
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

TRATAMENTO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA UTILIZANDO 
LACTATO COMO FONTE DE CARBONO 

 
SAMPAIO, G.F.1, RODRIGUEZ, R.P.2, SANCINETTI, G.P.3  

1Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia, 
Laboratório de Biotecnologia Anaeróbia, e-mail: gabrielafreitassampaio@gmail.com 

 2Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia, 
Laboratório de Biotecnologia Anaeróbia, e-mail: renata@biotech.eng.br  

3Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia, 
Laboratório de Biotecnologia Anaeróbia, e-mail: giselle.sancinetti@unifal-mg.edu.br 

 
 
RESUMO 
 

As atividades mineiras apresentam uma grande importância econômica e social no 
Brasil, no entanto podem acarretar severos impactos ambientais, sendo a Drenagem 
Ácida de Mina (DAM) um dos mais agravantes. A DAM provém da oxidação de 
minerais sulfetados, principalmente a pirita, que quando são expostos à água e 
oxigênio geram um efluente com elevada acidez, altos teores de sulfato e metais 
pesados. Os métodos físico-químicos empregados para o tratamento da DAM 
apresentam baixa eficiência na remoção de sulfato e alta instabilidade, o que torna o 
tratamento biológico anaeróbio uma alternativa tecnicamente viável para seu 
tratamento. Esse processo consiste na redução sulfato para sulfeto de hidrogênio, 
acarretando no aumento do pH e precipitação dos metais pesados. Para que essa 
redução ocorra as bactérias redutoras de sulfato (BRS), microorganismos que são 
responsáveis por essa atividade, necessitam de uma fonte de carbono ou energia 
que podem ser substratos simples, como etanol e hidrogênio. Outra fonte de 
carbono com grande potencial é o soro de leite, principal efluente líquido das 
indústrias de laticínio, que normalmente não tem uma destinação apropriada. No 
presente estudo foi utilizado um reator UASB (do inglês Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket ou reator anaeróbio de manta de lodo) para tratamento da DAM sintética, 
utilizando soro de leite comercial como fonte de carbono. Operado por 299 dias no 
total, o sistema atingiu melhores resultados com uma concentração de 1 kg de SO4

2-

/m3 e na ultima etapa, com o acréscimo de metais, na concentração de 1,5 kg de 
SO4

2-/m3, atingindo cerca de 74% e 71% de remoção de sulfato, respectivamente. 
Cerca de 99% cada metal incluso foi removido do sistema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Drenagem Ácida de Minas (DAM); reator UASB; tratamento 
anaeróbio; soro de leite.  
 
ABSTRACT 
 
The mining activities show a great social and economic importance in Brazil, however 
can result in severe environmental impacts, being acid mine drainage (AMD) the 
most aggravating. AMD result from oxidation of sulphide minerals, mainly pyrite, 
when they are exposed to water and oxygen generate an effluent with high acidity, 
high sulphate levels and heavy metals. The physical-chemical methods used for the 
treatment of AMD show low efficiency of sulphate removal and are unstable, which 
makes the anaerobic biological treatment a technically feasible alternative to 
treatment. This process consists of sulfate reduction to hydrogen sulphide, resulting 
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in an increase of pH and precipitation of heavy metals. For this reduction occur the 
sulfate reducing bacteria (SRB), microorganisms that are responsible for this activity, 
require a source of carbon or energy wich can be simple, such as ethanol and 
hydrogen. Another source of carbon with great potential is the cheese whey, the 
main liquid effluent from dairy industries, which typically do not have an appropriate 
destination. The present study used an UASB reactor (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) for treatment of synthetic AMD using commercial cheese whey as a carbon 
source. Operated by 299 days in total, the system achieved better results with a 
concentration of 1 kg de SO4

2-/m3 and in the last round, with the addition of metal at a 
concentration of 1,5 kg de SO4

2-/m3, reaching about 74% and 71% sulphate removal, 
respectively. About 99% of each metal was included removed from the system. 
 
KEYWORDS: Acid Mine Draining (AMD); UASB reactor; anaerobic treatment; 
cheese whey.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

1. INTRODUÇÃO 

A mineração é uma atividade essencial ao desenvolvimento humano e traz inúmeros 
benefícios à população, entretanto resulta em severos impactos ambientais. A 
Drenagem Ácida de Minas (DAM) ocupa lugar de destaque e está geralmente 
relacionada à extração de carvão, lignita e sulfetos polimetálicos ou de metais e 
minerais radioativos que tenham sulfetos associados. 

DAM é um efluente que ocorre de forma natural, quando água e oxigênio entram em 
contato com rejeitos de mineração, como a pirita (Fe2S) e outros minerais sulfetados. 
É caracterizada por possuir um baixo pH, altas concentrações de metais pesados, 
sulfato(SO4

-2) e outros elementos (ALMEIDA, 2005). 

A DAM pode acarretar diversos problemas ambientais, tais como: contaminação do 
solo e de corpos hídricos, erosão, assoreamento de águas superficiais, além da 
redução da biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres. É tratada 
normalmente com a adição de Ca(OH)2 e CaO, que reagem com o sulfato presente, 
formando CaSO4.2H2O. É um processo que produz rejeitos metálicos, e que pode 
acarretar a redissolução desses metais, que então serão transportados para o meio 
ambiente, o contaminando. (ELLIOT; RAGUSA; CATCHESIDE, 1998). 

Vários são os mecanismos para mitigar, prevenir e tratar a DAM. Entre os meios de 
controle de origem, estão a inundação e selagem de minas subterrâneas, o 
armazenamento subaquático dos rejeitos de mineração, mistura de resíduos de 
mineração ou até a utilização de biocidas nas bactérias responsáveis pela geração 
das águas ácidas, porém tais meios são pouco convencionais (JOHNSON; 
HALLBERG, 2003). Dentro da biorremediação, o processo que utiliza as bactérias 
redutoras de sulfato (BRS) em biorreatores anaeróbios tem se mostrado promissora 
(HAO et al. 2014). 

O processo anaeróbio, que utiliza as BRS, consiste na utilização do sulfato como 
aceptor de elétrons para formar sulfeto de hidrogênio, com consequente aumento do 
pH e precipitação dos metais pesados. Além disso, ocorre a geração de bicarbonato, 
o que contribui para a elevação do pH (JIMENEZ-RODRIGUEZ et al., 2009). Para 
ocorrer a reação, as BRS necessitam como substrato compostos orgânicos simples. 

Nos biorreatores é possível a recuperação dos compostos economicamente 
relevantes o que aumenta a sustentabilidade do tratamento e o favorece 
economicamente (FORESTI; ZAIAT; VALLERO, 2006). Os reatores UASB, do inglês 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket ou reator anaeróbio de manta de lodo, se 
apresentam como uma tecnologia difundida e vasta utilização em escala industrial 
(CHERNICHARO, 1997). 

O soro de leite é o efluente de maior volume gerado na produção de queijo 
(RAJESHWARI et al., 2000), e pode ser valorizado através de sua comercialização 
em indústrias alimentícias, na alimentação de animais e como fertilizante. Porém 
parte desse soro é descartada juntamente com a água de lavagem dos 
equipamentos das indústrias, o que gera uma água residuária composta 
principalmente por esse soro. Se não tratado de forma correta, pode causar danos 
ao meio ambiente, como: o excesso do consumo de oxigênio, eutrofização, 
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toxicidade, entre outros problemas ambientas (PRAZERES; CARVALHO; RIVAS, 
2012). 

Portanto esse trabalho visou avaliar a remoção de sulfato e metais em DAM sintética 
em reator UASB, utilizando soro de leite em pó comercial como fonte única de 
carbono, afim de proporcionar remediação para dois grandes problemas ambientais 
diminuindo os custos do processo.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Reator anaeróbio de manta de lodo  
 
O reator UASB utilizado foi confeccionado em acrílico, possuindo aproximadamente 
0,0104 m³ O compartimento de digestão apresentava 0,15 m de diâmetro interno e 
0,62 m de altura, dispondo de 11 pontos para amostragem. Já o compartimento de 
decantação possuía 0,18 m de diâmetro interno e 0,21 m de altura, dispondo de 3 
pontos para amostragem além da saída de efluente. A saída está localizada a 0,80 
m de altura. A separação do gás foi efetuada através da utilização de um funil de 
vidro encaixado, de forma invertida, no defletor de gás do próprio reator, 
proporcionando a coleta do gás no topo do sistema.  
 
O reator foi mantido em uma câmara termostática da marca Ethiktechnology® para 
que a temperatura externa ao reator fosse mantida em aproximadamente 30ºC (±5).  
 
2.2. Inóculo  

A biomassa utilizada foi proveniente de um reator metanogênico do tratamento de 
água residuária de abatedouro de aves da empresa Avícola Dacar sediada em Tietê, 
SP. O lodo se apresentava na forma granular com ST (Sólidos Totais) de 50,06 
kg/m3. Cerca de 30% do volume do reator foi utilizado para acomodação da 
biomassa, restando 7,4E-3m3 de volume útil para efetivo tratamento da água 
residuária. 
 
2.3. Água residuária e condições de operação 
 
A composição da DAM sintética está descrita na Tabela 1. O soro de leite utilizado 
foi um soro de leite em pó comercial adquirido em atacado, testes de DQO em 
triplicata foram realizados periodicamente para assegurar que a concentração da 
DQO se mantivesse em aproximadamente 0,5 kg/m3 na Condição A, 1 kg/m3 na 
Condição B e 1,5 kg/m3 nas condições C e D. 
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Tabela 1. Composição do meio de alimentação do reator. 

COMPOSIÇÃO 

CONCENTRAÇÃO (kg/m3) 

CONDIÇÃO A CONDIÇÃO B CONDIÇÃO C CONDIÇÃO D 

Na2SO4 6 E-4 1,2 E-3 1,8 E-3 1,6 E-3 

MgSO4.7H2O 2,2 E-4 4,4 E-4 6,6 E-4 6,6 E-4 

FeSO4.7H2O 4,9 E-5 9,8 E-5 1,47 E-4 5 E-4 

NH4Cl 1,154 E-4 1,154 E-4 1,154 E-4 1,154 E-4 

NaH2PO4 6,82 E-5 6,82 E-5 6,82 E-5 6,82 E-5 

ZnCl2 1,5 E-5 1,5 E-5 1,5 E-5 4,15 E-5 

CuSO4.5H2O - - - 2 E-5 

 
As condições A, B e C se diferenciaram na concentração de sulfato (SO4

-2) e DQO 
afluentes. Na condição D foram acrescentados os metais mais comuns presentes na 
DAM (0,1 kg/m³ de Fe2+, 0,02 kg/m³ de Zn2+ e de 0,005 kg/m³ de Cu2+). 
 
O TDH (Tempo de Detenção Hidráulica) e a relação DQO/SO4

-2 foram mantidos em 
24h e 1, respectivamente, em todas condições.  
 
2.4. Preparo da água residuária 
  
Após a dissolução dos sais da composição da DAM, o pH era corrigido para 4 
utilizando uma solução diluída de HCl 0,004 mol/m³. Após sua devida correção, era 
acrescentado o soro de leite em pó comercial, na massa correspondente a DQO 
desejada. A bomba utilizada para alimentação do reator era da marca Grundfos® e 
sua vazão foi regulada a fim de manter o TDH em 24 h. 
 
2.5. Análises físico-químicas  
 
A eficiência do sistema foi avaliada através de parâmetros físico-químicos realizados 
em alíquotas do afluente e efluente. No afluente foram realizadas as análises de pH, 
DQO e sulfato, enquanto que no efluente, além dos mesmos parâmetros do afluente, 
efetuava-se também a análise de sulfeto, todas estes seguindo métodos descritos 
pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 
Também foi avaliado a alcalinidade, pelo método de Ripley (RIPLEY, 1986), e ácidos 
voláteis pelo método de Dillalo e Albertson (DILALLO; ALBERTSON, 1961), tanto do 
afluente quanto do efluente. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta a média da taxa de remoção sulfato e DQO no efluente e o 
percentual de remoção dos mesmos, em cada condição operada. 
  
A Condição A corresponde ao período experimentado com uma concentração inicial 
de sulfato e DQO de 0,5 kg/m³, que durou aproximadamente 139 dias. Na Condição 
B o reator foi operado com uma concentração de 1 kg/m³ dos mesmos compostos, 
por volta de 91 dias. Nas Condições C e D, operadas por 53 e 16 dias, 
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respectivamente, a concentração de sulfato e DQO foi de 1,5 kg/m³, no entanto a 
Condição D se diferencia pela inclusão de metais, como Fe2+, Cu2+ e Zn2+.  
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Figura 1. Concentração de sulfato e DQO no efluente, em cada condição de operação. 

Figura 1A - ■- Taxa de remoção de sulfato (mg.l-1); ○- Taxa de remoção DQO (mg.l-1.dia-1). 
Figura 2B - ■- Percentual de remoção de sulfato (%); ○- Percentual de remoção de DQO (%). 

 
A Figura 1A mostra um crescimento da taxa de remoção de sulfato e DQO ao longo 
das condições operadas, o que foi condizente com o aumento da concentração de 
sulfato ao longo das condições estabelecidas. Na condição D, foi obtido a maior taxa 
de remoção de sulfato (1,114 kg/m³.dia ±0,088), sendo superior que na condição 
anterior com mesma concentração de sulfato, demonstrando que a inclusão de 
metais propiciou essa remoção. 
 
Na Figura 1B é observado o percentual de remoção de sulfato e DQO. Para o sulfato 
notou-se um decaimento do percentual de remoção da Condição B para C, apesar 
da taxa de remoção ter aumentado. Segundo Oyekola et al (2010), os fatores que 
podem ocasionar essa diminuição do percentual de remoção de sulfato são: o 
aumento do potencial redox das BRS, em reatores sulfetogênicos alimentados com 
lactato, que acarreta a diminuição do pH do sistema. Outro fator relevante são níveis 
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tóxicos de sulfeto. Não há fontes na literatura que determinam níveis inibitórios de 
sulfeto para reatores alimentados diretamente com soro de leite. Segundo Kuo e 
Shu (2004), em sistemas dependentes de lactato, concentrações entre 0,02-0,04 
kg/m³ de sulfeto dissolvido são inibitórias para as BRS. 
 
A Figura 2 apresenta o pH, os níveis de sulfeto e alcalinidade no afluente ao longo 
das condições operacionais.  
 
Através da Figura 2A pode-se notar o comportamento do pH ao longo das 
condições. Entre as condições B e C, onde foi ocasionado a diminuição do 
percentual de remoção de sulfato, notou-se um aumento do pH, determinando que 
essa diminuição não ocorreu devido a um aumento do potencial redox das BRS. A 
Figura 2B apresenta as concentrações de sulfeto no afluente em função das 
condições aplicadas. 
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Figura 2. pH e concentrações de sulfeto e alcalinidade no afluente ao longo das condições 
operadas.  

Figura 2A - ►- pH; Figura 2B -   -Concentração de sulfeto (mg.l-1); ▲- Concentração de alcalinidade (mg.l-1, como 
CaCO3). 
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Na condição B foi obtida uma concentração média de 0,039 kg/m³ ±0,006 de sulfeto, 
já na Condição C os níveis médios de sulfeto aumentaram para 0,087 kg/m³ ±0,012. 

Níveis estes que, segundo a literatura, não provocariam inibição das BRS (Kuo e 
Shu, 2004). No entanto, após a adição dos metais os níveis de sulfeto diminuíram 
devido a precipitação dos metais na forma de sulfetos metálicos, e foi notado um 
leve aumento no percentual de remoção do sulfato (Figura 1B), alçando um 
percentual médio de 71% ±2. O percentual de remoção médio de ferro na Condição 
D esteve em 99% ±1. 
 
Em estudo realizado por Kalyuzhnyi et al. (1997) em UASB alimentado com etanol, 
demonstrou que 80% do sulfato alimentado era removido do sistema em 
concentrações acima de 1,34 kg/m³, abaixo dessa concentração a eficiência caiu 
para 62% juntamente com o pH, que atingiu valores próximos a 6,8, fato que foi 
associado ao aumento da concentração de sulfetos não dissociados. 
 
O estudo citado anteriormente denota semelhança com o estudo em questão, visto 
que a queda do percentual de remoção ocorreu em concentrações superiores a 1 
kg/m³, além disso, a média do pH obtido ao longo do período experimentado se 
encontra dentro da faixa em que se predominam sulfetos não dissociados no reator. 
O que indica, portanto, que provavelmente os níveis de sulfeto de (0,087 ±0,012) 
kg/m³ estavam sendo inibitórios, na Condição C, para algum microrganismo do 
consórcio.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos permitiram afirmar que o soro de leite como única fonte de 
carbono foi capaz de estabelecer condições sulfetogênicas no reator UASB. 
  
A taxa de remoção de sulfato sofreu um aumento conforme a carga de sulfato 
aplicada nas duas primeiras condições. Na condição A, a remoção média de sulfato 
obtida foi de 49%, já na Condição B, foi ocasionado cerca de 74% de remoção de 
sulfato. Após esse período houve um decréscimo no percentual de remoção, 
decaindo para 63% de remoção desse composto. Após a inclusão de metais, o 
percentual obtido foi de 71%. Ficando evidente que a carga de sulfato aplicada 
interfere na cinética das BRS, e que alguns compostos podem interferir no seu 
metabolismo. 
  
Além disto, foi notada uma efetiva remoção de metais, chegando a 99% de remoção 
de cada um deles.  
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