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RESUMO
A drenagem ácida de mina é um dos principais problemas ambientais associados à mineração de carvão e de suaetos e
resulta da oxidação de espécies portadoras de enxofre, quando expostas à ação combinada de água e oxigênio
(eventualmente em sistemas anóxidos, no caso de autocatálise por Fe'\ Tais efluentes têm elevada acidez e altas
concentrações de metais como AI, Cu, Fe, Mg, Mn e Zn. O tratamento dos efluentes ácidos de mina usualmente envolve
sua neutralização e posterior precipitação e imobilização das espécies dissolvidas. O objetivo deste trabalho é discutir o
processo e clarificação do efluente oriundo da lixiviação por águas pluviais em pilhas de armazenamento de carvão
mineral (carvão vapor). Inicialmente o efluente foi caracterizado, em termos de constituição química e pH, o que
permitiu desenvolver seu tratamento, com processo de remoção de contaminantes solúveis e de agregação, com
subseqüente decantação dos ultrafinos carreados e precipitados. A metodologia incluiu experimentos de sedimentação
de suspensões contendo finos de carvão, a fim de avaliar a eficiência dos reagentes no processo de clarificação e
remoção de metais pesados, em função do tempo de retenção, vazão de alimentação, tipo e concentração de floculantes
e coagulantes.

Área temática: Tratamento de etluentes
Palavra-chave: drenagem ácida de mina, sedimentação, tratamento de efluente.

ABSTRACT
The acid mine drainage is a main environmental problem linked to coai and sulfide ores mining and it is a result of
sulphur-bearing species oxidation by combined action of water and oxygen (in some cases it occurs in anoxic systems,
when there is autocatalysis by Fe+ 3 ). These eftluents have high acidity and concentration ofmetals as AI, Cu, Fe, Mg,
Mn e Zn. The treatment of these acid effluents usually involves their neutralization and subsequent precipitation and
immobilization of the dissolved species. Rainfalls over stockpiles can cause a very similar phenomenon. This work
aimed to study the treatment of a effluent from a such leaching process in coai stockpiles. lt was used a Brazilian coai
with high pyrite content. The effluent was characterized in terms of chemical constitution and pH. It was studied the
effluent clarification followed by aggregation and settling of the fine parti eles and flocks, trying simultaneously remove
the present heavy metais. Settling experiments were carried out with suspensions containing coai fine particles, in order
to evaluate the efficiency of inorganic and polymeric reagents in the process. Retention time, flowrate, type and
concentration of flocculants and coagulants were studied.
Key-words: Acid Mine Drainage, Sedimentation, Eftluent Treatment.
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1. INTRODUÇÃO
Os efluentes líquidos industriais ao serem despejados com os seus poluentes característicos podem causar a alteração de
qualidade nos corpos receptores e, conseqüentemente, a sua poluição (degradação). De acordo com Barbosa (2002), a
extração de carvão e o seu processamento geram um passivo ambiental considerável, devido à exposição dos sulfetos
contidos no carvão a agentes oxidantes, gerando uma drenagem ácida.
Para Sant' Anna ( 1999) o carvão mineral é uma das principais reservas energéticas não renováveis do país, porém seu
uso vem sendo questionado por gerar chuvas ácidas. Entre as várias tecnologias disponíveis para diminuir as emissões
de óxidos poluentes no ar, as de menores custos efetivos são as que procuram diminuir os teores de enxofre do carvão
antes da combustão. O efluente líquido gerado é conhecido como água preta e contém sólidos finos e ultrafinos, óleos e
vários íons.
A drenagem ácida de mina, um dos principais problemas ambientais associados à mineração de carvão e de sulfetos,
resulta da oxidação natural de espécies minerais portadoras de enxofre (no estado reduzido) quando expostas à ação
combinada de água e oxigênio, na presença ou não de bactérias oxidantes, este tipo de efluente é caracterizado por
apresentar elevada acidez e altas concentrações de metais como AI, Cu, Fe, Mg, Mn e Zn, ânions (sulfato) e compostos
residuais orgânicos (no caso da drenagem ácida de minas de carvão).
'

Quando se fala em tratamento de efluentes líquidos, o objetivo principal é remover os contaminantes da água e deixar
este efluente dentro dos padrões aceitáveis para serem despejados no corpo receptor. Esses processos compreendem
basicamente princípios de separação sólido-líquido, como é o caso da etapa de peneiramento, sedimentação, flotação e
filtragem. Alguns processos químicos aluam em conjunto com estas etapas, seja através das propriedades químicas das
impurezas ou pela adição de reagentes que possibilite a precipitação, coagulação e desinfecção. Os tratamentos dos
efluentes ácidos característicos de uma drenagem ácida de mina envolvem sua neutralização, para posterior precipitação
e imobilização das espécies dissolvidas.
Os parâmetros escolhidos para a caracterização dos efluentes devem atender aos principais objetivos dentro de um
sistema para seu tratamento, ou seja, os parâmetros devem ser representativos da carga poluidora, servirem para a
definição do processo de tratamento, servirem para o dimensionamento da estação de tratamento, atender ao programa
de monitoramento estabelecido para o atendimento à legislação ambiental. Para Rubio e outros (2002) uma das etapas
mais importantes no tratamento de efluentes é a agregação das partículas em suspensão para posterior processo de
separação sólido-líquido.
As propriedades dos flocos fom1ados na etapa que precede os processos de separação sólido-líquido são fundamentais
na avaljação da capacidade do reagente em agregar partículas e sua eficiência nos processos de tratamento de efluentes.
Conforme Brondani (2004) a floculação das partículas suspensas ocorre após a difusão do polímero e adsorção, sob
agitação, seguido pela formação dos flocos e crescimento numa etapa de agitação lenta.
A água de rolamento oriunda de precipitações pluviométricas sobre pilhas de armazenamento de carvão possui
características muito similares a um efluente de drenagem ácida de mina convencional. Efluentes pluviométricos de
drenagem pluvial de pilhas de carvão foi submetido a experimentos de sedimentação em proveta a fim de avaliar a
eficiência dos reagentes auxiliares na agregação das partículas finas do efluente.
O trabalho aqui apresentado refere-se a experimentos de sedimentação de suspensões diluídas contendo finos de carvão
(simulando o carreamento de finos pelas águas meteóricas) e que tiveram objetivo de estudar a resposta do efluente
frente a processos convencionais de clarificação. Faz parte de um estudo mais amplo sendo levado a cabo no presente, o
qual engloba, além do dos ensaios de clarificação em proveta aqui mostrados, ensaios de sedimentação em tubo longo
com estudo da remoção dos metais pesados (solubilizados pela água pluvial) via seqüestro químico por floculantes e
outros reagentes químicos.

2. MA TE RIAIS E MÉTODOS
Os experimentos de sedimentação em proveta contendo finos de carvão visaram avaliar o comportamento do efluente
frente à sua clarificação. Provetas de 1.000 mi contendo a suspensão simulando o efluente pluvial de percolação em
pilha de carvão mineral por água pluvial foram utilizadas nos ensaios. Inicialmente a suspensão foi homogeneizada e
condicionada juntamente com o reagente, e posterionnente deixada em repouso onde as cotas da interface formada pela
sedimentação foram registradas em função do tempo.
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O carvão mineral utilizado foi carvão vapor fornecido pela Copelmi, e em alguns dos fragmentos, pode-se ver
claramente regiões de sulfetos (Figura 1).
Foram utili:cados poliacri lamida do tipo Superfloc da Cytec Industries B.V. e uma amina poliquatcrnária em água,
amido de milho da Cargill c solução de hidróxido de cúlcio Ca(OH)2. Os resultados dos experimentos de sedimentação
em proveta foram plotados na forma de gráfico de sedimentação. O ponto de inicio de compressão da polpa foi
determinado pelo gráfico de Roberts, o qual é obtido plotando-se os valores de tempo em função da diferença entre cota
da interface clarificada no tempo considerado, H (t), e cota do sedimento final ("tempo infinito"), Hoo, ambos em
milímetros.
Usualmente, a geração do efluente resultante da lixiviação da pilha de carvão era obtida simulando uma precipitação
pluvial por meio de um duto perfurado, com água de chuva previamente coletada c bombeada a partir de um sistema
constituído de bombas pcristálticas em laboratório sobre a pilha de carvão mineral disposta ao longo de 1,5 me 0,50 cm
de altura a partir da base. O carreamento de sólidos dá-se preferencialmente nas fases iniciais da precipitação e é função
da pluviosidade. Entretanto, para a campanha de ensaios aqui descrita, as suspensões foram artificialmente preparadas
com finos cominuidos de carvão, visando a estabelecer condições mais rígidas de projeto, quais sejam as referentes a
precipitações catastróficas. Assim, após pulverização cm moinho orbital de anéis de carbeto de tungstênio, os frnos
eram adicionados para formação da polpa na concentração mássica de 5 % . Usou-se água pluvial previamente coletada
em tambores de polipropileno ou, mesmo, a água destilada, no caso dos ensaios em proveta.

Figura 1: Fragmento de carvão com manchas de pirita (amarelo ouro). A escala numérica está em

centímetros (traços menores em milímetros).
Os reagentes utilizados nestes experimentos foram Superfloc A- 100, A-130, N-300 e C-581, conforme citado
anteriormente, além de solução de amido a 0,1 % de concentração e solução de hidróxido de cálcio Ca(OH)z a 1 % de
concentração . As dosagens de cada solução desses reagentes foi 5 ppm, 15 ppm, 30 ppm e 60 ppm, com exceção das
soluções de amido e hidróxido de cálcio, em que as dosagens utilizadas foram 15 ppm, 30 ppm e 60 ppm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os experimentos de sedimentação em proveta apresentam a velocidade de sedimentação dos finos de carvão levando-se
em consideração a capacidade de agregação com o que reagente atua na suspensão.
A Figura 2 mostra o desempenho do reagente Superfloc C-581 nas concentrações 15 ppm, 30 ppm e 60 ppm. Os valores
plotados no gráfico dizem respeito à cola formada pelo decantado (Cota Z) em função do tempo de sedimentação.
Verifica-se que ocorre mudança de regime de sedimentação das partículas em aproximadamente dois minutos de ação
do reagente. A compressão da torta formada se dá aproximadamente em cinco minutos de ação do reagente em questão.
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Figura 2: Gráfico de sedimentação das partículas utilizando o reagente Superfloc C-581 .

A ação de Superfloc N-300, A-1 00 e A- 130 ocorreu de forma semelhante nas três concentrações conforme mostrado
nas Figuras 3, 4 e 5. Nota-se o aumento da taxa de sedimentação após 30 segundos, indicando a agregação, com o
conseqüente aumento da granulação efetiva das partículas. A compressão da polpa se dá em pouco mais 1,5 minuto
após o início do ensaio.
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Figura 3: Gráfico de sedimentação das partículas utilizando o reagente Superfloc N-300
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Figura 4 : Gráfico de sedimentação das partículas utilizando o reagente Superfloc A-1 00
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Figura 5: Gráfico de sed imentação das partículas utili zando o reagente Superfloc A-130

Após essa seqüência de experimentos nas concentrações supracitadas, ve rificou-se que o processo de agregação das
partículas ocorria em pouco tempo, levando-se em consideração o vo lume da polpa e sua concentração mássica de 5 %
de finos de carvão mineral. Sendo assim, executaram-se novos experimentos utilizando uma dosagem mefior de
reagente, ou seja, 5 ppm da so lução dos reagentes.
Os resultados destes novos experimentos estão apresentados na Figura 6 onde se pode verificar que o ponto de
compressão da polpa sedimentada se dá em aproximadamente três minutos após a adição dos reagentes.

Comparação da Eficiência dos Floculantes
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Figura 6: Gráfico da sedimentação com Superfloc A-130, A-1 00, C-581 e N-300, todos sob a dosagem
de 5 ppm.
Nos ensaios utilizando-se o amido como agente agregador das partículas finas, foi possível observar, conforme a Figura
7, que o comportamento das partículas em sedimentação foi semelhante aos ensaios com os reagentes anteriores, no
entanto, o tempo de compressão da torta se dá de forma mais lenta, em torno de I O minutos após a ação do reagente.

Em outro ensaio de sedimentação cm proveta, foi avaliado desempenho do hidróxido de cálcio Ca (OH) 2. em solução de
I% de concentração , como agente agregador das partículas finas de carvão mineral. Conforme a Figura 8 nota-se que o
início da sedimentação das partículas é demorado, cm torno de 5 minutos após a adição do hidróxido de cálcio, e apenas
após aproximadamente uma hora de ação do reagente é que se inicia o processo de compressão do sed imentado.
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Figura 7: Gráfico de sedimentação das partículas utilizando solução de amido a O, I% de
concentração
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Figura 8: Gráfico de sedimentação das partículas utilizando Ca(OHh a I% de concentração
De forma executar estes testes com um efluente semelhante ao de uma drenagem ácida de mina, realizou-se alguns
testes de' sedimentação em proveta utilizando água pluvial previ amente coletada misturada a finos de carvão mineral,
compondo uma polpa com uma concentração mássica aproximada de 5 %. Determinou-se inicialmente o pH natural da
água que apresentou valor de pH 7,59. Os ensaios foram executados com os mesmo reagentes, exceto amido e
hidróxido de cálcio, na concentração de 5 ppm. Os resultados estão plotados conforme mostra a Figura 9.
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Figura 9: Gráfico de sedimentação das partículas utilizando os reagentes Supertloc i\- I 30, i\- I 00, N300 e C-58 I utilizando-se água pluvial.
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i\ partir do grúfico de Roberts, pelo qual é possível visualizar o ponto de início de compressão da polpa, e através dos
valores de espessura do material d~:cantado, cota final, determinou-se a porosidade da polpa após sua total compressão
ao longo de 24 horas. Os valores obtidos rcfcrcm~sc a todos os n.:agentes supra citados e suas devidas concentrações,
sob a dosagem de 15 ppm conforme apresentado -.la na Tabela I.

Tabela 1: Porosidade da polpa decantada após 24 horas de compressão.
Rca 't•ntc
Amido
Superfloc /\.-·1 00
Supertloc /\.-130
Superfloc N-300
Superfloc C-581
Hidróxido de cúlcio

Início da Com Jrcssão !si

Cota Final lml

Porosidade

60

0,026
0,021
0,022
0,025
0,037
0.011

0,653
0,571
0.590
0,640
0.756
0,181

60
60
120
180
2340

Pela tabela acima se percebe que para os reagentes Superíloe i\-1 00 e i\-130 a porosidade da polpa é semelhante e sua
compressão se dú após um minuto de ação do reagente. O amido c o Supertloc N-300 também apresentaram valores
aproximados de porosidade, no entanto. para este último, o início da compressão da polpa se dá dois minutos após sua
adição na suspensão.
No caso do Superl1oc C-581, a polpa apresenta maior porosidade em relação aos outros reagentes, conseqüentemente,
resultaria polpa decantada com maior espessura ao longo de 24 horas de compressão após adição do reagente. A
suspensão contendo hidróxido de cúlcio apresenta a menor porosidade e espessura de poipa decantada (embora o valor
esteja demasiado pequeno, sugerindo erro de medida de cota final, mas cuja magnitude seguramente não altera a
conclusão). Isso leva a crer que a cal produz agregados menores (coágulos), com baixa velocidade de sedimentação,
permitindo maior compactaç<1o da polpa ..
O potencial hidrogeno- iônico (pi-I) das suspensões foi medido antes e após a adição do reagente, sendo que a medição
final era realizada 24 horas depois da ação do reagente m1 polpa. O pH inicial medido apenas com a suspensão sem
reagente apresentou média de pH 5,43 Ao completar 24 horas de ação do reagente na polpa, o valor do pH apresentado
foi de aproximadamente 6,25.

4. CONCLUSÃO
Independentemente da dosagem de lloeulante utilizada para o efluente em estudo, o processo de nuclcação e
crescimento dos flocos, detectado pelo aumento supralinear da velocidade de sedimentação das partículas inicia-se após
cerca de dois minutos. Isso se deve a que as poltacrilamidas comerciais comumente possuem alta massa molecular,
proporcionando maior taxa de sedimentação se comparado a outros tipos de floculantes, à exemplo, o amido, que se
utilizado em al1as dosagens pode proporcionar o aumento da carga orgànica do efluente.
No caso da soluçüo de hidróxido de cálcio. este reagente proporcionou a agregação das partículas finas da suspensão
em um longo intervalo de tempo até o mício da compressão da polpa, o que, em termos de eficácia de processos de
separação sólido-líquido, este reagente torna-se inviável como agente auxiliar para agregar finos de uma polpa.
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