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RESUMO
A drenagem ácida de ntina (DAM) é um problema ambiental capaz de comprometer seriamente a qualidade dos recursos
lúdricos da região onde ocorre. O processo de geração de DAM inicia-se quando certos minerais como a pirita (FeS 2)
e outros sulfetos são expostos às condições atmosféricas e, na presença de oxigêtúo e água , sofrem oxidação fonnando
sulfatos ltidratados. O fenômeno é comumente identificado em regiões de cxtração de carvão, ocorrendo com grande
intensidade na bacia carbonifera do Estado de Santa Catarina.
Vários métodos de tratamento e de prevenção da drenagem ácida de mina têm sido desenvolvidos levando em conta as
caracteristicas intrinsecas de cada ambiente, como composição do minério e das rochas encaixantes, volume de água,
método de lavra e processo de beneficiamento.
Eshtdos de laboratório c em escala piloto desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas (lPAT)
da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) demonstraram que a utilização de um sistema associado de
neutralização da DAM com CaO, seguido de flotação por ar dissolvido (FAD), possui eficiência superior a 93% na
redução da acidez, bem como remoções médias em tomo de 98% nas concentrações de Ferro e 97 %de Zinco e 89% de
Manganês, dissolvidos em grande quantidade no efluente ácido.
As principais vantagens do sistema de tratamento proposto no eshtdo em relação ao tradicional processo de correção do pH
e precipitação de o xi-hidróxidos metálicos são: (i) maior eficiência na adequação dos efluentes aos padrões estabelecidos
pela Legislação Ambiental; (ii) exigência de pequena área para ser instalado. uma vez que, t1<io são necessárias bacias para
decantação dos compostos gerados; (iii) o menor volume de lodo fonnado por oxi-hidróxidos metálicos pode ser retirado
sem a necessidade de bombeamento facilitando , assim, a sua secagem c disposição final.
PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida; tratamento; flotação ; metais pesados .
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INTRODUÇÃO

A região Sudeste de Santa Catarina, monnentc a micro-região de Criciúma, vem se destacando no cenário núneral
brasileiro desde o século XIX como importante produtor de carvão núneral. Se por um lado , a vocação mineira regional
tem contribtúdo para seu progresso econômico; por outro lado, esta mesma atividade tem sido a principal causadora de
severo impacto ambiental e social. Tal situação se tomou mais critica a partir dos anos 70, quando o Governo Federal
criou grande incentivo para o aumento da produção do carvão nacional. A degradação ambiental causada pela mineração
tem sido evidenciada através da formação de drenagem ácida de mina (DAM), poluição do ar e da água, impacto visual,
perda de áreas agriculturáveis, assim como subsidência em zona rural e utbana (MENEZES et a/, 1994 ).
No que diz respeito à poluição das águas, infonnações geradas pelo IPAT (Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
da Universidade do Extremo Sul Catarinense) demonstra a extensão e a gravidade do problema (ALEXANDRE &
KREBS, 1995; ALEXANDRE, 1999):
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i. Dois terços dos rios e córregos da região apresentam pH bastante ácido , grande aporte de sedimentos, além de altas
concentrações de metais pesados e sulfatos;
ii. Em efluentes das carborúferas, verificou-se elevada acidez e baixos valores de pH do meio (2,5<pH<3.5), sendo que em
alguns rios e córregos foram encontrados valores inferiores a pH==2,5;
iii. Em efluentes de DAM, detectou-se a presença de metais pesados em concentrações acima dos limites recomendados
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pela legislação ambiental, tais como: ferro (205 mg!L), manganês (22 mg!L) e zinco (7,6 mg!L), entre outros de menor
abundância;
iv.
Em efluentes de subsolo e drenagem de infiltração de bacias de decantação, encontraram-se
valores de acidez total na faixa de 1700 a 281 O mg!L de CaC0 3 e concentrações de sulfato entre 3600-4500 mg/L.
Os métodos conhecidos para o tratamento da drenagem ácida de mina (DAM) variam de acordo com as características
intrínsecas de cada empreendimento mineral e seu respectivo ambiente. A maioria dos sistemas de tratamento de efluentes
de DAM tem em comum a realização de uma etapa de neutralização. Embora a literatura aponte várias substâncias
alcalinas que são capazes de agir como agentes neutralizantes a cal virgem (CaO) ou a cal hidratada [Ca (OH) 2] é o
reagente mais utilizado neste processo (KONTOPOULOS, 1998).
A literatura também indica outras técnicas de tratamento da DAM, tais como a utilização de resinas de troca iônica
(RITCEY, 1989), carvão ativado (CORSEUIL, 1984; CHANDER & MOHAN, 2001), rochas fosfáticas (EVANGELOU,
1994) e turfa (SANTOS et a/., 2001). GAZEA e colaboradores (GAZEA et ai., 1996) e YOUNGER (1998) realizaram
estudos acerca dos processos de tratamento passivo da D AM.
Pode-se considerar que, de forma geral, o gerenciamento dos problemas ambientais causados pela DAM englobam duas
grandes vertentes:
i. Processos profiláticos, fundamentados em mecanismos que evitem ou minimizem a geração da DAM;
ii. Processos terapêuticos, que objetivam o tratamento físico-químico do efluente, após ele já ter sido gerado.
O presente trabalho abordará o desenvolv imento de uma técnica para o tratamento da DAM, que associa a etapa de
correção da acidez com CaO e a remoção do precipitado por meio da flotação por ar dissolvido (FAD).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O tratamento da D AM por meio da adição de substâncias alcalinas tem como objetivos elevar o pH do efluente da faixa
muito ácida (pH<4) até a faixa neutra ou ligeiramente básica (6<pH<8). Conforme mencionado anteriormente neste
trabalho, a adição de cal virgem (CaO) ou cal hidratada [Ca(OH) 2] são as formas mais comuns de neutralizar águas ácidas.
O incremento do pH irá produzir a precipitação de hidróxidos metálicos, que acontece sempre que a reação abaixo é
favorecida:
M 2+ (aq) + 2 OH· (aq)

--+

M (0H) 2 (s)

O comportamento de vários cátions metálicos em face da variação do pH do meio aquoso, bem como de suas concentrações
pode ser previsto por meio da análise do diagrama de solubilidade de hidróxidos metálicos apresentado na Figura 1. De
fonna geral, o ferro é o metal que se encontra normalmente em maiores concentrações em drenagens ácidas de minas de
carvão e está presente sob a forma oxidada (FeH) ou reduzida (Fe 2+). Por isso, usualmente no tratamento da DAM, por
questões econômicas e operacionais adiciona-se oxigênio ao sistema para promover a oxidação do Fe 2+ para Fe 3+ ao invés
de buscar precipitar a forma ferrosa em um pH mais elevado, confonne ilustra a Figura 1, reduzindo-se assim o consumo
de reagentes alcalinos (US EPA, 1983 ).
O transporte por gravidade ou bombean1ento dos efluentes para as bacias de decantação, remoção e disposição final
do lodo compõem as etapas subseqüentes de tratamento. Melhorias no sistema de aeração e oxidação (ACKMAN &
KLEINMANN, 1984) e a introdução de reatares para recirculação e espessamento e produção de lodo de alta densidade
foram objeto de estudos de vários autores (ORAVA et ai .. 1994; KONTOPOULOS, op cit., 1998). Entretanto, nessas
etapas os custos totais de tratamento por neutralização/precipitação e disposição do lodo são acrescidos de forma
significativa. Outras limitações desse método são a geração de uma grande volume de lodo com alto teor de água, a
precipitação incompleta de íons e a necessidade de grande espaço físico.
A imperiosa necessidade de redução de custos operacionais aliadas às exigências cada vez maiores da sociedade no que
diz respeito à obtenção de constantes melhorias dos indicadores ambientais, tem contribuído para o desenvolvimento de
técnicas alternativas de tratamento de efluentes, tais como a flotação . A Tabela 1 apresenta de forma resumida algumas
dessas técnicas já consagradas aplicadas ao tratamento de diferentes tipos de efluentes industriais e urbanos.
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Figura 1. Solubilidade de Hidróxidos metálicos (adaptado deUS EPA, 1983).

Tabela 1- Técnicas de flotação aplicadas ao tratamento de efluentes

Modus Operandi

Referências Bibliográficas

Precipitação química dos metais seguida de
flotação convencional
Os íons reagem com surfactantes (coletores)
e são removidos na espuma

PINFOLD, 1972; STALIDIS et a!. ,
1989; SILVA et ai., 1993
NICOL et ai., 1992; LEAL FILHO et
ai., 1998.

Flotação de partículas
sorventes

Os íons se concentram na interface
sólido/líquido (superfície das partículas)
e são eliminados quando as partículas são
removidas por flotação convencional

MATIS, 1995; RUBlO et a/. , 2002

Flotação por ar dissolvido

Microbolhas são formadas na solução por
alívio de pressão. Tais bolhas removem
~rtículas ultrafinas presentes. no sistema

LAZARIDIS, 1992; ZABEL, 1992;
FÉRIS, (2001).

Técnica
Flotação de precipitados
Flotação de íons

-

A flotação por ar dissolvido (FAD) caracteriza-se basicamente pela geração e utilização de microbolhas obtidas pelo
processo de cavitação induzida através da passagem de água sobresaturada por constrições de fluxo, tipo válvula de
venturi, placa de orificio ou válvula agulha (BRATBY & MARAIS , 1977; SOLAR!, 1981). Esse processo também
já demonstrou a sua eficiência na remoção de óleos (KUAJARA, 1983), precipitados metálicos (BENKE, 1987) e
microorganismos (SMITH , 1989). Foi demonstrada também a possibilidade de aplicação desse processo no tratamento de
águas oleosas de plataformas maritimas (RODRIGUES, 1999) e na remoção íons metálicos, por meio da interação entre
as técnicas FAD e FPS - flotação por partículas sorventes (FÉ RIS, 200 1).
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a possibilidade de aplicação do processo FAD para a remoção dos sólidos
gerados no processo de tratamento da DAM por neutralização. Esse processo consiste na adição de substâncias coletoras
e posterior injeção de micro bolhas de ar no efluente já neutralizado, fazendo com que os compostos metálicos, fonnados
com o incremento do pH, fiquem aderidos às bolhas e sejam arrastados por elas para a superficie da água, de onde são
removidos.

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
A preparação da solução de cal hidratada para neutralização do efluente foi feita com a adição de água destilada em um
balão de 100 ml contendo 5g de CaO industrial com 40% de pureza. A solução diluída a 5% foi adicionada ao efluente
ácido, de 1,0 ml em 1,0 ml , por meio de uma pipeta graduada, aguardando o tempo necessário para que as reações de
neutralização atingissem o equilíbrio para só então ser adicionada mais cal hidratada. Para os testes realizados, o pH do
efluente foi elevado a 7,7.
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Os ensaios de flotação por ar dissolvido (FAD) foram realizados em escala de bancada utilizando uma célula com volume
útil de 1,8 litro e vaso saturador com volume útil de 3,5 litros, e em escala continua (figura 2) utilizando uma célula
com capacidades para 240 Vh, ambas as células desenvolvidas pela empresa AQUAFLOT Industrial Ltda. Os principais
parâmetros de controle do processo utilizados foran1: a concentração do coletor, a taxa de reciclo (parâmetro que indica o
aumento ou decréscimo da quantidade de ar no sistema), pressão de saturação, tempo de condicionamento e de flotação .
O coletor testado nos ensaios de FAD foi o oleato de sódio, preparado a partir da saponificação do ácido oléico (PA).
Nos experimentos realizados foram tomadas alíquotas do efluente antes e após o processo de tratamento para análise das
concentrações dos metais Fe, Mn e Zn, por meio de espectrofotometria de absorção atómica em equipamento da marca
ZEISS modelo AAS 4. A concentração em acidez foi determinada pelo método volumétrico a pH 8,3, com resultado
expresso em tennos de mg!L de CaCOr A concentração em sulfatos, determinada pelo método tuibidimétrico; o pH
foi detenninado com a utilização de aparelhos da marca ANALION, modelo 606 F e HACH, modelo 43 .800-00. A
concentração em sólidos dissolvidos, detenninada pelo método gravimétrico e sólido totais, detenninado de acordo com a
nonna 2540 da Standard Methods for Examination ofWater and Wastewater; a turoidez foi determinada com a utilização
de turoidimetro marca HACH, modelo 2100 P.
Em cada teste com uso da FAD em bancada foi utilizado um litro de efluente. Diferentes concentrações de coletor e
quantidades de ar fornecidas ao sistema foram estudados a fim de determinar os parâmetros ótimos de processo. A pressão
de saturação de 4,0 kgf/cm 2 foi igual para todos os testes, assim como o tempo de condicionamento de 1,0 minuto. Os
ensaios com FADem regime contínuo foram realizados com efluente com pH em tomo de 8,7 e através de uma bomba
peristáltica foi enviado à célula de flotação, mantendo uma vazão constante de 5 Llmin.
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Figura 2: Fluxograma do processo de neutralização seguido de flotação por ar dissolvido (FAD) utilizado nos ensaios
contínuos de tratamento de D AM.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os resultados dos ensaios de bancada, resumidos na tabela 2, verifica-se que a remoção de Ferro e de Zinco
foi , em média, superior a 95%. Isto se reflete diretamente nas baixas concentrações nesses metais após o tratamento,
resultando ambos dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 020/1986 (tabela 3). As concentrações
em Manganês pemmneceram ligeiramente acima dos padrões legais de lançamento de efluentes (máximo de 1,0 mg!L)
apenas para os ensaios 2 e 3. Isto se explica pelo fato de que nos ensaios realizados em bancada o pH do efluente tratado
foi elevado de 2,9 a 7,7, portanto, abaixo do pH ideal para a precipitação do manganês (entre 8,5 e 9,5). Os ensaios de n°
4 e 6 foram aqueles que apresentaram os melhores resultados, para uma concentração em oleato de sódio de 75 mg!L e
uma taxa de reciclo de 3tlo/o.
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Tabela 2: Resumo dos ensaios de FADem nível de bancada.
""'!liE~
.. , e'"".::::T
:U ""'
l: R""'e""'m"""'J...,..l
.'Q""ã,.,...o""'
::M""'n"'""•!;..,..,J;""'
. J ".ú"'R...,.
_e"'"'"m....,
_o,...,Çã,..,.,.,...o'.·,...__,
_ I

'- •'

Tabela 3: Dados comparativos entre limites de lançamento de efluentes, definidos pela Resolução CONAMA 020/1986,
e a eficiência do processo de tratamento proposto
caractensttcas
Limites segundo
Valores
Eficiência do sistema em
Características
a Resolução
médios após o
tennos de redução de
do efluente
Parâmetros
CONAMA 20/86
tratamento
concentrações
pH (25°C)
Acidez total (mg!L de CaCOl)
Fe Total (mg!L)
Manganês (mg/L)
Zinco (mg!L)

6,0 a 9,0

j
~

}

l

----

----

3,2
637,00

8,0 a 9,0
< 1,00

> 99,85%

15,00
1,00

94,00
7,00

5,00

1,35

1,30
0,47
0,03

98,60%
93,30%
97,80%

A tabela 4 apresenta o resumo das condições operacionais dos ensaios de tratamento (neutralização+ FAD) em regime
continuo, assim como os resultados obtidos. As figuras 3(a) e 3(b) mostram respectivamente o efeito da concentração de
oleato de sódio sobre a turbidez residual e a remoção da turbidez e o efeito da taxa de reciclo sobre a turbidez residual e
a remoção a também a sua remoção .
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Considerando a economia necessária para um processo envolvendo o tratamento de grandes volumes de efluente,
os resultados dos testes de tratamento em regime contínuo, bem como os ensaios de bancada, apontaram para uma
concentração de coletor de 75 mg!L e uma taxa de reciclo de 30% como o ajuste ideal para a operação do sistema FAD,
considerando a relação eficiência/custo.
Tabela 4: Resumo dos ensaios contínuos de FAD.
~

-~

Dados: Vazão de efluente: 5,0 Llmin; Volume total de efluente: 2.550 L; Reagentes
pH inicial do efluente : 2,93 ; pH final do efluente: 9,10; Turbidez inícial do efluente : 498 NTU.
OBS: O percentual de remoção dos elementos Fe, Mn e Zn foram calculados levando em conta as taxas de reciclo em
cada ensaio.

5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos demonstraran1 a possibilidade de tratamento da drenagem ácida de mina por meio de um sistema
composto por um processo de neutralização com uso de CaO, seguido da remoção de sólidos pelo sistema de FAD . O
coletor utilizado foi o oleato de sódio.
A eficiência do sistema desenvolvido pôde ser comprovada pelos elevados valores de remoção de metais pesados tais
como : (i) Ferro- 98%, (ii) Zinco- 97%, (iii) Manganês- 89%, e acidez- 99%. Dessa forma, as concentrações de Fe foram
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reduzidas em média de 94 mg/L para I ,30 mg!L: de Zn foram diminuídas em média de 1,35 mg/L para 0,03 mg/L: de Mn,
reduzidas em média de 7,0 mg/L para 0,47 mg/L e de acidez, reduzidas de 637 mg!L para valores menores que LO mg/L
de CaC0 3 • restando concentrações no etluente final cm confomúdade com os padrões legais estabelecidos pela Resolução
CON AMA 020/1986.
::>

!zl
_.

f.

~

100
90

80

100

~

iO

+hmo~

•

90

~
,(

80

j

iO

J!!
~

::>

!zl

~
~

100

100

"""

90

80

80

iO

iO

"

'0
JO

~

+O

+O

30

)0

20

20

20

10

10

o

o

lO

o

-

v

o

20

lO

+O

Cmctrdr~io dt

80

100

120

Olnro.mrfl.

(a)
- - - -

-

~~
o

jii

~

j"

J!!

+hmo~

Q!"alt11óüo

'0
JO

~

90

'O
JO

'0
JO

+O

+O

30

lJ

~
20

2J

)0

lJ

+O

)0

.

~

~

!
~

,S

~

!

20
10

.,

o

Rtdclo. Y.

(b)
-

-

-

Figura 3: (a) Efeito da concentração do coletor sobre a turbidcz residual e a remoção de turbidez. Vazão de etluentc:
5 L!min: Turbidez do efluente: 500 NTU (média): Taxa de reciclo: 40 % ; (h) Efeito da taxa de reciclo sobre a turbidez
residual e remoção de turbidcz. Yémlo de efluente: 5 L!nún; Turbidcz do efluente: 500 NTU (média): [coletor]: 75 mg/L.
As melhores condições operacionais foram aquelas com taxa de reciclo de 30%, concentração do coletor de 75 mg/1
e pH na faixa de 8,0 c 9,0. Os resultados obtidos proporcionaram o desenvolvimento de um sistema cm escala piloto
com capacidade para 5,0 m 3/h, que possibilitar{! um maior conhecimento e controle acerca das variáveis envolvidas no
processo.
Além dos parâmetros estudados nesta etapa. a continuidade deste trabalho deverá abordar outros aspectos relacionados
com a melhoria dos indicadores ambientais, tais como a redução das concentrações em sulfatos, bem como esh1dos
relativos à eficiência dos colctorcs e ensaios toxicológicos no que diz respeito à avaliação da toxicidade dos efluentes póstratamento, de maneira a atender a nonnas ambientais em fase de implantação no Estado de Santa Catarina.
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