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RESUMO
Neste estudo são apresentados os resultados da otimização do procedimento de
aclimatação do lodo biológico para tratar efluentes contendo cianetos, uma avaliação do
comportamento do processo em diferentes concentrações de poluentes no afluente
sintético a ser tratado ([CN-] entre 20 e 44 mg!L, [SCN-] entre 22 e 35 mg!L, [Cu]
entre 1,6 e 7,0 mg!L, [Fe] entre 2,8 e 6,9 mg/L, [Zn] entre 1,6 e 8,0 mg!L) e o efeito da
eliminação da fonte de carbono orgânico (esgoto doméstico) da alimentação. Os ensaios
de degradação foram realizados em reatores de mistura completa, operados em regime
continue', em escala de laboratório. Foi possível obter uma redução de 50% no tempo
para obtenção do lodo aclimatado, em relação aQ primeiro procedimento de
aclimatação. A redução nas concentrações de cianoCÓmplexos, pela biomassa, foi
bastante elevada (>96%), com a produção de efluentes apt~s para descarte. O aul!lento
da concentração dos poluentes determinou o aumento do tempo de retenção hidráulica
(TRH) para possibilitar a manutenção do nível de qualidade anterior. Aparentemente, os
mecanismos de remoção do cobre e do ferro são diferentes deis do zinco. A eliminação
da fonte de carbono orgânico do afluente parece ter gerado uma separação entre as
biomassas responsáveis pela degradação do cianeto livre (primeiro reator da linha) e do
tiocianato (segundo reator). O resíduo sólido produzido apresentou conteúdo de 42%
em metal, em média, permitindo prver uma possível reciclagem do mesmo.

ABSTRACT
This paper reports an optimization of the procedure of biological sludge acclimation
and the performance results regarding the remova! of free cyanide, thiocyanate and
metallocyanides (copper, iron and zinc) from a synthetic gold milling effiuent in
different compositions ([CN-] between 20 and 44 mg!L, (SCN-] between 22 and 35
mg!L, [Cu] between 1.6 and 7.0 mg!L, [Fe] between 2.8 and 6.9 mg!L, [Zn] between
1.6 and e 8.0 mg!L). The effects of the elimination of organic carbon source from the
influent were also ver!fied. The experiments were carried out in a continuous benchscale bioreactor, and the experimental system was composed of two identical units, one
of those used as control. Time acclimation to obtain a specific biomass to treat such
effluents was reduced in 50 % and the metal complexes removais by the biomass were
very high (>96%). For higher influent pollutants concentrations, higher hydraulic
retention times (HRT) were necessary to produce effiuents with the sarne quality. An
organic carbon source seemed to be necessary to enhance the process performance. The
solid residue produced had 42% in metal content, making its recycling a real possibility.

Palavras Chave : tratamento biológico, biodegradação, cianeto, mineração de ouro.
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1 - INTRODUÇÃO

Alguns processos industriais, .tais como a extração hidrometalúrgica do ouro, a
flotação de. sidfetos e a eletrodeposição de metais (galvanoplastia), utilizam os
rompostos de cianeto, em geral dos metais alcalinos, como reagentes essenciais para
sua realização. Os efluentes líquidos dessas operações contêm cianeto livre, cianeto
complexado com metais pesados e tiocianato, que são potencialmente tóxicos para a
espécie humana e organismos aquáticos.1 11 Esses compostos apresentam grau variável
de estabilidade, bem como de toxicidade e tratabilidade, necessitando serem removidos
das soluções antes que essas sejam liberadas para o meio ambiente. Nesse contexto,
insere-se a importância de estudar métodos de tratamento de efluentes que possam
garantir qualidade ambiental aliando baixos custos e eficiência.
A degradação biológica de cianetos consiste na utilização de microrganismos
(bactérias, fungos ou algas) que possuam a capacidade de metabolizar ou transformar
estes íons tóxicos em produtos menos agressivos ao meio ambiente.l 21 Por essa via de
degradação, outros compostos são produzidos como amônia ou nitratos, podendo ainda
ser o cianeto completamente decomposto com a incorporação dos átomos de carbono
e/ou nitrogênio à biomassa.

2- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os ensaios de degradação foram realizados em reatores de mistura, operados em
regime contínuo, em escala de laboratório. O esquema da montagem utilizado em
laboratório está apresentado na Figura I. A unidade contava com duas linhas de
tratamento em paralelo funcionando em condições similares, e que apresentaram como
diferença fundamental a presença de biomassa no reator de uma das linhas. Dessa
forma, foi possível avaliar a contribuição da biodegradação no tratamento do efluente.
A eliminação de possíveis interferências nos resultados da linha de controle, originados
pelo crescimento de biofilme nas paredes do reator, foi obtida pela sua lavagem no dia
anterior à amostragem . Em função dos resultados alcançados nos regimes 1 a 3, foi
eliminada a linha de controle nos demais regimes.
A inoculação de biomassa no primeiro reator da linha I (regime I) foi realizada
pela introdução de 2,2 litros de biomassa no reator. O inóculo foi proveniente da
unidade de lodo ativado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Penha, no Rio
de Janeiro.
Visando reduzir o tempo de aclimatação, algumas alterações no procedimento de
adaptação da biomassa realizado anteriormente1 31 foram introduzidas. A mistura de
solução sintética (SS) e esgoto (ESG), alimentada no primeiro regime de adaptação
(regime 1), apresentou relação SSIESG igual a 50/50 em volume. Além disso, a duração
de cada regime foi minimizada, sendo modificada a composição da alimentação dos
reatores logo que foi atingida a qualidade desejada no efluente. A Tabela I apresenta as
caracteristicas principais dos regimes estudados.
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1- AGITADOR MECÂNICO
2- REATOR DE MJSTIJRA (~L'
3-!NillÇÁO DE AR
4- BOMBA PERISTÁLTICA

l- DECANTADOR
6- REC!Pit."Nlli C/ EFLUENTE SIN1ÉI1CO
7- REC!PIEN1E C/ ESGOTO
8- REFRIGERADOR

Figura I - Esquema da Unidade de Laboratório para Tratamento de Efluentes _
Tabela I - Regimes estudados e suas características principais_
Regime
1

2
3
4

5

Relação
SSIESG
50/50
70/30
90/10
90/10
100/0

TRH*
(horas)
8,0
8,0
7,8
7,9
9,4

Duração do
Regime (dias)
80
36
70
130
67

* - Tempo de retenção hidráulica no reatar com btomassa _
O afluente utilizado nos regimes apresentados (exceto o 5) foi constituído pela
mistura, no reatar, de uma solução sintética contendo cianeto, tiocianato, cobre, ferro e
zinco e de esgoto, em relações variáveis em volume (SSIESG = 50150, 70/30 e 90/10).
O esgoto utilizado foi coletado, periodicamente, na ETE da Penha (Rio de Janeiro),
após o decantador primário, e colocado em recipiente de PVC, acondicionado em
refrigerador (5"C) . A Tabela II apresenta as composições médias dos afluentes nos
regimes I, 2, 3 e 5_ Os níveis utilizados no regime 4 foram alterados durante a sua
duração, não permitindo, portanto, definir valores médios_
Tabela II- Composição média dos afluentes nos regimes L 2. 3 e 5_
Regime
1
2

3
5

Composição Média do Afluente (mg/L)
[SCN-] [Cu2+]
[CN-]
[Fe2+] [Zn2 +]
27
2,7
26
2, 1
2,8
34
30
3,1
2,3
3,1
32
3, I
32
2,9
3, I
33
40
8,3
8,8
11,0

As so luções sintéticas foram preparadas pela dissolução de cianeto de sódio seco
em água destilada e posteriores adições de sulfato ferroso (FeS04 _7H20), sulfato de
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cobre (CuS04.SH20), sulfato de zinco (ZnS04.1H20) e tiocianato de potássio
(KSCN).
A velocidade de rotação dos agitadores e a vazão de ar nos reatores foi de
600 rpm e 1000 rnUmin. O pH, a temperatura das soluções nos reatores e as vazões
produzidas pelas bombas foram medidos todos os dias úteis da semana. As vazões, além
de medidas, foram controladas de forma a fornecer tempos de retenção hidráulica os
mais constantes possíveis. Também foi medida e controlada a velocidade de rotação do
agitador mecânico.
Durante o período de teste foram retiradas amostras na entrada e saída dos
reatores, para análise química de cianeto livre, tiocianato, ferro, cobre, zinco, sólidos
voláteis e totais. A freqüência foi, em geral, de duas vezes por semana, com intervalo de
três dias entre amostragens. As amostras contendo sólidos foram centrifugadas por 20
minutos em uma centrifuga marca FANEM, modelo 206 (2000 g), antes de seguirem
para análise química.
As análises químicas para cianeto livre, tiocianato, cobre, ferro e zinco foram
realizadas segundo métodos constantes do Standard Methods for Examination of Water
and Waste Water (APHA).l4J

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 -Procedimento de Adaptação Otimizado
Nos estudos anteriormente realizadosl31 foi obtido um lodo biológico específico
capaz de tratar eficientemente o afluente que era alimentado á unidade. O tempo para
obtenção desse Iodo foi, no entanto, muito elevado (12 meses). Neste trabalho, com
base no conhecimento adquirido, foi repetido o pr7cedimento de adaptação de
biomassas, visando à diminuição do prazo necessário' para a sua realização. Dessa
forma, foi eliminado o primeiro regime do procedimento, onde o inóculo era contactado
com um afluente constituído de 70% de esgôto e 30% de solução sintética. Os demais
regimes foram mantidos. No entanto, a alteração para um novo regime passou a ser
determinado pela obtenção de bons resultados de remoção dos poluentes. A duração dos
regimes foi então reduzida para 6 meses (50% em relação ao procedimento anterior).!Jl
Os valores de pH verificados no efluente final da linha com biomassa foram similares
(8,2) aos obtidos em estudos anterioresPI e inferiores aos da linha de controle.
Nesse novo procedimento de aclimatação, a fim de tentar minimizar a
componente de degradação do cianeto por volatilização (na faixa de 80 %)1 31, foi
alterada a velocidade de agitação de 1000 para 600 rpm. Verificou-se que, com esta
alteração, o percentual de degradação de cianeto livre na linha de controle foi reduzido
para 20% e que a biomassa foi capaz de degradar a quantidade remanescente desse
poluente. A redução da velocidade de rotação dos agitadores trouxe outro efeito,
representado pela formação de um biofilme na parede dos reatores, com espessura
qonsiderável (±2 cm). Além disso, ocorreu uma redução substancial da biomassa em
suspensão, não acarretando, entretanto, qualquer efeito negativo para o processo.
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No regime I verificou-se uma melhoria na degradação do cianeto livre com o
decorrer do tempo, caracterizando a adaptação da biomassa ao tratamento do efluente
em questão. Os regimes 2 e 3 apresentaram alta eficiência de remoção desse poluente
(99"/o), mostrando a capacidade da biomassa adaptada em degradar todo o cianeto já no
primeiro reator da linha. A eficiência de degradação do cianeto livre na linha com
biomassa foi sempre superior à da linha de controle. Foi possível verificar, ainda, que o
tempo de duração do regime I poderia ter sido reduzido de 80 para 55 dias, pois já
nessa fase a concentração de cianeto livre no efluente da linha de tratamento biológico
estava abaixo do limite de detecção (0,1 mg!L ). O mesmo pode-se depreender dos
regimes 2 e 3, onde os tempos de duração poderiam ter sido de 30 dias cada. O tempo
total otimizado de adaptação seria de 110 dias, gerando uma redução ainda maior na
duração desse procedimento.
Conforme observado no primeiro procedimento de adaptaçãol31, o tiocianato não
foi decomposto por outras formas, a não ser através da atividade microbiana. A
eficiência de remoção final (regime 3) foi de 91% no primeiro reator, permitindo
produzir efluentes com concentrações entre 2 e 3 mg!L de tiocianato.
Os percentuais de remoção dos metais no IQ reator (regime 3) foram de 81%
para o cobre, 86% para o ferro e de 94% para o zinco. Desta forma, foi possível
produzir efluentes contendo apenas 0,6 mg!L de cobre, 0,4 mg/L de ferro e 0,2 mg!L de
zinco. Todos esses resultados estiveram, portanto, abaixo dos limites de descarte para
efluentes.l 5•61Os resultados obtidos mostram a atuação da biomassa em remover esses
metais, sendo efetiva inclusive sobre o complexo mais estável de cianeto (ferro).
Finnegan e colaboradoresl71 realizaram um estudo interessante, onqe apresentam
11ma conclusão inédita sobre a forma de remoção de metais complexado& com cianeto
por bactérias. Os autores, em estudos com bactérias do gênero ;fcinetobacter,
verificaram que é uma enzima constitutiva do gênero a responsável pela degradação do
cianeto livre, bem como dos cianocomplexos. Caracteriza-se assim, pela primeira vez, a
ação direta de um microrganismo sobre os ânions, resultando na liberação dos cátions
metálicos para complexação com polímeros extracelulares e/ou para precipitação.
A introdução de um segundo reator em sene na linha de tratamento com
biomassa permitiu avaliar o efeito do aumento do tempo de tratamento de 8 para 16
horas. A Tabela III apresenta os resultados obtidos nas saídas do primeiro e do segundo
reatores e os percentuais globais de remoção dos poluentes no último regime de
adaptação (regime 3).
Tabela III- Resultados do regime 3 de tratamento com TRH de 8 horas e de 16 horas.
TRH
16 horas
8 horas
Eficiência Efluente Eficiência Efluente
(mg!L)
(%)
(%)
Poluente
(mg!L)
>99
Cianeto
<0,1
99
0,1
Tiocianato
>98
<0,5
91
2,9
Cobre
96
0,1
81
0,6
Ferro
97
0,1
86
0,4
Zinco
97
0,1
0,2
94506

A duplicação do TRH permitiu produzir um efluente de qualidade excepcional,
demonstrando a potencialidade de utilização do processo biológico para o tratamento de
efluentes contendo cianetos. Os resultados obtidos permitem supor que o tratamento de
efluentes, de composição em poluentes muito superior à utilizada neste estudo, poderia
utilizar vários reatores em série onde, em cada um, se desenvolveria uma biomassa
específica e capaz de remover uma parcela do total dos poluentes presentes.
A biomassa formada no segundo reator da linha possuía aspecto bastante
diferenciado da biomassa do primeiro reator, sendo a cor variável de cinza esverdeado
(JQ reator) para marrom avermelhado (2Q reator). Esse fato, mostra que as espécies
microbianas e/ou a sua distribuição percentual devem/deve variar de uma para outra
biomassa e essa variação é função da alimentação de cada reator. O conteúdo de
poluentes inorgamcos presentes no afluente do segundo reator decresceu
substancialmente .. Além disso, a biomassa morta proveniente do primeiro reator pode
ter sido utilizada como fonte energética pela biomassa do segundo reator.
3.2 - Adaptação do Processo a Concentrações Mais Elevadas de Poluentes
Essa etapa consistiu em alterar a composição do afluente, elevando as
concentrações dos poluentes em solução (regime 4). Os objetivos desse procedimento
foram avaliar qual o comportamento da biomassa e determinar um possível limite de
composição do afluente capaz de ser eficientemente tratado pelo método biológico.
Esse regime de, tratamento foi de longa duração, perfazendo 130 dias de operação
ininterrupta. ·
O regime 4 pode ser dividido em duas partes, caracterizadas pela diferença na
composição do afluente alimentado ao sistema. Todos os demais parâmetros (TRH,
temperatura, agitação) foram mantidos constantes durante o período de operação.
Inicialmente, elevou-se a concentração de cianeto livre e de zinco no afluente, baseado
na constatação de que, em estudo anterior,1 31o processo apresentava um comportamento
bastante similar em relação a esses íons. Os aumentos nas concentrações de cianeto
livre e de zinco foram, respectivamente, de cerca de 27% (32 para 44 mg!L) e 32% (3,1
para 4, I mg/L). As concentrações das demais espécies iônicas ([SCN-] = 34 mg/L,
[Cu2+] = 3,7 mg/L e [Fe2+]=2,8 mg/L) foram mantidas em níveis similares aos do
regime anterior. Posteriormente, em função dos resultados verificados, as concentrações
de cianeto livre e tiocianato foram mantidas nos níveis do regime 3 e as de cobre, ferro
e zinco foram elevadas, respectivamente, em cerca de 130% (3, 1 para 7,1 mg/L), 130%
(2,9 para 6,7 mg!L) e 170% (3,1 para 8,4 mg/L).
O pH do efluente final foi em média de 7,8 inferior ao verificado nos regimes
anteriores e que tem relação com os resultados obtidos para cianeto livre, tiocianato e
metais apresentados na Figura 2. Em relação ao cianeto livre, verificou-se que durante a
maior parte do período de estudo foi possível produzir efluentes com qualidade para
descarte. A remoção foi sempre elevada e maior que 98%, quase em sua totalidade
obtida no primeiro reator da linha de tratamento. Além disso, o processo funcionou de
forma bastante estável, sem anomalias significativas. Algumas pequem.s alterações são
perceptíveis entre o 45Q e o 90Q dias e são referentes a problemru: operacionais na
unidade que ocasionaram interferências no processo.
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Figura 2 -Resultados analíticos para cianeto livre, tiocianato e metais, no regime 4.
(• )Afluente e efluentes do (O)JQ reator da linha e do (+)2Q reator da linha.
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No caso do tiocianato, essas alterações foram muito mais visíveis. Inicialmente,
nos primeiros 40 dias, o processo funcionou de forma bastante estável, produzindo
soluções que continham, em média, I mg!L de tiocianato. Isso caracteriza que a
biomassa foi capaz de tratar o afluente alimentado de forma adequada durante esse
período. Nesse momento, ocorreram interferências no processo, caracterizadas por
interrupções da alimentação do esgoto aos reatores. A biomassa responsável pela
degradação do tiocianato foi imediatamente afetada, resultando nos picos de
concentração de tiocianato no efluente dos reatores. Por outro lado, a biomassa
responsável pela degradação do cianeto livre foi , aparentemente, pouco atingida por
esse fato.
No 93!! dia ocorreu nova interferência no sistema, desta vez proveniente da
modificação das concentrações de metais em solução no afluente. No entanto, a
biomassa responsável pela degradação do tiocianato parece ter se adaptado à nova
composição, demonstrando um grande potencial para utilização no tratamento de
efluentes, mesmo com conteúdo relativamente elevado desses metais.
Pode-se considerar que a presença de fonte de carbono orgânico é essencial para
a sobrevivência dos microrganismos responsáveis pela degradação do tiocianato. Em
todas as oportunidades em que foi interrompido o fluxo de esgoto para o primeiro reator
da linha ocorreu uma queda na eficiência de degradação do tiocianato. Betts e
colaboradoresf&J isolaram uma cepa de Arthrobacter, presente em amostras de lodo
aeróbio de uma estação de tratamento de esgoto doméstico, capaz de degradar
tiocianato. Verificaram que o tiocianato foi utilizado como fonte de nitrogênio, sendo o
carbono eliminado na forma de C02 . Esse fato mostra que a presença de carbono
orgânico, no meio de reação, é essencial para o crescimento desses microrganismos e
explica o comportamento observado quando das interrupções na alimentação de esgoto
ao processo.
A alimentação de soluções com concentração de cianeto livre e tiocianato nos
níveis empregados (40 e 50 mg!L) parece ter tornado o sistema biológico mais sensível
às variações de processo. Esse fato é corroborado pelo estudo realizado por Paruchuri e
colaboradores19J sobre a degradação biológica de tiocianato, utilizando consórcios
microbianos. Esses autores verificaram que ocorre a inibição da degradação do
tiocianato pela presença de cianeto livre e que essa inibição é determinada pelas
concentrações desses poluentes no sistema.
Em relação aos metais, aparentemente, haveria maiores possibilidades para a
elevação dos níveis de trabalho, determinando um aumento acima de 100%, nas
concentrações até então utilizadas. Esses fatos determinaram, portanto, na segunda fase
do regime 4, a diminuição da concentração de cianeto livre, a manutenção do tiocianato
nos níveis do regime 3 e o aumento das concentrações de todos os metais.
Analisando os gráficos para cobre e ferro (Figura 2), verifica-se que os níveis de
remoção desses metais apresentaram grandes variações, resultantes das interferências no
processo. Confirmando um comportamento verificado anteriormente,1 3l o gráfico de
concentração do cobre apresentou picos que caracterizavam uma queda acentuada na
sua eficiência de remoção, sempre acompanhando o comportamento do tiocianato. A
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presença de fonte de carbono orgânico em solução parece, assim, ser determinante para
obter remoções elevadas desse metal. Verificou-se que só foi possível alcançar os níveis
de concentração de cobre desejados após o segundo reator (0,5 mg/L).
Em relação ao ferro, verificou-se um comportamento simiLlr ao do cobre,
ressaltando-se uma diferença quanto à intensidade dos picos, nas perturbações
ocorridas. Nesse caso, a queda da eficiência de remoção foi bem menor. Provavelmente,
os mecanismos de remoção envolvidos devem ser similares aos do cobre. Os níveis de
concentração de ferro verificados no efluente do segundo reator estiveram em torno de
0,1 mg/L, quando a alimentação do sistema foi da ordem de 3,5 mg/L, e de 0,8 mg/L,
quando estiveram na faixa de 6 a 8 mg!L. Finnegan e colaboradoresl 10l realizaram um
trabalho interessante no qual, entre outras conclusões, verificaram que uma cepa de
Acinetobacter (RFB I) apresentou capacidade de degradação de cianocomplexos
diversos, inclusive os mais recalcitrantes como os de ferro. Esse estudo parece indicar
que ocorre realmente uma ação do· microrganismo sobre os ânions ( cianocomplexos ),
levando à liberação dos cátions metálicos para a captação pelos polímeros extracelulares
ou para precipitação.
Foi possível verificar ainda, que o processo não apresentou variações
significativas quanto aos níveis de remoção de zinco. Esta foi efetuada quase que
totalmente no primeiro reator da unidade e, durante todo o período de tratamento, foi
possível produzir soluções aptas .ao descarte, mesmo quando a concentração de zinco no
afluente foi elevada para, em média, 8 mg!L. Esse comportamento segue aquele
verificado para o cianeto livre. Possivelmente, um dos mecanismos de remoção desse
elemento, talvez o predominante, seja a precipitação. Esta poderá ocorrer em função da
liberação do cátion (Zn2+), após a desestabilização do complexo com cianeto, e
precipitação do zinco.
Os estudos realizados nessa fase mostraram que o processo em foco tem
potencial para tratamento de efluentes contendo cianetos e que é possível, através de um
procedimento de adaptação a concentrações de poluentes diferentes, tratar efluentes de
composições diversas. O projeto da unidade de tratamento deve levar em consideração a
composição do afluente a tratar, visto que, quanto mais elevadas as concentrações dos
poluentes, mais reatores em linha serão necessários para alcançar os níveis de descarte
desejados.

3.3- Avaliação do Comportamento do Lodo Biológico com Alimentação de
Efluente Sintético Puro
A última etapa do estudo conststm em verificar o comportamento do lodo
biológico ao ser alimentado, ao sistema de tratamento, apenas a solução sintética (SS).
Nessa fase (regime 5), não houve qualquer aporte de carbono orgânico à unidade, o que
era representado nas etapas anteriores pela adição de esgoto sanitário à solução
sintética.
Os resultados foram bastante esclarecedores e estão apresentados na Figura 3 e
na Tabela IV. Dois aspectos principais podem ser ressaltados, um relacionado à queda
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de eficiência de tratamento e o outro à ordem da degradação do cianeto e tiocianato.
Neste regime o pH do efluente final foi em média de 8, I.
Tabela IV - Resultados médios de composição dos efluentes dos reatares e da
eficiência de tratamento no regime 5
Eficiência de
Regime 12 Composição do Efluente (mg/L)
Tratamento (%)
Reatar 2
Reatar I
Poluente
1,8
95
4,2
Cianeto
16
60
Tiocianato
32
5,0
40
Cobre
7,0
4,0
2,0
77
Ferro
1,3
0,2
98
Zinco
Analisando os resultados obtidos no regime 5 conclui-se que a ausência de
alimentação de fontes de carbono orgânico no reatar I pode ter alterado o espectro e/ou
a população dos microrganismos presentes na biomassa. O aspecto do gráfico para
cianeto livre denota um processo de adaptação da biomassa, já que no início do regime
(5!! dia) o percentual de degradação no reatar I foi de 33% e, ao final, (70!! dia) elevouse para 95%. O melhoramento observado no comportamento da biomassa pode ter
origem na elevação do número de microrganismos responsáveis pela degradação do
cianeto livre no reatar, com o tempo. A baixa disponibilidade de insumos para o
crescimento da biomassa pode ser responsável pelo seu lento crescimento e conseqüente
lenta melhoria na eficiência de tratamento. Furuki e colaboradores1 11 1 verificaram que
cepas de bactérias capazes de degradar cianeto livre apresentaram crescimento crescente
com o aumento da concentração d~sse poluente em solução. FigueiraP 21 verificou que as
cepas de bactérias isoladas de efluente e de solo contaminados com cianeto, que
possuíam a capacidade de degradar esse poluente, apresentavam crescimento muito
lento, necessitando de peóodos mínimos de incubação de 72 a 120 horas para
observação das colônias.
A Figura 3 mostra que o comportamento da biomassa para o tiocianato difere
daquele observado para o cianeto livre, já que não se constatou uma tendência de
adaptação dos microrganismos às condições de tratamento. A eficiência de remoção
total (após o segundo reatar da linha) apresentou uma queda acentuada, de 95% (regime
4) para 60% (regime 5), evidenciando a necessidade da presença de carbono orgânico
no meio reacional.
Ao final do regime, verificou-se que, no primeiro reatar da unidade, quase todo
o cianeto livre foi degradado, enquanto apenas pequena parcela (28%) do tiocianato foi
decomposto. Por outro lado, no segundo reatar, ocorreu uma decomposição mais
acentuada do tiocianato, totalizando 60%. Esse comportamento mostra que a maior
parte da microflora responsável pela degradação do cianeto livre é autotrófica, tolerante
à presença de carbono orgânico no meio reacional, já que sobrevive em presença
(regimes anteriores) e em ausência (regime 5) de fonte de carbono orgânico para
crescimento. Por outro lado, as espécies microbianas responsáveis pela degradação do
tiocianato devem ser heterotróficas, pois somente foi observada degradação substancial
desse poluente no segundo reatar. Esse resultado é corroborado pelo trabalho de Betts e
colaboradores181 que isolaram uma cepa de Arthrobacter capaz de utilizar o tiocianato
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como fonte de nitrogênio, mas necessitando de uma fonte de carbono orgânico para
crescimento (glicose).
Alguns autoresiiJ-ISI realizaram estudos, demonstrando que a presença de cianeto
livre e fenol reduz a eficiência de degradação do tiocianato. Boucabeille e
colaboradores(lsi verificaram que existe uma ordem para a degradação de compostos de
cianeto. Primeiro são degradados o cianeto livre e seus complexos fracos, seguindo-se
os complexos fortes e, finalmente, o tiocianato. No estudo aqui desenvolvido, parece
que a degradação dos poluentes OCQ_rreu em etapas; primeiro a do cianeto livre e, em
seguida, a do tiocianato. Esse fato ·poderia estar relacionado às conclusões obtidas nos
trabalhos citados. Primeiramente, seria necessária a redução da concentração do cianeto
livre até níveis baixos para, em seguida, iniciar-se a degradação do tiocianato. No
entanto, nos regimes anteriores do estudo aqui desenvolvido, ocorreu a degradação de
ambos os poluentes no mesmo reator. A mistura de esgoto no afluente pode ter
determinado a presença de microrganismos que degradavam tiocianato e que
suportavam a presença de cianeto livre.
Em relação aos metais, cujos resultados estão apresentados na Figura 3,
verificou-se uma redução nas eficiências de remoção do cobre e do ferro, enquanto o
zinco permaneceu sendo eficientemente removido. A concentração desse metal no
afluente chegou a ser de 12 mg!L, sem promover alterações na qualidade do efluente
final produzido. A manutenção da eficiência de remoção de zinco, em níveis similares
aos anteriores (98%- regime 4), confirma que a biomassa responsável pela sua remoção
é a mesma que degrada o cianeto livre. Apenas as remoções desses dois poluentes não
foram afetadas significativamente pela interrupção na alimentação da fonte de carbono
orgânico. O comportamento similar do processo para cianeto e zinco ocorreu durante
todo o desenvolvimento dos estudos.
A concentração de cobre no afluente da unidade de tratamento esteve nos níveis
do regime anterior (8 mg!L). Assim como para o tiocianato, a eliminação da fonte de
carbono orgânico afetou significativamente a remoção do cobre, gerando níveis de
remoção mais baixos (40%).
Entre os 472 e 562 dias, o efluente do primeiro reator apresentou concentrações
de cobre maiores (9,5 g!L) do que as da alimentação (8,5 g!L), caracterizando o que foi
considerada uma dessorção do metal. Esse fato permite concluir que o mecanismo de
remoção do cobre parece estar primordialmente relacionado à complexação do metal
por compostos orgânicos (polissacarídeos) produzidos pelos microrganismos. Esse
mecanismo determina que o processo de remoção dependa diretamente da atividade
biológica, já que é a produção continua dos polissacarídeos que possibilita a
continuidade da remoção. Dunn e Bull1 16 1 obtiveram uma comunidade de
microrganismos capaz de remover cobre em quantidades significativas (2 mg!Lih) e
concluíram que são materiais extracelulares (polímeros), produzidos pelos
microrganismos para proteger-se do efeito tóxico do metal, os responsáveis pela
captação. Outros autoresl 171 conseguiram separar polímeros extracelulares produzidos
por bactérias e verificaram a sua capacidade de complexação e concentração de metais.
Posteriormente, essas mesmas bactérias foram encontradas no lodo ativado proveniente
de um tratamento de efluentes onde eram removidos metais.
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Em relação ao ferro, verificou-se um comportamento similar ao do cobre, porém
com uma menor redução na eficiêns;ia. de remoção (88% no regime 4, para 77% no
regime 5). Os níveis de concentração do metal no afluente foram similares aos do
regime anterior (9 mg/L), e a redução verificada na remoção do metal tem relação com
a interferência ocorrida nesse regime sobre as espécies microbianas. Portanto, também
para a remoção de ferro é importante a alimentação de uma fonte de carbono orgânico
ao sistema.
A biomassa dos reatares I e 2 foram amostradas e analisadas em seu conteúdo
de metais. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela V.
Tabela V- Teor de metais nas biomassas dos reatares I e 2
Metal
Teor(%)
Reator I
Reator 2
4,2 + 0,3
13 ,8 + 0,4
Cobre
12,2 + 0,8
13,2 + 0,2
Ferro
Zinco
15,5 ± 0,4
25,9 ± 1,7
A biomassa do primeiro reator apresentou conteúdo relativo ao zinco bastante
superior à do segundo, enquanto que esta última apresentou um teor mais elevado em
cobre. Esses resultados corroboram as conclusões sobre a remoção preferencial do zinco
no primeiro reator da linha, enquanto que o cobre foi preferencialmente removido no
segundo reator. A biomassa do reator 1 apresentou um teor total, relativo ao peso seco,
de 42,3% em metais e a biomassa do reator 2 de 42,5%. Apesar do conteúdo individual
dos metais ter sido bastante diferente para cobre e zinco, o teor total foi muito próximo
em ambas as biomassas, permitindo concluir que os valores obtidos referem-se à
capacidade de contenção máxima de metais das biomassas. O teor de metais nas
biomassas foi bastante elevado, permitindo prever uma possível reciclagem dos
mesmos.

4 - CONCLUSÕES

Foi possível obter um lodo biológico específico capaz de tratar eficientemente
efluentes sintéticos contendo cianeto livre, tiocianato e metais pesados
O tempo necessàrio para obtenção do lodo biológico específico foi reduzido de 12
para 6 meses. No entanto, esse período serà sempre função da composição do
efluente a ser tratado.
O processo estudado não admite alterações bruscas nas condições de operação
(composição da alimentação, temperatura, intensidade de agitação etc), sob pena de
comprometer a eficiência de tratamento, ou mesmo perder a biomassa.
A degradação do cianeto livre e a remoção do zinco foram , aparentemente,
realizadas pelo mt~smo grupo de microrganismos presentes no lodo. Esses
microrganismos são provavelmente autotróficos, podendo sobreviver com ou sem a
adição de fonte de carbono orgânico ao sistema.
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A degradação do tiocianato e a remoção do cobre foram, aparentemente, realizadas
pelo mesmo grupo de microrganismos heterotróficos do lodo.
A adição de uma fonte de carbono orgânico ao afluente da unidade é importante
para se obter uma melhor performance do processo. A possibilidade de emprego do
esgoto doméstico parece ser a alternativa mais interessante.
As concentrações máximas dos poluentes no afluente capazes de serem reduzidas
para níveis de descarte foram: [CN-J = 40 mg!L , [SCN-J = 40 mg!L, [Cu2+J = 8
mg!L, [Fe2+,3+] = 6,7 mg!L, [Zn2+] = 12 mg!L.
Não há necessidade de utilização de reagentes nesse tratamento, e a operação é
bastante simples, o que sugere um custo operacional menor do que o dos processos
químicos de tratamento, necessitando, no entanto, de confirmações posteriores.
Cada efluente exige a obtenção de uma biomassa específica para seu tratamento,
determinando a necessidade de desenvolvimento do processo desde a escala de
laboratório, em cada caso específico.
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