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RESUMO 

A Drenagem Ác ida de Mina (DAM) é proveniente da oxidação natural de materiais sulfetados quando cm contato com 
o ar c com a água. Este problema atinge em alto grau a mineração de carvão na região do Estado de Santa Catarina. A 
principa l origem da DAM na região advém de depósitos de rejeitas de carvão que con tém uma alta concentração de 
pirit a (FeS2) . As águas de pcrcolação apresentam uma elevada acidez e altas concentrações de ferro, alumínio, 
manganês, zinco c sultàtos. As tecnologias de contro le da DAM podem ser classificadas em preventivas, de contenção e 
de re med iação. Os métodos preventivos são considerados os ideais, pois evitam a geração de DAM c apresentam menor 
custo. Ass im, o presen te trabalho apresenta como objeti vo avaliar os métodos estáticos e cinéticos como uma 
ferramenta de prev isão c prevenção da geração de DAM. O trabalho incluiu a coleta de amostras de rej eitas de carvão 
em uma mineradora de Santa Ca tarina, aplicação de ensaios estáticos ("Método Sobek" ) e aplicação de ensaios 
c inéticas ('" Método ASTM D 5744-96"). Os resultados obtidos, através dos índices NNP e NPR, demonstram que todas 
as amostras de rejeito coletadas apresentam-se como potencialmente geradoras de acidez. A geração de DAM foi 
confim1ada através dos ensaios c inéticas. Entretanto, a produção de DAM pode ser ev itada pela mistura dos rejeitas de 
carvão com rcjcitos alcalinos, tai s como escória de ac iari a e argamassas da construção c ivil.. 

PALAVRAS-C HAVE : drenagem ác ida de minas, carvão, ensaios estáti cos, ensaios cinétícos 

I. INTRODUÇÃO 

A drenagem ácida de mina (DAM) é proveni ente da oxidação natural de minerais sulfctados quando em 
conta to com o ar c água. A DAM é associada à mineração de carvão e de sul fetos po li metál icos. As fontes mais comuns 
são as minas subterrâneas ou a céu aberto, depósitos de rejei tos de benetic iamento ou depósitos de rochas de cobertura, 
tinos de bacias de decantação e depósitos temporários ou pennancntes de carvão ou de minérios sulfctados, sobretudo 
contendo piritas. Estas font es pennancccm ati vas por décadas e até mesmo por sécul os após a sua produção 
(Kontopoulos, 199R). 

O gcrcnciamcn to impróprio destes res íduos, praticados no passado, c cm certos casos mesmo nas atividades 
atuais, resu lta na fonnaçào de DAM que vem contaminando solos c água com ác ido sulfúrico c metais tóxicos . No caso 
especitico da DAM proveniente do rejeito da mi neração de carvão, encontra-se em sua composição sulfatos, ferro, 
alumín io e manganês cm solução. Entretanto é caracterizada por uma baixa concentração de metai s tóxicos. Nesse 
sentido, a Região Carbonífera de Criciúma apresenta-se altamente impactada com a DAM, sendo considerada uma das 
áreas ma is po luídas do Brasil (Gomes, 2004 ). 

Uma das principais ferramentas para caracterização de materiai s geradores da DAM é o uso dos ensaios 
estáticos c cinét icas. Os testes estáticos possibi litam a aplicação de critérios espec íficos de triagem na avaliação dos 
resul tados, permitindo a class ificação das amostras segundo seu potenc ial de geração de ac idez. As amostras 
classiticadas corno potencialmente geradoras de ácidos devem ser submetidas a uma série de ensa ios cinéticas. onde se 
poderá ter uma idéia da qualidade esperada da drenagem proveni ente deste materi al (EPA, 1994; Kontopoulos, 1998). 

A detinição do potenc ial de geração da DAM a partir dos rejeitas do benefi ciamento, assim como das 
enca ixantes c das ca madas de ca rvão minera l. possibilita um aprimoramento no contro le desses materiais de forma a 
min imizar a geração da D AM. Por outro lado. uma série de resíduos alca linos é gerada c atualmente não encontra 
aplicação. Entre os resíduos que poderiam ser aplicados como aditi vos alcalinos para o controle da DAM estão as 
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escórias siderurgias, resíduos da construção civil e cinzas da queima do carvão cm tcnnoelétricas (Doye e Duchesnc, 
2003; Feng et ai, 2004). 

Assim, o objctivo deste trabalho foi caracterizar alguns rejeitas de carvão produzidos na região carbornífera de 
criciúma em relação .a ensaios estáticos (Método de Sobck) c cinéticas (Ensaio cm Células Úmidas). Mediu-se também 
o potencial de neutralização de alguns resíduos alcalinos como uma escória de aciaria c resíduos da constn1çào civil. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Amostras de rejeitos de carvão e resíduos alcalinos 

As amostras de carvão foram fornecidas pela Carbonífera Criciúma. Estas foram: carvão de alimentação da 
usina (ROM), rejeitas da jigagcm (RI, R2 c R3), lodo I c lodo 2. As amostras f(Jram acondicionadas, transportadas c 
preparadas para a realização dos ensaios estático c cinéticas. 

Os resíduos alcalinos estudados foram uma escória de aciaria c dois resíduos da construção civil (concreto c 
argamassas encontrados cm entulhos). Da mesma forma, as amostras foram acondicionadas, transportadas e preparadas 
para a realização dos ensaios estáticos c cinéticos. 

2.2. Análises 

As análises realizadas foram enxofre total, cnxolrc sullãtico, enxofre pirítico e enxofre orgânico (por 
diferença). Analisou-se também o potencial de neutralização conforme o método EPA530-R-94-036 ( 1994). 

2.3. Testes Estáticos- "Acid Basic-Accounting (ABA)" 

O teste estático implantado foi o procedimento de contabilização de ácidos e bases desenvolvido por Sobek 
(Sobek et ai, 1978). É um ensaio que tem por objetivo determinar o balanço entre a produção de acidez e o consumo de 
acidez (neutralização) pelos componentes minerais de uma amostra. O teste envolve o cálculo do potencial de produção 
de acidez (AP) da amostra a partir de medidas da concentração de enxofre c a medição do potencial de neutralização 
(NP)(EPA, 1994). 

A partir desses dados foi calculado: 
-potencial de neutralização líquido (NNP)~ NP AP 
-razão do potencial de neutralização (NPR)~ NP/ AP 

onde o AP, NP e NNP são geralmente expressos cm kg CaCO/t de amostra. 

O procedimento para a detenninação do potencial de acidez (AP) foi feito a partir do teor de enxofre total 
(Sobek). Estequiometricamente, um moi de CaCO, é requerido por moi de S: 

AP (kg CaCO,/t amostra)~ ( 1 000/32) x peso%, S 

A determinação do potencial de neutralização foi realizado pelo ataque da amostra com ácido aquecido a 90"C, 
para consumir os minerais neutralizantes, seguido de titulação com NaOH até pH 7,0. 

NP (kg CaCO/t amostra)~ (HCI cons., g/g de amostra) x (50/36,5) x 1000 

Os critérios ABA para identificação do potencial de geração de acidez dos materiais foram (NNP e NPR): 

Valores de NNP menores do que- 20 irão formar ácido 
Valores de NNP acima do que+ 20 não irão formar ácido 
Valores de NNP entre -20 c+ 20 é difícil de verificar o potencial. 

Valores do NPR menores 1·1 indicam a provável geração de DAM 
Valores de NPR entre I: I e 2: I indicam a possível geração de DAM 
Valores de NPR entre 2: I c 4: I indicam que aDAM não é esperada 
Valores de NPR maiores que 4: I indicam que não será gerada aDAM. 
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2.4. Ensaios Cinéticos 

Os testes cinéticas foram realizados pata confirmar os resultados dos testes estáticos e estimar a rapidez da 
produção de acidez, definindo o verdadeiro potencial para a geração de ácido ao longo do tempo. Foram conduzidos cm 
célula úmida "Humidity Ccll Test" conforme a nom1a ASTM O 5744-96. O teste consiste em colocar uma amostra de 
aproximadamente 250 gramas com graoulomctria inferior a 6 mm cm um frasco fechado onde possa ser injetado e 
retirado ar. O ciclo típico compõe-se de três dias de exposição ao ar seco, três dias de exposição ao ar úmido c um dia 
de lavagem em água (500 mL). Após a lavagem, o lixiviado foi coletetado e analisado em tennos de pH, acide7, 
alca linidade, ferro, aluminio, manganês e zinco. Essas análises seguiram os procedimentos descritos no ''Standard 
Methods for Water and Wastcwater'' (APHA, 1995). 

Uma fotografia do equipamento está aprescmada na Figura I. 

Figura I. Fotografia do equipamento para a realização dos ensaios cinéticas de previsão da DAM - ensaios em 
célula úmida. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Ensaios Estáticos 

A Tabela I apresenta os resultados das análises de enxofre realizadas nas amostras. Pode-se observar que os 
valores obtidos são os comumeotc encontrados para estes tipos de materiais na região carbonífera de Santa Catarina. 

Tabela I. Resultados das análises de enxofre nas amostras fornecidas pela Carbonífera Criciúma. 

Enxofre Carvão ROM RI R2 R3 Lodo I Lodo2 
S total 3 14 11 00 3 51 4 91 I 32 I 45 
S sulfático 009 o 35 007 0 11 029 () 20 
S pirítico 2.72 1060 3 42 4,44 () 91 l 09 
S orgânico 0.33 0,04 0,02 0.36 0.12 0,16 

A Tabela 2 apresenta os dados obtidos nos ensaios estálicos. Pode-se observar que, por ambos critérios, NNP e 
NPR, todas as amostras fornecidas se enquadram como "geradores de drenagem ácida de minas". A única exceção foi o 
Lodo 2, cuja classificação em termos de NNP ficou como "dificil de verificar o poteocial de geração". Vale ressaltar 
que os resultados obtidos foram similares aos obtidos pela Divisão de Laboratório da Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Ltda (Empresas Rio Deserto, 2004). 
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Tabela 2. Resultados dos ensaios cst::itiL"os de prev isão da drenagem úc ida t:om amostras da Carbonifera C ric iúma. 

--------~loROM I -R;- l~l-~--~-~J - - I Lodol Lod:;-2--

NP (kg CaCO,/ t) 9,94 3, 16 ~.06 25,40 I X, ?H 32,25 

AP (kg CaCO ,/ t) 9X,75 343,75 
-·· 

109,6X !2~.4 1 41.25 45,l l 

NNP - IOI .ó2 - 13.01i -XR.R I -340,59 : 12X,o:l :22 ,~2.__ r----·- --
NPR O, 100 0.0092 0,073 ~,6 0,455 0,712 

Irá gerar ácido - sim si m Sim sim - Sim dilk il vcritlcar 

lril germ· DAM'! sim ' sim Sllll sim Sim sim 

Além dos rcjcitos de carvão, fóram analisados a lg uns resíduos alcalinos. Verificou-se o potencial de 
neutrali zação para a escória. arga massa c c.: oncrcto. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela J. Pelos resultados 
verifica -se que o reje ito que apresenta uma maior capacidade de neutra lização é a a rgamassa , seguida do concre to . I\ 
escória de aciaria também apresentou uma elevada a lcalinidade, porém in ferior aos do is o utros resíduos estudados. 

Tabela 3. Resultados do po tencial de neutrali zação para os resíduos a lca linos 

Parâmetro Escóri a Argamassa Concreto 

NP (kg caco,; t) 127,35 175 .4S 166.S2 

4.2. Ensaios Cinéticos 

A partir dos resultados dos ensaios estáticos, fo i rea li zada uma aná lise da propo rção de cada resíduo que pode 
ser utilizada em cada cé lula. As quant idades de cada resíduo utilizadas nas três células estão na Tabe la 4. 

Tabel a 4. Proporções entre rc_j c itos de bencfí r iamcnto de carv~lo c resíduos a h:a linos aplicados nos testes c inéticos. 

Materia l Célul a I Célula 2 Célula 3 

RI 12 1.5 g 44,52 g 54,0 g 
r--------~ ----~ 

R2 .17,ó7 J; 4 5.7 g 102,X g 

t: R3 I 25,7 g I 9,39 g E li ,4 g 
15X,42 g . _ - __ _ ~c~iri<_l - --+--

Argamassa - - - 13X.9 g 

Tota l 250 ~ 250 g I 250 u 

o NNP O NNP ., O Proporção 

Rcsiduo:Rcjcito '--------~: 1 •7 I 1·1,2s 

Sabe-se qu e a produção dos resíduos primário , secund e'~ ri o c terc iúri o no jigue ocorre nas seg ui ntes proporções: 

4X,6 I %de residuo pri mário (R I ); 
4 1, 13 'X. de residuo secundário (R2); 
I 0,26 'X, de resíduo tcrc iil rio (lU ). 

Na primeira cé lula o obj etivo foi simular a drenagem ác ida de min as. considerando somente os rcjeitos R I, R2 
e R.\. Foram utili zadas as mesmas proporções de resíduo r roduzidas no bcncliciamcnto. totalizando 250 gramas de 
rej eito. Com o o bjctivo de neutralizar a drenagem ácida de minas, usou -se. na segunda cé lula , quantidades de escóri a c 
rejc itos de modo q ue o potencia l de neutralização líquido (N NP) fosse ig ual a zero. Como a a rgamassa e um resíduo 
bastante abundante c apresenta o ma ior potencia l de ncutraliza""ào entre os res íduos estudados, optou-se por utilizá-l a na 
célula três também ajus tadas para conferir um NNP igual a zero, o que fo rneceu uma proporção rcs iduo:n:jci to de 
I: 1,25. 
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Os resultados obtidos nos ensaios cinéticos em relação ao pH, acidc-L, alcahmdade, concentração de ferro, 
alumínio, manganês e zinco nas células I, 2 c 3 estão nas Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 c 8 apresentadas a seguir. 

Pode-se observar na amostra composta de rejcitos de carvão, comparada as misturas de rcjcitos de carvão com 
os resíduos alcalinos, que a água pereolada apresentou um pH que variava de 4,0 a 6,2, bem mais baixo do que a água 
de alimentação que estava em pi I 7,5. A água de percolação desta amostra também apresentou maior acidez, menor 
alcalinidade c liberou uma maior quantidade dos metais ferro, manganês e zinco. Os maiores valores de acidez e 
concentração de metais ocorreram na semana O, ou seja. na primeira água de lavagem, antes de se começar o 
procedimento de passagem de ar seco c úmido de forn1a forçada. Com o passar das semanas. os valores de acidez c a 
concentração de metais diminuíram gradativamcntc. 

Nas amosttas em que houve a mistura entre o rejeito de carvão e os resíduos alcalinos (mistura para l\"1\'P = O). 
observou-se um elevado pH na bemana O. demonsttaodo que a libemção de alcalinidade por estes materiais é mais 
rápada do que a liberação de acidez pelo rejeito de carvào. Entretaoto, o pH está se aproximando da neutralidade com a 
C\oluçllo do ensaio. Observa-se tambc!m que a formação da drenagem ácida foi mabada e que a liberação dos metais (Fe 
Mn c Zn) foa praticamente inexistente com a presença dos resíduos alcalinos. 

Repara-se, no entanto, que a libemçllo de sulfato existe, tanto oa célula contendo rejeitos de carvão como nas 
células com misturas. Assim, presume-se que a pirita está sendo consumida. reagindo com o ar e água. Porém, a acidez 
não aparece na água de percolação em funçllo da alcalinidade provida pelos resíduos alcalinos. 
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Figura 2. Evolução do pH da 1\gua percoladn cm fimção da semana nos ensaios cinéticas cm "células úmidas" 
considerando somente rejeito de carvão (RC). uma mistura de rejeito de carvão e escória (RC c Esc) para NNP ~ O e 
uma mistura de rejeito de carvão e argamassa (RC e Arg) para NNP =O. 
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Figum 3. Evolução da acidez da água percolada em função da semana nos cosaaos cinêticos em -células úmidas'' 
considerando somente rejeito de carvão (R C). uma mistura de rejeito de carvAo c escória (RC e Esc) para NNP = O e 
uma mistura de rejeito de carvão e a.rgamassa (RC c Arg) pam NNP =O. 
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Figura 4. Evolução da alcalinidade da água percolada em função da semana nos ensaios cinéticos em "células úmidas" 
considerando somente rejeito de carvão (RC), uma mistura de rejeito de carvão e escória (RC e Esc) para NNP = O e 
uma mistura de rejeito de carvão e argamassa (R C e Arg) para NNP = O. 
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Figura 5. Evolução da concentração de ferro na água pcreolada em função da semana nos ensaios cinéticos em "células 
úruidas" considerando somente rejeito de carvão (RC), uma mistura de rejeito de carvão e escória (RC e Esc) para NNP 
= O e uma mistura de rejeito de carvão c argamassa (RC e Arg) para NNP = O. 
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Figura 6. Evolução da concentração de alumínio na água percolada cm função da semana nos ensaios cinéticos em 
"células úmidas'' considerando somente rejeito de carvão (R C), uma mistura de rejeito de carvão e escória (R C e Esc) 
para NNJ> = O e uma mistura de rejeito de carvão e argamassa (RC e Arg) para NNP =O. 
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Figura 7. Evolução da concentração de manganês na água percolada em função da semana nos ensaios cinéticos em 
"células úmidas" considerando somente rejeito de carvDo (RC), uma mistura de rejeito de carvão e escória (RC e Esc) 
para NNP = O c uma misrura de rejeito de carvão e argamassa (RC e Arg) para NNP 3 O. 
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Figura 8. Evolução da concentração de zinco na água percolada cm funçllo da semana nos ensaios cinéticos em "célula~ " 
úmida~" considerando somente rejeito de carvão (RC), uma mistura de rejeito de carvilo e escória (RC e Esc) para NNP 
= O e uma mistura de rejeito de carvão e argamassa (RC c Arg) para :NP - O. 
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Figura 9. Evolução da concentração de sulfato na água percolada cm função da semana nos ensaios cinéticos em 
·'células úmidas" considerando somente rejeito de carvfto (RC), uma mistura de rejeito de carvão e escória (RC c Esc) 
para NNP z Oe uma mistura de rejeito de carvão c argamassa (RC c Arg) para NNP • O. 
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4. CONCLUSÃO 

A metodologia de realização de ensaios estáticos c cinéticos foi implantada, de acordo com o ''Método de 
Sobck" c de ''Células Úmidas", respectivamente. Os ensaios estáticos demonstraram que todas as amostras de rejeitas 
de carvão analisadas têm potencial de geração de acidez. Entretanto, foram identificados também alguns tipos de 
resíduos alcalinos (escórias e resíduos da construção civil) que possuem alto potencial de neutralização, que podem ser 
utilizados cm misturas para evitar a DAM. Os ensaios cinéticos demonstraram que a evolução da geração da DAM pode 
ser evitada com o uso dos resíduos alcalinos. 
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