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RESUMO
A Drenagem Á.:ida de Minas (DAM) é wnhc.:ida wmo uns dos mais senos problemas ambientais associados
wm a ex tra~ão de n u·vão mineral no Brasil c muitos estudos de mitigação c seus controles estão sendo realizados. Na
região sul do país. a discussão té.:nica c cconômica para o tratamento ativo desse efluente versa sobre os processos
de fl o t a~ão por ar dissolvido (FAD) c sc dimcnta~ão lamel ar (SL), como alternativas de remoção dos precipitados gerados na ncutraliza~ão das DAM · s. Esse trabalho resume a situação atual das DAM · s em SC e RS e mostra estudos
de neutralização, precipitação. floc ula~ão hidráuli.:a ráp ida (no Rcator Ge rador de Flocos - RGF"") segu ido de SL. São
ainda dcsnitos os avan~os ocorridos nos últimos três anos da SL no tratamento ativo de DAM . Os resultados são discutidos cm termos de remo ~ão de íons metálicos, custos operacionais c taxas de ap licação superficial do processo. Os
1
1
1
valores das remo~õcs dos íons A l' • Fc- · c Mn '" foram > 90 'Yo, com taxas de ap li cação de 5-6 m 3 m.2 h- . Os custos
envolvidos no tratamento de DA M são fortemente dependentes da acidez do efl uente devido ao consumo de cal,
1
variando de R$ 0,50 a R$ 3,45 por 111 para os efluentes mais ácidos. As vantagens observadas são: simplicidade do
método, baixos custos operacio nais, reduzido espaço requerido e elevado fluxo superficial tratado. Em função desses
argumentos acredita-se que a SL apresenta um elevado potencial técn ico-econômico e deve ser implementada como
tecnologia no tratamento ativo de DAM 's. A qu alidade da água gerada pelo processo proposto (de crescente inserção
na área) mostra elevado potencial de descarte em corpos hídricos quanto aos parâmetros avaliados (CONAMA), ou
de aproveitamento em atividadcs gerais de benefi ciamento, controle de poeiras ou na lavagem de pátios e ruas.
PALAVRAS-CHAVES: Drenagem Á.: ida de Minas de Carvão, Sedimentação Lamelar, Flotação e Reúso.

ABSTRACT
The Acid Mine Drainage (AMO) is known as one of the most serious environmental problems associated with
the coai mining in Brazil and severa) mitigations and control studies are now in progress. ln South Brazil, technical and cconomic discussion is undcrway rcgarding disso lved air fl otation (DAF) and lamella settling ( LS) as alternatives for removi ng lhe prcc ipitates, gcnerated aftcr DAM · s neutrali zation. This paper summarizes the currcnt state of DAM 's in SC and RS and shows studics of neutrali zation, precipitation, Aocculation (using the flocs generator reactor - FGR") follo wed by lamclla settlin g. The progress in the last three years of LS applied to the active
treatmcnt of DA M is also cnvisaged. Results are discussed in terms of remova! o f metal ions, opcratin g costs and
surfacc loadin g rates. Studies showcd remova I val ues hi ghcr than 90% for A ln , Fe ·J and Mn ' 2 with superficial rates
1
2
1
of 5-6 tll .m· .h- • Costs involvcd are strongly dcpcndcnt of thc cfftuent acidity due to th e lime consumption, varying
1
from R$ 0.50 to R$ 3.45 per tll for thc most acidic cfftuent. Thc bcnefits observed of LS are: process simplicity, low
operating costs, rcduccd foot-print and hi gh superficial treated load . Thus, it appea rs that LS has a fa irl y good potenti al to treat ADM ·s anJ it will shortly bc uscJ massivcly. The qu ality of treated water appear to have some potential for disposa l in water bodies (CONAMA) or used in general activities of proccss ing, dust control oras washing watc r in grou ndsides and streets.
KEY WORDS : ;\çid Mine Drainagc, Lamella scttling, Flotation and Rcuse.
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1. INTRODUÇÃO
As drenagens ácidas de minas (DAM) são geradas pela oxidação nat11ral de minerais sulfetados, principalmente a pirita (FeS2), pela ação combinada da água e oxigénio (Kontopoulos, 1998). A DAM é um reslduo liquido caracterizado por elevada acidez c altas concentrações de sulfato e de metais, tais como AI, Fe e Mn (Menezes et
ai., 2004). O controle dessas drenagens ácidas de minas (DAM) pode ser realizado por métodos de prevenção, contenção e remediação, o último, via tratamentos passivos e ativos. O tratamento ativo de DAM é convencionalmente realizado pela neutralização/precipitação dos íons metálicos dissolvidos no cAuentc seguido por tloculação e separação dos flocos no liquido.
l.1 DAM - Situação Atual no Sul do Brasil

No Brasil, principalmente no sul do país, a ocorrência de DAM é fortemente associada aos rejeitos piritosos
encontrados no carvão mineral (Rubio c Tesselc, 2002). As maiores reservas de carvão estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR), com aproximadamente 52%, 46% c
I%, respectivamente (DNPM, 2008). A deposição de rejeitos piritosos, associados ao carvão mineral, em bacias confinadas e a céu aberto c também a desativação de minas, sem o devido manejo dos rejeitos, são responsáveis pela geração das DAM 's. Contudo, aproximadamente 5.000 ha de áreas encontram-se contaminadas pela
atividade da mineração do carvão na região Carbonifera Catarinensc estando 2/3 dos cursos d'água comprometidos pela DAM (Alexandre c Krebs, 1995 apud Galatto et. ai 2007).
Na região sul do Brasil ocon·e dois tipos de OAM, a primeira, denominada DAM fresca (Figura 1- a), gerada principalmente em zonas de fluxo corrente de água. onde o material piritoso (FeS 2) e a água entram cm contato por um
curto período de tempo. A segunda, conhecida como DAM carregada (Figura 1- b), é característica de regiões ativas
de mineração (bacias de rcjeitos c lagoas de contenção) onde a DAM mantém um contato longo com o rejeito (passivo ambiental ácido).

Figura 1 (a). DAM (fresca) gerada a partir da
passagem de córregos, água da chuva e afloramentos naturais por minas de carvão desativadas ou
pilhas de estocagern

Figura I (b). DAM gerada em rejeitos de carvão

dispostos ou abandonados a céu aberto.

A disposição desses efluentes nos corpos hídricos é regida pelos limites de emissão determinados pelas
deliberações normativas do CONAMA juntamente com as resoluções instituídas pelos conselhos estaduais. A
resolução 357 de 2005 (CONAMA) estabelece as condições e padrões de Lançamento de efluentes no âmbito nacional. O enquadramento das características de efluentes ácidos nos padrões deterrninados por essa resolução enfrenta os principais problemas quanto aos parâmetros pH e íons de metais dissolvidos (principalmente Mn e Fe). Para o parâmetro AI+ 3 , as determinações adotadas referem-se aos limites estabelecidos na Resolução 128 de 2006 do CONSEMNRS devido aos conselhos nacional e de Santa Catarina (FATMA) não estabelecerem limites para esse íon.
1.2 Histórico de Trata mento Ativo na Região

O tratamento ativo de DAM de carvão, em unidades industriais ETE, iniciou em SC em 2003 e no RS
em 2006-2007. A tendt!ncia é aumentar o número dessas instalações cm novas unidades de extração e beneficiamento de carvão mineral nos anos de 2008, 2009 c 20 IO (Rubio et ai, 2007). A seguir uma descrição dos principais processos, já em fase de operação.
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Processo NF-Scdimentacão em Bacias. Uma Lmidade de neutralização, floculação e sedimentação dos flocos em
bacias foi montada e instalada no tratamento de DAM (Capão da Roça) na cidade de Charqueadas/RS. A planta
opera com vazão aproximada de 30 m3.h"1 e possui uma área aproximada de 80 m2 de sedimentação, dividida em quatro bacias (Figura 2). As bacias são operadas individualmente o que remete uma taxa de aplicação superficial ao processo de 1,5 mJ.m-2.h"1, com uma eficiente remoção dos flocos alimentados nas bacias.

Figura 2. Bacias de sedimentação de flocos de DAM tratada (NF) e detalhe do sistema de floculação

(cbicanas de fluxo hidráulico horizontal) Capão da Roça, COPELMI!RS.
Processo NF-FAD. Entre os anos 2003-2004 foi desenvolvido e aplicado um sistema inovador de tratamento de DAM por notação com ar dissolvido (FAD), constituldo por uma unidade (5- 10 m3.h-1) instalada na Carbonífera Metropolitana S.A. (Siderópolis-SC) (vide Figura 3- a) que utiliza a neutralização e floculação seguida
de flotação-FAD (Menezes ct ai., 2004). Nesta unidade foram identificados c otimizados os principais parâmetros operacionais, quimicos, flsicos e físico-químicos, bem como as formas de disposição dos produtos (Figura
3 - b) a partir de elevadas remoções de poluentes como sólidos dissolvidos, suspensos e íons metálicos, adequando o efluente aos padrões de emissões exigidos pela legislação vigente (Menezes ct ai., 2004).

Figura 3-a: Estação de tratamento de DAM da

Figura 3-b. À direita: Aspecto do lodo flotado e da água

carbonifera Metropolitana (5-10 m1.h·1) .
Processo NF'-FAD ou F'lotação por Ar Dissolvido.

tratada pelo processo NF-FAD (Menezes at al, 2004).

Em 2007 o mesmo processo de tratamento de DAM foi adotado cm escala industrial, na mina Esperança (Figura 4 a) da Carbonifera Metropolitana S. A./SC. A unidade possui uma capacidade para operar com
uma vazão de 250 m3.h· 1 c o processo inclui a precipitação de hidróxidos metálicos, a hidrofobização superficial destes agregados com coletores (olcato de sódio) c a Rotação via injeção de microbolhas com diâmetros entre 30 e 100 ~tm.
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Figura 4. (a): Estação de Tratamento de águas ácidas via FAD (250 m3.h. 1);
(b): Aspecto do lodo notado em células FAO.
Processo Nf-SL. O tratamento ativo substituindo a Flotaçào pela Sedimentação Lamelar (SL) foi iniciado em
2005/2006 na empresa Coopenn inas-SC (Figura 5). A plan ta está instalada e tem capacidade de tratamento de 250
ml.h·l.

Figura S. Estação de tratamento de DAM (250 m3.h"1), usando SL, instalada na carbonífera Coopermioas/SC.
Estudos comparativos entre as alternativas de sedimentação existentes e as vantagens da Sedimentação lamelar, em relação às convencionais foram desenvolvidos pela empresa Aquaflot Ltda., (2005). A Tabela I mostra
esses resultados incluindo parâmetros de dcsign c operacionais c as vantagens comparativas da SL.
Tabela L Parâmetros operacionais comparativos cm bac1as e em espessadores comerciais.

Alternativa

Área de
sedimentação (m1)

Dimensões (m)

Taxa de aplicação (m.h-1)

6.000

C: 120; L: 50: H: 2

0.08

Espcssador convencional tipo Dorr

491

C: 25; H: 3,7

1,0

Espessador de Lamelas

100

C: lO; L: 2,5; H: 2

5,0

Bacias de sedimentação

A Tabela II mostra dados comparativos de parâmetros de tlotação por ar dissolvido (FAD) e sedimentação lamelar (SL) de duas unidades de tratamento de D AM, instaladas em se, com capacidade de 250 m 3.h· 1 cada. A unidade de
FAD, instalada na carbonífera Metropolitana-Se, apresentou vantagens, cm relação à planta de sedimentação lamelar,
instalada na carbonifera eooperminas-Se, quanto aos parâmetros taxa de aplicação superficial e tempo de residência.
No entanto a aplicação da sedimentação lamelar implicou cm custos reduzidos de operação o do instalação da planta.
Analisando a Tabela TI é possivcl discutir que os custos de operação elevados da flotação é resultado,
principalmente, da adição de agentes hidrofobizantes (oleato de sódio, 0,30 RS.m-3 ) que garantem a efetiva adesão entre bolhas e partículas mas que incrementa o custo do consumo dos reagentes de 0,20 para 0,50 RS.m·3 .
A ind&i os custos de flotação envolvidos na saturação da água de reciclo (saturador ou bomba multi-fases
Edur - energia) representaram 150% a mais da energia consumida nos sistemas de sedimentação. Os custos finais para o sistema de \Sedimentação representaram 50% do valor estimado para a operação de um sistema de flotação por ar d issolvido.
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Tabela 11. Tratamento ativo de DAM no Brasil: Parâmetros comparativos entre a Rotação
c a sedimentação lamelar (dados aproximados).

Parâmetros

Flotaçio

Tempo de residência, min.
3

Custo de operação, R$.m"

SedJmentaçio lamelar

9,0

5,0

40

90

1,0

0,5

3

Custo de investimento, RS.m"

3.000

1.900

3

0,5

0,3

600

450

Consumo de energia. kWh.m"
Área total da planta, m

2

2. ESTUDOS DE CASO
A aplicação da sedimentação lamelar no tratamento ativo de DAM foi estudada cm nível piloto ( I m3.h"1)
para dois efluentes localizados na região sul catarinense. O processo de Neutralização, Floculação c Sedimentação
L1melar (NFSL) foi estudado primeiramente para um efluente diluído (DAM fresca), com baixos níveis de íons de metais e sulfato, localizado na saída de uma boca de mina de carvão dcsativada denominada "ponto SS- I6". Estudos
posteriores foram realizados nas bacias de DA M do lavador de rejeito de carvão (carbonífera COMJN), u m efluente caracteri7.ado por altas concentrações de Fe, AI, Mn e ânions Sulfato.
Os resultados (valores médios) dos principais parâmetros estudados na etapa piloto são resumidos na TabeLa m. Ambos os pontos estudados ficam localizados a nordeste do centro urbano da cidade de Criciúma, sul do
estado de Santa Catarina. O fluxograma das duas plantas instaladas é mostrado na Figura 6.
Tabela III. Características tisico-químicas das DAM nos pontos SS-16 e COMIN.
Parâmetro
pH
SO -2, mg.L·'
M n, mg.L" 1
Fe, mg.L·'
AI, mg.L-1
Sólidos dissolvidos, mg.L· 1

Efl uente bruto

alimentação do NFSL

DAM SS- 16

DAM COMTN

2.7
685
2,3
2,1
33,2
1250

2,6
12236
12,5
1927
1163
19918

Figura 6. Unidade de sedimentação lamelar(- l-1.3 m3h-1) para tratar DAM - região de Criciúma/SC: [ I]
SL (sedimentador de lamelas -com tubos inclinados); [2] Lodo decantado; [3] Água tratada; [4] Bomba do lodo decantado:
[5] RGF (Rcator Gerador de Flocos); [6) FS (Floculador Serpenlinado).
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O condicionamento e neutralização da DAM foram realizados em um tanque de 2 m3• A adição de uma
. suspensão de cal comercial (calcitica - marcas Cerro Branco c Qua/ical) de 500 g.L-1 foi adicionada para
a corrcção do pH em níveis desejados visando à precipitação química dos íons na forma de hidróxidos. Na
etapa de ftoculação foram usados dois reatores de floculação em série, o floculador serpentinado (FS) e o reator gerador de flocos (RGF), nessa ordem (vide Figura 6 acima). O primeiro serviu para dispersar o polimero e
foi instalado com alto valor de gradiente de velocidade(> 1800 s·') c curto tempo de residência (< 6 s) enquanto o RGF foi aplicado para a agregação e aumento do tamanho dos flocos, com gradiente de velocidade próximo a 1000 s·•. O polímero usado na floculação dos precipitados coloidais foi uma poliacrilamida cariônica de alto
peso molecular (Fionex 9045 - Floergcr~ na concentração de 5 mg. L·' .
Os resultados de remoção dos íons Fe e AI foram satisfatórios quando a neutraJização da DAM foi realizada em pH 7 para as duas DAM estudadas. A concentração final média para esses dois cátions após o tratamento da DAM via o processo NFSL é mostrada na Tabela IV. Os resultados foram comparados com valores de emissão de efluentes determinados por resoluções nacionais c estaduais. A resolução CONSEMA 128/06
do estado do RS foi consultada para controle do parâmetro alumínio devido ao metal não .ser limitado nas resoluções nacional e do estado de SC. Quanto aos parâmetros Fe e Al, a qualidade da DAM tratada pelo processo NFSL se mostrou adequada à emissão em corpos hfdricos locais e apresenta um potencial reuso em atividades não nobres na região.
Tabela IV. Concentrações de Fe-3 e Al..3 da DAM tratada via processo NFSL e

limites ambientais para emissão de efluentes, pH 7.
Pàrâmetro

Amostra Tratada - pH 7

Emissão de efluentes CONAMA 357105 e
CONSEMA 128/06

Fe (SS-16), mg.L' 1
Fe (COMIN), mg.L' 1
Al (SS-16), mg.L-1
AI (COM IN), mg.L·'

0,06
0,06
0,17
3,6

15
IS
lO
lO

Comparando com as concentrações iniciais, a remoção dos ions foi expressivamente superior para a DAM
mais carregada (COMlN). Este resultado pode ser explicado pelo efeito do íon comum ou adsorção preferencial
dos íons determinantes de potencial do precipitado coloidal ou ainda devido à precipitação do hidróxido (equilíbrio químico) ser favorecida pelas altas concentrações do metal.
2.1 O Problema da Remoção dos lons Manganês

Nos estudos reportados acima (pH 7) não foi posslvel remover o ion Mn da DAM para condições satisfatórias devido a precipitação do metal apenas ocorrer em pH próximo a 9, ou seja, as remoções foram sempre inferiores a 80% para esse metal c não adequou a DAM tratada para os limites propostos pelas diretrizes
ambientais (CONAMA/357). Estudos de neutralização a pH 9 foram realizados e os resultados são mostrados
na Figura 7. A concentração finaJ de Mn nessa condição sempre foi inferior ao limite de detecção do absorção
atômica (0,02 mg.L- 1) o que garante uma elevada remoção do cátion. Os lons Fe e AI, similarmente a condição
do pH 7, foram removidos satisfatoriamente, adequando-se aos limites ambientais de emissão de efluentes.
100
• Mn • fe • AJ

:..:.,;,

lO

e

c:-

!I

!

O, I

0,01
OAM S$-16

DAM COMJN

CONAMA 357.{15•

Figura 7. Processo NFSL. Concentrações finais (média entre os estudos triplicata) dos fons de metais em função dos
estudos de precipitação quhnica. Concentração inicial dos cátions, vide Tabela 3. [Flonex 9045) 5 mg.L-1•
*Para alumínio foram adotadas as recomendações do CONSEMA J28/06.

386

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

2.2 O Problema da Remoção do ion Sulfato
Os ions sulfato (SO/ ) representam, também, um sério problema no manejo e disposição de DAM. Esses
ânions apresentam baixa toxicidade quando comparados com os parâmetros acidez e íons de metais nos sistemas aquáticos e seus principais efeitos são a corrosão de tubulações de diferentes materiais, a acidez do solo e,
se ingerido em grandes quantidades causam danos (vida humana e animal) de desidratação (efeitos laxativos).
Devido a essas implicações, muitos países e organizações internacionais estabelecem um limite na concentração de íons sulfato em águas potáveis entre 250 e 500 mg.L-'. No Brasil, o CONAMA determina um limite máximo de 250 mg.L· 1 para as águas superficiais e o padrão para água potável também é de 250 mg.L" 1 (Ministério da Saúde-Portaria 518 de 2004), para emissão de efluentes ainda não há restrições quanto a concentração de sulfato no âmbito nacional.
A remoção de íons sulfato da DAM-SS-16 e da DAM-COMTN é limitada pela precipitação dos sais de
Cálcio (CaSO.) o que também (obviamente) afeta a floculação e a sedimentação. A qualidade das DAM's tratadas via NFSL em pH 7 e 9 quanto ao ânion sul fato é mostrada na Tabela V.
Tabela V. Concentrações de S04' 2 da DAM tratada via NfSL (pH 7 c 9).
Parâmetro
SO
SO/

·2

(SS- 16). mg.L·' (inicial, 685)
(COMlN), (inicial, 12.236 mg.L 1)

DAM tratada

pH 7
568
1922

pH9
537
1456

O equilíbrio químico alcançado entre as espécies iônicas (Ca "2 e S04' 2 ) e o mineral (CaS04 ), não permite a
precipitação desse último quando a concentração inicial de sulfato for menor que 1800-2000 mg.L' 1 como é o caso
da DAM-SS-16. No caso da DAM-COMIN os valores de remoção parecem expressivos (da ordem de 90% dos íons
sulfato), mas os valores de remoção são limitados por este equilibro químico. Alternativas de precipitação de íons
têm sido estudadas por diversos autores, com distintos reagentes químicos, mas os custos envolvidos, na maioria
dos casos inviabilizam o processo. Por exemplo, Cadorin (2007) estudou a alternativa de precipitação com sais de policloretos de alumínio (precipitação do mineral ctringita) c o custo pelo consumo dos reagentes é superior a R$ 7,00/
m3 de DAM.

2.3 Estudos Aproximados de Custos do Processo NFSL
A principal diferença entre os efluentes do ponto SS-16 e do ponto COMlN é a acidez; isso resulta em um
consumo de cal muito maior para a neutrali7ação do efluente mais ácido (COMJN). A DAM-COMJN apre1
sentou uma acidez média de 6.000 (± 500) mg.L' CaC03, enquanto o efluente da boca da mina apresentou um va1
lor médio de 21 O (± 25) mg.L' de CaC03 o que representa uma relação de 28 vezes. Com o objetivo de relacionar
os custos envolvidos na neutralização da DAM com a acidez desses efluentes ácidos, foram feitas curvas de neutralização (titulação) com soluções diluídas da DAM-COMlN (o insumo cal é que mais onera ao processo de neutralização de DAM's). As curvas de neutralização são mostradas na Figura 8-a e a relação entre a acidez dos
efluentes diluídos e os custos envolvidos na neutralização dos mesmos é mostrada na Figura 8-b. Os resultados mostram uma linearidade (coeficiente de correlação = 0,9994) na relação entre acidez e custos de neutralização. Esta relação poderia servir para determinar os custos aproximados na neutralização das diversas DAM's
(frescas e carregadas).
Foram realizadas estimativas dos custos envolvidos no processo NFSL de estações de tratamento DAMSS-16 c DAM- COMIN, para pH 7 e 9. O consumo energético dos equipamentos em kWh foi monítorado via medidores de energia instalados em cada local. A estimativa de custos com reagentes é mostrada na Tabela VI. Os cálculos realizados nesta pré- avaliação econômica (dados estudo piloto) mostram que o custo do
processo NFSL é reduzido (competitivo) quando comparado com outros efluentes residuais líquidos urbanos, industriais ou da mineração (principalmente de DAM de carvão mineral). A neutralização das DAM's até pH 9,
condição para a remoção efetiva dos ions Mn, representa uma alternativa possível devido ao reduzido acréscimo nos custos com reagentes, quando comparada com os estudos em pH 7. Ainda, alternativas de diluição
da DAM (vide estudos, escala de bancada, de neutralização de DAM) via redução da acidez do efluente podem ser efetivadas visando reduzir os custos operacionais diários no tratamento da DAM ("carregadas", de
elevada acidez). Entretanto esta atividade implica na redução das taxas de aplicação e da vazão tratada, pelo reciclo da água tratada na diluição da DAM.
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Figura 8-a: Curvas de neutralização da DAM-COMIN em
função do grau de diluição. O valor de 100% corresponde à
DAM-COMIN natural (sem diluição)
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Figura 8-b: Relação entre a acidez o os custos
aproximados da etapa de neutralização, com cal,
da DAM-COMIN e SS-16. A Acidez foi modificada
via diluição da DAM-COMlN

Tabela VI. Estimativa de custos operacionais do processo NFSL (DAM-SS-16 e DAM-COMIN)

I

Processo NFSL

DAM-SS-16
DAM-COMIN

pH
7
9
7

9

Reagentes, RS.m-3
0,15
0,17
2,95
3,15

Energia. RS.m..J
0,30
0,30
0,30
0,30

Total, RS.m·"
0,45
0,47
3,25
3,45

;

3. CONCLUSÕES
Existe know-how e know-why para o tratamento ativo de DAM's de carvão no Brasil. Ainda. as perspectivas da
aplicação do processo NFSL no tratamento dessas DAM's são reais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Estas considerações são baseadas .na realidade atual em SC e nos res ultados encontrados na aplicação da SL, além
dos estudos desenvolvidos nos últimos quatro anos. A remoção dos íoos de metais pesados (Fe, AI e Mn), em pl-1 9 pelo
processo NFSL foi elevada (>90 %) cm taxas de aplicação de 5-6 mh 1 e com custos (aproximados) operacionais variando de R$ 0,50 a R$ 3,45 por m3, dependendo da acidez da DAM. As vantagens da sedimentação lamelar são a
simplicidade, os baixos custos operacionais, o reduz ido espaço e a elevada taxa de aplicação. A remoção de ions sulfato das DAM's ainda é limitada pela precipitação dos sais de Cálcio (solubilidade de I 800-2000 mg.L"1) e constitui
um desafio na área. A água tratada apresenta qualidade para reuso nas mesmas empresas, no abatimento de poeiras, lavagem de pátios ou irrigação.
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