 
 
A alimentação do reator era realizada com DAM sintética cuja composição foi 
definida a partir de Vieira (2014) cuja principal característica era o pH inicial igual a 
4,0 (Tabela 1). O etanol foi usado como doador de elétrons e fonte de carbono e o 
sulfato de sódio como receptor de elétrons. A relação DQO/SO4

2- mantida igual a 1,0 
em todas as fases de operação. 
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2.4. Protocolo experimental 
 
O reator foi mantido a uma temperatura de 30 ± 1ºC com circulação de água 
aquecida, operando com velocidade de agitação de 50 rpm e ciclo de operação de 
24 horas. 
 
A operação do reator ocorreu em três etapas: enchimento, ciclo de operação e 
descarga. A alimentação e descarga do reator foram realizadas manualmente, com 
tempos iguais a 1,5 minutos para cada atividade. As amostras eram coletadas em 
um ponto de coleta (Figura 1 – ponto F), antes da descarga do reator. 
 
A Tabela 1 mostra o planejamento do experimento. 
 

Tabela 1. Planejamento (Fases) de operação. 

 
 
2.5. Métodos analíticos 
 
As análises de DQO (entrada e saída), SO4

2-sulfato (entrada e saída), sulfeto (saída) 
e Fe2+, Zn2+ e Cu2+ (entrada e saída), foram realizadas de acordo com o Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), onde o erro 
indicado para cada análise foi considerado para a construção das barras de erro nos 
gráficos. 
 
Nas determinações realizadas através da absorção de luz, o equipamento utilizado 
foi o espectrofotômetro Hach modelo DR 3900 e para medição do pH um pHmetro 
GEHAKA, modelo PG1800. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos em cada uma das fases de operação estão apresentados na 
Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados obtidos durante o experimento. 

 
A seguir estão discutidos os principais resultados obtidos. 

 
3.1. Variação do pH 
 
Por meio da Figura 2, verifica-se que em todas as fases o pH inicial esteve próximo 
ao valor 4,0 e que após o ciclo de operação o valor do pH efluente aumentou para 
valores médios entre 6,5 e 7,0, refletindo a atividade e adaptação microbiana. 
 
De acordo com Kaksonen e Puhakka (2007) e Kousi et al (2011) as BRS promovem 
a geração tanto de sulfeto quanto de alcalinidade e esta por sua vez acarreta um 
aumento do pH da solução, levando à neutralização das águas ácidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultado pH em cada fase: inferior, valores de entrada e superior valores de saída. 
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3.2. Geração de sulfeto e remoção de metais 
 
A Figura 3A mostra a geração média do sulfeto em cada fase, podendo-se observar 
uma tendência crescente de geração mesmo com a adição de metais. Nas Figuras 3 
B, C e D, observa-se que as remoções de Fe2+, Zn2+ e Cu2+, respectivamente, 
atingiram valores próximos a 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Resultados relacionados à geração sulfeto e remoção dos metais Fe2+, Zn2+ e Cu2+. 

 
Apesar de muitos metais pesados serem tóxicos para as BRS por causa da 
capacidade de desativar enzimas, reagindo com seus grupos funcionais para 
desnaturar proteínas, e para competir com cátions essenciais (Utgikar, 2002) isto 
não foi observado neste trabalho. 
 
Outro aspecto a ser considerado, e que não foi notado, foi o fato de que o excesso 
de sulfeto pode levar à formação de complexos polissulfetos aquosos, que 
consomem o sulfeto reagente e diminuem a eficiência de remoção dos metais 
(Lewis, 2006). 
 
Ou seja, o sistema mostrou que houve uma adaptação gradual à medida que os 
metais foram adicionados e que houve geração de sulfeto adequada para a 
quantidade de metal adicionada e, com as concentrações envolvidas, não foram 
observados os efeitos negativos destacados anteriormente. 
 
3.3. Remoção de sulfato 
 
Neste trabalho, foi atingido valor médio de 54 % de remoção de SO4

2- na última 
etapa, com todos os metais, e observada tendência de aumento da remoção, 
conforme mostrado na Figura 4. 
 
Vieira (2014), trabalhando com concentrações iniciais de 500 mg.L-1 e relação 
DQO/SO4

2- igual a 1,0, relatou que as melhores taxas de remoção de SO4
2- foram 

alcançadas com pH inicial igual a 4,0 e, houve aumento gradativo da taxa de 
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remoção à medida que foram adicionados os metais Fe2+. Zn2+ e Cu2+, atingindo 
valores de 82% de remoção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Resultados referentes à remoção de SO4

2- em cada uma das fases. 

 
Em trabalho com reator anaeróbio em bateladas sequenciais com biofilme, Sarti et 
al. (2010) relataram resultados de 99% na remoção de SO4

2- mostrando ocorrência 
simultânea da sulfetogênese e metanogênese decorrente da interação entre grupos 
microbianos e que a estabilidade funcional em termos da remoção de SO4

2- não 
significava estabilidade da comunidade microbiana. Os resultados de remoção foram 
conseguidos com concentrações de SO4

2- de 0,65 a 3,0 g.L-1. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O reator ASBR mostrou-se um equipamento promissor para o tratamento de DAM 
devido à geração de alcalinidade, estabilidade e eficiências apresentadas em 
relação às remoções de SO4

2-, Fe2+, Zn2+ e Cu2+. 
 
Os resultados apresentados em relação ao pH mostraram a boa adaptação da 
população bacteriana às condições prevalentes em cada uma das etapas 
executadas ao longo do experimento e, que a adição de metais (Fe2+, Zn2+ e Cu2+) 
favoreceu a remoção de SO4

2- enquanto a remoção dos metais manteve-se elevada 
ao longo do processo o que permite a suposição de que o sistema teria condições 
de remover maior quantidade dos metais, ou seja, poderia operar com maior 
concentração inicial destes elementos. 
 
A estabilidade e robustez do processo foram suficientes para absorver carga de 
metais e aumentos de SO4

2- e de carga orgânica e, uma possível alternativa para 
favorecer a eficiência de remoção do SO4

2- seria a operação do reator com ciclo com 
período superior a 24 horas. 
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